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Ο αντίκτυπος στον τουρισμό μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Βαρκελώνη 
 

Η τρομοκρατική επίθεση, που έπληξε το κέντρο της Βαρκελώνης στις 17 Αυγούστου τ.έ, 

θα μπορούσε να έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά τον κύριο μοχλό ανάπτυξης που κατέχει 

η συγκεκριμένη πόλη, δηλαδή τον τουρισμό. Όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που 

έχουν δεχτεί επιθέσεις από την ισλαμική τρομοκρατία τα τελευταία χρόνια, έχουν 

υποστεί, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, μείωση του αριθμού των επισκεπτών τους, 

καθώς η ασφάλεια είναι ένας από τους παράγοντες που οι τουρίστες λαμβάνουν πολύ 

σοβαρά υπ’ όψιν όταν επισκέπτονται έναν προορισμό. 

Ο τουριστικός τομέας αντιπροσωπεύει πάνω από το 11% του ΑΕΠ στην Ισπανία και 

απασχολεί περίπου 2,3 εκ. του εργατικού δυναμικού της χώρας. Η ισπανική οικονομία 

καταγράφει ρεκόρ ξένων τουριστών για τρίτη συνεχή χρονιά χάρη, αφενός, στο γεγονός 

ότι η ισπανική τουριστική βιομηχανία είναι από τις πιο ανταγωνιστικές παγκοσμίως, αφε-

τέρου εξαιτίας του περιβάλλοντος πολιτικής αστάθειας και έλλειψης ασφάλειας που 

βιώνουν άλλοι παραδοσιακοί προορισμοί της Μεσόγειου. Αξιοσημείωτο, εξάλλου, είναι 

ότι, σύμφωνα με τον τουριστικό οργανισμό Exceltur, η Ισπανία έχει δεχθεί περίπου 12 

εκατομμύρια επιπλέον τουρίστες λόγω της Αραβικής Άνοιξης το 2010, μετά την 

κατάρρευση του τουρισμού σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία ή η Τυνησία. 

Κατά τις πρώτες κιόλας μέρες μετά την επίθεση στην Βαρκελώνη, ο χρηματιστηριακός 

δείκτης  Ibex 35 υποχώρησε κατά 0,56%, με ορισμένες αξίες που συνδέονται με τον 

τουριστικό τομέα να πλήττονται περισσότερο, όπως η αεροπορική εταιρεία IAG, η 

ξενοδοχειακή αλυσίδα Meliá και το δημόσιο δίκτυο των αεροδρομίων της Aena. Ωστόσο, 

εκτιμάται ότι οι χρηματιστηριακές αγορές τείνουν να ανακάμπτουν αρκετά γρήγορα μετά 

από παρόμοιες επιθέσεις, αναλογιζόμενοι τις εξελίξεις και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. 

Τα πλέον πρόσφατα ευρήματα των ερευνών της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας 

υποδεικνύουν ότι ο τομέας αυτός χρειάζεται κατά μέσο όρο 13 μήνες για να ανακάμψει 

πλήρως μετά από μία τρομοκρατική επίθεση, με μείωση σε ποσοστό 20% του 

τουριστικού ρεύματος κατά τους πρώτους 6 μήνες. 
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