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Νέα ιστορικά υψηλά στον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία 

 

Τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Εθνική Στατιστική Αρχή της Ισπανίας (INE) αναφορικά 

με το τρίτο τρίμηνο του 2019 καθώς και τις αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών για το μήνα 

Νοέμβριο, αποδεικνύουν τη δυναμική και τη σημασία του τουρισμού για τη χώρα.  

Ειδικότερα, όσον αφορά τα νέα στοιχεία του Νοεμβρίου για τους αλλοδαπούς τουρίστες που 

επισκέφτηκαν τη χώρα, αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, παρά την κατάρρευση της Thomas 

Cook, το σύνολο των τουριστών αυξήθηκε για το πρώτο ενδεκάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, 

όπως και αναμενόταν, υπήρξε μείωση των Βρετανών και Γερμανών τουριστών, οι οποίοι είναι και 

οι κυριότεροι επισκέπτες της χώρας, η οποία, ωστόσο, αντισταθμίστηκε από την αύξηση αφίξεων 

από άλλες χώρες του κόσμου, όπως τις Η.Π.Α. και την υπόλοιπη Αμερική. Η Καταλονία συνεχίζει 

να είναι η Κοινότητα με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα (18,4 εκ. επισκέψεις), ακολουθούμενη, για 

το ίδιο διάστημα, από τις Βαλεαρίδες Νήσους, τις οποίες επισκέφτηκαν 13,6 εκ. τουρίστες. Στην 

τρίτη θέση βρίσκονται οι Κανάριες Νήσοι (11,9 εκ. επισκέψεις), στις οποίες όμως η κίνηση 

μειώθηκε κατά 4,4%, εξαιτίας, κυρίως, της κατάρρευσης της Thomas Cook.  

Συνολικά, για το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του 2019, 79,4 εκ. αλλοδαποί 

τουρίστες έχουν επισκεφτεί την Ισπανία, το οποίο αποτελεί ετήσια αύξηση της τάξεως του 

1,2%. Επιπροσθέτως, η συνολική δαπάνη αυτών αυξήθηκε σημαντικά, ήτοι κατά 3% σε σύγκριση 

με το εν λόγω διάστημα του 2018, ξεπερνώντας τα 87,26 δις δολάρια. 

Ακόμη, αύξηση της δαπάνης παρατηρήθηκε και στους Ισπανούς τουρίστες, παρότι μείωσαν τη 

διάρκεια της διαμονής τους. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου 2019, πραγματοποιήθηκαν 61,1 

εκ. ταξιδιών, στοιχείο το οποίο δείχνει μείωση κατά 5,4% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 

2018. Αντίθετα όμως, οι Ισπανοί τουρίστες δαπάνησαν συνολικά 19,29 δις ευρώ, γεγονός το 

οποίο σήμανε ετήσια αύξηση 1,9%. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό αποτελεί ιστορικό 

υψηλό για το εν λόγω τρίμηνο.  

Επιπλέον, όλο και περισσότεροι Ισπανοί ταξίδεψαν εκτός χώρας. Αναλυτικότερα, από τα 

προαναφερόμενα 61,1 εκ. ταξίδια των Ισπανών, το 88,1% αφορούσε μετακινήσεις εντός της 

χώρας, ήτοι 6,4% λιγότερο από το τρίτο τρίμηνο του 2018. Στον αντίποδα, οι μετακινήσεις στο 

εξωτερικό είχαν ετήσια αύξηση 3,2% και αντιπροσώπευαν το 11,9%. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 

ταξιδιώτες εντός της Ισπανίας, επιλέγουν κατά κύριο λόγο την ενοικίαση διαμερισμάτων ενώ 

αντίθετα όταν μετακινούνται στο εξωτερικό προτιμούν κυρίως την ενοικίαση κάποιοι ξενοδοχείου.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι εάν τα αποτελέσματα του Δεκεμβρίου είναι τα αναμενόμενα, θα 

υπάρξει νέο ιστορικό υψηλό αφίξεων αλλοδαπών στη χώρα, ξεπερνώντας τους 82,8 εκ. τουρίστες 

του 2018. 
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