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Άνοιγμα διεθνών συνόρων Αυστραλίας – Επανεκκίνηση διεθνούς τουρισμού
Από 21 Φεβρουαρίου 2022, μετά από διάστημα περίπου 2 ετών, η Αυστραλία άνοιξε ξανά τα
διεθνή της σύνορα και επιτρέπει σε εμβολιασμένους ταξιδιώτες να επισκεφθούν την χώρα.
Ταυτοχρόνως, οι κάτοικοι της Αυστραλίας μπορούν πλέον να ταξιδεύουν σε διεθνείς
προορισμούς χωρίς να υποχρεούνται να αιτηθούν άδεια εξαίρεσης.
Η άρση των περιορισμών στις διεθνείς μετακινήσεις αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη έξοδο
των Αυστραλών προς διεθνείς τουριστικούς προορισμούς, καθώς οι Αυστραλοί συνηθίζουν να
ταξιδεύουν πολύ και δεν είχαν την ευκαιρία αυτή για περισσότερα από δύο έτη. Σημειώνεται ότι
το ημερολογιακό έτος 2019, τελευταίο έτος πριν το κλείσιμο των διεθνών συνόρων της
Αυστραλίας, ήταν έτος ορόσημο για τον εξερχόμενο τουρισμό, καθώς καταγράφηκε ο
υψηλότερος ετήσιος αριθμός εξερχομένων ταξιδιωτών από την Αυστραλία. Συγκεκριμένα,
περίπου 11.300.000 Αυστραλοί πραγματοποίησαν διεθνές ταξίδι εντός του 2019, αριθμός ο
οποίος αντιστοιχούσε στο 44% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Συνολικά, κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας πριν την εκδήλωση της πανδημίας, τα
διεθνή ταξίδια των κατοίκων της Αυστραλίας σημείωναν σταθερά υψηλές ετήσιες αυξήσεις και,
στο διάστημα 2009-2019, ο αριθμός των Αυστραλών που ταξίδεψαν στο εξωτερικό εντός του
έτους σχεδόν διπλασιάστηκε. Επισημαίνεται επιπλέον ότι, κατά το 2019, η συνολική δαπάνη
των Αυστραλών για διεθνείς τουριστικές υπηρεσίες ανήλθε στα 65,1 δισ. AUD, ήτοι η μέση κατά
κεφαλήν δαπάνη ανά Αυστραλό ταξιδιώτη ανήλθε σε 6.520 AUD. Το στατιστικά υψηλό
ποσοστό των Αυστραλών που πραγματοποιούν τουλάχιστον ένα διεθνές ταξίδι ετησίως, σε
συνδυασμό με την υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη τους στους ταξιδιωτικούς τους προορισμούς,
καθιστά την Αυστραλία ιδιαίτερα ελκυστική αγορά στόχο για τουριστικούς προορισμούς όπως
η χώρα μας.
Πέρα από την επίδραση των Αυστραλών ταξιδιωτών στις διεθνείς τουριστικές ροές, η άρση των
περιορισμών στις διεθνείς μετακινήσεις αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση και στον
εισερχόμενο τουρισμό στην Αυστραλία, ο οποίος αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την
χώρα. Σημειώνεται ότι, κατά το 2019, ο κλάδος του τουρισμού συνεισέφερε το 70% των
συνολικών διεθνών εισπράξεων από την παροχή υπηρεσιών και το 15% των συνολικών
διεθνών εσόδων της χώρας από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αθροιστικά.
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