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La inflació és un dels principals problemes de l’Argentina: 
segons l’INDEC, el 2014 va ser del 23,9%, tot i que algunes 
consultores privades l’han situat prop del 40%. El PIB va 
créixer a l’Argentina un 0,5% el 2014 segons l’INDEC, però 
fonts privades coincideixen a assenyalar que de fet es va 
produir un descens del 2,6%. Actualment, el tipus de canvi 
està a 1 euro = 10,43 pesos argentins, tot i que depèn de les 
fluctuacions del dòlar respecte a l’euro. El PIB per capita de 
l’Argentina és de 21.924 USD.

La taxa d’atur del 2014 va ser del 6,9%, un 0,5% superior a 
la taxa de l’any 2013.

Segons l’INDEC, 
el volum de 
turistes argentins 
que van viatjar 
a l’exterior el 
2014 va ser de 
6.520.000. 
D’acord amb les estadístiques de Frontur de l’any 2014, 
Catalunya va superar Madrid en nombre de visites, amb el 
38,1% de les arribades en comparació del 35,8% d’arriba-
des a la Comunitat de Madrid. Els turistes argentins que arri-
ben anualment a l’Estat espanyol sumen un total de 344.015 
persones.

Les destinacions amb més demanda per part dels turistes 
argentins són les de la mateixa regió llatinoamericana, amb 
els països que hi fan frontera — excepte Bolívia — en primer 
lloc. Els segueixen en ordre de preferència els Estatus Units 
i el Canadà, Europa, Bolívia i la resta dels països interna-
cionals.

La competència d’Espanya pel que fa al mercat emissor ar-
gentí s’ha de buscar a Europa, on Itàlia és el país competidor 
més important, seguit de França. Segons les últimes esta-
dístiques de MINTUR, el 2012 va mostrar el següent repar-
timent de les visites: el 28,7% per l’Estat espanyol, el 24,2% 
per Itàlia i el 12,4% per França.

Durant el 2014, la despesa diària del turista argentí a l’Estat 
espanyol es va situar en 177 euros, un +2,1% en relació amb 
la del 2013.

Segons l’IET, el 18% dels turistes argentins que van arribar 
a Espanya l’any 2014 ho van fer amb paquets turístics (xifra 
que suposa una disminució d’aquesta modalitat del 29,8% 
en relació amb el 2013), mentre que el 82% van organitzar el 
viatge pel seu compte (+2,7% respecte a l’any anterior). L’ús 
d’Internet entre els turistes argentins que van viatjar a l’Estat 
espanyol el 2014 va ser molt similar en les diferents fases del 
viatge: un 65,3% per fer la reserva d’avió, hotel o cotxe de 
lloguer i un 62,5% per materialitzar el pagament.

Productes

L’any 2014, els motius principals dels viatges i de la realit-
zació d’activitats van ser l’oci o les vacances en un 75,4% 
dels casos, els viatges personals en un 15,4%, i el treball i 
els negocis en un 5,8%. La resta es va repartir entre viatges 
d’estudis i altres motivacions.

Des del 2011, els paquets turístics més venuts són els 
paquets aeroterrestres amb arribada a Madrid i Barcelona, 
que recorren diferents ciutats d’Espanya o d’Europa; les 
visites urbanes a Madrid o Barcelona, i els creuers pel 
Mediterrani que surten des de Barcelona.

Podem destacar alguns nínxols 
de mercat que considerem 
interessants de poder explotar: 
el turisme en tren, l’estada 
en establiments de la marca 
Paradores, el turisme de sol i 
platja que es pot promocionar 
com a complement del turisme 
de ciutats i cultural, i el turisme 
de golf.
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Transports 

Per accedir a l’Estat espanyol, la via aèria és la més utilitzada 
(al voltant del 94%), mentre que la carretera és l’opció d’un 
5% (aquells que vénen des d’altres punts d’Europa).

Aerolíneas 
Argentinas 
disposa de sis 
vols setmanals 
directes  
a Barcelona  
(els dissabtes  
no vola)
L’any 2014, l’Aeroport Barcelona-El Prat va registrar un incre-
ment en el volum de passatgers (arribades i sortides), amb 
127.500 persones, en comparació de les 121.545 de 2013. 
Aquestes xifres representen un increment del 4,9%.

Durant el primer trimestre de l’any és quan s’aglutinen més 
viatges, coincidint amb l’estiu argentí. En el cas d’Europa, el 
major nombre de turistes es dóna el quart trimestre, mentre 
que el primer trimestre és el que menys en registra.

Els argentins coneixen de primera mà o per referències de 
familiars i amics el territori català i aprecien el patrimoni his-
tòric de l’Estat espanyol i de Catalunya, així com la cultura i 
la gastronomia. L’únic que evita que els argentins no viatgin 
més a Catalunya és la inestabilitat econòmica i les dificultats 
que el Govern argentí imposa per a la realització de des-
plaçaments internacionals.

Pel que fa al nivell de renda, un 73,3% dels turistes argentins 
que viatgen cap a l’Estat espanyol declara tenir ingressos 
mitjans i un 24,8%, mitjans-alts. El 76,1% de tots els turis-
tes argentins estan en situació laboral activa. El 32,5% viatja 
amb la seva parella i el 32,4% ho fa sol. El 81,3% declara 
tenir estudis superiors i el 18,7% secundaris (batxillerat, for-
mació professional o equivalents). El 51,6% són assalariats o 
càrrecs mitjans i un 22,4%, empresaris o autònoms.

24,8%
Ingressos mitjans-alts

73,3%
Ingressos mitjans

32,5%
En parella

76,1%
Situació laboral activa

81,3%
Estudis superiors

32,4%
Sol

51,6%
Assalariats o càrrecs mitjans

18,7%
Estudis secundaris

22,4%
Empresaris o autònoms

Sobre els turistes argentins:
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