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Η τιμή και η ποιότητα αποτελούν τον καλύτερο συνδυασμό για το μέλλον του 

τουρισμού στην Ισπανία 

 

Ο Αύγουστος παρουσίασε μείωση των διανυκτερεύσεων των τουριστών κατά 0,6% σε 

σύγκριση με το 2017, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει την ήπια αλλά σταθερή 

επιβράδυνση που έχει υποστεί ο τουρισμός στην Ισπανία από την αρχή του έτους. Αυτή είναι 

η πρώτη φορά που η πληρότητα των ξενοδοχείων μειώθηκε κατά το μήνα Αύγουστο από το 

2012, γεγονός που εξηγείται από τη μείωση της εισροής ξένων τουριστών, κυρίως Γερμανών, 

Βρετανών και Γάλλων. Οι προβλέψεις της Exceltur υπολογίζουν το κλείσιμο του έτους με 

περισσότερους από 83 εκ. τουρίστες, ένας αριθμός αυξημένος μόνο κατά 2% σε ετήσια βάση.  

 

Τα τελευταία πέντε έτη είναι γεγονός ότι ο ισπανικός τουρισμός κατέγραψε εξαιρετικά μεγάλη 

αύξηση, προσελκύοντας 30 εκ. νέους τουρίστες, 5 εκ. περισσότερους σε ετήσια βάση που 

ήρθαν στη χώρα αναζητώντας τον ήλιο και την ασφάλεια από τους ταραγμένους 

προορισμούς της Βόρειας Αφρικής. Η ηρεμία που επανήλθε σε αυτούς τους προορισμούς, 

μαζί με μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική και πρακτικά ασυναγώνιστη τιμολογιακή πολιτική, εξηγεί 

ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των ταξιδιωτών επέστρεψε σε μέρη όπως η Αίγυπτος, η Τυνησία 

και η Τουρκία. Επισημαίνεται ότι η μέση τιμή ενός δωματίου ξενοδοχείου στην Ισπανία τα 

τέλη του 2017, ήταν 114 ευρώ έναντι 93,6 ευρώ το 2008, γεγονός που αντιπροσωπεύει 

συσσωρευμένη ανάπτυξη ύψους 21,7%. 

Για την ισπανική βιομηχανία τουρισμού, η οποία έχει θορυβηθεί σημαντικά από την 

επιβράδυνση που παρατηρείται στον κλάδο της –επισημαίνεται ότι υπάρχουν 

καθημερινά δημοσιεύματα και αναλύσεις για το θέμα στον οικονομικό τύπο τις 

τελευταίες τρεις εβδομάδες- πρωταρχικός στόχος είναι να αυξηθεί η δαπάνη ανά 

ταξιδιώτη και όχι ο αριθμός των τουριστών. Η στρατηγική λοιπόν βασίζεται στην ποιότητα 

της προσφοράς και στην προσέλκυση ενός ταξιδιώτη με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και 

φαίνεται να είναι εύστοχη. Από το τέλος του 2017, η μέση τιμή ενός δωματίου στην Ισπανία 

έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 22%, γεγονός που δεν είναι βιώσιμο, όταν πρόκειται να 

ανταγωνιστεί όχι μόνο με προορισμούς στη Βόρεια Αφρική αλλά και οπουδήποτε αλλού.  

Για να επιτευχθεί η αύξηση των δαπανών ανά ταξιδιώτη, θα πρέπει να βελτιωθεί και να 

εξειδικευθεί περισσότερο η προσφορά και να αντιμετωπιστεί η ανασυγκρότηση και ο 

εκσυγχρονισμός που εκκρεμεί στην βιομηχανία. Ο συνδυασμός αυτής της πρόκλησης με μία 

αποτελεσματική και λογική πολιτική τιμών φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρός για να καταφέρει 

να αντιμετωπίσει τις αλλαγές που θα υπάρξουν στον τουριστικό τομέα τα επόμενα χρόνια.  


