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Οι κύριες γεωγραφικές πηγές εσόδων από τον τουρισμό στην Ισπανία 

 

 

Η Ισπανία, για το 2018, ήρθε δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη τόσο στην άφιξη τουριστών στη 

χώρα (μετά τη Γαλλία) όσο και στα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό (μετά τις Η.Π.Α.), τα οποία 

έφθασαν συνολικά τα 90 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα περίμενε κανείς οι μεγαλύτερες 

και δημοφιλέστερες πόλεις της Ισπανίας, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη, να βρίσκονται επίσης στις 

πρώτες θέσεις, παγκοσμίως, εσόδων από τον τομέα του τουρισμού. Παρόλα αυτά, οι δύο αυτές 

πόλεις, όπως και καμία ισπανική, δεν συγκαταλέγονται στις 20 πρώτες του Παγκόσμιου 

Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), με τα μεγαλύτερα έσοδα από τον τουρισμό.  

Συγκεκριμένα, η Βαρκελώνη βρίσκεται στην 25η θέση ενώ στην 29η θέση βρίσκεται η πρωτεύουσα 

της χώρας, η Μαδρίτη, με έσοδα 8,3 δις και 6,96 δις ευρώ αντίστοιχα. Η έρευνα του Συμβουλίου 

(WTTC) προσμετρά ως έσοδα τις δαπάνες τόσο των αλλοδαπών τουριστών όσο και των 

ενδοχώριων. Για το λόγο αυτό, οι δύο ισπανικές πόλεις παρουσιάζουν μειωμένα έσοδα σε 

σύγκριση με άλλες του παγκόσμιου χάρτη, καθώς τα κύρια έσοδα από τον τουρισμό προέρχονται 

από αλλοδαπούς επισκέπτες. Λεπτομερέστερα, η Βαρκελώνη συγκεντρώνει το 82,9% των 

εσόδων της από επισκέπτες εκτός Ισπανών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Μαδρίτη ανέρχεται 

στο 64,3%. Παρόμοια είναι τα ποσοστά που παρουσιάζουν οι πρωτεύουσες της Γαλλίας και του 

Ην. Βασιλείου, οι οποίες κατέχουν την 2η και 12η θέση αντίστοιχα. Οι πρώτες 20 θέσεις του 

καταλόγου καταλαμβάνονται κυρίως από ασιατικές πόλεις, στις οποίες τα έσοδα από τους 

εγχώριους τουρίστες είναι ιδιαίτερα αυξημένα.  

Εν κατακλείδι, αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ισπανία ο τουρισμός αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό 

κλάδο, όχι μόνο για τις μεγάλες προαναφερθείσας πόλεις αλλά και στο σύνολο της ενδοχώρας 

και των νησιών της. Παρά τα σχετικά χαμηλά έσοδα των δύο σημαντικότερων πόλεων σε 

σύγκριση με άλλους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, τα συνολικά έσοδα της χώρας είναι 

μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα άλλων χωρών, πέραν των Η.Π.Α.. 

                                                         

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

