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1. Sumari executiu 

 

 Perfil de Nova Zelanda com a país emissor de turistes: 

o Amb 4,6 milions d’habitants, s’estima que els neozelandesos van fer 1,9 milions de 

viatges a l’estranger l’any 2014. Es preveu que aquesta xifra creixi un 3,3% anual 

fins arribar als 2,3 milions de viatges el 2020. 

o Els neozelandesos viatgen a més de 150 països com a principal destinació cada any. 

L’any 2015, la majoria van visitar Austràlia (1,14 milions), seguit dels Estats Units 

(176.000), Fiji (154.000), el Regne Unit (113.000) i la Xina (91.0000).  

o La principal destinació europea és el Regne Unit. L’estreta vinculació històrica i 

cultural d’ambdós països fa que molts neozelandesos hi viatgin cada any. Molts 

aprofitaran per visitar altres regions europees, aprofitant la seva proximitat 

geogràfica amb el Regne Unit, però a l’hora molt diverses culturalment. Itàlia, França 

o Catalunya/Espanya són exemples de destinacions secundàries pels neozelandesos 

a Europa. 

o Les destinacions europees no s’haurien de comptar com competidores de 

Catalunya sinó com complementàries. Com s’ha comentat anteriorment el turista 

neozelandès normalment aposta per visitar diferents regions i països, especialment 

quan viatja a Europa. El repte per Catalunya és intentar introduïr-se dins d’aquests 

paquets multi-país. 

 

 Perfil del turista neozelandès: 

o Als turistes neozelandesos els hi agrada informar-se prèviament de la destinació a la 

que viatjaràn. El 86% dels internautes neozelandesos busquen informació i rutes per 

planificar viatges. D’altra banda, quatre de cada cinc usuaris d’internet reserva 

viatges online, tot i que la majoria només ho fa ocasionalment. 

o La durada mitjana dels viatges internacionals és de 19,9 dies. Pel que fa al motiu 

del viatge, els viatgers per turisme van ser fora del país una mitjana de 17,2 dies. Els 

que van visitar a familiars i amics, van ser fora més dies de mitjana, concretament 

24,8 dies i aquells que ho vàren fer per negocis uns 14 dies. Per exemple, la mitjana 

de dies per visita dels neozelandesos al Regne Unit va ser de 17,85. 

o Es calcula que els neozelandesos es van gastar un total de 3,7 mil milions de USD 

quan van viatjar a l’estranger l’any 2015. Si ho dividim pels 1,9 milions de turistes 

neozelandesos, aconseguim una xifra aproximada d’una despesa mitjana de 1.950 
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USD per persona i viatge. Aquesta xifra els col·loca en la posició 47 del rànking de 

països amb més despesa quan viatgen a l’estranger. 

 Pel que fa a l’època de l’any en que els neozelandesos visiten Europa, el 45% ho fan 

de juliol a setembre, coincidint amb l’estiu europeu i l’hivern austral. Gairebé el 25% 

ho fan d’abril a juny, el 20% d’octubre a desembre i només l’11% ho fan de gener a 

març. 

 Els factors més importants pels que els neozelandesos trien la seva destinació 

turística són els següents: la seguretat, una bona relació qualitat-preu i una àmplia 

oferta eno-gastronòmica. La història i herència cultural i el caràcter obert de la gent 

també són factors clau per a que aquests turistes es decantin per una destinació o 

una altra.   

o El turista neozelandès que viatja a Catalunya sol estar sobre la cinquantena, amb 

estudis universitaris i un poder adquisitiu alt.  

o Les principals activitats realitzades durant el període de vacances pels 

neozelandesos són els tours històrics i culturals, l’eno-gastronomia i les activitats a 

l’aire lliure com la pràctica del senderisme i el cicloturisme. 

 La seva passió per l’esport i activitats a l’aire lliure i les múltiples oportunitats que 

ofereix Catalunya en aquest sentit, són un factor a desenvolupar, especialment per 

atraure turisme fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

 El segment de creueristes està en ple creixement a Nova Zelanda. Segons el Cruise 

Lines International Association Australasia, 66.152 neozelandesos van viatjar en 

creuer l’any 2015, un 10% més que l’any anterior. Aquesta xifra equivaldria a que un 

1,4% de la població va viatjar en creuer. 

Pel que fa a l’interès pels creuers fora de la regió del Pacífic, Europa segueix sent la 

destinació de llarga distància que més interès desperta per fer un creuer. L’any 

2013, es calcula que els creuereistes neozelandesos que van sortir del Port de 

Barcelona van ser aproximadament d’unes 4.300 persones. 

 Pel que fa a a tendència de creixement econòmic d’aquest mercat, tot apunta que 

Nova Zelanda seguirà comptant amb una economia amb bona salut i creixement 

molt moderat. La previsió de creixement es calcula que serà del 0,5% trimestral fins 

el 2020. L’alt poder adquisitiu de les famílies neozelandeses i un atur del 5%, 

permeten augurar que continuarà essent un país amb bon nivell i qualitat de vida en 

els propers anys, i per tant, interessant des del punt de vista de mercat turístic.  
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 La indústria turística a Nova Zelanda: 

o Pel que fa al canal de comercialització, aquest s’estructura a partir d’un canal 

majorista, són grans empreses que compten amb la seva pròpia xarxa 

d’establiments minoristes, i també hi ha un seguit de petites cadenes independents. 

No obstant, la quota de mercat més important se l’emporten aquestes grans 

empreses majoristes amb xarxa pròpia. 

o És interessant destacar els petits operadors que ofereixen tours per Europa destinats 

a grups petits i d’alt poder adquisitiu. 

 

 Atracció del turisme neozelandès cap a Catalunya 

o Aproximadament uns 12.000 a 18.000 turistes neozelandesos van visitar Catalunya 

l’any 2015. Aquesta xifra inclou els que van viatjar a Catalunya com a primera 

destinació a Europa i els que ho han fer via altres països, especialment del Regne 

Unit. 

o Pel que fa a l’oferta de vols Nova Zelanda – Catalunya, entre les dues línies aèries 

principals –Singapore Air i Emirates- tenim un total de 12 vols semidirectes 

setmanals (via Dubai o Singapur) des d’Auckland i 3 vols semidirectes (via Singapur) 

des de Chistchurch. 

o L’inici de relacions entre l’Agència Catalana de Turisme (ACT) de Singapur amb les 

companyes aèries que operen entre Catalunya i Nova Zelanda així com amb els 

principals touroperadors del país, pot obrir noves oportunitats de negoci per a 

Catalunya.  

o La presència física d’una oficina de l’ACT cobrint el mercat de Nova Zelanda des de 

Singapur amb el suport de l’oficina d’ACCIÓ a Sydney, assegura majors accions 

promocionals continuades de Catalunya a Nova Zelanda i, per tant, una major 

notorietat de la marca turística catalana a les antípodes. 
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2. Dades generals del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Breu ressenya històrica 

Els pobladors Maoris 

Nova Zelanda és un país jove, tant en termes geològics com humans. De fet, Nova Zelanda 

va ser el darrer lloc en ser habitat de la terra. 

Els primers en arribar van ser els avantpassats dels maoris. Es creu que aquests primers 

pobladors van arribar de la Polinesia mentre exploraven l’oceà Pacífic entre els anys 1200 i 

1300 d.C.  

Els primers europeus 

La primera flota europea en arribar a Nova Zelanda va ser liderada per l’holandès Abel 

Tasman el 1642, tot i que la següent flota no va arribar fins 127 anys més tard –l’any 1769- 

aquest cop amb el capità James Cook al capdavant.  

A partir del primer viatge del capità Cook les relacions dels britànics amb Nova Zelanda es 

van fer més estretes, principalment a nivel comercial, sobretot amb la caça de balenes i 

orques. Durant els anys  1830 el Govern britànic va rebre pressions per acabar amb el buit 

legal de les relacions entre ambdós estats i també per forçar la marxa dels francesos, que 

estaven considerant Nova Zelanda com una potencial nova colònia. 

 Nom oficial: Nova Zelanda. 

 Capital: Wellington (199.150 habitants).  

 Principals ciutats: Auckland, Wellington, 
Christchurch. 

 Superfície: 263.357 Km².   

 Població: 4.553.700 habitants. 

 Densitat de població: 17,3 persones/km². 

 Moneda i tipus de canvi: Dòlar de Nova 
Zelanda NZD 1 EUR = 1,41 NZD (26/04/2015). 

 Religions: cristians: 55,6%, (anglicans: 13,3%, 
catòlics: 12,2%, presbiterians: 9,6%), ateus: 
34,7%. 

 Idioma: Anglès i Maori (4,2%) 

 Independència: Autogovern del Parlament: 
07/05/1856; Domini: 26/09/1907; Estatut de 
Westminster: 25/11/1947; Independència 
"de iure" de la Gran Bretanya: 10/12/1947. 

 Any incorporació a l’ONU: 24/10/1945. 

 Principals vies de comunicacions: aeroport 
d'Auckland, ports de Wellington, Auckland i 
Tauranga. 

 Territoris Autònoms: Groenlàndia i Illes 
Fèroe. 
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El tractat de Waitangi: Nova Zelanda com a colònia anglesa 

Finalment, el 6 de febrer de 1840 a la localitat de Waitangi, el  governador William Hobson, 

va convidar als líders maoris a signar un tractat amb la Corona britànica, que va resultar en 

una declaració de sobirania de la Corona sobre Nova Zelanda. La signatura d’aquest tractat 

es considera l’inici de la fundació de Nova Zelanda com a nació. 

Un cop es van oficialitzar els termes de la nova colònia, els maoris van ser pressionats per 

vendre les seves terres als nous habitants. El 1860 va començar una guerra a la Illa Nord que 

va durar 20 anys on gran part de la terra dels maoris va ser comprada o confiscada pels 

britànics. 

No obstant, a la Illa Sud els nous assentaments vàren ser més exitosos pels britànics. Es van 

establir camps de pastura molt extensos per a les ovelles i la regió de Canterbury –amb 

capital a Christchurch- va esdevenir la provínicia més rica de la illa. A més, l’any 1861 es va 

descobrir or a la regió d’Otago, a la costa oest i Dunedin, la seva capital, va passar a ser la 

ciutat més gran de la colònia. 

La dècada del 1870 va ser de creixement: el Govern va ajudar a milers de britànics a 

començar una nova vida a la colònia, per d’aquesta manera poblar el territori. Es vàren 

construir ferrocarrils, les poblacions es van expandir i en vàren néixer de noves. 

El 1882 el primer carregament de carn congelada provinent de Nova Zelanda va arribar a 

Anglaterra. D’aquesta manera el país austral va esdevenir el seu principal proveïdor de carn, 

mantega i formatge. Amb una economia basada en la ramaderia, gran part de la zona 

forestal de la colònia va ser talada i substituida per pastures. 

Canvis socials i guerres 

L’any 1893 Nova Zelanda va esdevenir el primer país del món en aprovar el sufragi femení. A 

més, també va ser el primer país en atorgar pensions i allotjament de protecció oficial als 

treballadors. 

L’any 1901 Nova Zelanda va declinar l’oferta d’Austràlia per formar part de la nova Federació 

i finalment el 1907 va esdevenir un “domini” independent de la corona britànica. 

Nova Zelanda va participar en la Primera Guerra Mundial al costat d’Austràlia, en l’anomenat 

ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps). La primera batalla de l’ANZAC va ser el 25 

d’abril de 1915 a Gallipoli, Turquia, lluitant contra l’imperi otomà. Per aquest motiu cada 25 
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d’abril és festa nacional tant a Nova Zelanda com a Austràlia i es conmemora a tots aquells 

que van morir durant aquesta batalla i en totes les guerres en les que el país ha participat.    

Nova Zelanda també va participar a la Segona Guerra Mundial donant suport al Regne Unit. 

No obstant, la caiguda de Singapur va fer perdre la confiança als neozelandesos en que el 

Regne Unit pogués garantir la seguretat del seu país. Finalment van ser els Estats Units que 

vàren protegir a Nova Zelanda contra els japonesos durant la guerra a l’Oceà Pacífic. 

La segona meitat del segle XX 

La incorporació del Regne Unit a la Comunitat Econòmica Europea l’any 1973 va forçar Nova 

Zelanda a ampliar els seus socis comercials i així diversificar el seu comerç internacional. 

Actualment, Nova Zelanda ven els seus productes a països com Austràlia, Xina, els Estats 

Units, Japó, Corea o els països de la Unió Europea. 

Culturalment també s’ha diversificat molt, es calcula que el 25% dels habitants de Nova 

Zelanda han nascut a l’estranger. El 15% són maoris, el 12% asiàtics i el 7% de les illes del 

Pacífic. Les llengües més parlades després de l’anglès són el maorí, samoà i hindi. 

Els terratrèmols de Canterbury 

El 22 de febrer de 2011, la regió de Canterbury a l’est de l’Illa Sud, va patir un terratrèmol 

devastador de 6,3 graus a l’escala de Richter. Van morir un total de 185 persones, el segon 

desastre natural de la historia del país amb més morts. El 4 de setembre de 2010 ja hi havia 

hagut un primer terratrèmol de 7,1 graus de magnitud, que no havia tingut conseqüències 

tan desastroses. 

Els terratrèmols i subseqüents rèpliques van causar molts danys a edificis i infraestructures, 

en particular al districte financer de Christchurch, la segona ciutat més poblada del país.   

El Ministeri de Finances va estimar el cost de la reconstrucció en 40 mil milions de NZD (al 

voltant del 20% del PIB). La major part del cost ha estat cobert per assegurances privades i 

per la comissió que es va crear ad hoc pel terratrèmol, la Earthquake Commission (EQC). 

2.2 Política i Govern 

Nova Zelanda és una democràcia parlamentaria, sota una monarquia constitucional, i forma 

part de la Commonwealth. La configuració constitucional segueix els patrons del Regne Unit, 

i per conseqüent de països com Austràlia o Canadà. 
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El poder polític recau en el parlament electe i la persona que lidera el partit polític amb la 

majoria d’escons és elegit Primer Ministre. Dels altres membres del parlament o cambra de 

representants, se’n designen els ministres que formaran el govern central i cada un tindrà a 

càrrec un departament. 

El govern central s’elegeix cada 3 anys i cada elector tria entre els representants del seu 

districte electoral que aniran al parlament. A diferència d’altres estats, Nova Zelanda no té 

una cambra alta o senat. Els únics representants del poble escollits democràticament són els 

121 diputats del parlament. 

Actualment el Primer Ministre és el senyor John Key, del National Party (centre-dreta), 

ocupa el càrrec des de 2008 i va ser reelegit el 2011 i 2014.  

La configuració del parlament actual, vigent des de setembre de 2014,  és la següent: 

Figura 1: Configuració del parlament de Nova Zelanda des de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Primer Ministre és la persona més important en el dia a dia de la política, tot i que 

jeràrquicament per sobre seu trobem el monarca de Nova Zelanda, que n’és el Cap d’Estat. 

Actualment aquesta posició l’ocupa la Reina Elizabeth II d’Anglaterra. Durant la seva 

absència al país, aquesta figura és representada pel Governador General, designat per la 

Reina amb el consell del Primer Ministre. Aquest càrrec té una durada de 5 anys i des dels 

anys 1970 només s’atorga a neozelandesos. Actualment ocupa aquesta posició Sir Jerry 

Mateparae, d’orígen maori, i el seu mandat acaba l’any 2016. 

 Partit Membres 

Govern National Party 60 

Partits que dónen 

suport al Govern 

ACT 1 

United Future 1 

Maori 2 

Oposició Labour 32 

Green 14 

NZ First 11 

Font: Parlament de Nova Zelanda 
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2.3 Economia i tendències de creixement 

Principals indicadors macroeconòmics 

 PIB nominal:  239,465 milions de NZD (2015) 

 Creixement annual respecte 2014: 3,2% 

 PIB nominal per càpita: 52,007 NZD (2015) 

 Distribució sectorial del PIB nominal:  

o Agricultura: 10% 

o Indústria: 13% 

o Serveis: 59%  

o Govern, educació i salut: 17%  

 R+D/PIB: 1,27% (2011) 

 Taxa d’atur: 5,3% (2015) 

 Població activa: 2,522 milions de persones (2015 est.) 

 Inflació: 0,1% (2015) 

 

En els darrers anys, el govern de Nova Zelanda ha transformat el país des d’una economia 

principalment agrària, altament dependent del comerç amb el Regne Unit, a una més 

industrialitzada amb una economia lliure de mercat capaç de competir a nivel global. 

 

El PIB per càpita va créixer durant 10 anys consecutius fins l’any 2007, però va caure durant 

el 2008 i 2009. L’economia va entrar en recessió abans del començament de la crisi 

finançera global i es va contraure durant 5 semestres consecutius el 2008-09. El Banc Central 

va baixar els tipus d’interès dràsticament –del 8,25% el juny de 2008 al 2,5% l’abril de 2009-  

i el Govern va desenvolupar mesures d’estímul fiscal. L’economia va sortir de la recessió el 

2009 i va créixer un 2%-3% anual de 2011 a 2015. No obstant, els sectors de comerç 

internacional més importants encara eren vulnerables degut a la manca de demanda 

externa i el baix preu de les commodities. Com a conseqüència dels terratrèmols de 

Canterbury el 2010 i la despesa que ha significat pel país les obres de reconstrucció, el 

Govern ha continuat amb els programes per expandir els mercats d’exportació, 

desenvolupament de mercats de capital, inversions en innovació, l’augment de la 

productivitat, desenvolupament d’infraestructures, mentre facilita l’austeritat fiscal. 
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Els principals sectors econòmics 

 Sector primari, agricultura, forestal i pesca: 

o El 90% del sector marisc i el 70% de la producció del sector fusta van destinats a 

exportació. 

o Nova Zelanda és líder mundial en la Recerca, Desenvolupament i aplicacions en el 

sector de granges de bestiar. 

o El 99% de la producció de fusta prové de les plantacions forestals, com per 

exemple la "Kaingaroa Forest" de 2.900 Km² d'extensió, el Pi Insigne (Pinus Radiata) 

representa el 90% dels 18.000 Km² de producció del país. 

o El sector de l'aqüicultura està creixent ràpidament aprofitant el clima favorable i 

l'absència de toxines inorgàniques a les aigües del país. Les principals espècies 

cultivades són els musclos i el salmó. 

o Nova Zelanda té una Zona Econòmica Exclusiva marina de 4,1 milions de Km². 

 Sector agroindustrial, manufactures d'aliments i begudes:  

o El 54% de les exportacions del país són del sector de manufactures d'aliments i 

begudes, amb un creixement anual del 6,1% en el període 2003-2013. 

o Nova Zelanda és líder mundial en exportacions de carn i productes lactis.  

o El sector és atractiu per a la inversió en plantes de processament de carn de valor 

afegit. 

 Tecnologies d'Informació i Comunicació: 

o Els sectors de desenvolupament de software, tecnologies de la salut, tecnologies 

de serveis financers i de mitjans digitals van créixer més del 20% l'any 2013. 

o Alguns productes d'èxit són un software de comptabilitat en el "cloud", un 

proveïdor de models geològics 3D per a mineria, hidrogeologia i geotèrmica, i 

software de protecció contra la delinqüència i la corrupció.  
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 Manufactures d'alt valor: 

o Manufactures d'alt valor i curt cicle de producció en els sectors de l'aviació i la 

marina, així com energia, salut, seguretat, equips industrials, aliments, begudes i 

bio-processament.  

o Nova Zelanda és el setè país del mont en el rànquing Bloomberg 2014 d'activitat de 

patents i en el rànquing general de països més innovadors el número 20. El 40% de 

la força laboral del país té estudis de tercer grau. 

 Infraestructures: 

o El país necessita inversions per fer front a les conseqüències dels terratrèmols i 

suport tècnic per a la  prevenció, sobretot a les regions de Christchurch i Auckland.  

o La ciutat de Christchurch de 350 mil habitants va ser devastada pels terratrèmols 

de 2010-2012, s'estimen unes inversions de 36.000 M€ en la reconstrucció. 

 Petroli i Gas: 

o En el període 2013-16 es materialitzaran 90 nous projectes d'exploració i producció 

en el sector de gas i petroli. 

 Serveis compartits: 

Centres de serveis compartits principalment enfocats al mercat d'Austràlia. 

 

PIB per sectors 

 

Nova Zelanda té una economia complexa i variada, molt diversificada sectorialment. Com 

qualsevol altra economia desenvolupada, els serveis representen la majoria del PIB, en 

aquest cas gairebé un 60%. El següent sector econòmic que aporta més riquesa al PIB és el 

sector públic (administració pública, educació i salut) amb un 17%. Seguidament trobem el 

sector industrial, aportant el 13% i el sector primari amb un 10%. Es calcula que el turisme 

aporta el 3,8% de la riquesa del país. 
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Figura 2: Aportació dels diferents sectors al PIB nominal l’any 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com veurem en l’apartat següent, tot i que el sector primari representa només el 10% del 

PIB, contribueix aproximadament a un 67% del volum de les exportacions. Les dades 

econòmiques estudiades denoten que la producció industrial és essencialment per al 

consum intern, ja que els elevats costos de producció fan que no siguin competitius 

internacionalment i basen el seu comerç exterior en el sector primari, on gràcies a les 

condicions climàtiques i geogràfiques, són líders regionals pel que fa a la producció i 

comercialització de ramaderia. 

 

Comerç internacional 

 

El comerç internacional és un factor molt important per a l’economia de Nova Zelanda. Tot i 

que el sector primari representa només el 10% del PIB, contribueix aproximadament a un 

67% del volum de les exportacions. Aquest fet, conjuntament amb la dependencia 

d’importacions de materies primeres i d’equipament industrial, fan de Nova Zelanda una 

economia molt orientada al comerç amb altres països. 

 

L’any 2014, Nova Zelanda va exportar béns i serveis per valor de 42,6 mil milions de USD i en 

va importar 41,6 mil milions. Al 2014, la balança comercial va ser positiva en 937 milions de 
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USD. No obstant, cal remarcar que la balança comercial de Nova Zelanda fluctua sovint entre 

els mil cinc-cents milions de NZD positius i negatius. 

Figura 3: Balança comercial Nova Zelanda 2006-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exportacions  

El 2014 Nova Zelanda va exportar 42,6 mil millions de USD, convertint-se en el 58è país més 

exportador del món. Durant els darrers 5 anys, les exportacions han augmentat un 10% 

anual, de 25,9 mil milions el 2009 fins a 42,6 mil milions el 2014. El principal producte 

exportat és la llet concentrada, que representa el 18.3% del total de les exportacions, seguit 

de la llet d’ovella i cabra, amb un 6%. 

 

Els principals països de destinació d’aquests béns i serveis són: 

1. Xina (8,65 mil millions de USD) 

2. Australia (6,83 mil millions de USD) 

3. Estats Units (3,78 mil millions de USD) 

4. Japó (2,66 mil millions de USD) 

5. Corea del Sud (1,46 mil millions de USD) 

 

 Importacions  

El 2014 Nova Zelanda va importar 41,6 mil millions d’USD, representant el 57è país del món 

en el ranking de països importadors. En els darrers 5 anys, les importacions han augmentat 

un 11,1% annual, de 24,5 mil millions d’AUD el 2009 a 41,6 mil millions d’AUD el 2014. Els 

principals productes importats són el petroli cru -que representa gairebé un 9%- i els cotxes 

amb un 8%. 

 

Font: www.tradingeconomics.com a través de Statistics NZ 
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Les importacions provenen majoritàriament d’aquests països: 

1. Xina (7,07 mil millions de USD) 

2. Australia (5,25 mil millions de USD) 

3. Estats Units (4,78 mil millions de USD) 

4. Japó (2,79 mil millions de USD) 

5. Alemanya (1,91 mil millions de USD) 

 

Política monetaria 

 

El dòlar neozelandès fluctua lliurement des de març de 1985. No hi ha controls de canvi pel 

que fa a les transaccions  en moneda estrangera dutes a terme a Nova Zelanda. 

 

El Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) té capacitat limitada per intervenir en el mercat de 

divises, i influenciar el tipus de canvi. Aquesta intervenció només es duria a terme quan el 

tipus de canvi fos excepcional i injustificat en base a fonaments econòmics i que fos 

consistent amb els Policy Targets Agreement. 

 

El NZD contribueix enormement al mercat de canvi global, proporcionalment molt més que 

la seva aportació mundial en població o producte interior brut. Segons el Bank for 

International Settlements, la participació del NZD l’any 2013 al mercat de divises va ser del 

2%, aconseguint la desena posició en el rànking de monedes per xifra de negoci. Aquesta 

xifra ha augmentat considerablement des de l’any 1998, quan el NZD ocupava la posició 

número 17 i la seva participació era del 0,2%. 

 

Pel que fa a la relació NZD amb l’Euro, actualment és de 0,65 Euros per cada NZD o 1,52 NZD 

per a cada Euro. En el següent gràfic del Reserve Bank of New Zealand veiem l’evolució del 

tipus de canvi EUR/NZD en els darrers 10 anys. Com podem observar, ha fluctuat entre 0,6 i 

0,9 Euros per cada NZD excepte la devallada de l’any 2009 quan el tipus de canvi va baixar a 

gairebé 0,5 Euros per a cada NZD. 
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Figura 4: Fluctuació Euro – Dòlar neozelandès (NZD) 2006-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendència de futur 

Segons l’OCDE, els indicadors econòmics com la inflació, taxa d’atur, tipus d’interès, etc. es 

mantindràn estables fins al 2020. Pel que fa al PIB, aquest tindrà un creixement molt 

moderat, aproximadament del 0,5% trimestral. 

 

Cal destacar que es preveu que la balança comercial comenci a ser ser negativa a partir del 

tercer trimestre de 2016, però com hem comentat anteriorment es tracta d’un cas freqüent, 

que la balança comercial fluctui entre els mil cinc-cents milions de NZD positius i negatius. 

 

Figura 5: Previsions macroeconòmiques de Nova Zelanda 2016-2020 
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2.4 Divisions administratives 

Nova Zelanda té les següents divisions adminitratives: 

- 16 regions administratives: Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Gisborne, Hawke's 

Bay, Manawatu-Wanganui, Marlborough, Nelson, Northland, Otago, Southland, 

Taranaki, Tasman, Waikato, Wellington, West Coast 

- 1 territori: Chatham Islands. Les Chatham Islands són un arxipèlag de l’Oceà Pacífic, 

a 680km al sud-est de Nova Zelanda. És oficialment part de Nova Zelanda des de 

1842. 

- 3 protectorats: Cook Islands, Niue, Tokelau. Les Cook Islands i Niue són estats 

soberans associats lliurement amb Nova Zelanda, sobretot en afers exteriors i 

defensa. D’altra banda, Tokelau és un territory no sobirà de 10km2, que utilitza la 

bandera i himne de Nova Zelanda i està administrat per 3 ancians. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Les 16 regions  

administratives de Nova Zelanda 
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2.5 Geografia i medi ambient 

Nova Zelanda té una superfície de 268.000 quilòmetres quadrats, una mida similar a la de 

països com Japó o el Regne Unit. El país el formen dues illes adjacents, la Illa Nord i la Illa 

Sud, i un conjunt d’illes perifèriques. Com que aquestes petites illes estan força disperses, el 

país compta amb amb una zona marítima exclusiva força àmplia, concretament de 4,1 

milions de quilòmetres quadrats. 

Més de la meitat de la superficie del país és de pastura o cultivable, i més d’una quarta part 

és zona forestal, incloent 1,8 milions d’hectàrees de plantacions de boscos. És un país 

predominantment muntanyós, amb un 13% de la superficie total classificada com terreny 

alpí, incloent muntanyes de més de 3.000 metres. 

Els llacs i rius cobreixen l’1% del territori, la majoria d’aquests rius no són navegables, tot i 

que són una bona font per generar energia hidroelètrica. El clima és temperat i relativament 

suau. 

Figura 7: Mapa de Nova Zelanda amb les zones més muntanyoses del país (en verd). 
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En aquest altre mapa observem els principals ports i aeroports del país. Hi ha un total de 8 

aeroports i 11 ports que transporten passatgers i mercaderies tant nacionalment com 

internacionalment. 

Figura 8: Principals ports i aeroports de Nova Zelanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Demografia i tendencies demogràfiques 

S’estima que a 30 de juny de 2015, la població resident al país era de 4.596.700 habitants. 

L’àrea metropolitana d’Auckland és la regió més poblada amb 1.570.500 persones, acull el 

34% de la població i és una de les regions amb més creixement del país. 

La població de Nova Zelanda és principalment urbana, el 73% habita en poblacions de més 

de 30.000 persones. Es calcula que més de la meitat de la població viu principalment en 4 
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zones: Auckland (1.454.300), Hamilton (224.000), Wellington (398.300) i Christchurch 

(381.800).  

 La població es concentra bàsicament a la meitat nord de l’Illa Nord (55%), amb la resta de la 

població repartida per la resta del territori: a la meitat sud de l’Illa Nord (22%) i de la Illa Sud 

(23%).  Les regions menys poblades són la West Coast (0,7%) i la meitat sud de l’illa sud 

(6.8%). 

Tendències demogràfiques: 

 La població ha tingut un creixement constant en els darrers 30 anys, de 3,3 milions 

el 1986 a gairebé 4,6 milions el 2015, un augment del 40%. Es preveu que la població 

continui augmentant constantment fins a arribar als 5,2 milions d’habitants el 2031. 

 No obstant, la població no creix proporcionalment en totes les regions ja que els 

neozelandesos són una població molt urbana. Entre 2006 i 2013, 11 de les 12 ciutats 

de Nova Zelanda (excepte Christchurch) van compartir tres quartes parts del 

creixement. La regió d’Auckland domina el creixement i actualment acull 1 de cada 3 

habitants del país. 

 Envelliment de la població. Es calcula que la proporció de població de més de 65 

anys ha doblat des de 1951 i es preveu que torni a doblar en els propers 50 anys. 

L’esperança de vida actualment  és de 76 anys pels homes i 81 per les dones. 

2.7. Cultura 

Nova Zelanda està transformant-se en un país culturalment i ètnicament divers. La població 

europea ha disminuit del 83% el 1991 al 74,6% el 2013. La població maorí representa 

aproximadament el 15% dels habitants i la gran majoria viuen a la Illa Nord. Pel que fa a la 

población asiàtica – que ha més que doblat des de 1991- representa el 12.2% i dues terceres 

parts viuen a Auckland.  

Figura 9: Principals grups ètnics de Nova Zelanda 
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La cultura i tradicions maoris són un factor identitari no només dels habitants d’aquest grup 

ètnic sinó una part integral de tota la societat. Els neozelandesos estàn molt orgullosos de 

l’herència cultural, i el maorí és llengua cooficial juntament amb l’anglès. S’ha fet una gran 

tasca de recuperació de la cultura i llengua maorí des dels anys 1970. Les tradicions culturals 

maoris inclouen música i dansa, escultures, teixits i explicar històries oralment (oral story-

telling).  

Els emigrants britànics i europeus van portar les seves formes artístiques i institucions 

culturals després del 1840. Els emigrants més recents, han afegit tradicions del Pacífic i 

asiàtiques a la cultura neozelandesa.  

Com a anècdota, comentar que s’utilitza el mot kiwi per referir-se als habitants de Nova 

Zelanda. La paraula es fa servir tant nacional com internacionalment, sobretot en els països 

anglosaxons. El nom prové de l’ocell kiwi, una especie d’au sense ales autóctona del país. 
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3. L’activitat turística a Nova Zelanda 

3.1 Principals indicadors en relació al turisme a Nova Zelanda 

Segons The Travel & Tourism Competitiveness Index Ranking 2015 del World Economic 

Forum, Nova Zelanda ocupa el 16è lloc mundial pel que fa a la competitivitat en el sector 

turístic. 

El turisme juga un paper significatiu en l’economia de Nova Zelanda, especialment pel que fa 

a la creació d’ocupació. El sector turístic dóna feina directament a 168.012 persones i 

indirectament a 127.896, ocupant aproximadament el 12% de la població activa del país.  

Dades d’interès del turisme a Nova Zelanda durant el 2015: 

 La despesa total en turisme dins del país va ser de 29,8 mil milions de NZD, un 

increment del 10,3% respecte l’any anterior. 

La despesa turística inclou la despesa de tots els viatgers: tant si són nacionals com 

internacionals i independentment del propòsit del viatge. La despesa turística també 

inclou la despesa dels estudiants internacionals que facin una estada a Nova Zelanda 

de menys de 12 mesos. 

 Pel que fa a la despesa dels turistes internacionals, aquesta va augmentar el 17,1% 

(1,7 mil milions de NZD) fins a arribar a una xifra de 11,8 mil milions, i va contribuir 

al 17,4% de la xifra total d’exportacions de béns i serveis. 

 La despesa del turisme nacional va créixer un 6,3% fins arribar a 18,1 mil milions. 

 El turisme va generar una contribució directa al PIB de 10,6 mil milions de NZD, o el 

que és el mateix, aproximadament un 3,8% del PIB. 

 El valor indirecte de les indústries al voltant del turisme van generar 7,9 mil milions 

addicionals. 

 Es van generar 2,5 mil milions de NZD per la recaptació de l’impost sobre el consum 

en els turistes (goods and services tax, GST). 

3.2 Nova Zelanda com a país receptor de visitants 

Si analitzem Nova Zelanda com a país receptor de visitants dins d’Oceania, podem apreciar 

logicament, que és el segon país que més en rep després d’Austràlia, amb gairebé 2,8 

milions de visitants l’any. 
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Figura 10: Nombre de visitants per països a Oceania durant el 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Mapa d’Oceania segons països receptors de visitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País 

Nombre de visitants 

(2014) 

Austràlia 6.870.000 

Nova Zelanda 2.950.000 

Fiji 693.000 

Papua Nova Guinea 182.000 

Samoa 120.000 

Vanuatu 109.000 

Nova Caledònia 107.000 

Illes Solomon 20.100 

Kiribati 5.900 

Tuvalu 1.400 

Font: www.indexmundi.com 
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La següent taula de Statistics New Zealand desglossa els turistes per regió d’orígen i propòsit 

de la seva visita a Nova Zelanda per al període març 2012-2015. Com es pot apreciar, la 

primera regió d’orígen dels turistes el 2015 és Oceania amb 1.410.000 visitants, seguit d’Àsia 

i Europa amb 681.568 i 451.296 visitants respectivament. Pel que fa als principals motius de 

la visita, gairebé la meitat dels 3 milions de visitants ho vàren fer per vacances, més de 

900.000 per a visitar a familiars i amics i 266.000 per negocis. 

Figura 12: Arribades de visitants internacionals a Nova Zelanda de 2012 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una altra taula del Ministeri de Turisme de Nova Zelanda, desglossa els visitants per països 

de residència. Els 5 països principals emissors de turisme a Nova Zelanda l’any 2015 són els 

següents:   

1. Australia: 1.326.800 turistes, amb un increment del 6,3% respecte l’any anterior. 

2. Xina: 355.904 turistes, amb un increment del 34,4%. 

3. Estats Units: 243.104 turistes, un 10,2% més de visitants. 

4. Regne Unit: 203.952 turistes, un 4,9% més més de visitants. 

5. Japó : 87.328 turistes, un 7,6% més que l’any 2014.  
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Figura 13: País de residencia dels visitants a Nova Zelanda durant el període 2011-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el següent gràfic del Ministeri d’Empresa i Ocupació podem observar l’evolució dels 

visitants a Nova Zelanda des del 1990 fins l’actualitat. Hi ha hagut un creixement constant al 

llarg d’aquests anys, excepte algunes puntes tant a l’alça com a la baixa. Per exemple, durant 

la crisi econòmica a l’Àsia de 1997 hi va haver una aturada del creixement del turisme, així 

com per l’Onze de Setembre de 2001 i la conseqüent guerra d’Iraq el 2003. Altres davallades 

de visitants van ser degudes al terratrèmol de Canterbury i el núvol de cendra de Xile el 

2011. 

D’altra banda, també hi han hagut augments de turisme considerables, especialment per dos 

esdeveniments esportius: el rugby tour dels British and Irish Lions (els millors jugadors de 

Gales, Irlanda, Anglaterra i Escòcia) l’any 2005 i el Mundial de Rugby l’any 2011. 
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Figura 14: Onades de visitants a Nova Zelanda 1990-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres esdeveniments que han influenciat la indústria turística de Nova Zelanda en els anys 

2012-15: 

 El mundial de cricket de 2015, coorganitzat per Austràlia i Nova Zelanda. 

 El tour dels ducs de Cambridge el març de 2015. 

 A partir de gener de 2015, la nova aliança de Singapore Airlines i Air New Zealand va 

portar a un augment de vols internacionals a Singapur. 

 A principis de 2015 China Eastern Airlines va començar vols directes entre Shanghai i 

Auckland. 

 Les estrenes de la trilogia del Hobbit, gravades a Nova Zelanda, van fer augmentar 

les visites entre els fans de la saga. 

 Més de 50 pel·lícules van estat gravades total o parcialment a Nova Zelanda entre el 

2012 i el 2015. 
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3.3 Nova Zelanda com a país emisor  

 

3.3.1. Nombre de viatges i destinacions 

Un estudi de MasterCard sobre Àsia-Pacífic com emissor de turistes de l’any 2014, estima 

que els neozelandesos vàren fer 1,9 milions de viatges a l’estranger l’any 2014 i es preveu 

que aquesta xifra creixi un 3,3% anual fins arribar als 2,3 milions de viatges el 2020. El 

nombre de viatges internacionals creixerà 3 vegades més ràpid que l’economia domèstica (el 

3,3% contra un 1%).   

La ratio de viatges per llar el 2014 va ser del 106,8% el 2014 -és a dir a 1,8 milions de llars  

vàren fer 1,9 milions de viatges internacionals- i es preveu que creixerà al 122,4% el 2020 -és 

a dir, 1,9 milions de llars faran 2,3 milions de viatges internacionals-. 

Figura 15: Nombre de viatges per cada llar a Nova Zelanda 2011-2020 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 2014, al voltant del 80% dels viatges internacionals els van fer persones que viuen en 

llars amb ingressos superiors a 40.000 USD. Aquesta franja inclou més del 75% dels domicilis 

i suggereix que els viatges internacionals estan força extesos entre tots els nivells econòmics. 

No obstant, el 19% de les famílies es troben a la franja de més de 100.00 USD anuals per 

domicili, i aquests representen el 39% dels viatges internacionals. A més, la previsió indica 

que al 2020 la major part de viatgers es trobaran en aquesta franja econòmica, ja que aquest 

grup salarial és el que més està creixent. 

Segons l’estudi, els neozelandesos són més propensos a viatjar internacionalment a partir 

dels 35,000 USD anuals, amb 1,7 viatges anuals per llar, i aquest nombre augmenta 
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proporcionalment a mesura que augmenten els salaris, on la franja de més de 130,000 USD 

anuals viatja a l’estranger una mitjana de 3,2 vegades l’any. 

Figura 16: Nombre de viatges segons el salari a Nova Zelanda (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinacions  

Els neozelandesos viatgen a més de 150 països com a principal destinació cada any. L’any 

2015, la majoria vàren anar a Australia (1,14 milions o el 47%), seguit dels Estats Units 

(176.000), Fiji (154.000), el Regne Unit (113.000) i la Xina (91.0000)  

Altres països que van atreure visitants neozelandesos vàren ser les Illes Cook (53.500), 

Samoa (37.700), Tailandia (29.900), India (27.600) i Canadà (20.400). El 74% de sortides 

internacionals van ser a aquestes 10 destinacions. 
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Si analitzem les dades pel motiu del viatge, veiem que les destinacions principals per 

vacances són Australia (47%), Fiji (8%) i les Illes Cook (5%). Els destins princials per visitar 

familiars i amics són Australia (49%), el Regne Unit (8%) i la Xina (4%). Les principals 

destinacions per negocis són Australia (56%), els Estats Units (6%) i la Xina (4%). 

El nombre de neozelandesos que vàren viatjar a Austràlia el 2015 va ser el més alt que s’hagi 

registrat mai, va augmentar en 45.700, fins a arribar a un total de 1,14 milions, representant 

el 47% de tots els viatges a l’estranger.  

 

Destinacions duals 

Quan els neozelandesos viatgen a l’estranger normalment ho fan a més d’un país. Les 

estadístiques del Govern de Nova Zelanda capturen només la destinació inicial, però les 

dades de la Organització Mundial del Turisme indiquen les arribades de turistes 

neozelandesos a cada país del món. Comparant les dades d’ambdues fonts, podem estimar 

quines són les destinacions principals i quines les secundaries. 

El gràfic següent indica els principals països de destinació i si aquests són principals o 

secundaris. Les principals destinacions van ser Fiji (98%), India (94%) i les Illes Cook (88%), 

seguides d’Austràlia (86%). D’altra banda, els neozelandesos visiten Singapur (13%), Itàlia 

(14%), Irlanda (21%) i Hong Kong (21%) com a destinacions secundàries. 

Es pot apreciar que els destins més propers com Austràlia i les illes del Pacífic són 

normalment destinacions principals. D’altra banda, ciutats “hub” com Singapur o Hong Kong 

són normalment destinacions segundaries. 

És interessant destacar que hi ha diferents països europeus com a destinació secundària –

Regne Unit, Irlanda, Itàlia-, aquest fet reflecteix el gran moviment “inter-Europa” dels 

neozelandesos. 
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Figura 18: Destinacions principals i secundàries dels turistes neozelandesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les destinacions més “desitjades”, la combinació Londres-Regne Unit és la 

preferida pel 12,4% dels neozelandesos. Va seguida per Nova York- Estats Units amb un 

11.3% i Paris-França amb un 11,2%. Aquestes tres destinacions ja representen gairebé el 

35% de les destinacions preferides pels kiwis. Hi ha 5 destinacions dels Estats Units en el 

“Top 20”, que representen el 17% de les prioritats.  

 

3.3.2. Característiques dels viatges: motiu, durada, despesa 

Motiu 

Els factors més importants pels que els neozelandesos trien la seva destinació turística són 

els següents: en primer lloc que sigui un lloc segur, en segon lloc es fixen que tingui una 

bona relació qualitat-preu i en tercer lloc que tingui una àmplia oferta eno-gastronòmica. La 

història i herencia cultural i el caràcter obert de la gent també són factors clau per a que 

aquests turistes es decantin per una destinació o una altra.   

Aquesta informació la trobem recollida en ordre de prioritat en el següent gràfic: 
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Figura 19: Factors de més importància a l’hora de triar una destinació per part dels 

neozelandeos 

 

 

 

 

 

El motiu del viatge dels neozelandesos a la seva principal destinació Europea, el Regne Unit, 

és principalment per a visitar a amics i familiars (52%), seguit de vacances (34%) i negocis i 

miscelánea (ambdós amb un 6%). Com s’ha comentat anteriorment, els neozelandesos 

tendeixen a visitar més d’un país quan viatgen a l’estranger, especialment a Europa. Molts 

d’ells viatgen directament al Regne Unit per a visitar als seus parents i amics i aprofiten per 

passar uns dies a altres països com França, Itàlia o Espanya. Per aquest motiu, a la majoria 

de destinacions europees el percentatge de vacances com a motiu del viatge augmentaria 

substancialment comparat amb el del Regne Unit.  

Figura 20: Motiu del viatge al Regne Unit per part dels neozelandeos 

 

 

 

 

 

 

Durada  

Segons el Ministeri de Turisme de Nova Zelanda, la durada mitjana dels viatges 

internacionals és de 19,9 dies. Pel que fa al motiu del viatge, els que ho van fer per turisme 

van ser fora del país una mitjana de 17,2 dies. Els que van visitar a familiars i amics, van ser 

fora més dies de mitjana, concretament 24,8 dies i aquells que ho vàren fer per negocis, uns 

14 dies. 
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Seguint amb l’exemple del Regne Unit, la mitjana de dies per visita dels neozelandesos a 

aquest país va ser de 17,85. 

Despesa 

Es calcula que els neozelandesos es van gastar un total de 3,7 mil milions de USD quan van 

viatjar a l’estranger l’any 2015. Si ho dividim pels 1,9 milions de turistes neozelandesos, 

aconseguim una xifra aproximada d’una despesa de 1.950 USD per persona i viatge. Aquesta 

xifra els col·loca en la posició 47 del rànking de països amb més despesa quan viatgen a 

l’estranger. 

Pel que fa a la despesa dels viatges al Regne Unit, la seva principal destinació europea, 

aquests es gasten una mitjana de 1.090 GBP1. 

 

3.3.3. Característiques del turista neozelandès 

El perfil del turista neozelandès és molt divers i molt repartit entre franges d’edat i sexe. Pel 

que fa a l’edat, el següent gràfic indica quines són les franges d’edat que més viatgen. 

L’estudi d’on s’ha tret la informació és de 2008 i no existeixen dades més actualitzades. 

Aquells entre 30 i 59 anys representen més del 50% dels viatgers. Concretament, els de 30 a 

39 anys representen el 16%, els de 40 a 49 el 20% i de 50 a 59 el 18%. Els joves de menys de 

20 anys van representar el 15% i només el 5% dels viatgers tenia més de 70 anys.  

Pel que fa al motiu del viatge, les franges d’edat més viatgeres per vacances són les de 40 a 

49 i 50 a 59, amb un 18% cadascuna. Els viatges per negocis els van fer principalment els de 

40 a 49 (32%), seguit dels de 30 a 39 (24%) i 50 a 59 (22%). Els viatges per visitar familiars i 

amics estan repartits equitativament entre totes les franges d’edat. 

Figura 21: Perfil del turista neozelandès per franja d’edat 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Equival a 1.316 Euros al canvi a data 15/07/2016. 

Font: www.tourismresearch.govt.nz  
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Cal destacar que la franja d’edat que  més ha crescut en els darrers 10 anys ha estat la de 60 

a 69 (fins a un 131%) seguit dels de 70 anys (81%) i els de menys de 20 (un 80%). 

Pel que respecta al gènere, el 51% dels viatgers són homes i el 49% són dones. Les dones 

superen als homes en les vacances (53% contra 47%) i visita de familiars i amics (57% contra 

43%). D’altra banda, els homes superen les dones en els viatges de negocis (76% contra 

24%). 

Una altra dada d’interès és l’època de l’any en que els neozelandesos visiten Europa. Segons 

les dades de Visit England, el 45% ho fan de juliol a setembre, coincidint amb l’estiu europeu 

i l’hivern austral. Gairebé el 25% ho fan d’abril a juny, el 20% d’octubre a desembre i només 

l’11% ho fan de gener a març. 

Figura 22: Època de l’any en la que els neozelandesos visiten el Regne Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Els viatges professionals 

Com s’ha anat describint en els apartats anteriors, les característiques dels viatges per 

negocis i el perfil dels és el següent: 

 Les principals destinacions per negocis són Australia (56%), els Estats Units (6%) i la 

Xina (4%). 

 La durada mitjana dels viatges de negocis és de 14 dies. 

 Els viatges de negocis els van fer principalment a la franja d’edat de 40 a 49 (32%), 

seguit dels de 30 a 39 (24%) i 50 a 59 (22%). 

 Els homes superen les dones en els viatges de negocis (76% contra 24%). 

 

 

Font: Visit Britain 



35 
 

3.3.5. Els viatges de joves per estudis o diversió  

Pel que fa als joves noezelandesos, tal i com hem vist en el gràfic de franges d’edat, també 

és molt habitual viatjar a l’estranger. Un dels principals motius és per completar els seus 

estudis. En aquest cas les destinacions preferides són les ciutats americanes i europees, com 

Londres, Berlín, Barcelona, Madrid, San Francisco i Boston.  

 

Un altre motiu que impulsa els joves a viatjar és l’aprenentatge d’idiomes. En idiomes de 

preferencia hi trobem l’espanyol, el francès, l’italià, l’alemany, el xinès i el japonès. 

 

Finalment, un altre motiu de desplaçament entre els recent graduats d’entre 20 i 25 anys és 

el “Gap year” o any sabàtic després de finalitzar els estudis. En aquest cas o bé porten a 

terme una estada de llarga durada en un país estranger o bé fan un recorregut per diferents 

països. Europa, juntament amb Sud-Amèrica o el Sud-est asiàtic solen ser les destinacions 

més habituals.  

 

Degut a que Nova Zelanda és un país molt orientat al mar i que des de ben petits els nens i 

nenes aprenen a navegar, durant el “Gap year”, molts joves treballen temporalment en iots 

de luxe al Mediterrani o el Carib. Normalment s’ocupen del manteniment o restauració i 

aquesta feina els hi permet viatjar mentre treballen així com poder fer alguns estalvis. 
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4. Atracció de turisme neozelandès cap a Catalunya 

4.1. La quantificació de la demanda2 

És difícil poder fer una estimació precisa sobre el nombre real de visitants neozelandesos a 

Catalunya. La major part de turistes provinents d’aquest país que viatgen a Europa per plaer 

visiten diferents ciutats a diferents països. Possiblement no arribaran a Catalunya 

directament de Nova Zelanda, sinó que el primer destí poden ser altres ciutats com Londres 

o París. Això dificulta enormement poder posar una xifra real de visitants neozelandesos a 

Catalunya. 

Per tal de poder quantificar el nombre de turistes neozelandesos que visiten Catalunya cada 

any, tenim diferents fonts d’informació:  

Per una banda, Aeroports de Catalunya xifra el nombre de passatgers indirectes entre 

Catalunya i Nova Zelanda en 9.271 seients venuts entre Barcelona i les ciutats 

neozelandeses el 2015. El trànsit entre Barcelona i Auckland i la inversa va ser de 7.243 

passatges venuts i entre Barcelona i Christchurch de 2.028 seients. D’aquestes dades, podem 

extreure que aproximadament el 50% van ser catalans que van viatjar a Nova Zelanda i el 

50% neozelandesos que van visitar Catalunya. Per tant, aproximadament uns 4.635 

neozelandesos van arribar a Catalunya volant directament des del seu país.  

Pel que fa als visitants indirectes, sabem que els aeroports britànics el 2015 van rebre un 

total de 152.375 neozelandesos.  Establim una ratio aproximada que un 10% va aprofitar per 

visitar Barcelona. Amb aquest càlcul podem fer una aproximació que uns 15.000 

neozelandesos van visitar Catalunya provinents del Regne Unit.  

Una altra font de la que podem extreure informació, és la dels neozelandesos que 

embarquen a creuers des del Port de Barcelona. No es disposen les dades exactes del país 

però tenim les dades dels creueristes neozelandesos conjuntament amb els australians que 

embarquen en un creuer en el Port de Barcelona: les dues nacionalitats aporten un total de 

26.000 turistes. Si calculem els creueristes de cada país proporcionalment amb la població, 

podem estimar que en van haver 4.317 provinents de Nova Zelanda. 

A l’enquesta anual de l’INE no figura cap informació sobre el nombre de pernoctacions de 

neozelandesos a Catalunya. Per analogia amb el nombre d’australians que es van allotjar a 

                                                      
2
 Calculem que l’any 2015 NZ tenia 4,6M i AUS 23,1M d’habitants 
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un hotel a Catalunya l’any 2015 (85.000 persones), arribem a una xifra aproximada que uns 

16.926 neozelandesos van pernoctar a Catalunya l’any 2015. 

Amb aquestes dades es procedeix a fer una estimació de visitants neozelandesos a 

Catalunya, que es podria situar en una forquilla de 4.000 a 6.000 neozelandesos que arriben 

a Catalunya d’una forma directa (un terç del total) i uns 8.000 a 12.000 provinents d’altres 

ciutats europees (dos terços del total). Això donaria una xifra estimada de 12.000 a 18.000 

turistes neozelandesos a Catalunya l’any 2015. 

  4.2. Característiques del turista neozelandès que arriba a Catalunya 

El perfil de turista neozelandès que viatja a Catalunya sol estar al voltants dels 50 anys, té un 

poder adquisitiu alt i estudis universitaris.  

És molt freqüent que els neozelandesos visitin diferents destinacions europees com ara 

Londres, la seva destinació europea per excel·lència, així com París o Roma. Catalunya, 

especialment Barcelona, molt sovint entra dins d’aquest circuit europeu. 

El principal mitjà de transport que utilitzen per viatjar directament del seu país a Catalunya 

és l’avió, concretament amb els vols més directes -amb només una escala- a Dubai amb 

Emirates o bé a Singapur amb Singapore Airlines. També és habitual que arribin i marxin a 

altres ciutats europees que també visitaran. 

Pel que fa al tipus d’allotjament emprat quan viatgen a Catalunya, la majoria de 

neozelandesos trien hotels de rang superior, entre 4 i 5 estrelles. 

L’època de l’any en la que més visiten Catalunya és a l’estiu, entre juliol i setembre, que és la 

seva temporada preferida per viatjar a Europa, coincidint amb l’hivern austral, volen fugir 

del mal temps i trobar un clima més agradable per passar aquests mesos. 

Tant l’itinerari històric i cultural com les rutes gastronòmiques ocupen els primers llocs pel 

que fa al tipus d’activitats realitzades durant el període de vacances a Catalunya. El 

seguiment de grans esdeveniments esportius i la visita als grans clubs catalans és un altre 

element d’interès. És habitual que lloguin cotxe per desplaçar-se per Catalunya.  

En relació al grau de satisfacció dels turistes que han visitat Catalunya, els turistes 

neozelandesos mostren satisfacció amb les infraestructures del país i troben una bona 

relació qualitat preu. 
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4.3. Segments destacats del mercat turístic neozelandès d’interès per a Catalunya 

 Sèniors: la població sènior, de més de 65 anys, destaca pel seu interès en viatjar. Un 

cop jubilats o jubilats parcialment i sense càrregues familiars, disposen de temps i 

diners per conèixer món. Un cop reben la “superannuation”, que és la pensió que els 

neozelandesos cobren quan es jubilen, tenen uns ingressos addicionals que els 

encoratja a gastar una part dels estalvis en viatges tant a nivell nacional com 

internacional. 

 

 Majors de 55 anys. Aquesta franja d’edat ja viatja sense fills i disposen de temps 

lliure per a destinacions llunyanes i viatges de llarga durada.  

 

 Joves: un altre grup important de visitants neozelandesos és el que es situa en la 

franja d’entre els 20 i 30 anys. Aquests viatgen de forma independent, gaudint en 

molts casos d’un “Gap year”, normalment abans o després de començar els estudis 

universitaris. 

 

 Esportistes: els neozelandesos són reconeguts com una població molt esportista, 

que gaudeix de les activitats a l’aire lliure. Tenen molt interès en activitats outdoors 

com rutes en bicicleta, trekkings en entorns naturals, el golf o esports aqüàtics. 

També són seguidors de grans esdeveniments esportius que tenen lloc a Catalunya, 

com la Fórmula 1 i el futbol del Barça. 

 

 Creueristes: Els neozelandesos són grans consumidors de creuers. Familiaritzats amb 

els creuers per l’oceà Pacífic, es preveu que l’interès per aquest tipus de turisme 

continuï creixent. Segons el Cruise Lines International Association Australasia, 

66.152 neozelandesos vàren viatjar en creuer l’any 2015, un 10% més que l’any 

anterior. Aquesta xifra equivaldria a que un 1,4% de la població va viatjar en creuer. 

Pel que fa a l’interès pels creuers fora de la regió del Pacífic, Europa segueix sent la 

destinació de llarga distància que més interès desperta per fer un creuer. L’any 

2013, es calcula que els creuereistes neozelandesos que van sortir del Port de 

Barcelona van ser aproximadament d’unes 4.300 persones. 

 

 Col·lectiu LGBT: Nova Zelanda és un país culturalment obert i tolerant. L’any 1998 

Nova Zelanda va ser el primer país del món en adoptar l’etiqueta “Gay/Lesbian 
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Friendly” a diferents comerços i allotjaments turístics. L’any 2013 es va aprovar el 

matrimoni entre persones del mateix sexe. Des de llavors s’ha promocionat 

activament el turisme LGBT al país, aprofitant que els països propers com Austràlia i 

altres nacions del Pacífic són menys tolerants en matèria d’igualtat de drets. S’ha de 

destacar però que Nova Zelanda enfoca més aquest públic com a receptor de 

turistes al seu país que no pas com emissor. 

No obstant, pel que fa al col·lectiu LGBT neozelandès que vulgui viatjar a l’estranger 

el nivell de tolerància i respecte serà un factor molt important a l’hora de triar destí. 

Normalment és un col·lectiu amb un alt poder adquisitiu ja que moltes vegades no 

tenen càrregues familiars per la qual cosa la despesa en viatges és més elevada que 

la mitjana. 

 

4.4. Interessos del turista neozelandès envers Catalunya 

Pel que fa a les prioritats i interessos dels visitants neozelandesos quan visiten Catalunya i la 

resta de l’Estat espanyol, destaquem els següents productes: 

 Cultura: visita a les principals ciutats amb més oferta cultural, especialment 

Barcelona i Madrid. L’estada a aquestes ciutats s’emporta la major proporció de 

visitants i s’inclouen dins dels paquets turístics de principals destinacions europees. 

 

 Eno-gastronomia: els neozelandesos estan molt arrelats a la cultura del vi, ja que ells 

en són grans productors i forma part dels seus hàbits. Per tant, l’oferta eno-

gastronòmica de Catalunya seria un producte a potenciar per aquests turistes, 

sobretot per als que ens visiten durant els seus llargs períodes de vacances a Europa. 

 

 Creuers: els neozelandesos són grans aficionats al turisme de creuers. Les 

destinacions principals són les més properes, tant Austràlia com el Pacífic sud, tot i 

que els creuers pel Mediterrani es troben a l’alça. Normalment el turista 

neozelandès arriba amb uns dies d’antel·lació abans d’agafar el creuer, i aprofiten 

per visitar la ciutat de Barcelona i rodalies. 

 

 Actiu-natura: els neozelandesos són molt aficionats a la natura, tant de la muntanya 

com del mar. Són grans amants del trekking així com dels esports de muntanya, 
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espcialment l’esquí. També els hi agraden molt els esports aquàtics com la vela o el 

surf. 

 

 Golf: el golf és dels esport més practicats al país, amb 397 camps de golf  i 

aproximadament 500.000 aficionats. És l’esport número 1 entre els homes i el segon 

per les dones, darrere el netball. Si bé es tracta d’un mercat nínxol, cal tenir en 

compte aquest factor quan es tracta d’oferir productes al turista neozelandès. 

En menor mesura trobem: 

 Shopping: Els neozelandesos no tenen tanta afició turisme del shopping, a diferència 

de la resta dels mercats turístics emissors de la zona d’Àsia – Pacífic. Tanmateix, 

realitzen compres seguint els patrons dels turistes occidentals. 

 

 MICE: el nombre de viatges d’incentius provinent de Nova Zelanda a Europa és 

moderat. La distància comporta que aquest tipus de turisme es decideixi, 

generalment, per destinacions més properes com el Sud-Est Asiàtic. 

4.5. Destinacions competidores de Catalunya 

 A la zona d’Àsia-Pacífic, Austràlia i illes del Pacífic com Fiji, Illes Cook o Samoa així 

com la Xina i Tailàndia són destinacions properes i populars pel turista neozelandès.  

   

 A Europa, degut als llaços històrics i culturals entre els dos països, els principal rival 

és el Regne Unit. Amb diferència acull el major nombre d’arribades de turistes 

neozelandesos. Altres grans capitals europees com París o Roma són també 

destinacions atractives pel turista neozelandès.  

 

 No obstant, hem de tenir en compte que que la competència de les destinacions 

europees és relativa, ja que és molt freqüent que el turista neozelandès visiti 

diferents regions europees en els seus viatges.  En aquest sentit, el repte principal és 

aconseguir allargar l’estada dels turistes perquè visitin més enllà de la ciutat de 

Barcelona.  

 

 Pel que fa a destinacions llunyanes, els Estats Units seguit de Canadà atrauen un bon 

nombre de visitants neozelandesos cada any. 
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5. La Indústria turística a Nova Zelanda 

5.1 Estructura del món mediàtic a Nova Zelanda 

 Televisió. Hi ha tres tipus d’emissió de televisió: per satel·lit a través de les empreses 

Freeview i Sky, un servei terrestre a través de Freeview i un servei de cable a 

Wellington i Christchurch proveït per TelstraClear. Actualment hi ha 11 canals de 

televisió -tant públics com privats- que operen en obert a tot el país, 22 regionals i 

algunes televisions de pagament. La majoria d’aquestes cadenes tenen la seu a 

Auckland. 

 

 Ràdio. Hi ha 27 cadenes de ràdio, incloent algunes ràdios locals de gran importància 

en cada regió. La Radio New Zealand, de titularitat estatal, opera 4 cadenes 

públiques: la ràdio nacional de Nova Zelanda, la xarxa de música clàssica, la ràdio 

internacional i un canal especialitzat en política. 

 

 Premsa impresa. Hi ha 4 diaris principals al país, el New Zealand Herald a Auckland, 

que abarca tota la part nord de l’Illa Nord i el The Dominion Post a Wellington, més 

enfocat a la part baixa de l’Illa Nord. Pel que fa a l’Illa Sud, els diaris principals són el 

The Press i l’Otago Daily a Canterbuty.  

La propietat dels diaris del país està dominada per dos grans grups editorials, Fairfax 

New Zealand, amb una quota de mercat del 49% i APN News & Media. 

 

Les revistes de viatges on es poden tractar destinacions europees són variades, tant locals 

com internacionals. Podem destacar el següent llistat: 

 ProMag Publishing Ltd. ProMag és un dels principals grups editorials de Nova 

Zelanda especialitzats en publicacions sobre turisme. Dirigeixen les següents 

publicacions http://www.promag.co.nz/ : 

o Travel Inc: revista i la seva corresponent web editades a Nova Zelanda i 

orientada al públic profesional (operadors, travel management, etc.) 

http://www.travelinc.co.nz/  

o Meeting Newz: revista que s’edita fa 23 anys amb una tirada de més de 

5.000 exemplars destinada als operadors de la indústria. La revista conté 

informació sobre conferències, fires, incentius, etc. 

http://www.meetingnewz.co.nz/  

http://www.promag.co.nz/
http://www.travelinc.co.nz/
http://www.meetingnewz.co.nz/
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 Travel + Leisure: una de les revistes de viatge més populars a nivell internacional, 

també en versió per Nova Zelanda. http://www.travelandleisure.com/  

 Let’s Travel: revista de viatges editada a Nova Zelanda i especialitzada en el seu país, 

Austràlia i les illes del Pacífic, tot i que enventualment també poden publicar articles 

sobre Europa. http://www.letstravelmag.com/  

 Luxury Travel Magazine: com el seu nom indica, presta especial atenció a les 

destinacions i productes exclusius. http://www.luxurytravelmag.com.au/  

 Adventure Magazine: revista online d’esports d’aventura publicada a Nova Zelanda, 

recull notícies del país i de països veins, amb algun article sobre Europa. 

http://adventuremagazine.co.nz/  

 Cruise Travel: http://www.cruisetravelmag.com/  publicació internacional sobre 

creuers. Bimensual. 

 Get Lost! : pel viatger independent i cobrint destinacions turístiques de tot el món. 

http://www.getlostmagazine.com/  

Revistes sobre turisme de Nova Zelanda: 

 Arrival NZ:    http://www.arrival.co.nz  

 NZ Geographic :    http://www.nzgeographic.co.nz  

 Cruise Travel:    http://www.cruisetravelmag.com  

 Travel New Zealand:  http://www.travelnewzealandmagazine.com/  

 For The Love of Travel :  http://www.fortheloveoftravel.net.nz/  

 Destinations magazine:  http://www.destinationsmagazine.com/  

 This NZ Life: http://thisnzlife.co.nz/  

 

5.2 La infomediació 

5.2.1. L’ús d’internet per part dels usuaris de viatges  

Segons l’estudi The Internet in New Zealand elaborat per l’Institute of Culture, Discourse and 

Communication de l’Auckland University of Technology de l’any 2013, el 93% dels 

neozelandesos té accés a internet.  

http://www.travelandleisure.com/
http://www.letstravelmag.com/
http://www.luxurytravelmag.com.au/
http://adventuremagazine.co.nz/
http://www.cruisetravelmag.com/
http://www.getlostmagazine.com/
http://www.arrival.co.nz/
http://www.nzgeographic.co.nz/
http://www.cruisetravelmag.com/
http://www.travelnewzealandmagazine.com/
http://www.fortheloveoftravel.net.nz/
http://www.destinationsmagazine.com/
http://thisnzlife.co.nz/
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Pel que fa als seus costums de buscar informació de viatges per internet, veiem que el 86% 

dels internautes neozelandesos busquen informació i rutes per planificar viatges. No 

obstant, el 66% només ho fa ocasionalment, el 15% setmanalment i el 5% diariament. 

Figura 23: Tipus de cerques d’internet per part dels neozelandesos 

 

D’altra banda, quatre de cada cinc usuaris reserva viatges online, tot i que la majoria només 

ho fa ocasionalment. 

Figura 24: Tipus de transaccions online per part dels neozelandesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons Tnooz, una empresa nordamericana que proporciona estadístiques per a la indústria 

del turisme a tot el món, les agències de viatges online que més van utilitzar els usuaris 

Font: Auckland University of Technology 

Font: Auckland University of Technology 
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neozelandesos per reservar els viatges el 2013 van ser: Expedia (11,43% de les visites), Wotif 

(8,67%), Webjet New Zealand (8,62%), House of Travel (8%) i Skyscanner (3,29%). 

Figura 25: Les agències de viatges online més utilitzades pels neozelandesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mateix estudi menciona quines són les pàgines que més s’utilitzen per buscar informació i 

reservar allotjament. Hi destaca TripAdvisor (amb un 9,72% de les visites), seguit per 

Booking (7,27%) i stuff.co.nz Travel (6,78%). Amb menys proporció també hi trobem Yahho! 

Travel (3,56%). Mt Ruapehu (3,16%) i HolidayHouses (3,02%). 

Figura 26: Pàgines web més utilitzades per reservar allotjament  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Tnooz 

Font: Tnooz 



45 
 

Finalment, pel que fa a les companyies aèrees que els neozelandesos contracten 

directament, trobem en un primer lloc molt destacat Air New Zealand (amb un 37% de les 

visites), seguit de Grabaseat, un portal d’ofertes que pertany a Air New Zealand (20.84%). La 

tercera posició l’ocupa Jetstar (13,61%). 

Figura 27: Pàgines web de companyies aèries més visitades pels neozelandesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. L’ús d’internet per part dels operadors 

Segons dades de l’empresa Sapere Research Group, una consultora amb seu a Austràlia i 

Nova Zelanda, els operadors turístics neozelandesos estan molt més conscienciats i 

compromesos en oferir serveis online que les empreses d’altres indústries del país. En 

concret, com podem apreciar en el gràfic següent, és més probable que tinguin web, que 

comprin béns i serveis per internet i que tinguin més vendes online. Es calcula que els 

operadors turístics de Nova Zelanda, especialment els més grans, venen els seus serveis 

online 4 vegades més que la mitjana de les empreses del país.  

Figura 28: Comparativa op.turístics vs. tots els sectors pel que fa a digitalització del negoci 

 

 

 

 

Font: Tnooz 
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Dels touroperadors entrevistats per Sapere Research Group, la majoria van confirmar que 

les vendes online representen més del 25% de la facturació. Aquesta tendència és molt 

recent i hi ha una percepció a la indústria que les vendes online augmentaran cada vegada 

més. 

5.2.3. L’ús de dispositius mòbils en la cerca d’informació i reserva de viatges 

Segons un estudi de l’empresa de publicitat online Criteo, realitzat a nivell mundial, s’estima 

que un terç de l’e-commerce de totes les indústries, es produeix via dispositiu mòbil. Pel que 

fa a la categoria de viatges, aquestes representen un 27% del total de l’e-commerce, per 

davant d’objectes esportius i de moda.  

Pel que fa al tipus de dispositiu, el 66% utilitza el telèfon mòbil, en comparació a altres 

sectors retail, que representa el 53%. 

No obstant, la majoria de compres de viatges via dispositiu mòbil que es fan són per imports 

força petits. L’import mitjà de compra des de les tablets és de 92 USD, per smartphones de 

57 USD, comparat amb els 100 USD gastats des dels ordinadors d’escriptori. 

  

5.3 Estructura dels circuïts i dels canals de comercialització 

 El mercat neozelandès s’estructura a partir d’un canal majorista, amb grans 

empreses que compten amb la seva pròpia xarxa d’establiments minoristes, així com 

aquells que no. De fet, el propi sector minorista està molt dominat per les grans 

empreses majoristes amb xarxa pròpia.  

 

 És interessant destacar els petits operadors que ofereixen tours per Europa 

destinats a grups petits i d’alt poder adquisitiu. 

 

 És molt habitual que els grans operadors utilitzin receptius del Regne Unit, donat 

que els desplaçaments a l’Estat espanyol formen part, generalment, d’un circuit 

combinat amb aquell país.  

 

 Tot i ser un segment de turistes important, al directori de Travel Agents Association 

New Zealand no consten agències de viatge ni majoristes especialitzats en la 

comunitat gay i lesbiana.  

 



47 
 

 Pel que fa a les associacions sectorials, destaquem les següents: 

 

o Travel Agents Association New Zealand (TAANZ) http://taanz.org.nz/  

 Associació nacional d’agències de viatge i majoristes fundada el 1962. 

Tenen 450 membres. L’associació actua com a òrgan regulador de les 

agencies de viatge en el país.  

 Al seu llibre anual de 2016, hi trobem tots els seus membres, 

majoristes, així com oficines de turisme nacionals i internacionals 

afiliades http://taanz.travelinc.co.nz/taanz-2016/#4/z  

 

o Tourism Export Council of New Zealand 

http://www.tourismexportcouncil.org.nz/   

 És l’associació que abarca les agencies de viatge i majoristes que 

ofereixen Nova Zelanda com destinació turística, tant nacionals com 

internacionals.   

 Podem trobar el llistat de membres en el següent enllaç. 

 

o Tourism Industry Aotearoa http://tia.org.nz/  

 És l’associació que representa els interessos de totes les empreses 

relacionades amb el turisme a Nova Zelanda (allotjament, transport, 

activitats, etc). totes les empreses conjuntament representen el 85% 

del PIB que es genera per serveis turístics. 

 

5.4 La distribució: operadors, agències de viatge i altres interlocutors 

 

 Majoristes amb xarxa pròpia per la venta minorista: 

 

o House of Travel New Zealand http://www.houseoftravel.co.nz/  

 House of Travel és l’empresa de viatges més gran de Nova Zelanda, i la 

tercera més gran de tota la regió d’Àsia Pacífic. Té al voltant de 

2.000 treballadors i diferents línies de negoci: 

 75 agències de viatges per tot el país. 

http://taanz.org.nz/
http://taanz.travelinc.co.nz/taanz-2016/#4/z
http://www.tourismexportcouncil.org.nz/
http://www.tourismexportcouncil.org.nz/wp-content/uploads/2012/02/TECNZ-Inbound-Directory-2015-pdf-copy.pdf
http://tia.org.nz/
http://www.houseoftravel.co.nz/
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 Orbit World Travel, especialistes en turisme de negocis a 

Austràlia i Nova Zelanda. 

 HOT Events, empresa de viatges per incentius, també a 

Austràlia i Nova Zelanda.  

 Mix and Match, venda de viatges online 

 TravelManagers Australia 

 HOOT Holidays Australia 

 Go Holidays 

 NOTA: L’Agència Catalana de Turisme ha convidat House of Travel a 

Buy Catalunya 2016. 

 

o Flight Centre New Zealand http://www.flightcentre.co.nz/  

 Flight Centre New Zealand Ltd és part de l’empresa Australiana Flight 

Centre Travel Group. El grup opera des de 1980 i té més de 30 

marques. És un dels principals grups d’agències de viatges del món 

amb empreses a 11 països i partners a més de 75 països. Globalment 

té 15.000 treballadors i un total de 2.500 oficines. 

 

o Helloworld https://helloworld.co.nz/  

 Empresa australiana que opera també a Nova Zelanda. Recentment ha 

adoptat un nom nou, però ha treballat en la indústria molts anys a 

través de les marques Harvey World Travel, United Travel i Air New 

Zealand Holidays. Proveeixen els seus serveis a través d’oficines 

independents per tot el país. 

 

o NZ Travel Brokers  http://www.nztravelbrokers.co.nz/find-a-broker/  

 Empresa que actua com a majorista i agrupa aproximadament uns 120 

retailers independents, sovint persones que treballen com 

autònoms. 

 Altres operadors que treballen el mercat turístic català i espanyol, sense xarxa 

pròpia són: 

o Eurolynx Travel Ltd http://eurolynx.co.nz  

 Majorista neozelandès especialitzat en creuers fluvials i trens de luxe 

per Europa. A Espanya ofereixen el TransCantábrico i l’Al Andalus. 

http://www.flightcentre.co.nz/
https://helloworld.co.nz/
http://www.nztravelbrokers.co.nz/find-a-broker/
http://eurolynx.co.nz/
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http://eurolynx.co.nz/luxury_trains . El seu partner a Espanya és 

Trapsatur Tours. 

 

o Ibertours Travel www.ibertours.com.au  

  Fundat a Melbourne a mitjans dels anys 90, és especialista en l’Estat 

espanyol, Portugal i Marroc. Representa cadenes com Rusticae i 

Paradores. És un dels màxims representants de les destinacions 

espanyoles a tota Austràlia i també té representació a Nova Zelanda. 

 

o Innovative Travel Ltd www.innovative-travel.com  

 Majorista amb nombrosos paquets turístics arreu del món (Àsia, 

Àfrica, Antartica, Carib, etc.). Ofereix tours pel Mediterrani, incloent 

Espanya (majoritariament a Madrid i Andalusia).    

 

o Orton International Ltd www.allanorton.co.nz  

 Majorista especialitzat en viatges pel Mediterrani des del 1995. Inclou 

tours arreu d’Espanya incloent Barcelona.  

 

o Eurovillas & Tours Ltd http://www.eurovillasandtours.co.nz/  

 Majorista especialitat en allotjament i tours per a grups petits pel 

Mediterrani, especialment Itàlia i França, tot i que també ofereixen 

Espanya. 

 

o UK Europe Self-Catering http://www.uk-europe.co.nz/  

 Empresa especialitzada en lloguer de cases d’alt standing i villas al 

Regne Unit, França, Espanya, Itàlia i Portugal. 

 

o Globus Family of Brands https://travel.globusfamily.com.au  

 Empresa Australiana que engloba 4 agències de viatges: Globus, 

Cosmos, Monograms, Avalon Waterways. Ofereixen paquets per a 

tot el món, incloent Catalunya.  

 

 

 

http://eurolynx.co.nz/luxury_trains
http://www.ibertours.com.au/
http://www.innovative-travel.com/
http://www.allanorton.co.nz/
http://www.eurovillasandtours.co.nz/
http://www.uk-europe.co.nz/
https://travel.globusfamily.com.au/
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 Entre aquells majoristes de mercat de nínxol es poden destacar alguns com: 

VIATGES D’AVENTURA 

o A Walker’s World and Cycling Europe www.cycling-europe.com, 

www.walkersworld.co.nz 

 Majorista especialitzat en rutes en bicicleta i a peu per Europa, oferint 

destinacions com Croacia, França, Alemanya, Itàlia. També ofereixen 

tours per Catalunya i Espanya. 

 NOTA: L’Agència Catalana de Turisme ha convidat Walkers World a 

Buy Catalunya 2016. 

 

o Experience Group http://www.experiencegroup.co.nz/   

 Empresa neozelandesa especialitzada en turisme d’esports i 

esdeveniments. 

 

o Williment Sports Travel https://williment.co.nz  

 Empresa neozelandesa especialitzada en viatges i esport. Molt 

relacionada amb els All Blacks, la selecció nacional de rugbi. De 

moment no ofereixen viatges a Catalunya. 

 

o Adventure World http://www.adventureworld.co.nz/  

 Majorista neozelandès amb oficines a Auckland. Ofereixen 

destinacions per tot el món. A Catalunya tenen una ruta de 7 dies 

pel camí de ronda de la Costa Brava i una altra de 7 dies en bicicleta 

per l’Empordà. 

 

o Contiki Holidays www.contiki.com   

 Majorista australià amb representació a Nova Zelanda. Agència 

especialitzada en joves (dels 18 als 35 anys), ofereixen viatges per 

tot el món, incloent Barcelona. 

 

o Pack Ya Bags Travel Wholesale http://www.packyabags.com/   

http://www.cycling-europe.com/
http://www.walkersworld.co.nz/
http://www.experiencegroup.co.nz/
https://williment.co.nz/
http://www.adventureworld.co.nz/
http://www.contiki.com/
http://www.packyabags.com/
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 Empresa neozelandesa que ofereix viatges arreu del món. Ofereix 

viatges d’aventura i esports, així com també de relax i més 

tradicionals. Tenen tours a Europa, que inclouen Barcelona. 

 

o Ski Travel Specialists http://skitravel.co.nz/   

 Agència de viatges neozelandesa especialitzada en viatges per 

practicar l’esquí. Ofereixen com a destinació França, Itàlia i Àustria 

però no Espanya. 

 

o DriveAway Holidays campervans https://www.driveaway.co.nz/  

 Empresa especialitzada en el lloguer d’autocaravanes i cotxes al Regne 

Unit, Europa, Estats Units, Canada i Austràlia. 

VIATGES DE LUXE I EXPERIÈNCIES PERSONALITZADES 

o Wedding Travel http://www.weddingtravel.co.nz/  

 Empresa especialitzada en viatges de noces de luxe a les illes del 

Pacífic, però també a Europa. 

 

o Vitruoso www.virtuoso.com/  

 Agència de viatges internacional especialitzada en viatges de luxe. 

Tenen 5 representants a Nova Zelanda.  

 

o World Journeys http://worldjourneys.com.au/   

 Empresa Australiana amb representació a Nova Zelanda, 

especialitzada en viatges de luxe. Ofereix rutes per Espanya, incloent 

Barcelona. 

 

o APT Group http://www.aptouring.com.au/  

 Empresa Australiana amb representació a Nova Zelanda. Ofereixen 

tours i creuers de luxe. Ofereixen tours per Espanya i Portugal, 

incloent Barcelona. 

 

o Insight Vacations www.insightvacations.com  

 Empresa especialitzada en tours de luxe per tot el món. Ofereixen 

tours per Espanya que passen per Barcelona. 

http://skitravel.co.nz/
https://www.driveaway.co.nz/
http://www.weddingtravel.co.nz/
http://www.virtuoso.com/
http://worldjourneys.com.au/
http://www.aptouring.com.au/
http://www.insightvacations.com/
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o Scenic www.scenic.com.au  

 Empresa Australiana amb presència a Nova Zelanda especialitzada en 

tours i creuers (fluvials i marítims) de luxe. Ofereixen diverses 

destinacions europees, incloent Barcelona. 

 

 Majoristes que treballen el mercat europeu, sense oferir Catalunya o Espanya: 

 

o Fairy Chimneys Travel https://www.fairychimneys.com.au/  

 Empresa localitzada a Melbourne (Austràlia) especialitzada en 

Turquia, Europa de l’Est, Orient Mitjà i Nord d’Àfrica. Operen per a 

grups petits i tenen representació a Nova Zelanda. 

 

o Altres majoristes amb destinació a l’oest d’Europa: 

 AIM Holidays (Àustria, Bèlgica, República Txeca, França, Alemanya, 

Hongria, Itàlia, Mònaco, Holanda)  

 Croatia Times Travel  (Croàcia) 

 EuroVista Holidays (Sicília i Malta) 

 Uniworld (creuers fluvials) 

 

5.5. Els transportistes i les línies aèries 

Actualment només hi ha dues línies aèries que operen vols semidirectes (amb 1 escala) entre 

Barcelona i Nova Zelanda, amb una durada aproximada de 26-28 hores. Aquestes 

companyies són: 

 Singapore Airlines: 

o Des de gener de 2015, ha augmentat la freqüència de vols a Nova Zelanda, 

gràcies a la seva aliança amb Air New Zealand. 

o Ofereix vols semidirectes des d’Auckland i Christchurch  a Barcelona, amb 

només una parada a Singapur. 

o Auckland – Singapur té una freqüència de 2 vols directes al dia (14 vols 

directes a la setmana) i Christchurch – Singapur de 3 vols directes a la 

setmana i diversos vols via Auckland o ciutats australianes. Els vols Singapur 

– Christchurch solen augmentar en períodes de vacances d’estiu. 

http://www.scenic.com.au/
https://www.fairychimneys.com.au/
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Per altra banda, Singapur - Barcelona té 5 vols directes a la setmana i 

diversos vols amb escala curta (1 hora aprox.) a d’altres ciutats europees 

com Milan, Zurich, etc. 

o Per tant, la freqüència de vols semidirectes de Nova Zelanda a Barcelona 

cada setmana és la següent: 

 Auckland – Barcelona: 5 vols semidirectes a la setmana i diversos 

amb escala curta via altres ciutats europees. 

 Christchurch – Barcelona: 3 vols semidirectes a la setmana (via 

Singapur) 

 

 Emirates:  

o Ofereixen vols semidirectes Auckland – Barcelona amb només una parada a 

Dubai.  

o Auckland – Dubai té una freqüència d’un vol directe cada dia de la setmana i 

Dubai – Barcelona de 2 vols al dia. 

o Auckland és la única ciutat neozelandesa amb conexió directa a Dubai. Des 

de Christchurch s’ha de fer escala a Auckland o bé a Sydney. 

o Per tant, la freqüència de vols setmanals semidirectes entre Nova Zelanda – 

Barcelona és la següent: 

 Auckland – Barcelona: 7 vols semidirectes (via Dubai) a la setmana. 

Figura 29: Mapa del vol semidirecte Auckland – Barcelona i altres connexions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Font: Emirates 
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6. Focus de Productes Turístics 

 

a) Els productes turístics catalans a potenciar en el mercat neozelandès: 

6.1 Creuers 

Els neozelandesos són grans amants del turisme de creuers. Estan molt familiaritzats amb els 

creuers per l’oceà Pacífic, tot i que Europa segueix sent la destinació de llarga distància que 

més interès desperta per fer un creuer. Destinacions com Barcelona, Roma, Venècia i les illes 

gregues són molt populars entre els viatgers neozelandesos. 

El creuer permet la combinació de diferents parades i visites a diferents ciutats europees, 

sense haver-se de preocupar del transport o allotjament.  

Com s’ha comentat anteriorment, 66.152 neozelandesos van viatjar en creuer l’any 2015, un 

10% més que l’any anterior. Aquesta xifra equivaldria a que un 1,4% de la població va viatjar 

en creuer. L’any 2013, es calcula que els creuereistes neozelandesos que van sortir del Port 

de Barcelona van ser aproximadament d’unes 4,300 persones. 

6.2 Gastronomia i Enologia 

Nova Zelanda té una llarga tradició en la producció de vi i també de carn i productes lactis. 

Aquests aliments són reconeguts a nivel internacional. No obstant, el país no té una tradició 

gastronòmica molt destacada: els àpats típics provenen de la cuina anglesa i s’ha anat 

introduint la cuina mediterrània i asiàtica segons les onades migratòries, sempre combinat 

amb grans barbacoes de carn i peix a l’estiu.  

No ha estat fins als darrers 10 anys que s’ha desenvolupat una cultura de restauració més 

innovadora, en especial a les principals ciutats com Auckland i Wellington. També s’han 

popularitzat les fires i festivals de menjar i vi arreu del país – festivals d’ostres a la regió de 

Southland, de vieires a Coromandel o degustació de vins a Marlborough-. 

Part de l’encant de viatjar a Europa rau en poder degustar productes típics de cada país: la 

pizza a Itàlia, els formatges a França i la paella i les tapes a Espanya. En aquest sentit cal 

treballar un millor coneixement de la cultura gastronòmica catalana en aquest mercat.  

Pel que fa al turisme enològic, els neozelandesos estan molt acostumats en el seu país a fer 

“rutes del vi” en les diferents regions productores (Marlborough, Nelson, Canterbury, etc.). 

La visita a bodegues, les cates, les vendes post-visita o les activitats complementàries a la 

vista, estan molt organitzades pels cellers de cada zona. Posen les màximes facilitats al 

turista que els visita: mapes de la zona on es detallen les bodegues, les especialitats de vi 



55 
 

que s’hi produeixen, les varietats de raïm que es treballen, horaris d’obertura, a més de tots 

els serveis disponibles en allotjament, restauració, etc.  

Amb aquest tipus d’experiència en el seu país, els neozelandesos quan viatgen a l’estranger 

tenen interès en conèixer altres zones productores de vi i tenir l’oportunitat de fer 

degustacions. Aquest fet presenta moltes oportunitats per Catalunya, cal treballar per 

millorar el coneixement que els neozelandesos tenen de cada zona geogràfica productora, 

sobre les varietats de raïm pròpies que s’hi cultiven, i dels productes que finalment 

s’elaboren. 

6.3 Turisme ACTIU 

Pel que fa a les activitats físiques a l’aire lliure o l’anomenat “turisme actiu” és un producte 

molt atractiu pel mercat neozelandès, donat que es tracta d’un país on l’activitat física i a 

l’exterior és molt habitual.  

En aquest sentit, no només s’inclouen les rutes a peu o en bicicleta, sinó també els esports 

d’hivern –esquí, snowboard, etc.-, els esports i activitats marítims –tant el surf, windsurf, la 

vela, etc.- o els esports d’aventura –rafting, barranquisme, etc.- 

Els esports d’hivern els practiquen principalment a les muntanyes de la Illa Sud, tot i que 

també es desplacen a altres països com al Japó o Suïssa per esquiar. Aquest tipus de viatge 

també presenta una oportunitat per a Catalunya, especialment a la zona dels Pirineus. 

El surf i el windsurf són esports molt practicats entre els més joves i no tan joves, tant homes 

com dones. Forma part de la seva cultura de viure de cara al mar i també fan viatges 

internacionals per a practicar aquest esport, especialment al Sud-est asiàtic o la costa oest 

dels Estats Units.  

Pel que fa a la vela, és una activitat molt popular per a totes les edats a les regions 

costaneres, en especial a Auckland i tota la part nord de la illa, d’on han sortit diversos 

campions mundials. Aquesta afició pel mar és sens dubte un segment a explotar i a ampliar a 

les diferents regions costaneres. 

A Nova Zelanda es practiquen nombrosos esports d’aventura com el rafting, el 

barranquisme, el puenting (o bungee jumping), paracaigudisme, etc. Novament, seria un 

altre segment que es podria desenvolupar. 

Els neozelandesos també estan molt avesats a practicar el senderisme i el cicloturisme. Son 

uns apassionats de la natura, i és una pràctica molt generalitzada les sortides de caps de 
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setmana o vacances per fer rutes a peu i descobrir la fauna i flora de cada indret. La pràctica 

del “càmping” i l’autocaravana està molt estesa, perquè fora dels nuclis densament poblats, 

les infraestructures d’allotjament turístic son escasses. 

Es pot treballar i promocionar entre les agències de nínxol les potencialitats que ofereix 

Catalunya en aquest sentit.  

6.4 Esports  

Els grans esdeveniments esportius que tenen lloc a Catalunya, com la Fórmula 1 i el futbol 

del Barça, tenen bon seguiment a Nova Zelanda. Cal treballar l’atracció d’una part de la 

clientela que, rigorosament, segueix aquest tipus de celebracions esportives. Per tant, la 

introducció del producte “Barça”, com a reclam turístic serà important d’anar desenvolupant 

en els propers anys.  

El golf té una popularitat notable a Nova Zelanda, un país amb 397 camps de golf  i 

aproximadament 500.000 aficionats. És l’esport número 1 entre els homes i el segon per les 

dones. Si bé es tracta d’un mercat nínxol, cal tenir en compte aquest aspecte quan es tracta 

d’oferir productes al turista neozelandès. 

Altres esports d’orígen anglosaxó molt populars a Nova Zelanda, però no tant al nostre país 

són el Cricket i el Rubgy. Són grans aficionats tant a practicar-lo com a seguir els principals 

equips. Quan la selecció nacional –com els All Blacks- o els equips més destacats d’aquests 

esports participen en campionats internacionals mobilitzen a grans masses de seguidors 

neozelandesos arreu del món. El proper mundial de cricket serà a Anglaterra i Gal·les i el 

mundial de rugby serà al Japó, tots dos al 2019.  

6.5 Experiències personalitzades 

El turista neozelandès té un alt poder adquisitiu i li agrada gaudir d’experiències úniques i 

personalitzades en indrets selectes, tant a les grans ciutats o en plena natura. La versatilitat 

d’aquest tipus de turista fa que pugui fer una ruta en bicicleta en un grup reduit per una 

regió vinícola, degustar el millor vi i gastronomia local i allotjar-se en un hotel de 4 o 5 

estrelles. 

Els hi agrada gaudir d’un bon servei i viatjar tant pel seu compte com en grups petits que els 

hi permeti endinsar-se i conèixer en profunditat el país que visiten. 

Aquest fet el recolzen les nombroses agències de viatges neozelandeses especialitzades en 

turisme de luxe i turisme d’aventura per a un públic d’alt poder aquisitiu (rutes en bicicleta, 

o a peu, etc.). 
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Per tant, hi ha una oportunitat a Nova Zelanda amb el turisme de luxe entès com paquets 

d’experiències úniques tant en la ciutat i en la natura. 

b) Productes turístics a mantenir en vigilància activa 

6.6 Producte turístic adreçat al col·lectiu LGBT  

Com ja s’ha mencionat és un col·lectiu amb un alt poder adquisitiu que busca destinacions 

on poder gaudir en llibertat la seva condició. En aquests sentit, molts dels destins més 

propers a Nova Zelanda, no són països gaire “gay friendly”. Per tant, destinacions com 

Catalunya, que ofereix un conjunt molt variat de productes turístics que donen resposta a 

interessos i públics diferents, pot ser molt atractiu per aquest segment de públic.  

Caldria treballar amb les agències de viatges  generalistes o si n’hi ha d’especialitzades en 

aquest col·lectiu, la promoció de Catalunya com a destí turístic amb el seu conjunt de 

productes: cultural, enogastronòmic, actiu, creuers, etc. 

6.7 MICE 

Els viatges d’incentius dels neozelandesos es manté limitat a Europa i no es preveu que 

augmenti el mig termini. La distància comporta que les destinacions d’aquest tipus de 

turisme siguin, generalment, països més propers com és el continent asiàtic i les illes del 

Pacífic. 

Un altre motiu important, és que el focus d’atenció dels neozelandesos a nivell econòmic és 

clarament Àsia. Europa és percebuda com una bona destinació per a fer vacances però 

actualment poc atractiva per a fer negocis. Les relacions comercials amb els països asiàtics 

fan que sigui el mercat prioritari alhora d’enfocar trobades anuals de les companyies, 

conferencies o viatges d’incentius.  

En aquest sentit, es desaconsella aquesta línia de treball en el curt i mig termini, si no hi ha 

una clara recuperació econòmica en el continent europeu.  
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7. Anàlisi DAFO genèric 

A continuació, es presenta una anàlisi de fortaleses i d’oportunitats, per una banda, i de 

debilitats i d’amenaces, de l’altre, que resumeix breument els principals elements de les 

possibilitats i de la presència comercial dels productes turístics catalans, i de Catalunya en 

general, en les pautes de consum dels turistes australians. 

Fortaleses / Oportunitats Debilitats / Amenaces 

 

- L’estreta vinculació històrica i cultural amb 

el Regne Unit fa que molts neozelandesos 

viatgin a aquest país cada any. Molts 

aprofitaran per visitar altres regions 

europees, aprofitant la seva proximitat 

geogràfica amb el Regne Unit, però a l’hora 

molt diverses culturalment com Itàlia, 

França o Catalunya/Espanya. Un aspecte a 

treballar seria que s’incloguessin més 

destinacions catalanes en aquests tours pel 

vell continent. 

 

- El reconeixement de la marca Barcelona 

com una de les destinacions europees a 

visitar. La seva arquitectura, història i bona 

gastronomia és una gran atracció pels 

turistes neozelandesos. 

 

- La passió per l’esport i activitats a l’aire 

lliure dels neozelandesos i les múltiples 

oportunitats que ofereix Catalunya en 

aquest sentit, són un factor a 

desenvolupar, especialment per atraure 

turisme fora de Barcelona. 

 

- L’afició pels creuers dels neozelandesos 

apunta a que incrementaran el consum 

d’aquests tipus de viatge. Els creuers per la 

Mediterrània estan en augment per 

aquests turistes. 

 
- Els viatges d’experiències úniques tant a la 

ciutat com a la natura per a un públic molt 

selecte i d’alt poder adquisitiu també és 

 

- La gran distància que separa Nova Zelanda 

amb Catalunya és una de les principals 

limitacions per a considerar aquest país 

com una destinació emissora de visitants a 

Catalunya. 

 

- La poca població -4,6 milions- tampoc 

ajuda a considerar aquest país com 

prioritari per atraure turistes a Catalunya. 

 

- El desconeixement general de Catalunya, i 

falta d’informació sobre la destinació, en 

relació a d’altres països, com el Regne Unit 

o Itàlia que segueixen presentant-se com 

les primeres opcions de viatge pels 

neozelandesos a Europa.  

 

- La proximitat física, històrica i comercial 

amb Austràlia, les Illes del Pacífic i el Sud-

est asiàtic fa que aquests països siguin les 

principals destinacions turístiques, tant per 

vacances, negocis i per visitar familiars i 

amics. Les companyies low-cost regionals 

del Sud-est asiàtic les fan encara més 

accessibles oferint  bons preus. 

 

- La imatge d’Espanya com país amb crisi 

financera i alts índex d’atur, tampoc 

afavoreix massa els viatges de negocis ni el 

turisme MICE. A curt i mig termini, les 

relacions comercials dels neozelandesos no 

passaran per Europa, per tant els viatges de 

negocis es mantindran limitats. 
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una oportunitat a desenvolupar. 

 

- L’inici de relacions entre l’Agència Catalana 

de Turisme (ACT) de Singapur amb alguns 

touroperadors de Nova Zelanda, pot obrir 

noves oportunitats de negoci per a 

Catalunya. Es podrien prioritzar els 

productes relacionats amb la gastronomia i 

l’enoturisme, i aquells producte relacionats 

amb la pràctica d’esports a l’aire lliure. 

 

- L’inici de relacions també entre l’ACT i les 

dues companyies aèries que operen vols 

semidirectes entre Nova Zelanda i 

Catalunya és un altre factor clau per 

potenciar la nostra destinació en aquest 

país. 

 

- La millora de les connexions entre Nova 

Zelanda i Catalunya. L’any 2015 hi va haver 

un trànsit indirecte de 9.271 passatgers 

entre ambdós països. 

 

- L’existència d’una representació 

permanent oficial de l’ACT a Singapur des 

d’inicis del 2012 és una garantia per a la 

planificació de més accions promocionals i 

de comunicació en pro de la millora del 

posicionament del producte turístic català 

en el mercat turístic emissor de Nova 

Zelanda. S’afegeix la col·laboració amb 

l’oficina de Comerç i Inversions d’ACCIÓ a 

Sydney, que facilita el seguiment de les 

relacions amb els turoperadors i agents de 

viatges, l’organització d’accions de 

promoció turística i el seguiment del 

mercat. 

 

 

 

 

- La inversió de països com Austràlia, les illes 

del Pacífic i fins i tot els Estats Units, per 

dinamitzar la seva oferta turística a Nova 

Zelanda. Les agències de turisme d’aquests 

països estan molt presents en les 

associacions i fires de touroperadors del 

país. 

 

- Presència molt limitada tant de 

touroperadors com de paquets i programes 

centrats en la descoberta de Catalunya o 

Espanya.  

 

- Molts dels majoristes que ofereixen 

paquets a Catalunya a Nova Zelanda tenen 

oficina a altres països, però  no pas al 

Principat. Per tant, no poden oferir un grau 

de coneixement tant elevat i això limita la 

presentació de programes més extensos de 

visita, a banda de les icones turístiques més 

visitades. 
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8. Estructura de l’oficina de representació de l’ACT a Singapur 

 
L’Agència Catalana de Turisme té com a objectiu estratègic estar present en els principals 

mercats emissors i obrir-se a nous mercats amb un alt potencial. En aquest marc, l’ACT 

treballa de manera continuada per: 

 Promocionar i posicionar la marca Catalunya i l’oferta turística catalana als diferents 

mercats, tant en els que té oficines com en aquells en què no hi és present. 

 Orientar la promoció a la demanda real de cada mercat. 

 Identificar els principals agents turístics de cada mercat i mantenir-hi relacions 

professionals. 

 Detectar noves oportunitats de promoció i comercialització per a l’oferta turística 

catalana. 

 Investigar l’evolució de cada mercat i fer-ne el seguiment dels principals indicadors 

turístics. 

 Mantenir contactes amb els mitjans de comunicació locals i vetllar per assegurar-hi 

la presència de la nostra destinació turística. 

 

Per aconseguir aquest objectiu l’Agència Catalana compta amb la Xarxa d’Oficines a 

l’Exterior. 

Figura 30: L’ACT als Mercats Internacionals 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

L’oficina de l’ACT a Singapur es situa en el districte de negocis de Singapur, dins de  l’Oficina 

de Comerç i Inversions d’ACCIÓ, l’Agència Catalana de Promoció de les Exportacions i 

atracció d’inversions, a Singapur. ACCIÓ disposa de presència a Singapur des del 1991, i a 

Sydney des de 1994, si bé anteriorment sota el nom de COPCA. 

Els mercats d’incidència han estat, en un inici, els mercats del Sud-Est Asiàtic: Singapur, 

Indonèsia, Malàisia, Tailàndia, les Filipines i Brunei. En una segona etapa, el mercat de l’Índia 
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es va incorporar a la cartera de països de treball que es gestiona des de Singapur. Des del 

2013, el Japó i Austràlia, dos mercats emissors turístics de la zona d’Àsia – Pacífic que 

generen uns fluxos turístics força quantiosos cap al Principat, també es gestionen des 

d’aquesta oficina. Per primera vegada, l’any 2016 l’ACT ha iniciat les accions de promoció i 

atracció de turisme neozelandès a Catalunya. 

A més a més, des del mes de juny del 2013, l’ACT ha activat una antena de representació 

gràcies a la col·laboració entre l’oficina d’ACCIÓ – Sydney i l’oficina de l’ACT a Singapur, el 

que permet disposar d’un equip de treball i d’uns espais físics a la ciutat de Sydney, amb tots 

els beneficis inherents que es poden aconseguir d’aquesta presència permanent en aquest 

mercat turístic emissor, així com d’un pla de treball anual conjunt pactat entre les dues 

oficines, d’aproximadament unes 400 hores de dedicació. 
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9. Índex de les taules i de les figures de suport de l’estudi 

 
 
Figura 1: Configuració del parlament de Nova Zelanda des de 2014 

Figura 2: Aportació dels diferents sectors al PIB nominal l’any 2011 

Figura 3: Balança comercial Nova Zelanda 2006-2016 

Figura 4: Fluctuació Euro – Dòlar neozelandès (NZD) 2006-2016 

Figura 5: Previsions macroeconòmiques de Nova Zelanda 2016-2020 

Figura 6: Les 16 regions  administratives de Nova Zelanda  

Figura 7: Mapa de Nova Zelanda amb les zones més muntanyoses del país  

Figura 8: Principals ports i aeroports de Nova Zelanda 

Figura 9: Principals grups ètnics de Nova Zelanda 

Figura 10: Nombre de visitants per països a Oceania durant el 2015 

Figura 11: Mapa d’Oceania segons països receptors de visitants 

Figura 12: Arribades de visitants internacionals a Nova Zelanda de 2012 a 2015 

Figura 13: País de residencia dels visitants a Nova Zelanda durant el període 2011-15 

Figura 14: Onades de visitants a Nova Zelanda 1990-2015 

Figura 15: Nombre de viatges per cada llar a Nova Zelanda 2011-2020 

Figura 16: Nombre de viatges segons el salari a Nova Zelanda (2014)  

Figura 17: Destinacions més freqüents per als turistes neozelandesos 

Figura 18: Destinacions principals i secundàries dels turistes neozelandesos 

Figura 19: Factors de més importància a l’hora de triar una destinació per part dels 

neozelandeos 

Figura 20: Motiu del viatge al Regne Unit per part dels neozelandeos 

Figura 21: Perfil del turista neozelandés per franja d’edat 

Figura 22: Època de l’any en la que els neozelandesos visiten el Regne Unit 

Figura 23: Tipus de cerques d’internet per part dels neozelandesos 

Figura 24: Tipus de transaccions online per part dels neozelandesos 

Figura 25: Les agències de viatges online més utilitzades pels neozelandesos 

Figura 26: Pàgines web més utilitzades per reservar allotjament  

Figura 27: Pàgines web de companyies aèries més visitades pels neozelandesos 

Figura 28: Comparativa op.turístics vs. tots els sectors pel que fa a digitalització del negoci 

Figura 29: Mapa del vol semidirecte Auckland – Barcelona i altres connexions 

Figura 30: L’ACT als Mercats Internacionals 

  



63 
 

10.  Annexos 

10.1. Llistat de les principals fonts d’informació sobre turisme a Nova Zelanda  

 Statistics New Zealand http://www.stats.govt.nz/  

o Organisme public que recull estadístiques de diferents sectors, entre ells el 

turisme. 

 Ministry of Tourism, Innovation and Employment New Zealand 

http://www.mbie.govt.nz/  

o El Departament de Turisme del Govern també recull informació sobre Nova 

Zelanda com a país emissor de turistes, però sobretot com a país receptor. 

o Dins aquest departament trobem el Tourism Research New Zealand 

http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/tourism/tourism-

research-data  

 

10.2 Llistat de les principals associacions de turisme de Nova Zelanda 

 Travel Agents Association New Zealand (TAANZ) http://taanz.org.nz/  

o Associació nacional d’agències de viatge i majoristes fundada el 1962. Tenen 

450 membres. L’associació actua com a òrgan regulador de les agencies de 

viatge en el país.  

o Al seu llibre anual de 2016, hi trobem tots els seus membres, majoristes, així 

com oficines de turisme nacionals i internacionals afiliades 

http://taanz.travelinc.co.nz/taanz-2016/#4/z  

 Tourism Export Council of New Zealand http://www.tourismexportcouncil.org.nz/   

o És l’associació que abarca les agencies de viatge i majoristes que ofereixen 

Nova Zelanda com destinació turística, tant nacionals com internacionals.   

o Podem trobar el llistat de membres en el següent enllaç. 

 Tourism Industry Aotearoa http://tia.org.nz/  

o És l’associació que representa els interessos de totes les empreses 

relacionades amb el turisme a Nova Zelanda (allotjament, transport, 

activitats, etc). totes les empreses conjuntament representen el 85% del PIB 

que es genera per serveis turístics. 

o Tourism 2025 http://www.tourism2025.org.nz/  

 Dins el TIA trobem la plataforma Tourism 2025, que té l’objectiu de 

potenciar el mercat turístic neozelandès en els propers 10 anys. 

http://www.stats.govt.nz/
http://www.mbie.govt.nz/
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/tourism/tourism-research-data
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/tourism/tourism-research-data
http://taanz.org.nz/
http://taanz.travelinc.co.nz/taanz-2016/#4/z
http://www.tourismexportcouncil.org.nz/
http://www.tourismexportcouncil.org.nz/wp-content/uploads/2012/02/TECNZ-Inbound-Directory-2015-pdf-copy.pdf
http://tia.org.nz/
http://www.tourism2025.org.nz/
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 Convetion and Incentives New Zealand http://www.conventionsnz.co.nz/ 

o Associació que agrupa els professionals del turisme de conferències i 

incentius. Tenen l’objectiu de promoure Nova Zelanda com una destinació 

de turisme MICE.  

   

10.3. Calendari de vacances i festivitats a Nova Zelanda 

 Les vacances escolars. Els estudiants tenen 4 períodes de vacances durant el curs 

escolar. Podem veure les vacances de l’any 2016 en el següent quadre. Més 

informació a http://publicholiday.co.nz/nz-school-holidays.html    

 Els dies festius. Hi ha 10 dies festius d’àmbit nacional i un dia addicional per a cada 

regió. Més informació a http://publicholiday.co.nz/nz-public-holidays-2016.html  

 

10.4. Principals fires i salons professionals oberts al públic  

 Pacific Area Incentives & Conferences Expo (PAICE) http://www.paicexpo.co.nz/  

o És la fira sobre el turisme d’incentius i conferències més important de tota 

l’àrea del Pacífic. 

o Expositors: L’edició de 2015 va tenir uns 100 expositors (centres de 

conferècies, línies aèries, cadenes hoteleres i agències de turisme dels 

països d’Àsia Pacífic. 

o Propera edició: 9 novembre 2016 a Auckland. 

 Tourism Export Council Conference 

http://www.tourismexportcouncil.org.nz/events/annual-conference   

o Sessions de conferències i de reunions B2B dirigit a agencies de viatge i 

majoristes que ofereixen Nova Zelanda com destinació turística, tant 

nacionals com internacionals.   

o Propera edició: 17 i 18 d’agost 2016 a Taupo 

 

 Convene Expo http://www.convenexpo.co.nz/online/   

o Fira sobre organització d’esdeveniments i conferències per un públic molt 

local. 

o Expositors: cadenes hoteleres, centres de conferències i agències de turismo 

regionals de Nova Zelanda 

o Propera edició: 11 d’abril 2017 a Auckland  

http://www.conventionsnz.co.nz/
http://publicholiday.co.nz/nz-school-holidays.html
http://publicholiday.co.nz/nz-public-holidays-2016.html
http://www.paicexpo.co.nz/
http://www.tourismexportcouncil.org.nz/events/annual-conference
http://www.convenexpo.co.nz/online/
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 CAUTHE Annual Conferencehttp://cauthe.org/services/conferences/  

o Conferència dirigida a professionals del turisme, restauració i esdeveniments 

de l’àmbit acadèmic, governamental i empresarial per promoure l’anàlisi 

conjunt sobre les tendències del sector. 

o Propera edició: 7-10 febrer 2017 a la Universitat d’Otago (Dunedin) 

 

 TAANZ National Travel Industry Awards http://taanz.org.nz/ntia/ 

o Premis que s’atorguen anualment als membres de l’associació, repartits en 

22 categories. 

o Propera edició: 10 de setembre de 2016 a Auckland. 

  

 New Zealand Hotel Industry Conference http://www.cmnzl.co.nz/nzhic-2016/  

o Conferència i fira sobre el sector hoteler neozelandès. 

o Propera edició: 19-20 juliol 2017 a Auckland. 

  

http://cauthe.org/services/conferences/
http://taanz.org.nz/ntia/
http://www.cmnzl.co.nz/nzhic-2016/
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