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Μεγάλη πτώση άφιξης τουριστών στην Ισπανία κατά την εαρινή περίοδο  

 

Σύμφωνα με στοιχεία του εδώ κλαδικού τύπου που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, 

η Ισπανία, μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, έχασε 50,3 εκατομμύρια 

διεθνείς τουρίστες και μια συνολική δαπάνη ύψους 55,8 δις ευρώ, ως αποτέλεσμα της αναστολής 

των ταξιδιών από τον Μάρτιο λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, η οποία προκάλεσε μία άνευ 

προηγουμένου διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας, το κλείσιμο του ξενοδοχειακού κλάδου και 

την επιβολή καραντίνας για τον περιορισμό των κρουσμάτων. 

Τα στατιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ., δεν 

αντικατοπτρίζουν πλήρως την κατάρρευση που υπέστη ο τουρισμός, καθώς οι δύο πρώτοι μήνες 

του τ.έ. παρουσίασαν πολύ χαμηλή τουριστική δραστηριότητα και, έως τις 21 Ιουνίου, η 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Ισπανία εμπόδισε την κινητικότητα μεταξύ των αυτόνομων 

κοινοτήτων και την άφιξη πτήσεων από το εξωτερικό. 

Ο παράγοντας που μετρά καλύτερα την εν λόγω επιδείνωση είναι ο όγκος των τουριστών και 

των δαπανών τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες του Ιουλίου, του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, 

στους οποίους σημειώθηκε υψηλότερη δραστηριότητα και στους οποίους η κατάσταση της 

πανδημίας ήταν σημαντικά καλύτερη. Κατά την περίοδο αυτή, η Ισπανία δέχτηκε 6,04 

εκατομμύρια ξένους ταξιδιώτες, οι οποίοι αντιπροσώπευαν μείωση 79% σε σύγκριση με την 

υψηλή περίοδο του 2019, οπότε η Ισπανία δέχτηκε 22,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες.  

Η Ισπανία διαθέτει τρεις μεγάλες αγορές προέλευσης τουριστών, από τις οποίες έχασε μεγάλο 

ποσοστό ταξιδιωτών. Από το Ηνωμένο Βασίλειο έφθασαν 5,6 εκ. λιγότεροι τουρίστες, καθώς 

έχει καθιερωθεί καραντίνα σε όλους τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από άλλη χώρα. Από τη 

Γερμανία, ταξίδεψαν στην Ισπανία, 2,8 εκ. λιγότεροι τουρίστες σε σύγκριση με την ίδια χρονική 

περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ από την Γαλλία 2,58 εκ. λιγότεροι τουρίστες. 

Όσον αφορά τους ισπανικούς τουριστικούς προορισμούς, η Καταλονία και οι Βαλεαρίδες Νήσοι 

είναι οι δύο περιοχές οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από τον ξένο τουρισμό. Η Κοινότητα της 

Καταλονίας δέχτηκε 1,17 εκ. ταξιδιώτες την υψηλή περίοδο, 83% λιγότερο από ότι την ίδια 

περίοδο του 2019. Οι Βαλεαρίδες Νήσοι επίσης κατέγραψαν πτώση 82%. Σε πτωτική κατάσταση 

εμφανίζεται και η Ανδαλουσία, στην οποία έφθασαν 3,1 εκ. λιγότεροι ταξιδιώτες, σημειώνοντας 

77% μείωση σε σύγκριση με το 2019. Τέλος τα Κανάρια Νησιά έχασαν φέτος 2,47 εκ. ταξιδιώτες, 

καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 81,8%. 

Δεδομένης της κατάστασης, οι δαπάνες, την περίοδο αιχμής, έπεσαν σε ιστορικά χαμηλά .Στην 

υψηλή περίοδο, ο συγκεκριμένος δείκτης μειώθηκε κατά 82,4% στα 5,874 δις ευρώ, σε σύγκριση 

με 33,263 δις που είχαν καταγραφεί την ίδια χρονική περίοδο το 2019. 
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