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Ο «αστάθµητος 
παράγοντας» 
ανέκαθεν απο-

τελούσε µια παράµετρο που θα 
µπορούσε να καθορίσει την πο-
ρεία µιας ολόκληρης σεζόν –
είτε θετικά είτε αρνητικά– για 
µια χώρα που ο τουριστικός 
κλάδος είναι µια από τις βασι-
κότερες πηγές εσόδων για την 
οικονοµία. 

Γι’ αυτό, άλλωστε, η ανα-
φορά σε κάποια απρόβλεπτη 
εξέλιξη αποτελούσε µέρος των 
προβλέψεων της ροής από φο-
ρείς του χώρου. Οι γεωπολιτι-
κές εξελίξεις στη Μεσόγειο, η 
πιθανότητα τροµοκρατικής επί-
θεσης, η ταξιδιωτική συµπερι-
φορά των Βρετανών µετά το 
Brexit, οι ισοτιµίες είναι µερι-
κές µόνο από τις συνιστώσες 
που τα προηγούµενα χρόνια 
επηρέαζαν αφίξεις και εισπρά-
ξεις. Φέτος η εξέλιξη που επα-
νακαθορίζει τις τουριστικές 
εξελίξεις είναι η εξάπλωση 
του κοροναϊού – «Covid-19», 
όπως ονοµάστηκε από τον Πα-
γκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 
µε πάνω από 1.300 νεκρούς.

Η διακοπή της αεροπορι-
κής σύνδεσης µεταξύ Ελλά-
δας και Κίνας από την Air 
China µέχρι τον Μάρτιο ουσι-
αστικά εξανέµισε τις προσ-
δοκίες του τουριστικού κλά-
δου από την κινεζική αγορά, 
σε µια κρίσιµη περίοδο που 
πραγµατοποιείται το µεγαλύ-
τερο µέρος των κρατήσεων. 
Από τον Ιούλιο του 2020 ανα-
µενόταν να ξεκινήσει η σύνδε-
ση Αθήνας-Σανγκάης µε την 
κινεζική αεροπορική εται-
ρεία Juneyao Air.

Ε
πί του παρόντος, όσον 
αφορά την κινεζική 
αγορά και τις επιπτώ-

σεις του Covid-19, το χειρότε-
ρο σενάριο δείχνει να επα-
ληθεύεται και η νόσος να εξε-
λίσσεται σε «µαύρο κύκνο» 
όχι µόνο για την παγκόσµια οι-
κονοµία, αλλά και για τον του-
ρισµό. Ήδη οι κρατήσεις από 
γκρουπ Κινέζων για το επό-
µενο διάστηµα έχουν ακυρω-
θεί, τη στιγµή που κανονικά 
θα ήταν αυξηµένες, δεδοµέ-
νου πως οι Κινέζοι δεν ταξιδεύ-
ουν τους καλοκαιρινούς µήνες 
λόγω της ηλιοφάνειας. 

Μεγάλος χαµένος, όπως 
αναφέρουν στο «Κ» επιχειρη-
µατίες που δραστηριοποιούνται 
στο νησί, η Σαντορίνη, όπου 
αυτήν τη στιγµή οι κρατήσεις 

Μεγάλο το πλήγμα 
για τις τουριστικές 
επιχειρήσεις στη 
Σαντορίνη, όπου 
οι κρατήσεις για 
τη φετινή περίοδο 
είναι σχεδόν 
παγωμένες

 500.000 Κινέζοι µέχρι το 2021 ήταν ο στόχος πριν τον Covid-19

Ο κοροναϊός αλλάζει τα δεδομένα στον ελληνικό τουρισμό

Οι επιπτώσεις στα 
τουριστικά έσοδα εκτιµάται 
πως θα είναι σηµαντικές, 
καθώς, παρά τον µικρό 
αριθµό αφίξεων, περίπου 
200.000 πέρυσι, 
οι Κινέζοι ξοδεύουν 
τα διπλάσια από τις 
υπόλοιπες αγορές.

  ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ vicky.kourlibini@capital.gr

Η ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ AIR CHINA ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΜΕΝΗ Η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

είναι παγωµένες. Η αβεβαιό-
τητα δεν αφορά µόνο τις κρα-
τήσεις από την κινεζική αγο-
ρά, αλλά και τις βασικότερες 
για τη χώρα µας «δεξαµενές» 
αφίξεων, όπως η Γερµανία, 
το Ηνωµένο Βασίλειο, οι 
ΗΠΑ, η Γαλλία και οι σκαν-
διναβικές χώρες. Σηµειώνε-
ται πως η επίσκεψη στη Σαντο-
ρίνη αποτελεί «όνειρο ζωής» 
για πολλούς Κινέζους, που τε-
λούν τον γάµο τους και φω-
τογραφίζονται µε φόντο το 
ηλιοβασίλεµα της Οίας. Εί-
ναι χαρακτηριστικό πως πέρ-
σι οι αφίξεις στο νησί από την 
Κίνα υπολογίζονται σε πάνω 
από 100.000.

 Μικρή «πίτα», 
υψηλά έσοδα

Στόχος του υπουργείου Του-
ρισµού ήταν µέχρι το 2021 ο 
αριθµός των Κινέζων επισκε-
πτών στη χώρα µας να αγγί-
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Οι top 5 χώρες
µε τις υψηλότερες

τουριστικές δαπάνες

αποτελούν το 44%
των συνολικών

δαπανών
παγκοσµίως

  Στην κορυφή οι δαπάνες Κινέζων στα ταξίδια

«Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ είναι µήνες που πα-
ραδοσιακά αναφέρονται στη “χαµηλή περίοδο” των αφί-

ξεων Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα. Όµως µετά τις 
εξελίξεις µε την Air China, η οποία έχει ήδη ανακοινώ-

σει ακυρώσεις και αναστολή δροµολογίων κατά την 
περίοδο που η κίνηση αυξάνεται –όπως είναι, π.χ., 
ο Μάρτιος–, η µείωση θα πρέπει να θεωρείται δε-
δοµένη. Εάν οι ακυρώσεις πτήσεων συνεχιστούν, 
οι επιπτώσεις για τον τουρισµό µας και τα ξενοδο-

χεία αναµένεται φέτος να είναι µεγάλες, ενώ πιθανές 
πιο δυσάρεστες εξελίξεις θα µπορούσαν ακόµα και να 

µηδενίσουν τις αφίξεις από τη χώρα αυτή. Οι ακυρώσεις 
έχουν αναφορά κυρίως στην Αθήνα και τις γύρω περιο-
χές (∆ελφοί, Μετέωρα, Ναύπλιο), όπως και τη Σαντορίνη.

Αν αναλογιστούµε ότι πριν από τρία χρόνια είχαµε συ-
νολικά 50.000 αφίξεις Κινέζων επισκεπτών και ότι οι 
εκτιµήσεις για φέτος (µε τις επιπλέον απευθείας πτήσεις 
που είχαν δροµολογηθεί) έλεγαν ότι θα ξεπεράσουµε τις 
150.000 µε 180.000, µπορούµε εύκολα να συµπερά-
νουµε ότι η τάση για το “άνοιγµα” της κινεζικής αγοράς εί-
ναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις εξελίξεις στο θέµα του 
κοροναϊού και, σήµερα που µιλάµε, είναι αρνητική. Αυτό 
σηµαίνει ότι µειώνεται και το µέσο έσοδο για τουρίστες 
που έρχονται από τις χώρες εκτός Σένγκεν.

Μέχρι στιγµής, πάντως, και σε ένα γενικότερο πλαίσιο, 
η χρονιά βαδίζει στα ίδια νούµερα µε το 2019. Η βρετα-
νική αγορά, παρά το Brexit, δεν έχει αντιµετωπίσει προ-
βλήµατα, η γερµανική ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά, ενώ 
οι τουριστικές ροές από άλλες εθνικότητες κυµαίνονται 
στα περσινά επίπεδα».

«Η ΕΞAΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ είναι ένα φαινόµενο πα-
γκόσµιας κλίµακας. Με τη λογική αυτή, στις επιπτώσεις 

του συµπεριλαµβάνεται και η χώρα µας. ∆εν αποτελεί 
όµως λόγο ανησυχίας, αλλά εγρήγορσης κι ετοιµότη-

τας. Η Ελλάδα είναι σήµερα ένας απόλυτα ασφαλής 
προορισµός για τους ταξιδιώτες που την επιλέγουν. 
Το ΞΕΕ ζήτησε ήδη από τον προηγούµενο µήνα και 
έλαβε άµεσα από τον ΕΟ∆Υ ολοκληρωµένα µέτρα 
πρόληψης και αναλυτικές οδηγίες που στάλθηκαν 

απευθείας σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας.
Οι ακυρώσεις που έχουν γίνει µέχρι τώρα, όπως 

και οι προσωρινές ακυρώσεις πτήσεων της Air China 
για συγκεκριµένες ηµεροµηνίες µέσα στον Μάρτιο, είναι 
ασφαλώς µια δυσάρεστη εξέλιξη, που επιδρά αρνητικά 
σε συγκεκριµένους προορισµούς, ξενοδοχεία και επιχει-
ρήσεις. Ωστόσο, σε επίπεδο χώρας, ο όγκος αυτών των 
ακυρώσεων δεν είναι ακόµη τέτοιος που να εµπνέει ανη-
συχία. Παρακολουθούµε στενά τις εξελίξεις, σε ανοιχτή 
γραµµή συνεργασίας µε το υπουργείο Τουρισµού και κάθε 
αρµόδιο φορέα. Προς το παρόν το σηµαντικό είναι τα µέ-
τρα πρόληψης να είναι γνωστά σε όλους και να εφαρµό-
ζονται σχολαστικά».

 Γρηγόρης Τάσιος 
Πρόεδρος Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων

Μεγάλες επιπτώσεις 
σε ξενοδοχεία 
συγκεκριµένων περιοχών

 Αλέξανδρος Βασιλικός 
Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος

∆υσάρεστη εξέλιξη 
η διακοπή της 
αεροπορικής σύνδεσης

ξει τις 500.000. Η προσδοκία 
αυτή δείχνει να επαναπροσδιο-
ρίζεται, τουλάχιστον για φέτος, 
αφού, σύµφωνα µε τον υπουρ-
γό Τουρισµού, Χάρη Θεοχάρη, 
υπάρχει µεγάλος αριθµός ακυ-
ρώσεων από ταξιδιώτες που έρ-
χονται από την Κίνα.

Πρόκειται για µια αγορά που 
τα τελευταία χρόνια έδειχνε ση-
µαντικά σηµάδια ανόδου. Πέρ-
σι οι τουρίστες από την Κίνα 
που ήρθαν στην Ελλάδα προ-
σέγγισαν τους 200.000, ση-
µειώνοντας αισθητή άνοδο σε 
σχέση µε το 2018, όταν ήρθαν 

περίπου 125.000 Κινέζοι.
Και µπορεί, σε σύνολο 32 

εκατοµµυρίων τουριστών που 
κατέγραψε πέρσι η Ελλάδα συ-
νολικά, ο αριθµός των Κινέζων 
να µην είναι µεγάλος µεν, τα 
χρήµατα όµως που αφήνουν 
στην αγορά είναι αντιστρόφως 

ανάλογα. Οι Κινέζοι έχουν 
από τις υψηλότερες ταξι-
διωτικές δαπάνες, σχεδόν 
διπλάσιες από τον µέσο όρο 
της ταξιδιωτικής δαπάνης στην 
Ελλάδα, και ως εκ τούτου η αύ-
ξηση της κίνησης αποτελούσε 
σηµαντικό στοίχηµα.

Λ
άτρεις των διάση-
µων brands, οι Κι-
νέζοι τουρίστες έχουν 

υψηλά ποσοστά επισκεψιµότη-
τας σε πρωτεύουσες- κέντρα 
της µόδας στην Ευρώπη, για 
τις οποίες µάλιστα αποτελούν 
µια από τις µεγαλύτερες «πη-
γές» αφίξεων. Από τους πιο 
δηµοφιλείς προορισµούς στην 
Ευρώπη η Ιταλία (µε 5,3 εκατ. 
διανυκτερεύσεις), η Γαλλία (4 
εκατ. διανυκτερεύσεις), η Γερ-
µανία (3 εκατ.) και η Ισπανία 
(2,5 εκατ.).

Πάντως, ο µεγαλύτερος 
όγκος των τουριστών από την 
ενδοχώρα της Κίνας κατευθυ-
νόταν παραδοσιακά τα προη-
γούµενα χρόνια προς προορι-
σµούς της Ασίας. Η ηµιαυτόνο-
µη περιοχή του Χονγκ Κονγκ 
είναι ο κορυφαίος προορισµός 
και ακολουθούν η Ιαπωνία και 
η Ταϊλάνδη. Η Αυστραλία και 
η Νέα Ζηλανδία δέχονται επί-

σης πολύ µεγάλο αριθµό Κινέ-
ζων τουριστών. 

  Τα πρώτα σηµάδια 
στα συνέδρια

Η πρόσφατη ακύρωση 
της µεγαλύτερης παγκοσµί-
ως έκθεσης στον χώρο της τε-
χνολογίας, «Mobile World 
Congress», που πραγµατοποι-
είται στη Βαρκελώνη και συµ-
µετέχουν κολοσσοί του κλά-
δου, δίνει το στίγµα του φό-
βου που επικρατεί για εξάπλω-
ση της νόσου. Οι συνέπειες για 
την οικονοµία, τα ξενοδοχεία 
και τον συνεδριακό τουρισµό –
ένα κοµµάτι µε υψηλά έσοδα– 
παραµένουν άγνωστες. Άγνω-
στο παραµένει τι θα γίνει και 
µε τη διεθνή έκθεση τουρι-
σµού ΙΤΒ, που θα πραγµατο-
ποιηθεί αρχές Μαρτίου στο Βε-
ρολίνο, αν και έχουν  ανακοι-
νωθεί προληπτικά µέτρα για 
την ασφάλεια των εκθετών και 

των επισκεπτών. 
Και στην Ελλάδα, που όµως 

δεν έχει σηµαντικά µερίδια 
στην αγορά των συνεδρίων, 
η αβεβαιότητα είναι εξίσου µε-
γάλη. Επιτείνεται, επίσης, από 
το γεγονός πως ο προγραµµα-
τισµός για τη διοργάνωση συ-
νεδρίων ξεκινά από νωρίς και, 
όπως εξηγούν στο «Κ» φορείς 
του χώρου, αυτήν τη στιγµή τα 
«χέρια είναι δεµένα».

Τον Ιούνιο, εξάλλου, είναι 
προγραµµατισµένα τα «Πο-
σειδώνια», που αποτελούν 
διεθνώς τη µεγαλύτερη έκθε-
ση ναυτιλίας. Θα συµµετέχουν 
2.000 εκθέτες, ενώ αναµένε-
ται και νέο ρεκόρ επισκεπτών, 
πάνω από 22.000. Σύµφωνα 
πάντως µε το υπουργείο Τουρι-
σµού, είναι πιο σηµαντικό από 
την όποια ακύρωση συµβαί-
νει αυτήν τη στιγµή η χώρα να 
προβάλλει µια εικόνα ασφά-
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