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Circular 20/34 – 15 d’abril de 2020 

 

Coronavirus: Anàlisi de l’OMT sobre l’impacte de la crisi de la COVID-

19 al món 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Per a la vostra informació, us adjuntem un estudi econòmic que ens ha enviat la 

CEHAT, realitzat per l’Organització Mundial del Turisme (OMT) sobre l’impacte de la 

crisi de la COVID-19 al món. A més, l’OMT està treballant estretament amb 

l’Organització Mundial del Salut (OMS), els seus estats membres i la indústria 

turística per assegurar una coordinada i efectiva resposta a l’impacte de la crisi.  

 

A continuació us ressaltem els següents apartats:  

 

Impacte global estimat:  

 290 a 440 milions d’arribades de turistes internacionals. 

 De 5 a 7 anys de pèrdua en el nombre de turistes. 

 300 a 450 mil milions de dòlars dels Estats Units Exportacions de turisme 

(ingressos). 

 1/3 a 1,5 bilions de dòlars de pèrdues en les exportacions de turisme. 

 

Impacte econòmic: 

De forma immediata, es necessiten mesures fiscals i monetàries urgents que ajudin 

a protegir l’ocupació, mantenir als treballadors autònoms i suport a les empreses 

protegint la seva liquiditat per accelerar la recuperació en el futur.   
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Conclusions:  

 Milions de llocs de treball estan en perill. 

 Necessitem protegir als segments més vulnerables com les PIMES, les 

empreses de treballadors, dones i joves.  

 Necessitem crear mecanismes de supervivència per a les empreses.  

 El turisme és un gran creador de treball, especialment pels grups més 

vulnerables.  

 Plans coordinats i sòlids de mitigació i recuperació per donar suport el sector 

pot generar retorns massius a tota l’economia i el treball.  
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