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                                                 Μαδρίτη, 05.09.2018  

 

Απειλές και προκλήσεις για τον τουριστικό τομέα της Ισπανίας 

 

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Ισπανίας (ΙΝΕ), 

αποκαλύπτουν ότι 9,97 εκ. τουρίστες έφτασαν στην Ισπανία τον Ιούλιο τ.έ., ένας αριθμός που 

αντιπροσωπεύει ετήσια πτώση, ύψους 4,9%. Πρόκειται για τη σημαντικότερη μείωση που έχει 

υποστεί η χώρα για τον συγκεκριμένο μήνα από το 2009 και επιβεβαιώνει τους φόβους και τις 

προειδοποιήσεις που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια σχετικά με την αύξηση του τουρισμού στη 

χώρα τα τελευταία οκτώ έτη.   

Τόσο η ερμηνεία της συνεχούς αύξησης του τουρισμού την τελευταία οκταετία όσο και της 

τρέχουσας αποτυχίας δεν αποτελούν μυστήριο αφού, μετά τις κοινωνικές και πολιτικές 

εξεγέρσεις στην Αίγυπτο και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τουρκία, ο ευρωπαϊκός 

τουρισμός έφυγε από αυτούς τους προορισμούς μαζικά, αναζητώντας τον ίδιο ήλιο αλλά 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτά είναι στοιχεία που παρείχε η Ισπανία, η οποία προσέλκυσε 

κύματα ταξιδιωτών, κυρίως Βρετανών και Γερμανών και αύξησε την εισροή τουριστών από 

52,6 εκ. το 2010 σε 81,8 εκ. το 2017. Αυτή ήταν μία αύξηση με κίνητρα γεωπολιτικών 

παραγόντων και, σε κάποιο βαθμό, περιστασιακών, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία του 

Ιουλίου τρέχοντος έτους και το γεγονός ότι η ζήτηση έχει στραφεί και πάλι σε προορισμούς 

στη Βόρεια Αφρική, οι οποίοι είναι πολύ ανταγωνιστικοί κυρίως σε τιμές.  

Η Ισπανία έχει λοιπόν, καταστεί δαπανηρός προορισμός σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές 

της στη Μεσόγειο και αυτό έχει επιπτώσεις σε όλες τις Αυτόνομες Κοινότητες της χώρας που 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Έξι από αυτές (Βαλεαρίδες Νήσοι, 

Καταλονία, Ανδαλουσία, Βαλένθια, Κανάρια Νησιά και Μαδρίτη) συγκεντρώνουν το 90% των 

αλλοδαπών ταξιδιωτών. Εκτός από τη Μαδρίτη, η οποία έχει καταγράψει ετήσια αύξηση 

ύψους 6,7%, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό της Βόρειας και Νότιας 

Αμερικής, οι άλλες πέντε έχουν καταγράψει σημαντική πτώση, η οποία έχει αγγίξει το 7% στη 

Βαλένθια και την Καταλονία.  

Ακριβώς για το λόγο αυτό, η μείωση των τιμών φαίνεται να είναι το πιο άμεσο εργαλείο που 

έχει ο τομέας στα χέρια του για να προσπαθήσει να αντιστρέψει αυτή την αρχική αλλαγή 

τάσης και να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τους προορισμούς της Βόρειας Αφρικής. Σε αυτό 

το πλαίσιο, επισημαίνεται η επίδραση που έχει ο «πόλεμος τιμών», στον οποίο κατέληξαν 

πρόσφατα οι ισπανικές αεροπορικές εταιρείες Iberia και Air Europa, με στόχο τόσο τους 

εγχώριους προορισμούς όσο και την Αμερική. Παρά το γεγονός αυτό, η τουριστική 

βιομηχανία διαθέτει ένα ισχυρό όπλο για να ανταγωνιστεί την παγκόσμια αγορά και αυτό είναι 
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η ποιότητα, αφού ο τουριστικός τομέας στην Ισπανία στοχεύει πλέον στην προσέλκυση 

ταξιδιωτών με υψηλότερη  αγοραστική δύναμη και μεγαλύτερη αφοσίωση στην ισπανική 

κουλτούρα και πολιτισμό, οι οποίοι θα επανέρχονται στη χώρα κάθε χρόνο. 

 

 

 

 

 

 


