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Ενημερωτικό σημείωμα για τον τουρισμό στην Ισπανία:  

το παρόν και το μέλλον 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες αναλύσεις, η κυβέρνηση της Ισπανίας επιθυμεί να 

περάσει σε μία νέα εποχή, χαρακτηριζόμενη από νέους ορίζοντες στον τουριστικό τομέα, με 

σαφή προσανατολισμό τη σταθεροποίηση, μετά την ανάπτυξη που σημειώθηκε τα τελευταία 

χρόνια.  

Το Ινστιτούτο Τουρισμού της Ισπανίας (Turespaña) προβάλλει τη διαχείριση ενός ευέλικτου, 

λειτουργικού και προσαρμόσιμου σχεδίου στις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν. Η χώρα 

εργάζεται για την προσέλκυση υψηλότερης εισοδηματικής στάθμης διεθνών τουριστών, την 

υλοποίηση ενεργειών εξωτερικής προώθησης της χώρας, μεγαλύτερης και καλύτερης 

ηλεκτρονικής τοποθέτησης, καλύτερου συντονισμού με τις αυτόνομες κοινότητες και τοπικές 

διοικήσεις της χώρας, καθώς και την ενίσχυση των επιχειρησιακών σχεδίων των 33 

τουριστικών συμβουλίων που υφίστανται στο εξωτερικό. 

Εκπαίδευση, κατάρτιση, προώθηση, βελτίωση του τουριστικού χώρου, χρηματοδότηση, 

σχεδιασμός, συνδεσιμότητα είναι, μεταξύ άλλων, προκλήσεις, τις οποίες σχεδιάζει να 

αναλάβει η δημόσια διοίκηση με άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό. Η κυβέρνηση της Ισπανίας 

δηλώνει ότι θα αναλάβει την πρωτοβουλία, πέρα από τις καθορισμένες εξουσίες της 

διοίκησης, να δημιουργήσει ένα ισορροπημένο πλαίσιο μεταξύ των εδαφικών περιοχών, ήτοι 

των δεκαεπτά αυτόνομων κοινοτήτων της χώρας. Η ενεργητικότητα είναι απαραίτητη για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η Ισπανία τόσο στο παρόν όσο και στο 

άμεσο μέλλον. Τέτοιες προκλήσεις είναι το Brexit, η εδαφική και πολιτική σταθερότητα, η 

ακριβής, έξυπνη και καινοτόμα στρατηγική αναφορικά με την προώθηση του τουρισμού, ο 

εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των τουριστικών εγκαταστάσεων. 

Η Ισπανία είναι από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς και, ως εκ τούτου, 

θεωρεί ότι έχει την υποχρέωση να ενισχύσει την τουριστική της στρατηγική για τον 

πολλαπλασιασμό των επιπτώσεων της δημόσιας και ιδιωτικής δράσης στον οικονομικό τομέα 

της χώρας. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ισπανία πρέπει να προχωρήσει στην οργάνωση 

και το συντονισμό μεταξύ των διοικήσεων και να δημιουργήσει ένα χώρο επαρκούς 

συμμετοχής στην ιδιωτική πρωτοβουλία καθώς είναι θεμελιώδους σημασίας η καθιέρωση 

διαύλων που να επιτρέπουν τη βελτίωση της γνώσης και τον πολλαπλασιασμό των δράσεων 

που ωφελούν ολόκληρο το ισπανικό έδαφος. 
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Η προσπάθεια καλύτερης διακυβέρνησης, με βασικές πτυχές τις δράσεις της κυβέρνησης σε 

θέματα καινοτομίας και βιωσιμότητας, είναι η ραχοκοκαλιά του τουρισμού. Η Ισπανία είναι η 

δεύτερη τουριστική δύναμη στον κόσμο, τόσο όσον αφορά τις δαπάνες (μετά τις ΗΠΑ), όσο 

και στον αριθμό των τουριστών (μετά τη Γαλλία), με 82 εκ. τουρίστες και δαπάνες άνω των 87 

δις ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017.  

Η ανάκαμψη άλλων τουριστικών προορισμών, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία, εντάσσονται 

στο ολοένα αυξανόμενο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του τουρισμού στο 

διεθνές περιβάλλον. Επί του παρόντος, η Ισπανία βρίσκεται σε ένα πλαίσιο, στο οποίο 

διαθέτει στοιχεία υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η γνώση, η στρατηγική, οι συνθήκες και 

οι υποδομές της χώρας, ο επαγγελματισμός της τουριστικής βιομηχανίας και ο στόχος της 

συνεχούς βελτίωσης που την καθιστούν πολύ σημαντική τουριστική δύναμη. Σκόπιμη είναι η 

διαχείριση αυτών των χαρακτηριστικών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να επιφέρουν 

και τα ανάλογα αποτελέσματα για έναν προορισμό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της 

καινοτομίας, του εκσυγχρονισμού, της βιωσιμότητας και της προσφοράς στον διεθνή 

τουρισμό. 

Ακόμη, το Turespaña, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το δεύτερο 

τρίμηνο του 2018, αντιλαμβάνεται ότι είναι σημαντική η διατήρηση θέσεων απασχόλησης 

στον τομέα του τουρισμού. Αναλυτικότερα, τα ακριβή στοιχεία αφορούν 2.170.000 

εργαζόμενους και 483.861 αυτοαπασχολούμενους στον τουριστικό τομέα, οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν το 13,7% του συνόλου του εργατικού δυναμικού της χώρας. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι η Ισπανία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση που της επιτρέπει να 

καλύψει την υπάρχουσα ζήτηση και να ανταποκριθεί στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και φυσικά για να 

πετύχει σε έναν κλάδο που προσφέρει πολύ σημαντικά στην οικονομική δραστηριότητα της 

χώρας. 
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