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Μείωση έως και 90% της τουριστικής κίνησης στην Ισπανία το Νοέμβριο 2020 

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς του ισπανικού ΑΕΠ, καθώς 

συνεισφέρει σε αυτόν ποσοστό περί του 14%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής της Ισπανίας (INE), οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών το Νοέμβριο 

ανήλθαν σε μόλις 456.496, ενώ, στο σύνολο των ένδεκα πρώτων μηνών του έτους, οι αφίξεις δεν 

ξεπερνούν τα 18,3 εκατομμύρια. Ο αριθμός αυτός είναι και ο χαμηλότερος στη σύγχρονη ιστορία 

της χώρας. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, οπότε οι αφίξεις σημείωσαν ιστορικά υψηλά, 

εξαιτίας της πανδημίας, η χώρα έχει χάσει περί τους 61 εκ. επισκέπτες, πλήττοντας σημαντικά 

την οικονομία της και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες του κλάδου.  

Σύμφωνα με τις ενώσεις του κλάδου, οι απώλειες του έτους υπολογίζονται συνολικά σε 106 δις 

ευρώ, ενώ εξαιτίας της συνέχισης της κατάστασης και το 2021, η κινητικότητα δεν θα επιστρέψει 

στα, προ κρίσεως, επίπεδα τουλάχιστον έως και το 2022. Εξυπακούεται ότι η κατάσταση αυτή 

επηρεάζει τους εργαζομένους του τουριστικού τομέα, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι που 

συνεχίζουν να βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας (ERTE). Το κράτος θα 

πρέπει να υπολογίσει τις επιπτώσεις της παύσης των οικονομικών βοηθειών αυτών, καθώς σε 

περίπτωση διακοπής τους, η ανεργία θα αυξηθεί σημαντικά, σε μία χώρα, η οποία ιστορικά 

παρουσιάζει υψηλή ανεργία.  

Αναλυτικότερα, όσων αφορά το Νοέμβριο του περασμένου έτους, οι περισσότερες αφίξεις 

προήλθαν από το Ην. Βασίλειο, 88.150 τουρίστες, ήτοι 90% λιγότεροι από ό,τι τον ίδιο μήνα του 

2019. Από τη Γερμανία επισκέφθηκαν 76.322 άτομα, 86% λιγότεροι ενώ από τη γείτονα Γαλλία 

κατά 88% χαμηλότερα ή 66.533 τουρίστες. Οι Κανάριες Νήσοι ήταν η Κοινότητα που υποδέχθηκε 

το μεγαλύτερο αριθμό τουριστών.  

Τέλος, ο μοναδικός θετικός δείκτης ήταν αυτός της μέσης παραμονής στη χώρα. Συγκεκριμένα, η 

μέση διάρκεια παραμονής αυξήθηκε από τις 8,9 ημέρες το Νοέμβριο του 2019 σε 11,1 ημέρες την 

ίδια περίοδο του 2020. Παρόλα αυτά, τόσο η μέση ημερήσια δαπάνη όσο και η συνολική 

μειώθηκαν σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, η πρώτη μειώθηκε κατά 28,9% στα 115 ευρώ ενώ η 

συνολική μειώθηκε κατά 6%, στα 1.022 ευρώ. Σύμφωνα με τις ανωτέρω εκτιμήσεις, αναμένεται 

το 2020 να κλείσει με μείωση δαπανών κατά 65 δις ευρώ. 
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