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The impact of the COVID-19 pandemic on tourism
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Οι συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 στον τουρισμό

σίδες εφοδιασμού και το διεθνές εμπόριο. Με σχεδόν 100 

χώρες να κλείνουν τα εθνικά σύνορα, η κυκλοφορία των 

ανθρώπων και οι τουριστικές ροές διακόπηκαν.1

O οικονομικός αντίκτυπος της νόσου είναι πιο σοβαρός 

απ’ ό,τι στην περίπτωση του σοβαρού οξέος αναπνευστικού 

συνδρόμου (SARS) το 2002–2003. Αν και ο SARS-CoV-2 δεν 

είναι τόσο θανατηφόρος όσο το SARS, η λοίμωξη από αυτόν 

έχει μεγαλύτερη περίοδο επώασης και στο 85% περίπου 

των μολυσμένων διατρέχει ασυμπτωματικά ή και με αμ-

βληχρά συμπτώματα, γεγονός που καθιστά περισσότερο 

δυσχερή την παρακολούθηση των κρουσμάτων και τον 

περιορισμό της μετάδοσης. Επί πλέον, φαίνεται να είναι 

πολύ πιο μεταδοτικός από τον προκάτοχό του.

Η βιομηχανία του τουρισμού και της φιλοξενίας αντι-

μετωπίζει σήμερα μια από τις πλέον σοβαρές επιχειρησι-

ακές, εμπορικές και οικονομικές κρίσεις ως αποτέλεσμα 

της παγκόσμιας εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Ο 

τουριστικός κλάδος βιώνει αλλαγές από τη συμπεριφορά 

των τουριστών και την απροθυμία τους να ταξιδέψουν.2 

Οι εκτιμήσεις προέβλεψαν ότι η πανδημία θα οδηγήσει 

πολλές επιχειρήσεις σε πτώχευση, ενώ το 70% περίπου των 

εργαζομένων του κλάδου θα απολέσει την εργασία του.3 

Αναφορικά με την Ευρώπη, τα ποσοστά μείωσης στον 

τουρισμό κυμαίνονται από 10–24%, με την Ιταλία να πλήττεται 

περισσότερο από τη Γερμανία, ενώ στην Κίνα το ποσοστό 

αυτό ανήλθε στο 40%. Συνολικά, εντοπίστηκαν σημαντι-

κές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς και αναδείχθηκαν 

συγκεκριμένα θέματα, όπως μείωση της ζήτησης, που με 

τη σειρά της επέφερε απώλεια στα έσοδα και στις θέσεις 

εργασίας.4 Η μείωση των αφίξεων τουριστών κυμαίνεται 

από 30,8–76,3% και θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τον 

Ιούνιο του 2021. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 

δεν θα μπορέσει να επιβιώσει αν δεν λάβει τα δάνεια της 

κρατικής υποστήριξης, αν και υπάρχουν επιφυλάξεις για 

το πώς και κατά πόσο θα δοθούν αυτά.5 

Σημαντικές επιπτώσεις υπήρξαν και στους εργαζόμενους, 

γιατί ο φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε καθώς πρέπει να 

τηρούνται τα μέτρα και να δαπανούν χρόνο για τις απο-

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο SARS-CoV-2 εμφανίστηκε στα τέλη του 2019 στη 

Wuhan της Κίνας, προκαλώντας τη νόσο του κορωνοϊ-

ού 2019 (COVID-19), η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα σε 

γεωπολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά όρια σε όλον τον 

κόσμο. Παγκοσμίως, η ταχεία αύξηση των λοιμώξεων του 

SARS-CoV-2 είχε ως αποτέλεσμα έναν αυξανόμενο αριθμό 

νοσηλείας, εισαγωγής σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 

θανάτων σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και σε πολλά 

άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19  

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Η μαζική πανδημία, η οποία εξαπλώνεται από έναν 

εξαιρετικά μεταδοτικό ιό SARS-CοV-2, έχει προκαλέσει άνευ 

προηγουμένου περιορισμούς όχι μόνο στην κυκλοφορία 

των ανθρώπων αλλά και σε μια σειρά οικονομικών δρα-

στηριοτήτων, καθώς και την κήρυξη εθνικών καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης 

και της Βόρειας Αμερικής. Η αυξανόμενη ζήτηση για επεί-

γουσα υγειονομική περίθαλψη και τα αυξανόμενα ποσοστά 

θανάτων επιβαρύνουν τα εθνικά συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης. Η πανδημία διαταράσσει τις παγκόσμιες αλυ-
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λυμάνσεις. Το τμήμα των εργαζομένων που επηρεάζεται 

περισσότερο από τις επιπτώσεις της πανδημίας είναι οι 

μετανάστες, οι οποίοι λόγω της έλλειψης εγγράφων μόνι-

μης παραμονής δεν μπορούν να λάβουν την οικονομική 

υποστήριξη που παρέχει το κράτος.6 

3. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Η πανδημία COVID-19 έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις από 

τις πανδημίες του παρελθόντος και αυτό θα επηρεάσει και 

την ανάκαμψη των κλάδων του τουρισμού και της φιλο-

ξενίας. Ένας βασικός παράγοντας για την ανάκαμψη του 

τουρισμού είναι το κατά πόσο θα ενισχυθεί το αίσθημα 

της ασφάλειας.7 Η τουριστική βιομηχανία μπορεί παρ’ όλα 

αυτά να μετατραπεί σε μια νέα παγκόσμια οικονομική τάξη 

που θα χαρακτηρίζεται από βιώσιμο τουρισμό, ευημερία 

της κοινωνίας, δράση για το κλίμα και συμμετοχή των 

τοπικών κοινοτήτων. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει 

να ληφθούν άμεσα μέτρα, τα οποία θα μπορέσουν να 

αναχαιτίσουν την εξάπλωση της πανδημίας αυξάνοντας 

ταυτόχρονα το αίσθημα ασφάλειας.

Βραχιόλια παρακολούθησης υγείας,8 εφαρμογές και 

άλλες προηγμένες τεχνολογικές λύσεις θα πρέπει να υλοποι-

ηθούν. Το μέτρο της κοινωνικής απόστασης αποδεικνύεται 

αποτελεσματικότερο στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλος 

αριθμός μολύνσεων, ενώ στις περιοχές με μικρό αριθμό 

μολύνσεων ενδεικτικό μέτρο είναι η χρήση μάσκας.9 Εν-

δεχομένως, μετά την παρέλευση της πανδημίας μπορεί να 

αποκτήσουν μεγάλη δημοτικότητα συγκεκριμένες μορφές 

ταξιδίου, όπως τα ελεύθερα και τα ανεξάρτητα ταξίδια, τα 

ταξίδια πολυτελείας, καθώς και αυτά που έχουν ως στόχο 

την ευεξία και την Ιατρική.10 Οι κλάδοι της φιλοξενίας και 

του τουρισμού μπορούν να επανακάμψουν από τις επι-

πτώσεις της πανδημίας. Μόλις αρθούν οι περιορισμοί και 

οι απαγορεύσεις ενδεχομένως ο κλάδος να ανακάμψει έως 

έναν βαθμό, γιατί θα δεχθεί και πάλι επισκέπτες.11 

Η πανδημία COVID-19 μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία 

μετασχηματισμού του τουρισμού.12 Δίνεται ώθηση για τον 

ηλεκτρονικό τουρισμό, ο οποίος πρέπει να αμφισβητήσει 

τα υπάρχοντα πρότυπα και να αξιολογήσει κριτικά τα 

οντολογικά και τα επιστημολογικά του θεμέλια.13 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Συμπερασματικά, η πανδημία COVID-19 επηρέασε τον 

τρόπο με τον οποίο δρα ο κλάδος της φιλοξενίας, καθώς 

και το συναίσθημα των ανθρώπων λόγω του πανικού που 

επικράτησε. Σημαντικοί παράγοντες της αγοράς σε όλους 

τους τομείς της τουριστικής αλυσίδας, όπως αεροπορικές 

εταιρείες, ταξιδιωτικοί πράκτορες, ξενοδοχεία, κρουαζιε-

ρόπλοια, έχουν ελαχιστοποιήσει ή ακόμη έχουν διακόψει 

εντελώς τις δραστηριότητές τους για μια απροσδιόριστη 

χρονική περίοδο, με αποτέλεσμα την απότομη και δραστική 

μείωση στις ροές των εσόδων τους. 

Η εφαρμογή ενός προγράμματος εμβολιασμού κατά 

της πανδημίας COVID-19 δίνει «ελπίδα για ένα λαμπρό 

μέλλον» από την έναρξη αυτής. Ο αντίκτυπος της πανδη-

μίας COVID-19 στην παγκόσμια οικονομία δημιούργησε 

μια «απο-παγκοσμιοποιημένη» διαδικασία, που προκαλεί 

επιζήμια οικονομική αναταραχή σε χώρες των οποίων η 

οικονομία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον τουρισμό. 

Οι κυβερνήσεις, τα ιδρύματα και οι εγκαταστάσεις 

υγειονομικής περίθαλψης διαδραματίζουν όλοι ρόλο στην 

εφαρμογή πολιτικών που σέβονται τα μέλη των ευάλωτων 

κοινοτήτων. Όλοι έχουν μερίδιο κοινωνικής και ηθικής ευ-

θύνης για την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων 

για τις εν λόγω ομάδες, που συχνά βιώνουν υποβαθμισμένες 

υπηρεσίες υγείας.14
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