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Àsia-Pacífic

S’espera que l’economia de la zona d’Àsia-Pacífic creixi una 
mitjana del 6,1% el 2015. Segons dades del Banc Mundial, el 
mercat indi liderarà aquest creixement amb un 7,8%, seguit 
de la Xina amb un 7%, tot i que amb símptomes d’estanca-
ment i, finalment, el conjunt de països del Sud-est asiàtic, 
amb un 5,1%. 

Amb algunes excepcions, el bon comportament de les eco-
nomies asiàtiques, així com un tipus de canvi força favorable 
a les divises asiàtiques en relació amb l’euro, són a la base 
per poder continuar garantint increments de doble dígit del 
nombre de turistes cap al Principat. Els augments més im-
portants durant els últims 12 mesos els trobem en els mercats 
sud-coreà, xinès, australià, japonès i singapurès, que han ex-
perimentat una variació interanual del nombre de turistes del 
62,9%, el 24,1%, el 23,8%, el 16,8% i el 15,1% respectivament. 
Indonèsia, per contra, és l’únic mercat que ha mostrat un lleu-
ger decreixement, a causa principalment de la devaluació de 
la rúpia indonèsia respecte de l’euro. Malàisia també presenta 
una major vulnerabilitat en el manteniment d’un creixement 
econòmic sostingut, agreujat per la introducció de l’IVA i la 
inestabilitat política. Austràlia sembla mostrar-se incapaç de 
mantenir el miracle econòmic generat per l’explotació a gran 
escala mundial dels recursos miners de la part occidental del 
país, que havia bombat i propulsat un creixement econòmic 
molt important en els darrers anys.

 
Rànquing en despesa mitjana diària turística  
en euros (agost 2014-juliol 2015):

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació a partir de les dades de Frontur  

i Egatur de Turespaña.

Nota: Dades definitives fins a juliol de 2014. Les dades són provisionals durant 

els 12 últims mesos i es van actualitzant mensualment.

Els mercats turístics emissors de la zona d’Àsia-Pacífic con-
tinuen prioritzant els intermediaris i les agències tradicionals 
a l’hora de comprar les seves vacances a Catalunya. Tanma-
teix, es constata un increment progressiu de l’organització del 
viatge fora dels paquets turístics tradicionals, atesa també la 
tipologia de turistes que arriba a Catalunya, cada cop més jove.

Els mercats més madurs i més adinerats d’Àsia, i que coin-
cideixen amb els que no necessiten visats Schengen per 
entrar a Catalunya, són els que presenten un major grau 
de dinamisme en aquest aspecte. Per contra, els turistes 
procedents de les Filipines, Tailàndia, Indonèsia, l’Índia i 
el Vietnam encara han de requerir l’emissió d’un visat per 
entrar a Europa, fet que sempre dificulta l’espontaneïtat del 
viatge i en frena el creixement.

Transports

Singapore Airlines continua essent l’única companyia aèria 
que connecta directament i de manera regular la ciutat de 
Barcelona amb Singapur, amb tres vols regulars diaris di-
rectes a Barcelona i dos amb parada tècnica a Milà. Aques-
ta companyia també ha millorat les seves connexions entre 
Singapur i diferents ciutats australianes i de Nova Zelanda, 
fet que li ha permès recuperar un cert posicionament del 
flux provinent d’Oceania cap a Europa. La companyia sud- 
coreana Korean Air ha operat vols xàrter directes entre Seül i 
Barcelona durant els mesos d’estiu i tardor i està temptejant 
la possibilitat d’operar-ne més des del mes d’abril fins al mes 
d’octubre, amb vista al 2016. D’altra banda, altres aerolínies 
com Japan Airlines i Air India també es mostren interessa-
des a volar directament a la capital catalana de cara al 2016, 
fet que haurà de tenir un major impacte de connectivitat en-
tre aquestes regions del món i Barcelona/Catalunya.

Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways i Turkish Airlines 
han continuat millorant les seves connexions entre Europa i 
la majoria de les capitals asiàtiques. El codi compartit entre 
Turkish Airlines i Philippine Airlines, que ja torna a operar pels 
cels de la Unió Europea, pot apropar més el mercat emissor 
de les Filipines, que ampliaria la zona d’influència més enllà 
de la zona de Manila per connectar millor, també, la zona 
sud del país, Cebu. Thai Airways deixa de volar de Bangkok 
a Madrid després de l’estiu, però Cathay Pacific ha anunci-
at vols directes entre Hong Kong i Madrid enguany. Altres 
companyies com Finnair, British Airways, Air France-KLM, 
Aeroflot, Lufthansa i Air China, principalment, també afavo-
reixen molt la connectivitat entre els principals mercats turís-
tics emissors asiàtics i Catalunya, ja sigui via o amb parada 
tècnica en altres capitals europees.
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Productes  

Més enllà de les descobertes culturals itinerants, el shop-
ping, la gastronomia i els creuers per la Mediterrània, també 
s’evidencien increments importants de viatges d’incentius 
provinents sobretot de l’Índia, Indonèsia, Tailàndia i fins i tot 
Malàisia, malgrat la relativa inestabilitat política i econòmica 
recent d’alguns d’aquests mercats i l’afebliment de les seves 
divises. El turisme de luxe també està experimentant un fort 
creixement, especialment pel que fa als mercats japonès, 
coreà i el de Singapur.

En els mercats japonès i sud-coreà, així com en l’australià, el 
neozelandès i, fins i tot, el de Singapur, s’identifica un tipus 
de consum molt més especialitzat de les vacances, que no 
es dóna tan sovint en la resta de mercats asiàtics: vacances 
orientades al turisme actiu, observació de fauna i flora au-
tòctona, experiències de tast de vins, viatges gastronòmics 
i, fins i tot, viatges per aprendre flamenc o llengua castellana.

Molts turistes musulmans (de Malàisia, Indonèsia, Índia o 
Singapur) prefereixen viatjar a destinacions que disposen 
d’una oferta halal ben desenvolupada (halal friendly). Aquest 
segment, que es caracteritza pel fet que viatja en família, 
contracta paquets turístics i deixa una despesa superior a 
la mitjana, està creixent a un ritme molt accelerat i pot tro-
bar dificultats a l’hora de viatjar a Catalunya. Caldrà, doncs, 
que el sector turístic català desenvolupi els seus serveis i 
les infraestructures necessàries per acollir aquest tipus de 
turistes.

El principal mitjà de transport utilitzat a l’hora d’arribar a Ca-
talunya és, evidentment, l’avió, bé directament cap a Barce-
lona o en trànsit via altres capitals europees o les principals 
ciutats del golf Pèrsic. La xarxa europea d’alta velocitat, que 
pot afavorir l’arribada a Catalunya de turistes asiàtics d’altres 
països comunitaris, s’integra cada cop més en els progra-
mes dels principals operadors turístics de la zona.

Pel que fa a l’allotjament, el turista asiàtic escull establiments 
hotelers de 4 i 5 estrelles, cèntrics i preferiblement perta-
nyents a les grans cadenes internacionals tan reconegudes 
a l’Àsia, i a prop d’eixos comercials per poder-hi practicar 
una de les seves activitats preferides: el shopping. L’opció 
d’allotjament de 3 estrelles és més habitual en el client aus-
tralià i neozelandès més jove, que passa una llarga tempo-
rada viatjant per Europa i, fins i tot, en el representant de la 
família malaia.

En aquests mercats, el percentatge de la població connec-
tada a la xarxa oscil·la entre el 30% d’Indonèsia (el més baix) 
i el 65% de Malàisia fins al més del 85% en el cas de Singa-
pur i de Corea o el 95% dels japonesos. Els telèfons intel·li-
gents cada cop van guanyant més terreny als ordinadors pel 
que fa a la reserva de vacances on-line, i el llançament del 
Facebook del Catalunya Experience, amb diferents focus 
segons els països, també té un impacte en els àvids usuaris 
de les xarxes socials de tota l’àrea d’Àsia-Pacífic, principal-
ment al mercat d’Indonèsia, que és el que més seguidors del 
Facebook de Catalunya ha aconseguit.

En el cas de la majoria dels mercats del Sud-est asiàtic, 
la concentració dels viatges té lloc a finals de maig, juny, 
novembre i desembre, tot coincidint amb les vacances 
escolars locals. Per a les importants comunitats xineses 
d’aquests països, la concentració també es produeix al vol-
tant de l’Any Nou xinès, entre finals de gener i principis o 
mitjan mes de febrer, segons els anys. A Malàisia i Indonè-
sia, països predominantment musulmans, l’última setmana 
del ramadà també genera un important flux de moviments 
turístics.
 

Austràlia viatja habitualment 
durant els mesos de gener, abril, 
juliol, octubre i Nadal; el Japó, 
entre els mesos de març i de 
maig, també gràcies a la Golden 
i la Silver Week, mentre que 
l’Índia concentra el seu període 
vacacional entre els mesos de 
maig i juny, i Corea del Sud ho fa 
del mes de maig a l’agost, amb 
un repunt els mesos d’octubre  
i novembre. 




