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Μείωση των διεθνών τουριστών στην Ισπανία
Η τουριστική δραστηριότητα στην Ισπανία αναπτύχθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους, με
όχι και τόσο ικανοποιητικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ένωσης των
μεγαλύτερων ισπανικών τουριστικών επιχειρήσεων (Alliance for Excellence Tourism),
Exceltur, ο τουριστικός τομέας κατέγραψε επιβράδυνση μεταξύ των μηνών Μαΐου και
Ιουνίου τ.έ. και η αύξηση που σημείωσε ήταν κάτω του 2% του ΑΕΠ.
Ακόμη, η Exceltur τόνισε ότι προβλέπεται μείωση του τουριστικού ΑΕΠ, το οποίο
αναμένεται να φθάσει στο 2,6%, από το 3,3% που ήταν οι αρχικές προβλέψεις. Η αλλαγή
αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι προβλέψεις για τον τουρισμό να είναι χαμηλότερες από αυτές
της οικονομίας της χώρας συνολικά (2,7%), για πρώτη φορά σε διάστημα δέκα χρόνων. Ο
αντιπρόεδρος της Exceltur δήλωσε ότι η επιβράδυνση που παρουσιάζει ο τουριστικός
τομέας οφείλεται στη μεγάλη ανάκαμψη που παρατηρείται στους ανταγωνιστές της
Ισπανίας στη Μεσόγειο, με χώρες όπως η Τουρκία ή η Αίγυπτος, να έχουν βελτιώσει την
εισροή τουριστών την άνοιξη του τρέχοντος έτος, κατά 29,4% και 40% αντίστοιχα.
Η ανάκαμψη των ανταγωνιστικών χωρών είχε ως αποτέλεσμα, επίσης, το δεύτερο τρίμηνο
2018 οι τουρίστες που προέρχονται από τις βασικές χώρες εισροής τουριστών στην
Ισπανία, ήτοι της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, να έχουν μειώσει τις
διανυκτερεύσεις τους, κατά 2,1% στην περίπτωση των Βρετανών και κατά 4,7% στην
περίπτωση των Γερμανών. Ως εκ τούτου, έχουν μειωθεί και οι δαπάνες τους κατά 0,2% και
0,7% αντίστοιχα.
Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018, οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον
τουριστικό τομέα, ανέφεραν ότι παρατήρησαν διψήφια αύξηση στην άφιξη ταξιδιωτών από
αγορές με μεγαλύτερες δυνατότητες δαπανών για αεροπορικές συνδέσεις, όπως οι
Ηνωμένες Πολιτείες, η Ασία και η Νότια Αμερική. Η τάση αυτή συνέχισε να αυξάνεται και
κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με μέσο όρο δαπανών
137 ευρώ, αύξησαν την άφιξη των τουριστών κατά 9,5%. Η Λατινική Αμερική, με μέσο όρο
δαπανών 113 ευρώ, αύξησε την άφιξη των τουριστών κατά 14% και οι σκανδιναβικές
χώρες, με μέσο όρο δαπανών 105 ευρώ, έχουν αυξήσει κατά 10,8% την άφιξη τουριστών
στην Ισπανία. Επιπλέον, ο όγκος των επιχειρηματικών τουριστών αυξήθηκε κατά 17%.
Η έρευνα της Εxceltur επίσης έδειξε ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον κλάδο
συνεχίζεται σταθερά, πριν από την αναμενόμενη αύξηση της καλοκαιρινής περιόδου σε
όλα τα τουριστικά καταστήματα. Ακόμη, το δεύτερο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση κατά
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3,2%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, στον αριθμό των εγγεγραμμένων
στα μητρώα κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο, ο αριθμός
αυξήθηκε σε 62.736 άτομα.
Η Exceltur, μετά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των ανοιξιάτικων μηνών, προβλέπει
ανάκαμψη του δυναμισμού της εθνικής ζήτησης για το φετινό καλοκαίρι, σε ένα ευνοϊκό
μακροοικονομικό πλαίσιο. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης των Ισπανών, λόγω της
ανάκαμψης των μισθών, της ανάπτυξης της απασχόλησης και της γενικότερης
δημοσιονομικής ώθησης, προβλέπεται να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των
τουριστικών τους δαπανών τους επόμενους μήνες, τόσο εντός, όσο και εκτός των
ισπανικών συνόρων.
Ακόμη, παρά την παρατηρούμενη επιβράδυνση του εξωτερικού τουρισμού, οι τουριστικές
επιχειρήσεις προσπαθούν να είναι αισιόδοξες και προβλέπουν μικρή επιτάχυνση της
αύξησης των πωλήσεών τους και των αποτελεσμάτων τους κατά τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο. Οι λόγοι αυτών των προσδοκιών είναι η εγχώρια ζήτηση και οι αγορές μεγάλων
αποστάσεων. Το 42% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των αναμενόμενων πωλήσεων, το
39% προβλέπει ετήσια βελτίωση των αποτελεσμάτων, ενώ το 36,4% αναμένει διατήρηση
στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
Τέλος, όσον αφορά τους προορισμούς με μεγάλη εισροή εθνικών και διεθνών τουριστών,
η Καστίλλη λα Μάντσα, η Καστίλλη και Λεόν, η Μαδρίτη, η Ναβάρα και η Αραγονία θα
παραμείνουν στο επίκεντρο ενώ οι Βαλεαρίδες Νήσοι, οι Κανάριοι Νήσοι και η Καταλονία
αναμένεται να παρουσιάσουν πτώση.
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