
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

Tηλ: +34915644668, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr, 

 
 

                                                   

Μαδρίτη, 20.09.2018  

 

 

Η  προσαρμογή της ισπανικής τουριστικής βιομηχανίας σε νέα δεδομένα 

Ο ισπανικός τουριστικός τομέας έχει ήδη εμφανίσει τα πρώτα σημάδια που προειδοποιούν 

είτε για το τέλος είτε για τη στασιμότητα της έντονης τουριστικής ανάπτυξης που βίωσε τα 

τελευταία τρία χρόνια και επέτρεψε στην χώρα να επιστρέψει σε επίπεδα τουρισμού που 

υπήρχαν προ κρίσης.   

Αυτό το καλοκαίρι, υπήρξαν τα πρώτα αρνητικά σημάδια στην σταθερά αυξανόμενη πορεία 

που ακολουθούσε η άφιξη των τουριστών, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 5% τον Ιούλιο του 

τρέχοντος έτους.  

Από την τουριστική βιομηχανία, η άποψη για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη ζημία στον 

τουρισμό της Ισπανίας, είναι σχεδόν ομόφωνη. Η ανάκαμψη του τουρισμού σε προορισμούς 

της Βόρειας Αφρικής που προσφέρουν, μετά το ξέσπασμα της Αραβικής Άνοιξης το 2011, 

τόσο τον ήλιο όσο και την ασφάλεια σε χαμηλότερο κόστος από αυτό που προσφέρει η 

Ισπανία, είναι ένας από τους λόγους για αυτή τη μείωση στην εισροή τουριστών στο ισπανικό 

έδαφος.  

Τα δεδομένα δεν είναι αρκετά ισχυρά ακόμη, για να υπογραμμίσουν πιο μόνιμη αλλαγή, 

ωστόσο υποδεικνύουν μία υπάρχουσα τάση και αναγνωρίζουν ότι η ανταγωνιστικότητα με 

αυτούς τους προορισμούς θα αυξηθεί. Στο κομμάτι των προσφορών και των εκπτώσεων, 

προορισμοί, όπως η Αίγυπτος και η Τυνησία, μπορούν εύκολα να νικήσουν την ισπανική 

βιομηχανία, δεδομένου ότι έχουν χαμηλότερο κόστος. Ακριβώς για το λόγο αυτό, το μεγάλο 

πλεονέκτημα του τουρισμού στην Ισπανία πρόκειται να κινηθεί προς τη βελτίωση της 

ποιότητας και της ποικιλίας, προκειμένου να προσελκύσει ταξιδιώτες που έχουν την 

δυνατότητα να κάνουν μεγαλύτερες δαπάνες και αυτοί προέρχονται από αγορές, όπως οι 

ΗΠΑ και η Λατινική Αμερική, ενώ σύντομα θα προστεθούν η Ασία και η Κίνα. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε περίπου μία δεκαετία, ο τουρισμός στην Ευρώπη θα υποστεί 

πραγματική επανάσταση, κατά την οποία η ποιότητα της προσφοράς και των υπηρεσιών θα 

κερδίσει όλο και περισσότερο έδαφος. Ο κλάδος στην Ισπανία αναμένει εδώ και χρόνια ένα 

είδος αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού με γνώμονα την ποιότητα της εργασίας, η οποία 

θα συνοδεύεται από μία λογική βελτίωση των μισθών, όσο φιλόδοξο και αν ακούγεται 

καταρχήν. 

 

 


