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Η πρώτη μείωση του τουρισμού από την απαρχή της κρίσης του 2009 στην Ισπανία 

Οι εξελίξεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπως το Brexit, η πτώχευση της Thomas 

Cook, η γενικότερη οικονομική επιβράδυνση, ο ανταγωνισμός και η απότομη πτώση των τιμών 

σε τουριστικούς προορισμούς, όπως το Μαρόκο και η Τουρκία και, τέλος, η αναταραχή στην 

Καταλονία έχουν αντίκτυπο κομβικής σημασίας στον τουριστικό τομέα της Ισπανίας. Ως εκ τούτου, 

δεν προκαλεί έκπληξη η μείωση του τουριστικού πληθυσμού για το παρόν έτος, η οποία 

αναμένεται να συνεχιστεί και για το επόμενο, στην Ισπανία. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προέδρου της Ισπανικής Συνομοσπονδίας 

Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Cehat), κ. Juan Molas, το 2019 θα κλείσει με 

λιγότερους ξένους τουρίστες συγκριτικά με το 2018, οπότε έφθασαν τους 82,6 εκ. Παράλληλα, θα 

είναι η πρώτη μείωση στον αριθμό των ταξιδιωτών από το 2009 με την απαρχή της οικονομικής 

κρίσης και την πτώση κατά 5 εκ. τουρίστες. Έκτοτε, και για 9 συνεχόμενα έτη, ο τουριστικός 

κλάδος είχε ενδυναμωθεί ραγδαία, με την προσέλκυση συνολικά 30 εκ. ταξιδιωτών και αφίξεις 

κατά 3,3 εκ. περισσότερο σε ετήσια βάση. 

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, προβλέπεται ότι το 36% των ξενοδοχειακών μονάδων θα μειώσει 

τις τιμές για τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος 2019 έως και Μάρτιο 2020) και το 44% υποστηρίζει 

ότι θα έχει χαμηλότερη κερδοφορία, λόγω των χαμηλότερων εσόδων και του υψηλότερου κόστους. 

Στις προβλέψεις για το 2020, επίσης, δεν επικρατεί πολύ αισιόδοξο κλίμα, δεδομένης της πτώσης 

κατά 9% των Γερμανών επισκεπτών για τη χειμερινή περίοδο, κατά 7% για τους ταξιδιώτες από 

τις Σκανδιναβικές χώρες και 1,8% για εκείνους από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι τουριστικές 

κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο του 2020 έχουν πολύ αργό ρυθμό. 

Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα χωρών, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η 

Τυνησία σε ρυθμούς της τάξεως του 20%, λόγω των σημαντικών μειώσεων των τιμών τη φετινή 

χρονιά, ανησυχεί τους ειδικούς του τουριστικού τομέα της Ισπανίας. Ωστόσο, προβλέπεται 

αύξηση της τάξεως του 2,5% στις τουριστικές δαπάνες έως τα τέλη του έτους, γεγονός που θα 

έχει ως αποτέλεσμα τη συμβολή 180 δις ευρώ στο συνολικό ΑΕΠ,15% του συνόλου. 

Στο εν λόγω κύμα προκλήσεων, οι επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου ζητούν από τη 

μελλοντική κυβέρνηση την υιοθέτηση διαρθρωτικών μέτρων ικανών και επαρκών για την 

αναβάθμιση του τομέα, με σκοπό την επιτυχή αντιμετώπιση των επικείμενων κραδασμών. Η 

τουριστική βιομηχανία στην Ισπανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, καθιστώντας αναγκαία για την ίδια την υιοθέτηση ενός 

αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδίου για τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην Ευρώπη. 
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