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Αειφόρος στρατηγική ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία 

 

Η Ισπανίδα Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, κα Ρέγιες Μαρότο, 

ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι τη χώρα, μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2018, 

αναμένεται να επισκεφθούν 30,4 εκ. τουρίστες, αύξηση σχεδόν 2,3% σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2017. Όσον αφορά το ποσό των δαπανών αυτών των 

τουριστών, η κα Μαρότο δήλωσε ότι θα μπορούσε να υπερβεί τα 34.000 εκ. ευρώ, 

αύξηση κατά 4,1 %.  

Ακόμη, η υπουργός υπενθύμισε ότι η Ισπανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση 

παγκοσμίως, όσον αφορά τις χώρες προορισμού και στην πρώτη θέση όσον αφορά την 

τουριστική ανταγωνιστικότητα. Για τη βελτίωση και την ενίσχυση αυτών των σημαντικών 

θέσεων, η κυβέρνηση σκοπεύει να ακολουθήσει μία στρατηγική, με βάση τη 

βιωσιμότητα, η οποία θα συνοψίζεται στο εξής τρίπτυχο: θα είναι οικονομική, με στόχο 

τον ποιοτικό τουρισμό, περιβαλλοντική, θα στοχεύει στο σεβασμό και τη βελτίωση του 

περιβάλλοντος και εδαφική, καθώς θα προσπαθήσει τα οφέλη του τουρισμού να 

μοιράζονται ισότιμα σε όλη τη χώρα.  

Επίσης, η κα Μαρότο παρουσίασε τα δύο πρώτα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί 

από το υπουργείο στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής. Το πρώτο είναι η σύσταση, το 

Σεπτέμβριο τ.έ., ενός Δικτύου Ευφυών Τουριστικών Προορισμών, το οποίο βασίζεται σε 

τρεις πυλώνες: την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα. Το δίκτυο θα 

λειτουργήσει σε τοπικό περιβάλλον, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη συνοχή, την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στη συνεργασία μεταξύ των προορισμών.  

Το δεύτερο μέτρο αφορά τη σύγκλιση, στις 18 Ιουλίου τ.έ., της Τομεακής 

Διάσκεψης για τον Τουρισμό, στην οποία οι διάφορες περιοχές/αυτόνομες κοινότητες θα 

έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προβλήματά τους, τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν, όπως επίσης και τις ευκαιρίες που υπάρχουν, με στόχο τη χάραξη μίας 

κοινής στρατηγικής. Κατά τη συνεδρίαση θα εξεταστούν δύο σημαντικά στοιχεία: οι 

τουριστικοί κανονισμοί και οι συνθήκες εργασίας των απασχολούμενων στον τουριστικό 

τομέα, καθώς αν και ο μεγάλος αριθμός τους είναι ένα θετικό στοιχείο, δεν ισχύει το ίδιο 

και για τις συνθήκες εργασίας.  


