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Ο τουρισμός – κινητήρια δύναμη στην οικονομία της Ισπανίας
Το 2018, η Ισπανία αύξησε για έκτη συνεχόμενη φορά των αριθμό των τουριστών που
επισκέφθηκαν τη χώρα, ξεπερνώντας τους 82,8 εκατομμύρια τουρίστες. Σύμφωνα με έρευνα της
American Express και του World Travel & Tourism Council, η συμβολή του συγκεκριμένου τομέα
στην εθνική οικονομία έφθασε τα 190 δις ευρώ, ήτοι το 15% του ΑΕΠ. Η συμβολή αυτή στην
οικονομία είναι η μεγαλύτερη από κάθε άλλο τομέα, ακολουθούμενη από τον κατασκευαστικό, ο
οποίος συνεισφέρει στο 14% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο τομέας θα συνεχίσει να
αναπτύσσεται εξίσου μεταξύ του 2019 και 2029. Η μέση ετήσια ανάπτυξη υπολογίζεται στο 2,5%,
ενώ για το 2019 οι τουρίστες αναμένεται να φθάσουν τα 85 εκατομμύρια.
Ο τουρισμός έχει ιδιαίτερη συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς το 2018 αυτές
ανήλθαν στις 2,83 εκατομμύρια. Από τον εν λόγω αριθμό απασχολούμενων, το 66%, ήτοι 1,87
εκατομμύρια απασχολούμενοι, εμπλέκονται έμμεσα στον τομέα.
Δεδομένης της αυξητικής τάσης, έχουν πολλαπλασιαστεί σημαντικά και οι κατοικίες, οι οποίες
δίνονται προς βραχυχρόνια ενοικίαση για τους τουρίστες. Το α’ εξάμηνο τ.έ., οι κατοικίες για
τουρίστες ξεπέρασαν, για πρώτη φορά, το ένα εκατομμύριο και ο ακριβής αριθμός τους
υπολογίζεται στο 1,05 εκατομμύρια, το οποίο αποτελεί και το 7% του συνόλου των βραχυχρόνια
ενοικιαζόμενων κατοικιών παγκοσμίως. Για την Ισπανία, αυτό σημαίνει ότι το 4% του συνόλου
των κατοικιών της δίνονται για την εν λόγω χρήση.
Τρεις είναι οι εταιρείες, μέσω των οποίων διατίθενται τα καταλύματα. Αρχικά, η Airbnb κατέχει
περίπου το ήμισυ του συνόλου στην Ισπανία ενώ μέσω της Booking διατίθενται 410.000
διαμερίσματα. Η Vrbo έχει το μικρότερο μερίδιο της αγοράς με συνολικά στην πλατφόρμα τους
να εμφανίζονται 141.000 κατοικίες, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται στην πόλη της Μάλαγα
και της Πάλμα ντε Μαγιόρκα.
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