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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

1. Εισαγωγή  

Ένας από τους κλάδους που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμική παγκοσμίως είναι ο 

τουριστικός, ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αντιστέκεται στα πλήγματα που δέχεται 

η παγκόσμια οικονομία. Ο τουρισμός ευθύνεται για το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 7% του 

παγκόσμιου εμπορίου. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στα χρόνια της ύφεσης, ο αριθμός 

τουριστικών αφίξεων διεθνώς αυξήθηκε τουλάχιστον κατά 4%.  

Από τα προηγούμενα ποσοστά προκύπτει η σημασία της ενίσχυσης του κλάδου για την 

ανάκαμψη από την κρίση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ισπανίας που το 2018 

δέχθηκε στο έδαφος της 75.6 εκατομμύρια τουρίστες. Αν και η οικονομική κρίση οδήγησε σε 

αύξηση της ανεργίας στην Ε.Ε., το γεγονός αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στο κλάδο των 

τουριστικών υπηρεσιών, ο οποίος σημειώνει ανάπτυξη κατά μέσο όρο 0,9% ετησίως από το 

2008. Ο τομέας, μάλιστα, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

και, ιδιαίτερα, όσον αφορά σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  

Το γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς επιχειρηματικότητας που 

στηρίζει την ισπανική οικονομία αναγνωρίζεται και από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 

καθώς σύμφωνα με την τελευταία «Έκθεση Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας», 

η Ισπανία κατέκτησε το 2018 την τρίτη θέση, μετά τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ 

136 χωρών με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στον κλάδο του τουρισμού. Για 

την κατάταξη των χωρών, λαμβάνεται υπόψη ένα ευρύ φάσμα δεικτών, συμπεριλαμβανόμενης 

της ασφάλειας, των φυσικών πόρων, της αξιοπιστίας των υποδομών, των παροχών υγείας και 

υγιεινής και της ανταγωνιστικότητας των τιμών 

Η επιτυχία της Ισπανίας οφείλεται στο γεγονός ότι διαθέτει τόσο πολιτιστικές όσο και φυσικές 

προδιαγραφές, οι οποίες συνδυάζονται με ένα άρτιο σύστημα υπηρεσιών και τουριστικών 

υποδομών, πολύ καλές αεροπορικές συνδέσεις και ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής. Σημαντική για 

την αύξηση του τουρισμού στην Ιβηρική Χερσόνησο, υπήρξε η συμβολή της πρόσφατης 

δημοσιονομικής χαλάρωσης αφενός και η επισφαλής συγκυρία στη Μέση Ανατολή αφετέρου, οι 

οποίες δεν φαίνονται να επηρεάζουν την ισπανική οικονομία.  

2. Ζήτηση 

Ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ισπανία εντός του 2018, έφθασε τα 78,4 

εκατομμύρια άτομα, δηλαδή 0,7% περισσότερο από το 2017. Παρόλα αυτά, η αύξηση 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, εάν λάβουμε υπόψη την αύξηση της τάξεως του 9,1% που 

σημειώθηκε το 2017 και του 10,1% που σημειώθηκε το 2016. Η χαμηλή αύξηση στα νούμερα 

του τουρισμού μαρτυρά την αισθητή κάμψη στον εν λόγω τομέα που σημειώθηκε εντός του 
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έτους, εξαιτίας της επιλογής φθηνότερων προορισμών από τους τουρίστες, όπως η Τουρκία, η 

Αίγυπτος, η Τυνησία ή η Ελλάδα. Η μεγαλύτερη μείωση έχει σημειωθεί από τους τουρίστες 

προερχόμενους από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αποτελούν το 37% του 

συνολικού ισπανικού τουρισμού. Ειδικότερα, εντός των πρώτων έντεκα μηνών του 2018 

κατέφθασαν στην Ισπανία 527.000 λιγότεροι Γερμανοί τουρίστες και 325.000 λιγότεροι 

Βρετανοί. Οι δαπάνες από τους τουρίστες έχουν ανοδική τάση, αφού από τον Ιανουάριο μέχρι 

το Νοέμβριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 2,8%, φθάνοντας τα 84.811 εκατ. ευρώ. Η αύξηση 

παραμένει χαμηλότερη από εκείνη που καταγράφηκε το 2017 (9,21%) και το 2016 (12,39%), 

παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες από Ασιάτες τουρίστες έχουν ανοδική τάση και έφθασαν τα 

39.480 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,2% αναλογικά με το 2017. Η αύξηση των 

δαπανών των Ασιάτων τουριστών είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν αναλογιστούμε ότι 

αντιπροσωπεύουν το 46,6% των συνολικών δαπανών, παρά το γεγονός ότι οι Ασιάτες 

τουρίστες αντιπροωπεύουν μόλις το 6,1% επί του συνόλου. Οι δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν από τους Βρετανούς τουρίστες έφθασαν τα 17.133 εκατ. ευρώ, από τους 

Γερμανούς τουρίστες τα 11.426 εκατ. ευρώ και από τη Γάλλους τουρίστες τα 7.035 εκατ. ευρώ. 

Πρώτη σε αριθμό επισκέψεων, μεταξύ των Αυτόνομων Περιφερειών, κατατάσσεται η Καταλονία 

με 17.100.000 επισκέπτες και ακολουθούν οι Βαλεαρίδες Νήσοι με 13.500.000 επισκέπτες και οι 

Κανάριοι Νήσοι με 11.300.000. Η Κοινότητα Μαδρίτης, η Περιφέρεια στην οποία υπάγεται ο 

Μείζων Δήμος της πρωτεύουσας, υποδέχθηκε περί τους 6.000.000 τουρίστες, παρουσιάζοντας 

αύξηση της τάξεως του 5,3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2017. Αναφορικά 

με τις τουριστικές δαπάνες, η Καταλονία αποτελεί την Περιφέρεια, όπου πραγματοποιήθηκαν οι 

περισσότερες δαπάνες, δηλαδή 19.530 εκατ. ευρώ – 6,5% περισσότερο από το 2017. Στην 

δεύτερη θέση έρχονται οι Κανάριοι Νήσοι με 15.487 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 

1,6%, οι Βαλεαρίδες με 14.637 εκατ. ευρώ και αύξηση 1,1% και, τέλος, η Ανδαλουσία με 12.000 

εκατ. ευρώ και άνοδο της τάξεως του 6,5% από την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

 H ζήτηση τουριστικών καταλυμάτων αυξήθηκε σημαντικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο 2018 και 

παράλληλα σημειώθηκε άνοδος της προσφοράς. Οι ταξιδιώτες που διαμένουν σε ξενοδοχειακά 

καταλύματα μέσα στο κέντρο της πόλης της Μαδρίτης έφθασαν τους 904.400, εκ των οποίων οι 

376.777, δηλαδή το 41.7%, ήταν κάτοικοι της Ισπανίας και οι 527.623, το 58.3%, προέρχονταν 

από κράτη του εξωτερικού. Οι διανυκτερεύσεις άγγιξαν το συνολικό ποσό των 1.833.999 ευρώ 

σε αξία, εκ των οποίων τα 620.115 ευρώ, δηλαδή το 33,8% αντιστοιχούν σε Ισπανούς κατοίκους 

και το ποσό των 1.213.884 ευρώ, δηλαδή το 66,2% σε κατοίκους του εξωτερικού. Ωστόσο, η 

συμμετοχή των ξένων ταξιδιωτών στον ισπανικό τουρισμό αυξήθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες 

μονάδες σε σχέση με το προγενέστερο έτος. 

Ακόμη, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ειδικά για το μήνα Σεπτέμβριο 2018, οι ταξιδιώτες 

αυξήθηκαν κατά 5,5%, γεγονός που αντιπροσωπεύει διακύμανση πέντε βαθμών υψηλότερη 

από εκείνη του Σεπτεμβρίου του 2017. Οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 4,6%, κατά 

συνέπεια 1,6 μονάδες περισσότερες από ότι τον Σεπτέμβριο του 2017, προκαλώντας αύξηση 

κατά 2,2% στον εθνικό τουρισμό και 8,5% στον τουρισμό προερχόμενο εκτός Ισπανίας. Η 

διακύμανση των διανυκτερεύσεων μέσα στον χρόνο έφτασε τις 3,8 μονάδες επιπλέον σε 

ολόκληρη την Ισπανία. 
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 Ταξιδιώτες  Διανυκτερεύσεις   

 Αριθμός Ετήσια 
διακύμανση (%) 

Αριθμός Ετήσια 
διακύμανση (%) 

Μαδρίτη 904.400 5,5 1.843.999 4,6 
Κοινότητα της 
Μαδρίτης 

1.158.762 5,3 2.291.299 5,0 

Ισπανία 9.674.718 2,3 31.139.207 0,8 

 

2.1. Εγχώριος Τουρισμός- Ισπανοί τουρίστες 

Με βάση τα δεδομένα των τελευταίων δώδεκα ετών, ο αριθμός των ταξιδιωτών έχει σημειώσει  

αύξηση κατά 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δηλαδή 0,5 περισσότερο, αντιστοιχώντας 

σε άνοδο 3,2% για τους εθνικούς τουρίστες και σε 3,1% για τους τουρίστες εκτός Ισπανίας.  

Όσον αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, αυξήθηκαν κατά  2,4% την ίδια χρονική 

περίοδο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε αύξηση 0,7% αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις από 

εγχώριους τουρίστες και κατά 3,5% για τις διανυκτερεύσεις προερχόμενες από κατοίκους του 

εξωτερικού. Επομένως, η αύξηση της ζήτησης στο τομέα του τουρισμού αυξάνεται σε ετήσια 

βάση για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο, διατηρώντας τα επίπεδα της εξωτερικής ζήτησης σε 

επίπεδα υψηλότερα της εσωτερικής.  

Ο μέσος όρος των διανυκτερεύσεων ανα ταξιδιώτη είναι 2,03 διανυκτερεύσεις και συγκεκριμένα 

1,65 στην περίπτωση των υπηκόων και 2,30 για τους αλλοδαπούς. Ο γενικός μέσος όρος έχει 

σημειώσει μείωση κατά 0,02 νύχτες σε σχέση με έναν χρόνο πριν, που αντιστοιχεί σε μείωση 

της τάξεως του 0,09 για τους κατοίκους της Ισπανίας και 0,02 για τους κατοίκους εκτός 

Ισπανίας. Όσον αφορά τον εγχώριο τουρισμό, η ετήσια αύξηση στον αριθμό των 

διανυκτερεύσεων σημειώθηκε στη Ναβάρα, στη Μαδρίτη και τις Βαλεαρίδες Νήσους.  Η 

μεγαλύτερη μείωση προέρχεται από την Κέουτα και τη Μελίγια (προορισμοί λιγότερο σημαντικοί 

για τους τουρίστες), ακολουθώντας η Καστίλλη Λα Μάντσα και η Ανδαλουσία.  

Συγκεκριμένα, οι αυτόνομες κοινότητες που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό Ισπανών 

επισκεπτών είναι η Κοινότητας της Μαδρίτης (17,2%), η Ανδαλουσία (15,9%), η Καταλονία 

(13,5%) και η Κοινότητα της Βαλένθια (8,6%). Οι περισσότεροι τουρίστες προέρχονται από τη 

κοινότητα της Μαδρίτης (18,9%) και ακολουθούν οι κάτοικοι της Καταλονίας (8,9%). Ειδικότερα, 

στη Καταλονία κατέφθασαν 1,7 εκατομμύρια άτομα, 10,6% περισσότερο από τον αντίστοιχο 

αριθμό του περασμένου Οκτωβρίου 2017.  

Στοιχεία εγχώριου τουρισμού 

Αυτόνομες 
Κοινότητες 

Ταξιδιώτες Ποσοστό Ετήσια 
διακύμανση 

(%) 

Διανυκτε- 
ρεύσεις 

Ποσοστό Ετήσια 
διακύμανση 

(%) 

Ανδαλουσία 60.363 16,0 -7,1 100.208 16,2 -14,1 
Αραγονία 9.825 2,6 -3,4 15.549 2,5 -5,6 
Πριγκιπάτο 
της Αστούρια 

11.554 3,1 17,2 17.782 2,9 8,8 
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Βαλεαρίδες 
Νήσοι 

9.759 2,6 23,3 15.775 2,5 10,7 

Κανάριοι 
Νήσοι 

16.189 4,3 17,0 29.406 4,7 6,3 

Κανταβρία 7.212 1,9 5,3 11.758 1,9 -5,5 
Καστίλλη και 
Λεόν 

18.524 4,9 18,1 29.086 4,7 8,7 

Καστίλλη-Λα 
Μάντσα 

11.528 3,1 -12,5 17.071 2,8 -23,0 

Καταλονία 53.304 14,1 8,7 84.329 13,6 0,4 
Κοινότητα της 
Βαλένθια 

36.125 9,6 7,9 56.093 9,0 -0,1 

Εξτρεμαδούρα 9.615 2,6 4,9 14.900 2,4 2,3 
Γαλικία 18.727 5,0 14,5 32.398 5,2 5,3 
Κοινότητα της 
Μαδρίτης 

62.010 16,5 3,7 108.645 17,5 10,7 

Μούρθια 14.220 3,8 8,3 24.818 4,0 5,6 
Ναβάρα 8.144 2,2 22,2 14.198 2,3 25,3 
Χώρα των 
Βάσκων 

23.474 6,2 15,5 38.180 6,2 3,6 

Λα Ριόχα 4.183 1,1 21,7 6.353 1,0 3,6 
Θέουτα 1.468 0,4 -83,3 2.647 0,4 -81,7 
Μελίγια 552 0,1 -79,7 919 0,1 -81,7 
Σύνολο 376.777 100,0 3,1 620.115 100,0 -2,2 

 

Ο βασικός λόγος που οι Ισπανοί πραγματοποίησαν ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας ήταν 

διακοπές και αναψυχή. Συγκεκριμένα, για αυτόν το σκοπό επισκέφθηκαν τη χώρα 6,7 εκατ. 

τουρίστες, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το περασμένο έτος. Δευτερευόντως, οι 

τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ισπανία για επαγγελματικές υποχρεώσεις  έφθασαν τους 

529.087, δηλαδή 7,9% περισσότερο από το προηγούμενο έτος. Για άλλες αιτίες, όπως για 

οικογενειακές υποχρεώσεις, 418.186 άτομα επισκέφθηκαν τη χώρα. 

Η διάρκεια του ταξιδίου υπολογίστηκε από τρείς σε επτά βραδιές, κατόπιν της αφίξεως 

περισσότερων από 3,7 εκατ. τουριστών και αύξησης του αριθμού τους σε ποσοστό 6,9% σε 

ετήσια βάση. Ο αριθμός των επισκεπτών που δε διανυκτερεύουν αυξάνεται κατά 3,7%, ενώ 

μειώνεται κατά 7 μονάδες για αυτούς που διαμένουν για περισσότερο από 15 νύχτες. Εντός του 

μήνα Οκτωβρίου 2018, 5,1 εκατομμύρια τουρίστες ταξίδεψαν χωρίς κάποιο τουριστικό πακέτο  

προσφορών, γεγονός που δηλώνει αύξηση κατά 2,6% σε ετήσια βάση. Οι τουρίστες που 

ταξίδεψαν με κάποιο τουριστικό πακέτο προσφορών έφθασαν τα 2,6 εκατομμύρια, δηλαδή 

10,2% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

2.2. Ξένος Τουρισμός  

Όσον αφορά τον εξωτερικό τουρισμό, η ομάδα χωρών με τον υψηλότερο αριθμό 

διανυκτερεύσεων, οι οποίες σημειώνουν μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το μήνα 

Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, είναι η Ιαπωνία, το Βέλγιο και η Κίνα. Αντιθέτως, οι 

τουρίστες προερχόμενοι από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, σημειώνουν μικρότερο αριθμό 
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διανυκτερεύσεων. Επίσης, σημαντικές είναι οι  αυξήσεις στις διανυκτερεύσεις από την Αμερική 

και την Ευρώπη, αλλά και από χώρες της Αφρικής. 

Ειδικότερα, οι τουρίστες προερχόμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο αγγίζουν τα 1,7 εκατ. άτομα, 

αντιπροσωπεύοντας το 22,7% στο γενικό σύνολο, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4,6%, 

αναλογικά με τα στοιχεία του Οκτωβρίου του 2017. Οι τουρίστες προερχόμενοι από τη Γερμανία 

και τη Γαλλία σημειώνουν επίσης τα υψηλότερα ποσοστά επισκεψιμότητας στην Ισπανία. 

Ειδικότερα, οι Γερμανοί τουρίστες που έφθασαν στην Ισπανία αντιστοιχούν σε 1,2 εκατομμύρια, 

αριθμός που φανερώνει αύξηση 0,1% σε ετήσια βάση, ενώ τη χώρα επισκέφθηκαν 912.542 

Γάλλοι τουρίστες, δηλαδή 8,6% περισσότερο από το προηγούμενο έτος. Αναφορικά με τις 

υπόλοιπες χώρες, η μεγαλύτερη άνοδος σε επισκέπτες σημειώθηκε από τα εξής κράτη: ΗΠΑ 

(23,4%), Πορτογαλία (21,5%) και Ρωσία (12,6%). 

Ο βασικός λόγος που οι τουρίστες επισκέπτονται την Ισπανία είναι οι διακοπές και η αναψυχή 

και δευτερευόντως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η διάρκεια του ταξιδίου υπολογίστηκε για 

το μήνα Νοέμβριο 2018 κατά μέσο όρο στις 5,1 ημέρες, σημειώνοντας μείωση κατά περίπου 

δύο ημέρες σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Στον πίνακα που ακολουθεί, 

εμφανίζονται τόσο ο αριθμός των επισκεπτών ανά χώρα όσο και οι διανυκτερεύσεις τους. 

Στοιχεία ξένου τουρισμού 

Χώρα Ταξιδιώτες Ποσοστό Ετήσια 
διακύμανση 

(%) 

Διανυκτε-
ρεύσεις 

Ποσοστό Ετήσια 
διακύμανση 

(%) 

ΗΠΑ 67.672 12,8 15,6 154.847 12,8 13,8 
Ιταλία 32.489 6,2 -0,6 70.664 5,8 -4,6 
Ην. Βασίλειο 35.811 6,8 -2,0 78.204 6,5 -2,9 
Γαλλία 34.006 6,4 11,4 73.204 6,0 1,9 
Γερμανία 28.980 5,5 15,5 68.965 5,7 7,7 
Αργεντινή 16.240 3,1 -24,7 39.112 3,2 -21,6 
Μεξικό 20.425 3,9 18,9 43.488 3,6 5,1 
Πορτογαλία 17.489 3,3 19,5 29.882 2,5 6,5 
Βραζιλία 11.811 2,2 -5,6 29.256 2,4 -6,3 
Κίνα 18.158 3,4 17,6 38.488 3,2 33,9 
Ολλανδία 11.409 2,2 -1,4 24.748 2,0 -3,0 
Ιαπωνία 10.926 2,1 2,2 22.805 1,9 16,6 
Ρωσία 7.003 1,3 -5,2 18.339 1,5 11,7 
Βέλγιο 8.715 1,7 21,7 18.357 1,5 16,8 
Ελβετία 8.239 1,6 3,9 18.551 1,5 8,4 
Λοιπή 
Ευρώπη 

59.668 11,3 8,2 142.475 11,7 11,6 

Λοιπή Αμερική 70.556 13,4 7,9 167.667 13,8 14,8 
Αφρική 9.167 1,7 15,1 33.257 2,7 10,5 
Λοιπές Χώρες 58.861 11,2 9,9 141.024 11,6 23,5 
Σύνολο 527.623 100,0 7,3 1.213.884 100,0 8,5 

 

Η συνολική δαπάνη των ξένων τουριστών που επισκέφθηκαν την Ισπανία για τον Οκτώβριο 

του 2018 αυξήθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η μέση 
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δαπάνη για κάθε τουρίστα ανά ημέρα αντιστοιχεί σε 147 ευρώ, δηλαδή 3% περισσότερο από το 

2017 και η μέση συνολική δαπάνη για όλη την περίοδο διακοπών σε 1069 ευρώ, δηλαδή 0,2% 

περισσότερο αναλογικά με το 2017. Συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη προερχόμενη από την 

άφιξη τουριστών στην Ισπανία άγγιξε τα 9.543.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει 

αύξηση της τάξεως του 0,7%. Εντός των τελευταίων εννέα μηνών του 2018, η συνολική δαπάνη 

των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 2,5%, ή κατά 71.773 ευρώ. Τα μεγαλύτερα έσοδα από 

τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα προέρχονται από εκείνους με καταγωγή το 

Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Αντιθέτως, η δαπάνη από του Γερμανούς τουρίστες έχει 

μειωθεί κατά 0,7%. Τα μεγαλύτερα ποσά δαπανώνται στην Κοινότητα της Καταλονίας κατά 

22,9%, στις Βαλεαρίδες Νήσους κατά 22,4% και στην Ανδαλουσία κατά 14,5%. 

Άφιξη ξένων τουριστών ανα μήνα 

 

 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην αυτόνομη Κοινότητα της Ανδαλουσίας, η οποία αποτελεί τη 

τέταρτη κοινότητα που δέχεται τους περισσότερους ξένους τουρίστες και συγκεκριμένα δέχθηκε 

9,3 εκατ. τουρίστες από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2018. Οι προορισμοί της 

Ανδαλουσίας έχουν καταφέρει να παραμείνουν ελκυστικοί για τους ταξιδιώτες, ακόμη και 

συγκριτικά με άλλους φθηνότερους προορισμούς. Συγκεκριμένα, η ελκυστικότητα της 

Ανδαλουσίας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η άφιξη των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 

0,8% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά που σημειώνονται σε άλλες Κοινότητες της 

Ισπανίας, οι οποίες εμφανίζουν πτώση, όπως η Καταλονία, οι Κανάριοι Νήσοι και οι 

Βαλεαρίδες.  

Οι αρχές της Ανδαλουσίας θεωρούν ότι αυτή η καλυτέρευση συμβαίνει για δύο λόγους. Ο 

πρώτος είναι η διαφοροποιημένη αγορά που διαθέτει η Ανδαλουσία, η οποία έχει τιμές 

χαμηλότερες έως και 12,4% από άλλων περιοχών, γεγονός που την καθιστά ανταγωνιστική 

έναντι των αμερικανικών και ασιατικών αγορών. Ο δεύτερος λόγος επικεντρώνεται στις τιμές 

των ξενοδοχείων, οι οποίες είναι χαμηλότερες από εκείνες των άλλων κοινοτήτων, μία 

παράμετρος, η οποία συνέβαλε στη μειωμένη κινητικότητα των Βρετανών τουριστών προς την 

Τουρκία, την Τυνησία ή την Αίγυπτο. Στην πραγματικότητα, οι Βρετανοί τουρίστες 
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αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών προς την Ανδαλουσία, σε ποσοστό της 

τάξεως του 27,9%. 

Σε ποσοστό 18,8%, οι τουρίστες που επισκέπτονται την εν λόγω περιοχή κατάγονται από τη 

Γαλλία και κατά 13,2% από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο αριθμός των τουριστών που 

επισκέπτονται τις Βαλεαρίδες Νήσους έχει αυξηθεί κατά 2,2%, φθάνοντας τους 1,3 εκατ. στο 

σύνολο. Σε ποσοστό 40,7% προέρχονται από τη Γερμανία και κατά 26,1% από το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Οι Κανάριοι Νήσοι δέχθηκαν επίσης μεγάλο αριθμό ξένων τουριστών και 

συγκεκριμένα 1,3 εκατ. άτομα, σημειώνοντας άνοδο 4,0% σε ετήσια βάση. Η πλειονότητα των 

τουριστών προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο (38,2%) και τη Γερμανία (21,2%). 

Στις υπόλοιπες αυτόνομες κοινότητες, ο αριθμός των ξένων τουριστών αυξήθηκε κατά 12,8% 

για την Κοινότητα της Μαδρίτης, κατά 5,3% για την Κοινότητα της Βαλένθια και κατα 2% για την 

Ανδαλουσία. Εντός των πρώτων δέκα μηνών, η Καταλονία δέχθηκε τους περισσότερους 

τουρίστες,17,1 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 1,2%, ενώ οι Βαλεαρίδες 

Νήσοι δέχθηκαν 13,5 εκατ. άτομα, δηλαδή 0,2% λιγότερο αναλογικά με την ίδια περίοδο του 

περασμένου έτους. Τέλος, οι τουρίστες στους Κανάριους Νήσους ανήλθαν στους 11,3 

εκατομμύρια, δηλαδή 3,5% λιγότερο από τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου έτους. 

3. Προσφορά- Απασχόληση 

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2018, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται 

στον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία, αυξήθηκε κατά 3,6%, φθάνοντας τους 2.363.435 

εγγεγραμμένους στο σύστημα εθνικής κοινωνικής ασφάλειας, σημειώνοντας μία από τις 

μεγαλύτερες ανόδους που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της χώρας. Επιπλέον, η 

δραστηριότητα τον ατόμων σε αυτόν το τομέα ξεπέρασε κατά 12,6% το συνολικό ποσοστό 

εγγεγραμμένων εργαζομένων στους υπόλοιπους τομείς της εθνικής οικονομίας. 

Στο σύνολό τους, οι ασφαλισμένοι στον τομέα του τουρισμού σημείωσαν σε ετήσια βάση 

αύξηση στον αριθμό τους κατά 2,8% και, ειδικότερα, στον τομέα των υπηρεσιών η αύξηση είναι 

της τάξεως του 2,9%. Η αύξηση συμπορεύεται με τη γενικότερη βελτίωση της ισπανικής 

οικονομίας, που σημειώνεται ήδη από το 2014.  

Ασφαλισμένοι στον τομέα του τουρισμού ανά μήνα για το 2015, 2016, 2017, 2018 
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Εντός του Οκτωβρίου 2018, 511.356 άτομα απασχολούνται σε τομείς εντάσεως του συντελεστή 

εργασίας στην Ισπανία και 81.733 άτομα στον τομέα του τουρισμού ειδικότερα, σύμφωνα με 

στοιχεία για τον Οκτώβριο του 2018. Ειδικότερα, 41.467 άτομα εργάζονται σε ξενοδοχειακά 

καταλύματα στην Ισπανία, 30.487 στη παροχή υπηρεσιών εστίασης, 10.980 στον τομέα 

διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ κ.ο.κ.ε.), ενώ στους υπόλοιπους τομείς αυξήθηκαν 

κατά 36.448 ασφαλισμένους ενώ τα ταξιδιωτικά γραφεία αύξησαν κατά 3.818 άτομα το 

προσωπικό τους.  

Η έμμισθη απασχόληση στον τομέα του τουρισμού αυξήθηκε κατά 79,8%, ενώ οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες στον εν λόγω τομέα αντιπρσωπεύουν το 20,3% και ο αριθμός τους αυξήθηκε 

επίσης κατά 0,5%. Οι ασφαλισμένοι στον ξενοδοχειακό τομέα και τα ταξιδιωτικά γραφεία 

αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 2,8% και, συγκεκριμένα, κατά 3,7% οι έμμισθοι, ενώ μειώθηκαν 

κατά 0,6% οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Τα ξενοδοχειακά καταλύματα που ήταν ανοιχτό τον Οκτώβριο ήταν 827, δηλαδή 38 

περισσότερα από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και 42 περισσότερα από το 

μέσο όρο του περασμένου έτους. Από την άλλη πλευρά, τα διαθέσιμα δωμάτια αυξήθηκαν κατά 

3,4%, οπότε έφθασαν τα 86.635. Ο βαθμός πληρότητας των κλινών έφθασε το 67,8%, 0,11% 

περισσότερο αναλογικά με τον Οκτώβριο του 2017. Αντίστοιχα, τα δωμάτια έφθασαν σε 

πληρότητα το 85,9%, σημειώνοντας άνοδο 3,5 μονάδες από το προηγούμενο έτος. Η διαμονή 

των τουριστών τον περασμένο Οκτώβριο αυξήθηκε κατά 5,6% σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, η 

διαμονή σε ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 6,1% και η στέγαση σε κατοικίες προς ενοικίαση κατά 

1,8%. Το ποσοστό των τουριστών που διέμειναν σε ιδιόκτητες κατοικίες αυξήθηκε κατά 2,6%, 

ενώ ο αριθμός των τουριστών που διέμειναν σε ακίνητα οικογενειών ή φίλων μειώθηκε κατά 

0,1%. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα ξενοδοχειακά καταλύματα της 

Μαδρίτης ανήλθαν στους 11.817, 1,1% περισσότεροι από το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας 

διακύμανση 0,1 μονάδες περισσότερες από τον Σεπτέμβριο του 2017. Με βάση τα ετήσια 

δεδομένα, η ετήσια διακύμανση ανέρχεται στο -0,5%. 
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Η μεγαλύτερη απασχόληση στον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία σημειώθηκε στην 

Κοινότητα της Μαδρίτης, στην Ανδαλουσία, στη Βαλένθια, στην Καταλονία, στους Κανάριους 

Νήσους και στην Καστίλλη Λα Μάντσα. Η κινητικότητα των τουριστών σε αυτές τις περιοχές 

αντιπροσωπεύει το 83% της συνολικής αύξησης του ισπανικού τουρισμού. Στην Ανδαλουσία 

σημειώθηκε αύξηση τόσο στον αριθμό των έμμισθων όσο και των ελεύθερων επαγγελματιών. 

Αναφορικά με την είσοδο των τουριστών στη χώρα γίνεται κατά κύριο λόγο δια μέσου των 

εθνικών αεροδρομίων, αφού 6,5 εκατ. άτομα χρησιμοποίησαν για τη μετακίνησή τους το 

αεροπλάνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,3%. Από τους λιμένες εισέρχονται το 37,7% των 

τουριστών, ενώ από το οδικό δίκτυο 1,7%. 

Άφιξη ξένων τουριστών με βάση τη δίοδο εισόδου 

 Μηνιαία 
στοιχεία 

 Συγκεντρωτικά 
στοιχεία 

 

Οκτώβριος 
2018 

Απόλυτη τιμή Ετήσια 
διακύμανση (%) 

Απόλυτη τιμή Ετήσια 
διακύμανση (%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 7.635.569 5,0 73.855.980 0,5 

Αεροδρόμιο 6.463.220 5,3 60.098.241 0,5 

Οδικό δίκτυο 931.887 -1,7 11.675.361 0,6 

Τρένο 26.717 -7,4 301.351 -11,2 

Λιμάνι 213.745 37,7 1.781.027 3,0 

 

4. Συμπεράσματα 

Ο τουρισμός ευθύνεται για τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, τόσο στην ισπανική όσο 

και στην παγκόσμια αγορά. Ακόμη και σήμερα, μεταξύ της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των 

απαιτούμενων ικανοτήτων, το χάσμα είναι ευρύ. Προκειμένου η οικονομία να επωφεληθεί στο 

μέγιστο βαθμό από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι αναγκαίες οι επενδύσεις στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση γύρω από τα τουριστικά επαγγέλματα και τις ανάγκες της αγοράς και 

η ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο. Με δεδομένο ότι το 2017 ανακηρύχθηκε διεθνώς έτος για την ανάπτυξη του βιώσιμου 

τουρισμού και ότι το 2018 χαρακτηρίζεται ως το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

προτείνεται η υιοθέτηση πολιτικών που στοχεύουν στην καλλιέργεια επιχειρηματικότητας των 

νέων, στην ισότητα των φύλων και στην παροχή ευκαιριών στις ΜΜΕ για πρόσβαση στις 

διεθνείς αγορές. 

Όσον αφορά στην ισπανική αγορά, η πρόκληση είναι να εντοπίσει νέες μεθόδους για να 

βελτιώσει τις επιδόσεις του κλάδου περαιτέρω, με δεδομένη την ωριμότητά του. Αν και το 

ισπανικό δίκτυο χερσαίων μεταφορών θεωρείται μεταξύ των πιο εξελιγμένων και τοποθετείται 

στην 15η θέση μεταξύ των 136 χωρών (Έκθεση Ταξιδιωτικής και Τουριστικής 

Ανταγωνιστικότητας) έχει ξεκινήσει να εμφανίζει τάσεις υποχώρησης, κάτι το οποίο υποδεικνύει 

την ανάγκη έργων συντήρησης και εκσυγχρονισμού του. Επιπρόσθετα, περιθώρια βελτίωσης 

παρουσιάζει το επιχειρηματικό περιβάλλον και η διαδικασία χορήγησης αδειών για κατασκευές, 

όπως και η διεθνής εξωστρέφεια του κλάδου. 
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Ισπανικός τουρισμός προς την Ελλάδα 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Αφίξεις από την Ισπανία στην Ελλάδα 91,98 
χιλ. 
επισκέ-
πτες 

136,23 
χιλ. 
επισκέ-
πτες 

93,62 
χιλ. 
επισκέ-
πτες 

 203,3 
χιλ. 
επισκέ--
πτες 

164,0 

Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων 0,5 0,6 0,4 0,7 0,5 

Μεταβολή -40,9 48,1 -31,3 117,1 -19,3 

 

Συγκριτικά με την Ισπανία που κατέκτησε την 3η θέση, όπως ήδη αναφέρθηκε, η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην 15η θέση μεταξύ των 136 χωρών του δείγματος, σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία του Αυγούστου 2018. Μάλιστα με κριτήριο το δείκτη ανταγωνιστικότητας των τιμών, 

βελτίωσε τη θέση της κατά 23 θέσεις σε σχέση με το 2015, χάρη στη μείωση του κόστους 

διαμονής, το χαμηλότερο κόστος καυσίμων και τους μειωμένους αεροπορικούς φόρους για 

τουρίστες. Προκειμένου όμως να βελτιώσει όχι μόνο τις αφίξεις αλλά και τα έσοδά της, σύμφωνα 

με την έκθεση, θα μπορούσε να επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, με ελαφρύτερη φορολογία και μεγαλύτερη ευελιξία του νομοθετικού 

συστήματος. Κλειδί για την προσέλκυση τουριστών αποτελούν επιπλέον οι νέες τεχνολογίες, 

ενώ ως θετική αξιολογείται η διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης θεώρησης.  

Επιπλέον, η Ισπανία ενισχύει τη δυναμικότητα του τουριστικού της τομέα, επενδύοντας στον 

θεματικό τουρισμό (οινοτουρισμός, ιατρικός, αγροτικός κλπ), μέσω στοχευμένων διαφημιστικών 

εκστρατειών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ισπανία διαθέτει 27 διαδρομές Οίνου σε όλη την 

έκτασή της. Το παράδειγμα της Ισπανίας θα μπορούσε να ακολουθήσει η Ελλάδα, ούτως ώστε 

να ενισχύσει τον τουρισμό της. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γιώργο Μακρή «Η Ελλάδα είναι 

έτσι κι αλλιώς ένας από τους πολύ σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς του κόσμου, οπότε 

κάθε μορφή θεματικού τουρισμού που προσφέρεται και ενδείκνυται για τη χώρα μας, με τη 

σωστή αντιμετώπιση, έχει κάθε προδιαγραφή να πετύχει. Μιλώντας για τουρισμό σχετικό με το 

αμπέλι και το κρασί, που στην Ελλάδα έχουν τόσο μακρά ιστορία και παράδοση, λαμπρό παρόν 

και όπως φαίνεται και ανάλογο μέλλον, το συμπέρασμα βγαίνει από μόνο του».  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ισπανία αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, δεδομένου ότι 

αποτελεί χώρα με φθηνότερους προορισμούς, αναλογικά με εκείνους της Ελλάδος, παρά το 

γεγονός ότι το μέσο κόστος ζωής της Ισπανίας είναι υψηλότερο. Ειδικότερα, ανάμεσα σε 117 

χώρες του δείγματος για το 2018,  η Ελλάδα καταλαμβάνει την 35η θέση, ενώ η Ισπανία την 33η 

θέση στην κατάταξη των χωρών, με βάση το μέσο κόστος ζωής. Επιπλέον, σύμφωνα με τα 

διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται την Ισπανία ξεπερνάει κατά 

πολύ εκείνο της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, κατά τον μήνα Οκτώβριο η Ελλάδα δέχθηκε συνολικά 

1,590,568, ενώ η Ισπανία 9.674.718 τουρίστες. Επιπλέον, η Ισπανία κατάφερε να προσεκλύσει 

περίπου 20.000 επιπλέον τουρίστες από το 2015 και να ισορροπήσει τυχόν αυξομειώσεις, 

κάνοντας στροφή προς τους τουρίστες υψηλής εισοδηματικής κλίμακος, όπως είναι οι 
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Αμερικανοί τουρίστες. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Ισπανία αποτελεί 

κράτος που διαθέτει ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα υποδομών και μεταφορών (λιμάνια, 

αεροδρόμια, οδικό δίκτυο), εν αντιθέσει με εκείνο της Ελλάδος.  

Τέλος, από τη μελέτη του τουριστικού κλάδου στην Ισπανία προκύπτει το ενδιαφέρον της 

ισπανικής πλευράς να επενδύσει στον τουρισμό παγκοσμίως, όπου υπάρχουν επωφελείς 

συνθήκες. Μεταξύ των χωρών που προσφέρονται για επενδύσεις βρίσκεται και η Ελλάδα, 

καθώς οι ευκαιρίες στο κλάδο πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια και, ιδίως, όσον αφορά τις 

ξενοδοχειακές υποδομές και κατασκευές, για τις οποίες η ισπανική πλευρά δείχνει σημαντικό 

ενδιαφέρον. Ακόμη, η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν συνεργασθεί επιτυχώς σε προγράμματα 

διδυμοποίησης (twinning projects) στον τουρισμό σε τρίτες χώρες, ενώ πολύτιμη θεωρείται και η 

συνεργασία υπό μορφή ανταλλαγής τεχνογνωσίας (know-how). 

 

5. Πηγές 

UN World Tourism Organization  www2.unwto.org 

Instituto Nacional de Estadística www.ine.es  

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo https://www.tourspain.es/en-us 

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) http://ec.europa.eu/eurostat  

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) www.weforum.org  
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