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Αύξηση των  διεθνών τουριστών και των δαπανών τους στην Ισπανία κατά 

τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους 

 

Σύμφωνα με το ισπανικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, η Ισπανία, κατά τους πέντε 

πρώτους μήνες του 2018, υποδέχθηκε 28,6 εκ. διεθνείς τουρίστες, γεγονός που 

αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου 

χρόνου. Επίσης, το ποσό που αυτοί δαπάνησαν έφτασε τα 29,550 εκ. ευρώ, 4,1% 

περισσότερο από την ίδια περίοδο του 2017.   

 

Η νέα Ισπανίδα Υπουργός Τουρισμού, κα Isabel Oliver, αξιολόγησε θετικά αυτά τα 

στοιχεία, τα οποία παρατήρησε ότι δείχνουν τη δυναμική που παρουσιάζει ο ισπανικός 

τουριστικός τομέας.   

Τον περασμένο Μάιο, την Ισπανία επισκέφθηκαν 8,1 εκ. τουρίστες (1% περισσότεροι 

από το 2017) και οι δαπάνες που πραγματοποίησαν, έφθασαν τα 8,155 εκ. ευρώ, ήτοι 

αύξηση κατά 2,9%. Η μέση ημερήσια δαπάνη των τουριστών υπολογίζεται ότι είναι 150 

ευρώ, 3,6% περισσότερο από ότι τον Μάιο του 2017. 

Μεταξύ των κύριων χωρών από τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες, η πιο σημαντική 

είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με περίπου 6,3 εκ. τουρίστες, αριθμός μειωμένος κατά 2,3%, 

συγκριτικά  με την ίδια περίοδο του 2017. Ακολουθεί η Γερμανία, με περισσότερους από 

3,9 εκ. τουρίστες, μείωση κατά 2,7%, και η Γαλλία, με περισσότερους από 3,9 εκ. 

τουρίστες και αύξηση κατά 0,6%. Μεταξύ των χωρών που ξεχωρίζουν, είναι η 

Πορτογαλία, καθώς παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 12,8%, φθάνοντας τους 

775.422 τουρίστες και οι ΗΠΑ με αύξηση της τάξεως του 9,8% και 986.085 τουρίστες.  

Όσον αφορά τους ισπανικούς εγχώριους προορισμούς, κορυφαία ήταν η Καταλονία με 

περισσότερους από 6,5 εκ. διεθνείς τουρίστες, παρουσιάζοντας, ωστόσο, μείωση της 

τάξεως του 2,1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι Κανάριοι Νήσοι 

δέχθηκαν περίπου 5,8 εκ. τουρίστες, μείωση κατά 2%, και η Ανδαλουσία, περισσότερους 

από 4,9 εκ. τουρίστες, αύξηση κατά 2,4%. 

Όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες των τουριστών τους πρώτους πέντε μήνες του 

τρέχοντος έτους, οι υψηλότερες δαπάνες καταγράφηκαν στους Κανάριους Νήσους, 
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6,943 εκ. ευρώ, με αύξηση κατά 2,2% από την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Ακολουθεί 

η Καταλονία με 6,536 εκ. ευρώ, αύξηση της τάξεως του 6,7% και η Ανδαλουσία με 4,419 

εκ. ευρώ και αύξηση της τάξεως του  2,5%.  

Τέλος, σχετικά με τις χώρες από όπου προέρχονται οι τουρίστες με τις μεγαλύτερες 

δαπάνες, στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολικές δαπάνες 

5,661 εκ. ευρώ (-0,2%), ακολουθεί η Γερμανία, με 3,974 εκ. ευρώ  (+ 0,1%) και οι 

σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία και Σουηδία), με 2,788 εκ. ευρώ 

(+3,6%) αντίστοιχα.  

 


