
 

 
Vpliv koronavirusa na potovalne namere ameriških popotnikov 

 
Ameriški medijsko podjetje Skift je med 377 ameriškimi popotniki, ki so že imeli rezervirana 
potovanja, izvedlo raziskavo o vplivu koronavirusa na njihove potovalne namere. Raziskava je bila 
izvedena med 27 in 29. februarjem.  
 
Rezultati raziskave med anketiranimi so pokazali, da je: 

- v zadnjih 14 dneh raziskave 12 % anketiranih potovanje odpovedalo, 88 % pa ni odpovedalo 
potovanja; 

- povprečen Američan rezervira svoje počitnice 2 – 3 mesece vnaprej, pri tem rezervacijo 
hotela v povprečju opravijo 26 dni pred potovanjem; 

- večina ameriških turistov trenutno razmišlja o pomladnih in poletnih počitnicah; ubrali pa so 
pristop »wait-and-see« (čakajo kaj se bo zgodilo); 

- večina Američanov potuje znotraj države; v 2019 so predstavljali manj kot 10 % delež 
mednarodnih potovanj; 

- ko potujejo v tujino potujejo najpogosteje v Kanado in Mehiko;  
- od tistih, ki so svoje potovanje odpovedali, so najpogosteje odpovedali mednarodna 

potovanja (46 %), vsa potovanja je odpovedalo 30 %, tudi domača potovanja pa je 
odpovedalo 24 %; 

- rezervacije potovanj ameriških turistov so v zadnjih tednih padle, največji upad je zaznati 
pri potovanjih v Azijo; 

-  

 
Vir: ForwardKeys 

Opomba: podatki grafa temeljijo na podatkih rezervacij popotnikov, ki se spreminjajo bolj kakor 
odpovedi; prav tako niso zajeti podatki po izbruhu koronavirusa v Evropi, kar je zagotovo vpliva na 
potovanja ameriških popotnikov v Evropo 
 
 
Prav tako podatki ARC kažejo, da so odpovedi notranjih letov na Kitajskem v tednih od 22. januarja 
do 11. februarja močno narasle. V primerjavi z letom 2019 so povračila za lete v 4 tednu januarja 
narasla za kar 312 %, v zadnjem tednu januarja in začetku februarja pa celo za 565 %. Podatki 

https://skift.com/
https://www2.arccorp.com/about-us/our-data/


 

Cirium kažejo, da je bilo v januarju 2020 za 50 % manj domačih poletov kot v januarju leta 2019. 

 
 

Letalska družba JetBlue, ki večinoma ponuja notranje lete po ZDA, se je v tem kriznem času 
odpovedala vsem pristojbinam za spremembe in odpovedi letov, za potovanja v poletnem času 
(družba ne ponuja letov v Evropo in Azijo). Taka odločitev družbe z večinsko domačimi leti po ZDA 
nakazuje na pripravljenost na odpovedi zaradi morebitnega večjega izbruha koronavirusa tudi v ZDA 
 
Dejstvo je, da se situacija glede pojava in širitve virusa tudi po ZDA spreminja in je težko napovedati 
vpliv koronavirusa za več tednov vnaprej. Negotova je tako situacija glede odpovedi ameriških 
popotnikov glede potovanj v Ameriki v prihodnjih tednih. 
 
Vir: Skift, Nearly 90 Percent of U.S. Travelers Have Yet to Cancel Plans Due to Virus: Skift Research 
 
Trenutno stanje: 

- zabeleženih 93.198 okužb, od tega 3.203 smrti in 51.004 ozdravljenih – trenutno aktivnih 
primerov 38.991, od tega 6.772 ljudi v kritičnem stanju, 

- trenutno je virus razširjen v 81 držav, od tega največ okužb na Kitajskem (80.026), v Južni 
Koreji (5.328) in v Italiji (2.502).  

- V Italiji je umrlo že 79 oseb, 229 jih je v kritičnem stanju. Ozdravljenih je 160 oseb.  
- Bližnje države z okužbami: Italija (2.502), Francija (212), Nemčija (203), Španija (165), Švica 

(58), UK (51), Norveška (33), Švedska (30), Avstrija (24), Nizozemska (23), Belgija (15), 
Islandija (14), Danska (10), Hrvaška (9), Grčija (7), Finska (7), Češka (5), Romunija (4), Rusija 
(3), Irska (2), Litva (1), Luksemburg (1), Makedonija (1), Latvija (1), Poljska (1). 

Vir: Worldometer Coronavirus; https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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