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Nu märks de bistra tiderna även på turismen i Spanien. För första gången på 15 år minskar antalet 
utländska turister – men från en rekordhög nivå. Ifjol var de drygt 57 miljoner, nära 3 procent färre 
än 2007. 

 
Spanien är världens näst största 
turistland, efter Frankrike. Ifjol reste 
57,4 miljoner människor till 
Spanien. Det är 1,7 miljoner färre 
än toppåret 2007. 

Britterna leder stort bland 
besökarna: nära 16 miljoner ifjol, 
följt av tio miljoner tyskar och drygt 
åtta miljoner fransmän. Antalet 
brittiska turister minskade med 3 

procent, vilket förklaras med höga priser på flygbränsle och att pundet tappat i värde mot euron. 

Katalonien, där Barcelona ligger, drar flest turister: drygt 14 miljoner ifjol. Men det är också i Katalonien 
som minskningen var som störst (–7 procent) jämfört med 2007. Balearerna (Mallorca, Menorca, Ibiza) 
tog emot drygt tio miljoner turister, Kanarieöarna 9,4 miljoner och Andalusien åtta miljoner. 

Turistnäringen väger tungt i Spaniens ekonomi; den är värd 40 miljarder euro (440 miljarder kronor) och 
står för över 11 procent av landets BNP, värdet av den samlade produktionen. Men nu kan denna andel 
komma att sjunka under 10 procent, tror José Luis Zoreda, som är vice vd i lobbygruppen Exceltur. 

–Den globala krisen känns nu i den spanska turistnäringen – med lite eftersläpning. Men Spaniens 
utsikter att återhämta sig hänger på hur vi tacklar detta idag, säger han i Financial Times. 

Zoreda befarar att 100 000 jobb kan gå förlorade inom näringen när nordeuropéerna får det svårare på 
hemmaplan och spanjorerna drar ner på sina utgifter och sin konsumtion. Redan ifjol spenderade 
spanjorerna mindre på hotell, restauranger och nöjen under sina långhelger och semesterveckor. 

–Spanjorerna stannade inte hemma, men de bodde hos släktingar istället för att hyra lägenheter, säger 
José Luis Zoreda. 

I år kan det bli värre, tror branschbedömare. Nu är över tre miljoner spanjorer utan jobb (14 procent) och 
siffran kan komma att stiga till fyra miljoner om ett år. Samtidigt går Spanien in i en recession – sjunkande 
BNP – för första gången på femton år. 

Enligt Spaniens turistminister Joan Mesquida försämrades läget snabbt under fjolårets sista månader. 

–Detta kommer att fortsätta och kan även sträcka sig över hela 2009, sade Mesquida när han 
presenterade statistiken häromdagen. 
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