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Resum 

Turquia, l’origen de múltiples civilitzacions i cultures diferents, és el punt mig entre el món 

occidental i el món oriental. Un país que històricament s’hi ha assentat molts pobles i cultures 

diferents, formant així la immensa multiculturalitat que hi ha avui en dia.  

Per altra banda, la diversitat històrica i la multiculturalitat present en el territori no només 

forma conflictes sinó que també ha creat un destí amb un immens patrimoni històric i turístic 

que atreu a milions de persones cada any.  

Tot i ser un punt geogràfic on els conflictes i el terrorisme hi puntualment són presents, el 

turisme anual de Turquia és fidel any rere any i continua creixent progressivament.  

Doncs, si el turisme creix cada any, el terrorisme afecta realment al turisme de Turquia? 

 

En aquest treball s’ha estudiat la relació entre el terrorisme mundial i el turisme, i a més a més, 

s’enfocarà en el destí de Turquia per poder comprovar si veritablement la violència afecta el 

turisme d’un destí popularment conegut com turístic.  

  

 

 

Paraules Clau: Turisme, terrorisme, Turquia 

 

Abstrac 

Turkey, the origin of many civilizations and cultures, is the midpoint between the western and 

eastern world. It is a country that historically there were many civilizations and different 

cultures, and this fact generates the multicultural society that Turkey has nowadays.   

Furthermore, the historical diversity and multiculturalism in this country does not imply just 

conflicts, it has also created a destination with immense historical and tourist centre that 

attracts millions of people each year. 

 

Although it is a geographic point where conflicts and terrorism are occasionally present, 

tourism in Turkey is faithful every year and continues to grow progressively. 

So, if the tourism of Turkey is growing every year, is the terrorism really affecting tourism in 

Turkey? 

 

In this assessment we study the relationship between the global terrorism and tourism, and 

also we focus on the fate of Turkey to verify if violence affects its tourism. 
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Introducció 

El present treball de final de grau està enfocat a l’estudi de la relació existent entre els 
conflictes armats d’una destinació i la seva corresponent activitat turística. A partir de la 
relació anomenada i havent estudiat el conflicte més detalladament, es compararà l’abans i el 
després del territori que ha sofert el conflicte. S’analitzarà algunes de les conseqüències que 
suposa aquest acte tant socialment, econòmicament com turísticament.   

Actualment vivim en un món en que dos grans actituds humanes estan presents; la violència i 
la inquietud per descobrir nous indrets; però, malauradament aquestes dues tendències en la 
sociologia humana són oposades en el moment d’emprendre el viatge.  

En les últimes dècades la societat ha sofert els efectes diversos d’aquesta catastròfica activitat 
anomenada guerra o terrorisme, no obstant, el terrorisme i la guerra no són fets que només 
hagin passat actualment, sinó que la tendència a la intimidació i agressió és una actitud 
humana primitiva que s’ha anat transformat a través dels segles mitjançant la civilització, però 
que encara està arrelada al nostre comportament avui en dia. També sabem, que cada 
civilització ha evolucionat de diferent manera, han canviat mitjançant la moral i les seves 
corresponents creences i valors personals.  

En aquest projecte s’estudiarà primerament els dos fenòmens arrelats al comportament dels 
humans per separat; què és la guerra i com es presenta al món actualment, i per altra banda 
què és el turisme.  

Una vegada exposades les dues definicions de guerra i turisme, entrarem dins de l’objectiu 
principal d’aquest treball, que és estudiar la relació entre aquestes dues grans magnituds 
presents en el comportament humà. L’apartat on es centra l’objectiu principal representa la 
tercera part del treball i es dividirà en tres capítols, el primer explicarà els efectes generals 
d’un conflicte en el turisme mundial, el segon episodi mostrarà un estudi que compara el 
turisme en els països més pacífics i els menys pacífics, per establir una relació directa en la 
baixada del turisme en els països potencialment perillosos, i finalment es mostraran les dos 
cares de Turquia com a cas pràctic. S’estudiaran diversos atemptats que han ocorregut a 
Turquia i s’establirà una comparació temporal dels fluxos turístics del país, per veure més 
detalladament els moviments turístics en els anys en que el territori estava en guerra i en els 
anys en que no, a partir d’aquest estudi s’establirà un valor numèric sobre com la guerra i la 
violència perjudica generalment al turisme internacional. Els països elegits com a casos pràctics 
són Turquia i Egipte. Aquest apartat finalitzarà amb l’estudi del perfil de turistes que van en 
aquets territoris amb conflictes i les seves motivacions principals per viatjar en un estat amb 
violència constant. 

Per concloure el treball, s’exposaran les conclusions i les teories extretes dels estudis realitzats 
durant tot el procés de la recerca que composa aquest projecte.  

L’objectiu principal del treball és verificar l’existència d’una connexió directa entre actes 
terroristes i les afectacions negatives en l’activitat turística, com principalment la baixada 
espontània i abundant d’arribades internacionals posteriorment a un atemptat o una guerra 
i/o la consegüent pèrdua d’ingressos econòmics per als països receptors.  
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Part I  

Desenvolupament del concepte turisme 

Les mobilitats a indrets desconeguts han estat habituals en l’espècie humana des de 

l’antiguitat fins avui en dia, però, en cada època de la historia de la humanitat el desplaçament 

ha tingut un significat diferent per als viatjants.   

En aquest apartat del treball començarem explicant els inicis del turisme en la societat i la seva 

evolució fins arribar a l’actualitat, d’aquesta manera podrem donar un concepte més afinat i 

encertat a la paraula “turisme”.  

Seguidament ens endinsarem en les immenses característiques que cobreix l’acció de viatjar, 

com són els medis de transport per poder desplaçar-se internacionalment i els motius 

principals d’un turista per viatjar.  

Per concloure la primera part del treball, exposarem la dimensió econòmica que representa el 

turisme en la societat actual, demostrant així la importància del turisme en un destí per la seva 

progressió economia. 

 

1.1 El turisme en l’historia de la humanitat  

 

Els desplaçaments i canvis de residencia de grups humans d’unes zones territorials a unes 

altres han sigut constants des de la remota prehistòria. Actituds nòmades, invasions, 

pelegrinatges, expedicions i colonitzacions formen part de la historia de la humanitat des de 

temps llunyans.  

 

La primera migració va ser la que va fer el Homo Ergaster sortint d’Àfrica per expandir-se al 

món fa 1,7 milions d’anys. El primer territori que va colonitzar va ser Àsia i posteriorment es va 

anar introduït per Europa, on la presencia humana del Homo Antecessor consta des de 

700.000 ants enrere.  

 

Durant el primer mil·lenni abans de crist, els grecs i els fenicis van navegar per tot el 

Mediterrani, creant assentaments al nord d’Àfrica, Italià i Espanya. Per aquella època, quan es 

començaven a desenvolupar les primeres ciutats, anomenades polis, van crear els moviment 

migratoris del camp a la ciutat. En la Grècia clàssica es donava molta importància al oci i el 

culte al cos, per això, eren destacats els moviments que realitzaven amb el motiu de assistir als 

jocs olímpics en l’edat Antigua.   

 

En quant a la conducta de viatjar, podem trobar les primeres formes de turisme en els 

membres més rics de les societats alexandrines, ateneses i romanes, qui posseïen residencies 

estiuenques, a les que acudien anualment fugint del sufocant calor regnant de les ciutats i 

buscant la relaxació de la muntanya ( Wolfe, 1967).   

En els anys 98 - 117 després de crist, l’ imperi romà es trobava en la seva màxima extensió. Els 

romans realitzaven constants viatges per motiu de plaer, freqüentaven les costes per gaudir 

del mar, es desplaçaven a “balnearis” d’aigües termals i eren habitualment espectadors de 

teatres i coliseus. Aquests viatges resultaven més fàcils per als romans degut al sistema de vies 

de comunicació i la prosperitat econòmica que van aportà a la civilització.  
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Amb la caiguda de l’Imperi Romà apareix una concepció nova del oci que va seguir vigent 

durant tota l’edat mitja, aquesta concepció feia referencia a que dedicar la vida al temps lliure 

i al culte del cos es considerava símbol d’una elevada posició social, de prestigi, era una forma 

de ser respectat, arribant a crear el paral·lelisme entre la noblesa i el temps d’oci disponible.  

L’edat mitja, avarca un període de deu segles, des de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident 

(476) fins a la presa de Constantinoble pels turcs, en 1453. 

En aquesta època eren populars els viatges amb motius religiosos. Les expedicions més 

famoses eren el camí des de Venècia a Terra Santa i també tenia popularitat el Camino de 

Santiago.  

En quant a la religió islàmica, els seus seguidors havien de visitar una vegada a la vida la Meca, 

com a resultat hi havia un gran moviment de peregrinacions.  

Degut a les continues peregrinacions es van crear mapes i van començar a aparèixer 

establiments que oferien allotjament i menjar, anomenats mesons.  

 

Entrant en la revolució industrial, que va tindre lloc entre els segles XVIII i XIX, es va començar 

a formar el posicionament de les persones segons el seu nivell econòmic, estava la classe 

obrera la qual no disposava del temps d’oci, treballaven dotze hores al dia i sis dies a la 

setmana. Per altra banda, l’altre grup social era la burgesia, classe social amb recursos 

econòmics considerables i amb temps lliure per poder viatjar.  

En plena edat contemporània, l’invent de la màquina de vapor més utilitzada en trens, va 

començar a agafar força en el transport marítim. El primer vaixell de vapor eficient 

s’anomenava “El Clermont”, va ser construït per l’estatunidenc Robert Fulton a l’any 1807.  

Amb la invenció de la màquina de vapor, es construïren ferrocarrils i vaixells de vapor, que 

empraven el carbó i eren molts més ràpids com a mitjà de transport que els anteriorment 

utilitzats. 

 

A partir del segle XIX és quan es transforma el concepte de viatge i podem començar a parlar 

sobre viatges organitzats. Aquesta transformació està directament relacionada amb uns 

personatges pioners que van començar a comercialitzar les activitats relacionades amb els 

viatges, a més a més dels clars avenços tecnològics i econòmics que va aportar la revolució 

industrial. Tots aquests fets van contribuir a canviar la situació social, provocant així una 

motivació en la societat per realitzar activitats turístiques. En la segona mitat del segle XIX, el 

transport marítim i les companyies navilieres cobren força en el món del turisme amb els 

viatges migratoris d’Europa a Amèrica. 

En aquest segle la concepció d’oci va canviar degut a la disminució de la jornada i la disposició 

de més temps lliure. Es comencen a crear empreses dedicades exclusivament al turisme i als 

elements que faciliten la organització dels viatges.  

L’any 1841, Thomas Cook organitza el primer viatge per a turistes, creant així al 1851 la 

primera agencia de viatges anomenada “Thomas Cook and son”.  

Al 1867 va sorgir el primer “voucher”, document de prepagament per l’acomodació d’un hotel 

fet a partir d’una agencia de viatges.  
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Entre els anys 50 i 70 es parla del boom turístic, ja que, el turisme internacional va créixer a un 

ritme superior del que ho havia fet en tota l’historia. Aquest fet, es considera conseqüència de 

l’estabilitat social i el desenvolupament de la cultura i l’oci en el món occidental.  

L’automòbil i l’avió cada vegada estan més evolucionats tecnològicament, facilitant així el 

moviment de les persones per poder fer escapades turístiques. L’any 1969 es fabricà l’avió 

Concorde, dissenyat exclusivament pel transport de passatgers.  Al principi d’aquest període 

del “boom turístic” en els anys 50 van començar amb 25 milions de turistes internacionals i van 

acabar el període als anys 70 amb una xifra aproximada als 190 milions de turistes 

internacionals, segons la tesis doctoral “Importància de los recursos tangibles para la 

competitivitat de la empresa hotelera en la costa del sol” , presentada per l’enginyer industrial 

D. José Nebro Mellado.1 

Seguidament als any 80, el turisme passa a ser una potencia econòmica significativa per molts 

països. Les empreses s’internacionalitzen i es consoliden vols charter. En els productes turístics 

es busca l’originalitat oferint nous destins i estratègies de màrqueting per treure més profits 

econòmics i més demanda.  

Des de els anys 90 fins avui en dia, experimentem un turisme més consolidat i més 

professional en quant a serveis i ofertes. S’adopta la mentalitat de que viure és viatjar i la 

societat estalvia diners per poder pagar al menys unes vacances al any. Malgrat els augments 

de turisme mundials i que cada any sigui més tendència viatjar que l’any anterior, hi ha un 

percentatge de la població que no té accés al turisme, per falta de recursos econòmics o per 

falta d’infraestructures per poder desplaçar-se.  

El mercat cada vegada està més segmentat i s’han dissenyat productes per cada perfil de 

client. Els preus estan en guerra degut a la gran competència, això també facilita el poder 

viatjar degut a les baixades de preus.  

Aparició del fenomen Erasmus i mobilitats d’universitaris; gran moviment de joves que es 

desplacen tant per estudiar o treballar fora del seu país natal.  

Parlant generalment es busca ocasions especials per fer escapades a destins pròxims a preus 

barats i un viatge més prolongat en destins més llunyans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Universitat de Màlaga, 2000. Link de la tesis: 

http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/16280544.pdf 
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1.2 La descripció de turisme  

 

Després d’aquest resum del turisme en l’historia de la humanitat, podem afirmar que el 

turisme ha estat present en totes les èpoques del ser humà com un comportament inevitable 

de la naturalesa humana, que ens impulsa a descobrir i conèixer el que ens envolta.   

En cada època, les persones hem tingut necessitats diferents i em progressat mentalment per 

cobrir aquestes necessitats. En quant al turisme existeix la mateixa relació, la manera de viatjar 

ha anat evolucionant respectivament amb les necessitats humanes i els avanços tecnològics, 

creant recursos que ens permeten viatjar fàcilment i d’una manera immediata. Actualment 

mitjançant internet podem comprar un bitllet d’avió que ens permeti desplaçar-nos fins l’altra 

punta del món en un sol dia, quan això era impensable en només 50 anys enrere.  

 

En aquest apartat del treball es descriurà el concepte de turisme detalladament, intentant 

comprendre la gran complexitat que presenta el turisme i la sensibilitat que comporta que 

totes les variables que formen el trajecte surtin a petició del turista perquè aquest estigui 

disposat i es senti còmode i segur en el moment d’emprendre el viatge.  

  

La definició oficial de turisme segons la Organització Mundial de Turisme (OMT) en l’any 1998 

és: “ El turisme comprèn les activitats que realitzen les persones durant els seus viatges i 

estàncies en llocs diferents del seu entorn habitual, per un període consecutiu inferior a l’any 

amb la finalitat d’oci, negocis o altres motius.” 

 

Per tant, a efectes d’aquesta definició podem entendre en un sentit general que és una forma 

d’utilitzar el temps lliure, però dins d’aquesta manera d’ocupar el temps lliure hi formen part 

diverses dimensions perquè realment es compleixi el perfil oficial de turista que avui en dia 

entenem com a tal. El turisme es compon dels següents factors:  

 

Factor espacial: El turisme implica el desplaçament cap a un espai geogràficament 

separat del lloc de residencia habitual per al turista, un indret en que no entri en la 

rutina típica del dia a dia de la persona.  

Els desplaçaments es classifiquen generalment de la següent manera: 

-Nacional: Desplaçaments de persones dins del mateix país d’origen.  

-Internacionals: Desplaçaments que impliquen sortir del país d’origen. 

 

Factor temporal: Segons l’Organització Mundial de Turisme la definició de turista 

implica pernoctar i un mínim de 24 hores en el destí i un màxim de 365 dies 

consecutius.  

Si el mínim de 24 hores no es compleix faria referencia a la denominació 

d’excursionista, i en si es supera el màxim d’un any en el destí s’entendria que ja 

estaria adaptat, hi hauria una nova rutina en el nou indret i ja no entraria en les 

característiques de viatge.  

 

Factor motivador: El factor motivador és el motiu principal per el qual el turista està 

disposat a viatjar, és l’objectiu del desplaçament. Aquest àmbit genera la gran part de 

la immensa diversitat del turisme, hi ha tants motius per viatjar com persones en el 
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món, però, generalment els motius principals acostumen a ser per descansar, 

desconnectar de la rutina, buscar relaxació, visitar familiars o amics, assistència a 

esdeveniments, inquietud per conèixer més d’un destí en concret, etc.  

 

Factor productiu: En aquest factor formen part totes les activitats que inclouen un 

preu per a la seva realització i/o impliquen una necessitat del turista. Poden ser tant 

com una falta d’informació i busca d’assessorament a punts d’informació turístics, un 

allotjament, restauració, una activitat d’oci, transport, entre altres. Per tant, són els 

serveis que cobreixen les necessitats que puguin tenir els turistes durant el seu viatge 

amb un preu establert.  

 

 

Una vegada descrits els factors necessaris que componen la definició de turista, ens 

endinsarem dins de la naturalesa científica del turisme per poder entendre la totalitat de la 

seva complexitat: 

 

La complexitat de la naturalesa del turisme: Com em vist anteriorment, el turisme és 

un conjunt d’elements relacionats entre si destinats a la realització cooperativa d’una 

funció determinada, que seria el total del conjunt del viatge. Existeix un infinitat de 

maneres de dissenyar el producte turístic final, cada factor del trajecte te diverses i 

múltiples variables que poden ser modificades segons les preferències del turista, 

ampliant així la seva complexitat del producte, com poden ser el transport i 

l’allotjament.  

 

La complexitat de les causes del turisme: El turisme ha sigut possible gracies a una 

sèrie de canvis derivats del desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de la 

societat. És un producte que ha sorgit de la disposició del temps lliure, en el cas que la 

societat hagués continuat amb els horaris de la revolució industrial, el turisme no  

hauria pogut tindre tanta influencia. També han influenciat la capacitat d’estalviar 

diners expressament per viatjar i el valor reconegut en la societat del temps d’oci com 

mitjà satisfactori de les necessitats de lleure.  

 

La complexitat dels seus efectes: En la finalització del viatge, les persones creen 

vincles afectius amb el destí, hi ha un sentiment cap als recursos naturals, culturals, 

polítics, socials, en que motiven al turista per tornar una altra vegada en el seu temps 

lliure. En el moment en que es crea afecció en un altre destí existeix una reacció 

cultural en el viatger, la disposició de conèixer nous indrets augmenta i l’acceptació i 

admiració d’altres cultures estarà present en la seva manera de pensar. Actualment, el 

turisme constant de la nostra societat, esta formant unes civilitzacions més propenses 

a una mentalitat oberta i disposada a acceptar cultures diferents, està canviant el fet 

de veure una diferencia entre cultures a veureu com un progrés o avançament 

personal.  
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En quant a efectes dins del destí, es poden donar efectes positius i negatius. En els 

efectes positius s’hi trobaria una ampliació dels recursos socials, econòmics, territorials 

i naturals, degut a la demanda del turisme. El resultat d’un enriquiment territorial i 

cultural.  

Però, d’altra banda, en els efectes negatius podrien experimentar desgast del territori, 

abús del aforament del públic i incapacitat de mantenir el patrimoni en estats 

acceptables.  

 

El turisme crea tant uns efectes en el visitant com en el mateix destí, la civilització del 

lloc turístic també experimenta un procés mental al conèixer i topar-se amb noves 

cultures.  

Al entrar el turisme en una zona és inevitable que tant el territori com les persones 

participants no experimentin un canvi en aquest procés.  

 

La complexitat del turisme com a disciplina: Com a conclusió del estudi més 

interioritzat del turisme, podem afirmar que per la seva naturalesa es una acció 

pluridisciplinària, acció que engloba altres per poder donar-se a terme.  
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1.3 El turisme d’avui en dia en xifres  

 

Les arribades de turistes internacionals van augmentar un 4,4% el 2015 fins a un total de 1.184 

milions, segons l'últim Baròmetre de la Organització Mundial del Turisme (OMT,2016). 

Comparant l’any 2014 (1.133 milions de viatgers) i 2015 ( 1.184 milions de viatgers), l'any 2014 

hi va haver al voltant de 50 milions menys de turistes internacionals (visitants que pernocten) a 

tot el món. 

 

Quadre 1: Arribades de turistes internacionals 2015  

 
 

L'any 2015 va ser el sisè any consecutiu de creixement des de l’any 2009, després de la crisi 

econòmica, havent augmentat les arribades internacionals un 4% o més cada any, segons la 

OMT. El creixement de les arribades de turistes internacionals en les destinacions de les 

economies avançades va superar al de les economies emergents, gràcies sobretot als 

excel·lents resultats d'Europa. 

 

 

Gràfica 1: Percentatge de variació de 

creixement d’arribades 

internacionals  

 

 

 



 
 

12 
   
 

Basant-se en l'actual tendència i en aquesta perspectiva general, l'OMT preveu que les 
arribades de turistes internacionals creixin un 4% a tot el món el 2016. 
Per regions, s'espera que el creixement sigui més gran a Àsia i el Pacífic (entre + 4% i + 5%) i a 
Amèrica (entre + 4% i + 5%), seguit del d'Europa (entre +3,5 % i + 4,5%).  
 
La despesa turística ha permès reduir la situació de crisis en el 2015 en uns quants mercats 
emissors, afavorits per una moneda forta i una economia sòlida. 
 
Europa és la regió més turística, amb més de la meitat de les arribades internacionals de 
turistes, en el 2014 presenta un increment de 22 milions d’arribades i presenta un total de 588 
milions de turistes internacionals. Gràcies a que Europa és el major destí de turisme, això 
contribueix positivament en la millora de la economia.  
 

Gràfica 2: Arribades de turisme internacionals segons destinació 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Font: UNWTO Anual Report 2014 

 

Gràfica 3: Ingressos del turisme internacional segons destinació 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Font: UNWTO Anual Report 2014 

 
Les destinacions més visitades del món són França, Estats Units i Espanya ocupant els primers 
llocs en la llista dels països més visitats. Mèxic és l'únic destí llatinoamericà que va aconseguir 
posicionar-se entre els 10 primers països amb més arribades internacionals amb 29,1 milions 
de visites. Per ingressos, la Xina i el Regne Unit van avançar dues posicions, quedant en els 
llocs tercer i setè, respectivament. 
 
Seguidament es mostra el gràfic amb els deu països que van rebre més turistes al llarg de l'any 
2014 segons les dades recopilades per l'Organització Mundial del Turisme en el seu informe 
anual. Les dades es mostren en milions de persones i també el percentatge de variació 
respecte a l'any anterior (2013). 
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Gràfica 4: Països més visitats 2014   

 
Font: Dades Panorama OMT del turisme internacional, OMT edició 2015.  

     Gràfica elaboració pròpia.  

 
El gràfic que s’exposa a continuació mostra la xifra (en milers de milions de dòlars) de la 
despesa del turisme internacional en 2014 en els deu països amb més ingressos turístics, a més 
del percentatge de variació de la despesa respecte a l'any anterior. 
 
Gràfica 5: Despeses del turisme internacional 2014 

 
Font: Dades Panorama OMT del turisme internacional, OMT edició 2015.  

     Gràfica elaboració pròpia.  

 

Comparant les dos gràfiques podem treure conclusions generals sobre el turisme que està 

present avui en dia. La popularitat de França continua sent representativa actualment, donant 

una gran importància a la destinació de la corresponent capital, París, que concentra la major 

part del turisme del país, és coneguda com la ciutat de la llum i s’hi troba la Torre Eiffel, que al 

seu torn és un dels monument més visitat del món. 
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França és el país més visitat per turistes internacionals, però no obstant, és el quart país en 

rebre ingressos del turisme. Els països posteriors a França per visites de turistes es situen més 

o menys en ordre en la gràfica de ingressos que rep corresponentment cada país.  

En aquesta classificació només França, Italià i Turquia reben més visites que ingressos al any, 

tot i que, el cas més exagerat en quant a la relació d’arribades i ingressos és França.  

Mèxic és el país que ha incrementat el rang de turistes internacionals més radicalment que cap 

altre, però encara no entra en els deu països que reben més ingressos per turisme, d’aquestes 

dades podem deduir que Mèxic disposa d’un gran potencial en l’atracció de turistes i està en 

estat de creixement en els negocis turístics que aporten ingressos.  

 

En quant al transport utilitzat per viatjar, els resultats del 2014 en tendències de transports 

com a medi de desplaçament confirmen que el transport aeri de passatgers té una demanda 

cada vegada més forta i la rendibilitat de les aerolínies està augmentant progressivament.  

En les dades referents al any 2010, els europeus van recorre, per terme mitjà, uns 12 900 

quilòmetres per persona dins del territori dels llavors 27 Estats membres de la Unió Europea. 

Quan es tracta de transport de persones, l’automòbil continua sent, amb diferència, el medi 

més freqüent de transport a causa, en part, la seva utilització en trajectes curts i locals i per el 

desplaçament cap a les zones rurals on no hi ha altres opcions de transport. 

Aquest tipus de desplaçaments representa gairebé el 74% del total dels viatges realitzats. El 

segueix el transport aeri, amb el 8%, els trajectes en autobús i autocar, amb aproximadament 

el mateix percentatge, el transport ferroviari, amb un 6%, i a continuació, els trajectes en 

vehicles de motor de dues rodes, tramvia i metro. Els viatges per mar es situen en últim lloc, 

amb menys de l'1%. 

 

L'any 2014 va ser el 100 aniversari de l'aviació comercial, des del primer vol a portar a un 

passatger que hagi pagat per el corresponent transport al gener de 1914, de Sant Petersburg a 

Tampa, Florida. L’aviació ha transformat el món de maneres inimaginables, facilitant la 

possibilitat de viatjar a llocs llunyans en poques hores.  

 

Cada dia, aproximadament 100.000 vols porten al cel i la terra sense incidents. En 2013 més de 

tres milions de persones van volar i va haver-hi 210 víctimes mortals, segons les dades 

aportades per l'Associació de Transport Aeri (IATA). El total anual en l’any 2014 de la utilització 

del transport aeri va augmentar aproximadament un 5% en comparació amb el 2013. La 

rendibilitat de les aerolínies també va ser major l'any passat i seguirà augmentant el 2015, 

d'acord amb  els resultats econòmics de IATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
   
 

1.4 El turisme en l’economia d’un món globalitzat 
 
En contrast amb l'expansió moderada i desigual de l'economia mundial, el turisme 
internacional ha crescut progressivament per sobre de les expectatives més recent en els 
últims anys. El 2013, els ingressos totals generats per l'exportació turisme internacional va 
assolir un rècord  de 1,5 bilions de dòlars americans, dels quals els ingressos guanyats per les 
destinacions dels visitants internacionals compte d’uns 1.195.000 milions de dòlars 
americans (aquesta xifra representa un augment del 5% en termes reals), i l’any 2014 es van 
aconseguir uns ingressos per turisme internacional amb una xifra de 1.245.000 milions de 
dòlars americans (xifra que representa un augment del 3,7% en termes reals). 
 
Amb l’anterior comparació de dos anys consecutius, podem deduir que els ingressos pel 
turisme internacional segueix creixent d’una manera moderada i continua, segons l’informe 
anual de l’Organització Mundial del Turisme a l’edició de 2015.  
 
Taula 1: Dades de les arribades i ingressos per turisme internacional 
(dades de $EEUU i € referents a milers de milions) 

El turisme internacional representa el 30% de les exportacions mundials de serveis i el 6% de 
les exportacions totals del 2013, una contribució que és similar per a ambdues economies 
desenvolupades i emergents. Com categoria d'exportació, que ocupa el quart lloc a nivell 
mundial, després de combustibles, productes químics i aliments, però sobretot per davant de 
productes d'automoció. A més, en comparació amb els combustibles, els ingressos per turisme 
internacional es beneficien d'un major nombre d'exportadors i el sector també tendeix a 
generar més ocupació. El volum de negoci directe del turisme suposa un impacte superior a la 
indústria química (2,1%) o l'automobilística (1,2%) a nivell mundial, segons explica el WTTC. 
 

Gràfica 6: Representació de negocis segons el PIB que aporten mundialment 2014 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Font: Benchmarking Travel & Tourism Global. 

(WTTC, 2015) 
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Es va gastar gairebé 2,4 $ bilions el 2014 en el turisme i viatges, el turisme genera gairebé el  

3,1% del PIB mundial directe de la indústria, però si se sumen els efectes directes i indirectes, 

del turisme genera el 9,8% de la producció econòmica mundial. 

Així, considerant l'impacte econòmic total, el turisme supera altres sectors com la indústria 

química (8,6%), l'agricultura (8,5%), l'educació (8,4%), l'automoció (7%) o la banca (5,9%). 

 

«El turisme internacional va aconseguir noves cotes en 2015. El bon comportament del sector 
està contribuint al creixement econòmic i a la creació d'ocupació en molts llocs del món, pel 
que resulta essencial que els països promoguin polítiques per fomentar el continu creixement 
del turisme, com són les polítiques de facilitació dels viatges, de desenvolupament dels 
recursos humans i de sostenibilitat », va manifestar el secretari general de l'OMT, Taleb Rifai, 
en l’articles “Llegadas de turistes Internacionales suben en 2015 un 4% hasta el récord de 
1.200 millones”, (OMT, 2016). Link del article: http://media.unwto.org/es/press-release/2016-
01-18/las-llegadas-de-turistas-internacionales-suben-en-2015-un-4-hasta-el-record 
 
La demanda va ser significativa en el seu conjunt, encara que els resultats no van ser iguals en 
totes les destinacions, a causa d'una fluctuació inusualment forta dels tipus de canvi, a la 
baixada dels preus del petroli i altres productes bàsics, que van fer que augmentés la 
disponibilitat d'ingressos en els països importadors, però van afeblir la demanda en els països 
exportadors, així com a la creixent preocupació al voltant de la seguretat. Xina representa el 
país amb més despeses en el turisme amb 165.000 milions de dòlars americans, representant 
el 28% de despeses mundials en el turisme, el següent país són els Estats Units amb una gran 
diferencia de marge entre Xina amb un 7% de les despeses mundials, seguidament es mostra 
un gràfic amb els països que més van gastar en turisme amb els percentatges respectius:  
 

Quadre 2: Despeses internacionals en turisme per països  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: OMT,2015 

 
"En termes d'ocupació, la importància de la indústria turística és fins i tot més pronunciada", 
segons subratlla el World Travel & Tourism Concil (WTTC). Amb un impacte total de 9,4% en 
l’ocupació mundial, el turisme és un dels principals creadors d'ocupació que existeix , i és que 
el turisme dóna feina directa a 105 milions de persones a escala global, set vegades més que 
la indústria de l'automoció o cinc vegades més que la química, generant un de cada onze llocs 
de treball mundials, tant directes com indirectes inclosos.  
En Europa, el turisme van generar 13.975.000 llocs de treball directes l’any 2014 (3,6% de 
l'ocupació total) i això es preveu que creixerà un 2,1% en 2015 “14.275.500” (3,6% de 
l'ocupació total). 
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 Gràfica 7: Nombre d’ocupació directe que generen els negocis mundialment   
 
 
 
 

    Font: Benchmarking Travel & Tourism Global. 

(WTTC, 2015) 

 
 
 
Això inclou l'ocupació en hotels, agències de viatges, línies aèries i altres serveis de transport 
de passatgers (exclosos els serveis de rodalies). També inclou, per exemple, les activitats de les 
indústries de restaurants i d'oci directament recolzat pels turistes. 
En 2025, es preveu que el turisme representarà 16.668.000 llocs de treball directes, un 
increment del 1,6% anual en els pròxims deu anys. En 2014, la contribució total del turisme a 
l'ocupació, inclosos els llocs de treball indirectes amb el suport de la indústria, va ser del 9,0% 
de l'ocupació total (35.214.000 llocs de treball). Amb això s'espera que augmenti en un 1,5% 
en 2015 amb 35.757.500 llocs de treball i augmentar en un 1,2% a 40.094.000 llocs de treball 
l’any 2025 (9,9% del total).  
La següent gràfica mostra les dades actuals dels anys 2014 i 2015, a més a més, fent una 
comparació futura amb els resultats pendents del 2025: 
 
Taula 2: Resumen de la representació del turisme en l’economia mundial  

Dades mundials 

 
 

2014 $US preus 
constants i 
tipus de canvi 

 
 
 

2014 % del 
total

2
 

 
 

2015 creixement 
real ajustat per 

inflació 

 2025  

 
$US preus 

constants i tipus 
de canvi 

 
 

% del 
total 

 
 

Creixement real ajustat 
per inflació 

Contribució directa PIB 2.364,8 3,1 3,7 3.593,2 3,3 3,9 
Contribució total PIB 7.580,9 9,8 3,7 11.381,9 10,5 3,8 
Contribució directa a l’ocupació (x 
1000 treballs) 

105.408 3,6 2,0 130.694 3,9 2,0 

Contribució total a l’ocupació (x 
1000 treballs) 

276.845 9,4 2,6 356.911 10,7 2,3 

Exportacions dels visitants
3
 1.383,8 5,7 2,8 2.140,1 5,6 4,2 

Despesa interna
4
 3.642,1 4,7 3,7 5.465,0 4,1 3,8 

Despesa d’oci
5
 3.850,2 2,3 3,3 5.928,8 2,5 4,1 

Despesa negocis 1.175,7 0,7 4,0 1.679,0 0,7 3,2 

Inversió de capital  814,4 4,3 4,8 1.336,4 4,9 4,6 

Font: Travel & Tourism Economic Impact 2015 Europe. WTTC, 201. Gràfica elaboració pròpia. 

 

Per resumir aquest apartat de la representació del turisme en l’economia, podem afirmar que 

el turisme és un negoci que forma gran part en l’actualitat de l’economia mundial representant 

més del 9% del PIB mundial, a nivells d’Europa està rescatant països de la crisis i contribueix en 

el desenvolupament de països, és un dels sector que genera més ocupació amb 105 milions de 

persones a escala global i segons les estimacions i previsions del WTTC el turisme  a escala 

mundial continuarà creixent de manera progressiva i amb estimacions positives fins l’any 2030.  

                                                           
2
 % Del total es refereix a cada un dels indicadors de participació en l'indicador de l'economia sencera rellevant com 

el PIB i l'ocupació. 
3
 Les exportacions dels visitants es mostra en relació amb les exportacions totals de béns. 

4
 La despesa interna s'expressa en relació amb el PIB conjunt de l'economia. 

5
 Per a l'oci i la despesa de les empreses, la seva contribució directa al PIB Viatges i Turisme es calcula com un 

percentatge de PIB de l'economia (la suma d'aquestes accions és igual a la contribució directa). 
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Part II 

Desenvolupament del concepte terrorisme 

2.1 La descripció de terrorisme i guerra 

 

Segons el diccionari virtual català diccionari.cat, la paraula guerra significa “Lluita armada entre 

dos o més pobles, entre els exèrcits de dos o més estats. Declarar la guerra a l'enemic. Moure 

guerra. Emprendre una guerra. Entrar en guerra. Fer la guerra. Estar en guerra. Guanyar, 

perdre, la guerra. Guerra atòmica, bacteriològica, nuclear”.  

 

Per que es porti a terme una guerra es necessita dos bàndols enemistats i un motiu pel qual 

han arribat a lluitar amb violència.  

Dins de la definició de guerra, el diccionari ens dóna una classificació del tipus de guerres 
segons els motius pels quals aquestes es produeixen:  
 

 Guerra civil: Lluita armada entre ciutadans d'un mateix país o d'un mateix estat, 
anomenada també guerra civil. Guerres intestines.  

 

 Guerra freda: Expressió emprada per a caracteritzar la tensió que, a partir del 1947, 
oposà d'una banda els Estats Units d'Amèrica i el bloc occidental i de l'altra l'URSS i el 
bloc comunista.  

 

 Guerra santa HIST: Guerra que hom fa per motius religiosos.  
     
El terme terrorisme el defineixen de la següent manera: Utilització de la violència, d'una 

manera sistemàtica i sovint indiscriminada, en la lluita social i política. 

 

El terrorisme és una de les formes de violència més difícils de contenir, ja que, degut al seu 

camp d’acció s’estén més enllà de les regions amb conflictes. És un fenomen que es 

caracteritza per la seva violència indiscriminada, involucrant víctimes que no tenen res a veure 

amb el conflicte causant de l'acte terrorista, imprevisible, actuen per sorpresa creant incertesa, 

implicant el terror i paralitzant l’acció. Produeixen patiment innecessari, colpejant les àrees 

més vulnerables. 

 

No obstant això, és un instrument utilitzat per a atreure l'atenció i per exercir coerció sobre 

l'audiència o un públic objectiu primari, a través de l'efecte multiplicador dels mitjans de 

comunicació massius. 

El 1992 L'Organització de les Nacions Unides defineix el terrorisme com "Un mètode inspirat 

per ansietat, d'acció violenta repetida, emprada pels agents clandestins o semi-clandestins de 

forma individual, col·lectiva o estatal, per motius idiosincràtics, criminals o polítics, per el qual, 

en contrast amb l'assassinat, les objectius directes de la violència no són objectius principals” 

(ONU). 
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El terrorisme pot ser definit de manera més específica tenint en compte els següents diferents 

aspectes: 

 

 Definició gramatical, seguint el diccionari de la llengua espanyola, editat per la Real 
Acadèmia Espanyola, el defineix així: "(del Llatí terror). Dominació pel terror. Successió 
d'actes de violència executats per infondre terror". 

 

 Definició Històrica, "Època durant la Revolució Francesa en què eren freqüents les 
execucions per motius polítics". 
 

 Definició Jurídica: Actes de violència en contra de persones, la llibertat, la propietat, la 
seguretat comuna, la tranquil·litat pública, els poders públics i l'ordre constitucional o 
contra la administració pública "(diccionari de ciències jurídiques, polítiques i socials 
de Manuel Osorio, ed. 1999). 

 

 Definició Militar: "Seguit d'actes de violència, destinats a infondre terror per mitjà de 
l'eliminació de persones. Crea un estat físic i espiritual que prepara la població per la 
seva captació i conquesta i que facilita la seva dominació. El terrorisme té un objectiu 
aparent i sense major sentit en si mateix, com és la difusió de la por, però la seva 
finalitat real passada és jutjar al poble, a través de l'aplicació d'una metodologia activa 
i essencialment torturant". 

 

En comparació dels termes guerra i terrorisme, les diferencies que caracteritzen les definicions 

són que la guerra és un conflicte entre dos bàndols i el terrorisme ataca per un motiu a 

innocents per cridar l’atenció i la guerra té un procés d’inici amb una declaració de guerra i un 

final amb una pau acordada pels dos bàndols, en canvi, el terrorisme té un període incert, 

sense un principi i/o un final en concret. Els atacs terroristes són de durada breu i sense avisar 

a les víctimes.  

 

La guerra més mortífera de tots els temps va ser la segona guerra mundial, havent causat més 

de 60 milions de baixes. Va ser una batalla que es va produir entre 1939 i 1945 a Europa 

bàsicament. D'una banda es van enfrontar Alemanys, Italians i Japonesos contra pràcticament 

la resta del món (França, Regne Unit, Brasil, Unió Soviètica, Xina o els Estats Units) vencent 

aquests últims.  

 

Actualment el grup terrorista més mortífer és l’anomenat Boko Haram6. 

El moviment insurgent islamista nigerià Boko Haram ha demostrat que pot superar en crueltat 

a l'Estat Islàmic, ocupant el primer lloc en la llista dels grups més mortífers. Segons una 

investigació de la Universitat de Maryland (Estats Units) publicada per l'Institut per a Economia 

i Pau, el 2014 Boko Haram, l'organització yihadista amb base a Nigèria, es va cobrar 6.644 

víctimes. 

Aquest grup yihadista, que es va formar el 2002, ocupa 11 províncies de Nigèria i és 

responsable del segrest de més de dues-centes nenes en Chibok de 2014, de la massacre a 

Baga i de molts altres atemptats. Els terroristes de Boko Haram busquen imposar la llei 

islàmica anomenada xaria  a Nigèria i l'eradicació de la manera de vida occidental. 

                                                           
6
 http://cnnespanol.cnn.com/2014/05/05/boko-haram-una-sangrienta-insurgencia-un-desafio-cada-vez-

mayor/ 
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2.2 El terrorisme avui en dia  

 

La llista de guerres que hi ha al món actualment és extensa: Síria, Sud Sudan, República 

Centreafricana, Nigèria, República Democràtica del Congo, Afganistan, Pakistan, Iraq, fins i tot 

Mèxic, a causa de la xifra astronòmica de víctimes que la violència dels càrtels de la droga es 

cobra cada any, encara que no sigui considerada una guerra en el sentit tècnic del terme. Una 

enumeració freda que amaga mort, inseguretat, injustícia i subdesenvolupament, a més de 

generacions perdudes que han de buscar-se la vida en països destruïts i sense tenir accés a 

l'educació, informa el diari El Mundo en l’article “El país dels 50 milions de refugiats”. 

 

No obstant això, i encara que pugui sorprendre, a l'analitzar els nombres es comprova que avui 

hi ha menys guerres de les que solien lliurar al segle XX: l’any 1990, fruit de la desintegració del 

bloc soviètic, es van comptabilitzar 50 guerres al món; mentre que el 2013 hi va haver 32, amb 

un repunt en 2011 amb 37 a causa del esclat de la Primavera Àrab. 

 

El terrorisme, ha causat prop de 130.000 morts a tot el món entre 2006 i 2013. El terrorisme 

pot ser descrit com el mal ús de la violència per tal d'intimidar als civils o polítics per raons 

ideològiques, religioses o polítiques sense tenir en compte la seguretat pública. Tot i que el 

nombre d'atacs terroristes entre els anys 2006 i 2013 ha disminuït, hi ha hagut 

aproximadament 90.000 atacs terroristes en total en aquest període de temps. Els països amb 

la majoria dels atacs terroristes eren a Iraq, seguit del Pakistan i d’Afganistan.7  

 

Gràfica 8: Incidències de terrorisme mundials des de 1968 fins 2009 

 
Font: https://ourworldindata.org/terrorism/ 

 

Les morts a causa del terrorisme a escala mundial van augmentar un 80% el 2014, amb un total 

de 32.658 persones van ser assassinades, segons el diari de la CNN.  

 

 

                                                           
7
 http://www.statista.com/topics/2267/terrorism/ 
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L'informe emfatitza que tot i que el 78% dels actes terroristes estan concentrats en cinc països 

de Pakistan, Nigèria, Afganistan, Síria i l'Iraq,  el terrorisme s'està estenent, ja que més països 

ara registren morts i atacs que abans. 

 

L'informe Global Terrorism Index, informa que hi ha hagut un "augment dràstic" en el 

terrorisme en els últims 15 anys. Avui en dia, hi ha nou vegades més morts de persones en 

atacs terroristes del que es va registrar el 2000. 

Els grups islamistes Boko Haram i ISIS junts van ser responsables del 51% dels assassinats 

registrats a escala mundial en 2014. 

 

La majoria de les morts per terrorisme ocorren a orient. Sense comptar els atacs de l'11 de 

setembre, des de 2000 només el 0,5% de les morts per terrorisme han ocorregut en territori 

occidental.8 

 

En només tres mesos de l’any 2016 s’han registrat 92 atemptats mundials, 44 atemptats al 

gener, 23 al febrer i 25 al març, segons les dades de google maps.  

 

Quadre 3: Activitat terrorista l’any 2016  

 
Font:https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1D3Ba2J2dx_CGmeDkOTBjtz0TTI8&hl=en_US 

 

 

Tot i estar en l’època on hem evolucionat més ràpidament en la tecnologia, la sanitat i en 

coneixements, continuem sense poder apartar les diferencies que ens separen, cosa que 

provoca el enfrontament entre pobles, i per tant, guerres i/o conflictes.  

Però no obstant, encara que actualment les guerres són més breus i menys mortíferes, el 

terrorisme està creixent en els darrers anys.  

 

                                                           
8
 http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/18/el-terrorismo-mundial-aumento-en-un-80-en-2014-segun-

informe/ 
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Part III 

Relació i efectes generals del terrorisme sobre el turisme 

3.1 Els efectes generals de conflictes en el turisme mundial  

La percepció de seguretat en els turistes presenta una gran facilitat de ser evaporada, el viatge 
es troba condicionat per la curiositat i la incertesa. Sortir de l'àmbit residencial i de les normes 
establertes en l’estat del domicili habitual, que ens donen seguretat, ens posa cara a cara amb 
les nostres pròpies pors i angoixes, simplement perquè tenim la sensació de no disposar de la 
totalitat del control de la situació.  

En els viatges i el turisme, la seguretat és un requisit imprescindible per a que el turista pugui 
gaudir plenament del seu viatge, ja que, en un estat de completa desconeixença i amb 
inseguretats davant d’un territori inexplorat anteriorment, el turista es mostra més sensible a 
les percepcions i impressions exteriors.  

Avui dia, la indústria del turisme mostra la gran importància en la demanda d’un destí en que 
els visitants puguin estar fora de perill en les seves vacances, és un requisit esperat per a 
qualsevol perfil de turista en una destinació turística o en una ciutat. Per tant, s'ha observat 
que les destinacions que desenvolupen una reputació d’inseguretat, poden ser substituïdes 
per unes destinacions o ciutats alternatives que es perceben com a més segur per al turisme. 
(David Mc. A Baker, 2014)  

Qualsevol delicte i/o actes de terrorisme comesos en una destinació, danyen la imatge turística 
de la zona i infonen por en els turistes potencials. Si bé, nombrosos desastres naturals i 
d'origen humà poden afectar significativament el flux de turistes, l'amenaça de perill que 
acompanya el terrorisme tendeix a intimidar els potencials turistes amb més severitat que les 
catàstrofes naturals.  
El terrorisme amenaça directament l'estabilitat internacional, la prosperitat i el patrimoni 
cultural de la humanitat. Posa en el punt de mira la vida de persones innocents de tot el món i 
fa perillar els mitjans de vida de milions de persones, ja que el seu objectiu és paralitzar per la 
por a les societats i destruir les economies, inclòs el sector turístic. ( Maximiliano E. Korstanje i  
Anthony Clayton,2012).  
 
El terrorisme és una amenaça global que només es pot abordar a través dels esforços ferms i 
concertats dels governs de tot el món i de la comunitat internacional. La fragilitat de la 
demanda en un destí turístic és un desavantatge que poden utilitzar els terroristes per 
repercutir negativament tant socialment com econòmicament en el país corresponent.  

Els atacs a turistes no són un objectiu per casualitat, cometent atemptats contra turistes 
provoquen més sensibilitat a efectes periodístics augmentant així la seva publicitat i 
popularitat del grup terrorista, també provoquen més danys socioeconòmics. El valor de les 
notícies vinculades amb turistes internacionals, representen una importància imprescindible 
per aprofitar-se’n i difondre la por del terrorisme més ràpidament i l’objectiu passa a ser de 
nivell internacional a escala global.  

El turisme com a víctima del terrorisme és molt eficaç per transmetre el missatge del grup 
terrorista a major nombre de audiència en poc temps. L’acció terrorista pot ser motivada per 
anar encontra d’una ideologia religiosa o política, difonent així la insatisfacció de la política, la 
cultural, la religió, la situació socioeconòmica d’una manera en que el públic d’oients sigui més 
ampli.  
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Al saber-se mundialment que el turisme representa una quantitat important en l’economia 
global, la violència executada voluntàriament contra individus turístics genera directament 
sobre el territori el descens del turisme, i com a conseqüència de la baixada d’arribades el 
territori també experimenta un descens d’ingressos directe en els govern respectius. 
Els turistes també són un objectiu amb un significat simbòlic, poden representar l’enemistat 
entre dos països, la no acceptació entre dos cultures i/o religions diferents, atacant així al 
objectiu més indefens i innocent per crear un sentiment que impliqui més frustració i odi.  
 
Els atemptats violents poden afectar fluxos d’arribades de visitants, provocant en el turisme 
una disminució d’arribades per la present situació d’inseguretat en el benestar de l’estància,  i 
directament controlar l’ingrés que suposa el turisme pel país, fent disminuir els ingressos per la 
respectiva baixada del turisme internacional. La decisió dels turistes de quedar-se en el seu 
domicili habitual o escollir un altre destí més segur, representa una pèrdua important en la 
industria del turisme en països on la guerra i la violència està present, tot depèn de la 
percepció que rep la societat sobre el lloc turístic.  
 
La industria turística ha de reconstruir totalment la comercialització, el màrqueting i la imatge 
integrada en viatges que estan relacionats amb el risc. Ja que sovint només amb una víctima de 
la violència, fa que la recuperació de la imatge d’una destinació sigui imprescindible per 
mantenir l’economia i la percepció de destinació turística segura.  
La cobertura mediàtica del terrorisme o l’agitació política té el potencial per modelar les 
imatges de les destinacions. S'argumenta que existeix una relació simbiòtica entre els 
terroristes i periodistes, i que el terrorisme és alhora un esdeveniment simbòlic i una actuació 
que s'escenifica en benefici de l’augment de públic en l’atenció dels mitjans periodístics 
(Weimann i Winn, 1994). 
 

3.2 Comparativa dels estats amb guerra i pau en el percentatge de visitants 

Mitjançant els índex de Vision of Humanity (http://www.visionofhumanity.org) i les dades de 
UNWTO World Tourism Organization (http://www.wttc.org), podrem comparar les arribades 
de turistes entre els països amb més problemes relacionats amb violència i atemptats i els 
països que en tenen menys. A partir d’aquí podrem establir conclusions i verificar la teoria de 
que els països amb menys conflictes reben més ingressos pel turisme i més arribades 
internacionals.  

En aquestes gràfiques hem de tindre en compte molts factors condicionants, ja que, en cada 
país les variables que fan augmentar o disminuir el turisme són diferents, com per exemple el 
clima, la religió i l’idioma són característiques determinants en l’atracció d’un públic visitant. 
Compararem les dades de diferents països en una seqüencia d’anys consecutius i propers a 
l’actualitat per poder apreciar la variació de la percepció de seguretat amb les arribades dels 
turistes.            
   Quadre 4: Indicador per colors de països més pacífics a menys pacífics  

Font: http://www.visionofhumanity.org/  

Taula 3: Índex de Pau Global dels 5 països més visitats del món   
Països més visitants en 2014 Índex de Pau Global (total de 162)  
França 43 de 162 
Estats Units 96 
Espanya 26 
Xina  111 
Italià  35 
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Per donar una idea general de la situació del turisme en relació amb la percepció d’inseguretat, 
la següent gràfica mostra el nivell de perill en els països més turístics actualment. Els cinc 
països més visitats del món, en el baròmetre classificador de país més pacífic o menys pacífic, 
es troben majoritàriament per damunt o a la meitat de la gràfica en la tendència pacífica. Com 
a conclusió d’aquesta gràfica podem afirmar que cap dels cinc països més visitants del món té 
una percepció social de territori insegur, ningun país sobrepassa el límit representat amb groc 
en la gràfica, per tant, els països més visitats del món no són considerats violents o conflictius.  

Per comparar la percepció d’inseguretat en els territoris, s’han escollit els cinc destins més 
pacífics i els menys pacífics de la classificació establerta per “Vision of Humanity”, comparant 
així les seves arribades internacionals, els percentatges de variació de les arribades 
internacionals en comparació en l’any anterior i els ingressos que genera el turisme en el 
territori corresponent.  

Per obtenir unes conclusions més acurtades i verifiques es compararan les dades de tres anys 
consecutius, referents al 2013, 2012 i 2010.  
 
Taula 4: Comparació d’arribades i ingressos de turistes internacionals dels 5 països més 
pacífics i menys pacífics al 2013 

Font: http://www.visionofhumanity.org/ i Panorama OMT del turisme internacionals edició 2015. 
(OMT,2015) Gràfica elaboració pròpia  

 
Quadre 5: Representació de la situació mundial, classificat segons la violència dels països al 
2013 

 

 

 

 

 

 

Font: http://www.visionofhumanity.org/  

2013 
 
Països més pacífics 

Arribades de turistes 
Internacionals (x1000) 

Variació de arribades 
internacionals (%) 

Ingressos per turisme 
internacional (Milions 

de $EEUU) 

1 de 162 Islàndia  807 20% 1.077 
2 Dinamarca  8.557 1,4% 6.939 
3 Nova Zelanda 2.629 6,3% 7.472 
4 Àustria 24.151 2,7% 20.236 
5 Canada 16.059 -1,7% 17.656 
Països menys pacífics     
162 Afganistan - - 56 
161 Somàlia - - - 
160 Sirià - - - 
159 Sudan  591 2,9% 773 
158 Iraq 892 -19,7% - 
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En les dades del 2013, la primera conclusió que podem treure sense cap dubte és que en els 
països més pacífics, en comparació amb els menys pacífics, obtenen una quantitat de ingressos 
radicalment superior, amb una diferencia de 1.021 milions de dòlars americans entre Islàndia i 
Afganistan, que són els extrems del baròmetre. 

Una dada desconcertadora són les arribades internacionals corresponents a Iraq i Islàndia, Iraq 
situat en el cinquè lloc dels països més perillosos supera les arribades internacionals del país 
amb més pau, Islàndia.  

Islàndia està situada a l'extrem nord-oest d'Europa. És la segona illa més gran d'Europa i la 
tercera més gran de l'oceà Atlàntic. Consta d’un paisatge muntanyós i volcànic, compta amb 
bastants glaceres. El clima i l’escassetat del recurs sol i platja repercuteix en l’atracció del 
turisme, no obstant per les condicions climàtiques i territorials, Islàndia és un destí turístic que 
es troba en creixement i està aprofitant el potencial dels seus recursos naturals i paisatgístics 
per atreure més visitants.  

El perfil turístic principal segons les dades de l'Oficina de Turisme Islandesa (Ferdamálastofa) 
són els matrimonis nord-americans sense fills, i majoritàriament passen deu dies a l'illa. En 
total es van gastar 2.400€ i les reserves les van realitzar a través d'Internet. Els seus plans 
estrella eren submergir-se en la Llacuna Blava, muntar a cavall, l’observació de balenes i gaudir 
dels guèisers Geysir i Gullfoss. És un perfil potencialment jove i de caràcter aventurer, amb 
ingressos i temps lliure suficient per viatjar.   

En quant a Iraq, el procés de reconstrucció i el descens de la violència al país han començat a 
atreure turistes, no només pelegrins iranians, sinó també visitants occidentals. Un indicador 
d’aquest progrés és el fet que les companyies aèries estan tornant a establir vols regulars a les 
diferents ciutats iraquianes: en dos anys han passat de tot just sis vols regulars a vint-i-set, 
segons el diari Confidencial9.  

La majoria de l'oferta turística es concentra en les tres províncies kurdes del nord del país, on 
les autoritats intenten promocionar el turisme sota el lema "L'altre Iraq". Des del final de la 
Guerra del Golf i l'establiment d'una zona d'exclusió aèria, la regió està sota el control de les 
autoritats kurdes (cap estranger ha mort al seu territori), per això, ja són diverses les agències 
de viatge, especialment les nord-americanes, que ofereixen paquets al Kurdistan iraquià. 

Ofereixen atractius com la possibilitat de visitar les antigues masmorres de Saddam Hussein a 
Suleimaniya, avui reconvertides en museus. També activitats més convencionals, des de 
passejar per la vella ciutadella de Erbil, presumptament l'assentament humà continuat més 
antic del món, fins a fer ràfting al llac Dukan. El potencial turístic de Iraq són les seves 
construccions històriques i el gran significat religiós.  
A la resta del país, el panorama és bastant diferent. L'únic lloc que rep visitants occidentals de 
manera regular és el parc arqueològic de Babilònia, on tres dies a la setmana arriben 
autobusos turístics amb escorta armada des de Jordània. Un negoci en auge i, a jutjar per les 
tarifes de 18 euros per a un visitant estàndard, a 3.000 euros per dia si un vol rodar un 
documentalment, molt lucratiu per a les autoritats del parc. 

                                                           
9
 (IRIARTE, DANIEL. (21 de novembre de 2010) ¿Irak como destino turístico? El descenso de la violencia 

atrae a los primeros visitantes. El Confidencial. Link de web: 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2010-11-21/irak-como-destino-turistico-el-descenso-de-la-
violencia-atrae-a-los-primeros-visitantes_612043/). 
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Però Bagdad continua sent un punt massa calent. "Per descomptat no es pot parlar de Bagdad 
com a destinació turística, és una zona de guerra", assegura Nacho Prieto, primera persona en 
viatjar a Iraq des del 2003 al diari Confidencial10. 
Islàndia i Iraq són dos destins turístics en creixement, però, es troben en situacions 
completament diferents. Islàndia està reconstruint un turisme a través dels recursos naturals i 
oferint activitats d’aventura per atreure visitants, en canvi Iraq, ja era de sí un destí altament 
famós per la seva situació territorial i històrica, però malauradament les visites van baixar 
radicalment per la situació de guerra present en el territori.  

Actualment com ja hem llegit, ofereix un destí apartat dels conflictes i donant el nom de Nou 
Iraq per començar de nou en la imatge turística que es vol donar en la societat. D’aquesta 
manera poden recuperar el turisme perdut i treure profit dels seus recursos patrimonials i 
històrics. Iraq és un clar exemple de la importància que té la imatge d’un destí per fer d’un 
territori qualsevol un destí turístic.   

La diferencia entre aquests territoris és el índex de variació en les arribades de turistes, 
Islàndia mostra un augment positiu del 20% entre l’any 2012 i 2013, en canvi Iraq està en 
decaiguda en comparació a 2012 amb un 19,7 negatiu.  

Com a conclusió de les dades aportades en la gràfica anterior, podem veure perfectament que 
en els països pacífics hi consten totes les dades, però en els països amb risc la gran majoria no 
han pogut ser recopilades. Seguidament es mostra la gràfica referent a les dades del 2012.  

Taula 5: Comparació d’arribades i ingressos de turistes internacionals dels 5 països més 
pacífics i menys pacífics al 2012 
 

2012 
 
Països més pacífics 

Arribades de turistes 
Internacionales (x1000) 

Variació de llegades 
internacionals (%) 

Ingressos per turisme 
internacional (Milions 

de $EEUU) 

1 de 162 Islàndia  673 18,9% 863 
2  Nova Zelanda  2.473 -1,5% 7.128 
3 Dinamarca  8.443 7,4% 3.881 
4 Finlàndia 2.778 5,9% 3.883 
5 Suiza  12.372 7% 10.613 
Països menys pacífics     
162 Somàlia - - - 
161 Afganistan - - 56 
160 Sudan 575 7,1 772 
159  Iraq - - - 
158 Pakistan  966 -16,8% 339 
Font: http://www.visionofhumanity.org/ i Panorama OMT del turisme internacionals edició 2015. 
(OMT,2015) Gràfica elaboració pròpia  
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 (Novembre de 2010) ¿Irak como destino turístico? El descenso de la violencia atrae a los primeros 
visitantes. El Confidencial.  
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Quadre 6: Situació mundial, classificat segons la violència dels països al 2012 
 

 

 

 

 

 

Font: http://www.visionofhumanity.org/  

Els països no mostren moltes variacions en la classificació d’un any per l’altre, generalment 
només diferencien d’un rang o dos, com per exemple Somàlia i Afganistan que han 
intercanviat posicions en els dos anys consecutius.  

En relació en els dos any, podem apreciar més detalladament el creixement tant exagerat en 
comparació amb els altres països d’Islàndia. La diferencia del nombre d’arribades entre el 2012 
i 2013 és de 134.000 més de turistes, poden observar així el 20% d’augment que es mostra en 
la gràfica corresponent al 2013. Amb el creixement del percentatge de variació  d’arribades 
més gran del baròmetre, es veu també representat la variació dels ingressos amb una 
diferencia d’augment de 214 milions de dòlars americans entre l’any 2012 al 2013.  

Les dades referents als anys 2012 i 2013 són similars, però, en un any ja s’aprecia l’evolució en 
el creixement o el deteriorament en els països, com per exemple el creixement d’Islàndia d’un 
any per l’altre en les arribades, i per altra banda, la continuïtat de dades nul·les en els països 
considerats perillosos.  

En la següent gràfica farem un pas més llunyà en el temps, mostrant les dades referents al any 
2010, esperant uns resultats més diferents que entre dos anys consecutius.  

Taula 6: Comparació d’arribades i ingressos de turistes internacionals dels 5 països més 
pacífics i menys pacífics al 2010 

Països més pacífics 

2010 

Arribades de turistes 
Internacionales 

(x1000) 

Ingressos per turisme 
internacional (Milions 

de $EEUU) 

1 de 162 Islàndia  489 561 
2  Nova Zelanda  2.435 6.522 

3 Àustria   22.004 18.596 

4 Finlàndia 2.319 3.051 

5 Japó  8.611 13.199 

Països menys pacífics    

162 Iraq 1.518 6.712 

161 Somàlia  - - 

160 Afganistan  - 55 

159  Sudan  495 94 

158 Pakistan  907 305 

Font: http://www.visionofhumanity.org i Panorama OMT del turisme internacionals edició 2015. 
(OMT,2015) Gràfica elaboració pròpia  
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Quadre 7: Situació mundial, classificat segons la violència dels països al 2010 
 

 

 

 

 

 

Font: http://www.visionofhumanity.org/ 

Al 2010, tot  i que Iraq era considerat el país més perillós triplica les arribades internacionals 
amb Islàndia, que representa l’altre extrem en el baròmetre, representant el país més pacífic. 
Però, en els anys següents veiem com en Islàndia s’augmenten les arribades i els ingressos, i 
Iraq no mostra ninguna dada en 2012 i l’any 2013 presenta una disminució del -19,7% en les 
arribades internacionals. 

En les tres gràfiques es manté Islàndia en primera posició en el baròmetre de l’estudi de la pau 
per països, en la comparació d’aquests anys podem veure el constant creixement d’Islàndia, 
augmentant progressivament les arribades de turistes i els ingressos any rere any, doblant 
aproximadament tant els turistes internacionals com els ingressos en només tres anys, passant 
de 489 arribades internacionals al 2010 a tindre 807 arribades al 2013.     

Islàndia també a tingut conflictes, però van succeir fa dècades i van ser de curta durada, i per 
aquests motius no ha creat una imatge de país conflictiu o violent. La última guerra d’Islàndia 
va ser fa 40 anys enrere des de avui en dia, i només va durar un any aproximadament. Va ser la 
tercera i última guerra del bacallà, en que Anglaterra i Islàndia competien pel territori per 
poder pescar el peix referent al nom de la guerra.  

Però, què va passar a Iraq al 2012? El 20 de març de 2003, George W. Bush dóna inici a un 
guerra contra Sadam Huseim, en aquells moments president iraquià. Els principals motius que 
van portar l’exercit dels EUA a Iraq l’any 2003 i iniciar una guerra van ser la possibilitat de 
l’existència d’armes de destrucció massiva potencialment ocultes a Iraq, es volia evitar que la 
xarxa terrorista d'Al-Qaida pogués ocultar-se en aquest país, sota la protecció del seu dictador 
Sadam Hussein, i finalment comptar amb una base d'operacions a l'Orient Mitjà per a un 
control efectiu de les cèl·lules terroristes d'aquesta organització islàmica. La guerra a l'Iraq va 
ser part de la guerra global contra el terrorisme fonamentalista musulmà que havia començat 
com a conseqüència de l'atemptat de l'11 de setembre del 2001. 

La guerra va acabar el 18 de desembre de 2011 i EUA va deixar a 1.600.000 iraquians 
desplaçats de les seves llars, 151.000 civils assassinats i més de 4.000 soldats nord-americans 
morts, segons el diari La Vanguardia.11  

 A més, la violència ha provocat a l'Iraq una desocupació del 50%, un trauma psicològic que 
afecta dos de cada cinc persones, més de 2 milions de joves vídues i el 75% dels nens exposats 
a la prostitució i al treball esclau. Després de finalitzar la guerra, va començar  "L’Operació 
Nova Albada", una operació d'entrenament de les tropes iraquianes per combatre la 
insurgència i el terrorisme. 

                                                           
11

 ( La Vanguardia, 2013. Link del article: http://blogs.lavanguardia.com/hemeroteca/una-decada-de-la-
guerra-de-irak-14061). 
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Després d’una guerra de set anys, amb 4.415 soldats morts, 31.800 ferits i prop de 700.000 
milions d'euros gastats, Estats Units dóna per acabada la guerra. S'ha convertit en el segon 
conflicte més car de la història del país, per davant del Vietnam i darrere de la Segona Guerra 
Mundial. Les últimes forces de combat abandonen per fi Iraq i Washington compleix així 
escrupolosament els terminis de l'acord de seguretat signat el 2008 per George W. Bush. Cap 
soldat nord-americà tornarà a combatre a l'Iraq, tot i que 50.000 efectius romandran fins a 
2011 per seguir entrenant a les forces de l'ordre iraquianes. 

L’any 2012 va ser un any d’incertesa i desordre per Iraq, aquesta situació de desconeixença i 
caos va generar una situació de violència liderat per el grup terrorista Al-Qaida. 
Al-Qaida, va assumir l'autoria de l'onada d'atemptats que va causar el dia 9 de setembre del 
2012, provocant la mort de més de 90 persones i 400 ferides en diversos punts de l'Iraq. 
Els atemptats del 9 de setembre de 2012, perpetrats amb cotxes bomba i artefactes explosius, 
van afectar la majoria de les províncies iraquianes, especialment a les ciutats d'Al Emara (sud), 
Kirkuk (nord) i Bagdad. L'atemptat més sagnant es va produir a prop d'Al Emara, a 370 
quilòmetres al sud de Bagdad, on quinze persones han mort i cinquanta van patir ferides per 
l'esclat de dos cotxes bomba.  
El grup terrorista ha assegurat que els atacs eren en venjança per la mort de "ànimes pures" i 
les tortures a presos sunnites a les presons iraquianes. "En represàlia per les campanyes de 
tortura a què s'enfronten els ostatges sunnites a les presons iraquianes, en venjança per les 
ànimes pures que van morir a mans dels pagans, i per impedir-los cometre més crims, les 
forces de l'Estat islàmic van dur a terme una nova onada d'atacs ", va explicar el grup segons el 
diari La Vanguardia.12  
 
Amb aquesta situació de violència i alta alerta terrorista, va provocar el resultat de dades 
nul·les de turistes l’any 2012, i  també tenir el mateix resultat o dades radicalment negatives i 
descendents en els anys següents.  

En comparació amb Islàndia, la existència real d’un grup terrorista en un territori inspira més 
por entre el públic turista, que no pas un conflicte territorial i breu com el d’Islàndia.   
Islàndia va ser un conflicte territorial sense cap mort documentada, per altra part  la guerra 
d’Iraq representava un conflicte més complex i abstracte entre dos morals i/o cultures 
diferents, i que a més a més, aquest conflicte va provocar més de 460.000 morts entre la 
població iraquiana.  
 
Resulta desconcertant i inspira més inseguretat en els visitants, pensant en que en qualsevol 
moment o lloc del país estan en perill, sense previ avis, sense una data d’inici de la guerra n’hi  
final, només incertesa entre la població.   
Per tant, els resultats representats en el turisme dels dos països són tan radicalment oposats 
en els dos casos com les seves guerres respectives, reflectint així que la guerra afecta de 
diferent manera segons com s’hagi esdevingut el conflicte, segons el temor que hagi provocat 
en la societat.  

Deixant apart la comparació entre Islàndia i Iraq, ens centrarem en el cas de Somàlia. En les 
tres gràfiques exposades, no hi ha cap data registrada de Somàlia, i ens els tres anys apareix 
com el país més perillós o el segon més perillós.    

 

                                                           
12

 ( La Vanguardia, 2012. Link del article: 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20120910/54347696036/al-qaeda-reivindica-ola-
atentados-iraq.html). 
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La situació actual de Somàlia ha estat el resultat de moltes invasions territorials multiculturals, 
constants canvis polítics i una forta crisis econòmica. Els conflictes van començar al segle XIX i 
després de diverses dècades d'ocupació per part dels sultanats àrabs, els britànics, francesos i 
italians, immersos en la carrera per la colonització, van establir una Somàlia que a principis del 
segle XX es trobava dividida en 5 territoris diferents controlats per França, Itàlia, Etiòpia, i dos 
del Regne Unit.  
 
La pèssima situació econòmica durant aquestes dècades va fer créixer l'oposició armada al 
país, sobretot a la part nord. El major conflicte de Somàlia es produeix quan una coalició de 
moviments militars enderroca el règim de Siad Barre el gener de 1991 i tot seguit es va trencar 
l'aliança per fragmentar-se en una sèrie de grups ètnics que lluitaven per fer-se amb el poder, 
quedant el país dividit en múltiples regions que van ser controlades per diferents líders 
somalis, esclatant llavors una guerra civil que ja no trobaria solució fins l’actualitat.  

En el cas de Somàlia, els casos d’atemptats i violència encara avui en dia no ha arribat a una 
mínima disminució, no existeixen dades referents ni a l’economia ni al turisme, ja que, tampoc 
s’ha presentat una certa estabilitat des de fa molts anys. La sensació d’inseguretat i perill fan 
de Somàlia un país nul de turistes. 

Les conclusions generals de les gràfiques exposades anteriorment es divideixen en els següents 
punts:   

 Ingressos i arribades radicalment superiors en els països pacífics 
Majoritàriament els països pacífics superen els tres mil milions de dòlars 
americans al any, i els països menys pacífics escassament arriben als 300 milions 
de dòlars americans.  
Les dades referents al 2013, els països amb més pau en comparació amb els que 
menys pau tenen, presenten una diferencia de 1.021 milions de dòlars americans 
entre Islàndia i Afganistan, que són els extrems del baròmetre. 
Per tenir una idea més detallada sobre la magnitud dels ingressos que 
representen els dos grups oposats, s’ha fet la mitja dels ingressos de cada 
classificació corresponent i posteriorment la diferencia dels resultats.  
En el 2013, els països més pacífics obtenen una mitjana de 10.676  milions de 
dòlars americans al any, per altra banda els països més insegurs, obtenen una 
mitjana de 165,8 milions de dòlars americans al any.  
La diferencia dels ingressos del any 2013 és de 10.510,2 milions d’ingressos més 
en els països pacífics.  
 
En l’any 2012, els ingressos presents en aquest any són menys de la meitat dels 
ingressos aconseguits al 2013 per els països pacífics, apart de l’augment 
d’ingressos dels més violents respecte al any següent, obtenint així una 
diferencia més acotada.  
La mitja dels ingressos generats per els territoris passius va ser de 5.273,6 milions 
de dòlars americans, mentes que els altres presenten una mitja de 233,4 milions, 
amb el resultat d’una diferencia d’ingressos de 5.040,2 milions de dòlars més a 
favor dels territoris segurs.  
 
Al 2010, la mitja dels ingressos generats per els pacífics va ser de 8.385,8 milions 
de dòlars americans, i per altra banda els més perillosos van aportar 1.433,2 
milions de dòlars per arribades internacionals. La diferencia resultant és de 
6.952,6 milions d’ingressos més per als països pacífics.  
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Una vegada em comprovat que els països pacífics superen amb un mínim de 
5.000 milions de dòlars americans per arribades internacionals durant tres anys 
consecutius als països menys pacífics, podem afirmar certament que existeix una 
relació directa amb els ingressos i la sensació de seguretat dels països.  
En quant amb les arribades internacionals, els països pacífics també destaquen 
d’una manera proporcional amb els seus ingressos corresponent.   
 

 Dades numèriques sense moltes variacions 
Generalment els països no presenten variacions molts radicals en els anys que es 
mostren en les gràfiques. Islàndia es manté com a país més pacífics durant els 
anys exposats. Nova Zelanda només varia una classificació de segon a tercer lloc 
en la classificació, canviant-se el lloc amb Dinamarca respectivament.  
Es presenta la mateixa situació en els països perillosos, Somàlia es torna l’última 
posició amb Afganistan i Iraq. 
Els països que apareixen a les gràfiques, varien dos o tres rangs, però 
majoritàriament ocupen els mateixos llocs des de l’any 2010 fins el 2013.  
 

 Creixement en els països pacífics i empitjorament dels perillosos  
A partir d’aquest estudi s’ha pogut comprovar que els països pacífics han anat 
augmentant cada any més els seus ingressos i el turisme internacional. 
Aquesta tendència es pot veure clarament en els casos de Islàndia, Àustria i  
Nova Zelanda: 
 
Taula 7: Comparació de les arribades i ingressos per turisme internacional dels 
tres països més pacífics  

 Arribades 
Internacionales 

(x1000) 

 
 
 

Ingressos x turisme 
internacional 

(Milions de $EEUU) 

 2013 2010  2013 2010 

Islàndia  807 487  1.077 561 
Àustria 24.151 22.004  20.236 18.596 
Nova Zelanda  2.629 2.435  7.472 6.522 

        Font: Panorama OMT del turisme internacionals edició2015 

Per altra banda en els països amb violència, els resultats han tingut una altra 
tendència:  
 
Taula 8: Comparació de les arribades i ingressos per turisme internacional dels 
tres països menys pacífics 

 Arribades 
Internacionales 

(x1000) 

 
 
 

Ingressos x turisme 
internacional 

(Milions de $EEUU) 

 2013 2010  2013 2010 

Afganistan x x  56 55 
Somàlia  x x  x x 
Iraq 892 1.518  x 6.712 

                                    Font: Panorama OMT del turisme internacionals edició2015 
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Les anteriors gràfiques mostren un petit resum de les conseqüències que té la 
pau o violència sobre el turisme d’un territori. En la primera gràfica podem veure 
com en els anys els ingressos i les visites va augmentant en els països pacífics, 
l’augment es constant encara que no sigui en excés. Però, en els països on la 
violència forma part de la seva imatge com a país, podem veure que el progrés és 
nul i la recuperació i el augment d’ingressos i visites porta més temps que en un 
país pacífic.  
La solució dels països percebuts com a perillosos es canviar radicalment la imatge 
dels seus productes turístics per poder tenir una oportunitat en el mercat 
internacional.  
 

 Relació de seguretat  amb les arribades internacionals 
Com a resum de les conclusions anteriors, hem pogut demostrar que existeix una 
relació que afecta el turisme segons la imatge que inspira el territori per al públic.  
La sensació de seguretat és un factor que té pes en el moment d’escollir un destí, 
la preferència de tranquil·litat en les vacances afecta als moviments turístics, 
escollint així una escapada on no hi hagi dubtes que es tornarà al destí d’origen 
sense problemes i/o imprevistos.  
 
 

3.3 Estudi del cas concret de Turquia  

Aquest apartat del treball mostrarà els efectes del terrorisme, la violència i les guerres en el 
destí de Turquia, analitzant la seva historia, els atemptats i les seves variacions turístiques per 
poder treure conclusions sobre com ha afectat a Turquia la violència directament en el 
turisme.  
 
Els criteris per escollir Turquia com a cas pràctic s’han basat en que és un territori popularment 
conegut i considerat destí amb un gran potencial turístic, disposa d’una gran font de recursos 
turístics, naturals i històrics per poder ser explotats turísticament, ha sigut víctima de diverses 
accions terroristes, per la seva posició geogràfica, i per la multiculturalitat.  
 
Per una millor ubicació referent a la situació del territori, per poder saber l’inici dels conflictes 
dels territoris respectius i per poder apreciar més el recursos turístics dels quals disposen, 
l’anàlisi del cas pràctic començarà per una explicació històrica i geogràfica general, la 
informació turística del país, seguidament de les dades de Turquia es mostrarà la cronologia 
general de conflictes i la corresponent comparació dels fluxos turístics en cada període de pau 
o atemptats. 
 
Anteriorment hem pogut veure com les guerres i la sensació de pau, afecten al turisme 
globalment, però com afecta el terrorisme directament a un país en general i a les seves zones 
potencialment turístiques?  
 
En aquest capítol de la tercera part es centra el tema principal i l’objectiu d’estudi del treball, 
analitzant la situació del país cronològicament i comparant les fluctuacions turístiques amb els 
anys en que hi havia atemptats i els anys en que estaven amb pau, d’aquesta manera podrem 
determinar si existeix una relació directa amb els moviments turístics segons la situació 
conflictiva o no del país corresponent.  
A  més a més de determinar l’existència d’una relació directa, es podrà establir un percentatge 
o una proporció  sobre l’afectació que suposen els atemptats en el turisme, tant a nivell estatal 
com nivell provincial de Turquia.  
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 Historia 

Fa uns 8000 anys, van començar a florir cultures a Anatòlia (la part de Turquia que està 
a l’Àsia) la qual ha estat reconeguda com a primera 'ciutat' de la història, anomenada 
Çatalhöyük. Entre els anys 1900-1300 a.C. els hitites van crear el primer imperi 
d'Anatòlia i van governar altres pobles, com per exemple Egipte al 1298 a.C, alhora 
que repel·lien l'arribada de grecs que intentaven colonitzar les zones costaneres.  
 
Els perses van començar a envair Anatòlia a partir del segle V a.C. arribant a Grècia 
durant els regnats dels emperadors de Ciro, Dario i Jerges. Tot i no vèncer totes les 
batalles, la dominació persa va continuar fins al segle IV a.C. 
L’any 334 a.C. Alexandre el Gran conquista Anatòlia, lliurant així Turquia dels perses, 
tot hi que el seu imperi no va durar molt temps, va accelerar l’hel·lenització d’Anatòlia, 
afavorint així el comerç gràcies a les xarxes comercials gregues.   
 
Al 190 a.C. van arribar els romans per explotar el comerç, els recursos i van assetjar les 
primeres comunitats cristianes.  
La cristiandat no va ser acceptada com a religió oficial fins al any 313 d.C., per 
l’emperador romà Constantí, també al 330 d.C., Constantí va rebatejar la capital 
Bizanci per Constantinoble, la futura capital de l'Imperi Bizantí, un vestigi de Roma 
cristià i de parla grega que va persistir durant més de mil anys. 
 
Els turcs selyúcides, que van arribar d'Àsia central al s. XI, van desafiar als bizantins pel 
control d'Anatòlia. Els otomans, successors dels selyúcidas, van prendre finalment 
Anatòlia i van enderrocar als bizantins al s. XV.  
A partir de llavors, els otomans van començar a expandir-se pel sud-est europeu fins 
arribar a les muralles de la mateixa Viena abans que els fessin retrocedir 
implacablement.  
 
Al 1914, en la Primera Guerra Mundial, Turquia s’alia amb Alemanya i  es derrotada, 
com a conseqüència, els països vencedors proposen el final de l’imperi Otomà.  
El lideratge de Mustafa Kemal Atatürk va treure al país de la dificultat. Durant la lluita 
per la independència, Atatürk i els seus exèrcits van expulsar als intrusos estrangers 
per posteriorment fundar la República de Turquia en 1923. Des de llavors, el país ha 
experimentat un exhaustiu procés de modernització, ha construït una democràcia 
viable i ha recuperat el seu lloc en el panorama internacional. 
Malgrat que les reformes avancen amb rapidesa, Turquia seguia sent un país feble 
econòmica i militarment, i el successor d'Atatürk, İsmet İnönü, va tenir la precaució de 
no implicar-se en la Segona Guerra Mundial. 
Un cop finalitzada, Turquia va passar a ser aliada d'EUA. Com baluard contra els 
soviètics (la frontera armènia marcava el límit del bloc comunista), Turquia va adquirir 
una gran importància estratègica i va rebre l'ajuda nord-americana. La nova amistat es  
va fonamentar amb la participació turca en la Guerra de Corea i l'entrada del país a 
l'OTAN. 
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Actualment, Turquia és un estat laic i democràtic. Un país en vies de desenvolupament 
gràcies a una política econòmica, adoptada des de 1923, formant una part vital del 
món occidental. És una República basada en un sistema parlamentari democràtic. 
L'Assemblea Nacional és elegida pel poble i el poder executiu recau en el Consell de 
Ministres presidit pel Primer Ministre. Turquia és membre de l'OCDE (Organització de 
Cooperació i Desenvolupament Econòmic), de l'Organització de Cooperació Econòmica 
del Mar Negre, de l'OTAN, del Consell d'Europa, del Parlament Europeu, de l'Associació 
de la Conferència Islàmica, així com membre associat de la Unió Europea. 
 
L'economia turca es basa principalment en el turisme ja que gaudeix d'un dels llegats 
de la història més importants del món així com la naturalesa que es desenvolupa en 
tota la seva esplendor. El cultiu de blat, arròs, cotó, te, tabac, avellanes i fruites és un 
altre dels punts forts de l'agricultura. A través del Pla de Desenvolupament del Sud-est 
(GAP) s'ha desenvolupat enormement aquest sector, a través de canals, centrals 
hidroelèctriques i canals de regadiu. 

 

 Geografia  

Turquia és un estat euroasiàtic, situat al sud-est d'Europa i sud-oest d'Àsia, que limita 

amb el mar Negre, entre Bulgària i Geòrgia, i limita amb el mar Egeu i la Mediterrània, 

entre Grècia i Síria. Políticament la Turquia europea, Rumèlia o Traci, amb 23.764 

kilòmetres quadrats de superfície, limita amb Grècia i Bulgària. La Turquia asiàtica 

limita al Caucas, amb Geòrgia, Armènia, Azerbaidjan; per orient amb l'Iran, i al sud 

amb l'Iraq i Síria. 

La superfície de Turquia és de 780.580 km², dels quals el 97% correspon a la península 

de Anatòlia, o Àsia Menor, i el 3% a Europa. 

Turquia disposa de 769 632 km² de terra i 7 200 km de línia costera.  

 

Quadre 8: Mapa de Turquia  

Font: Google maps, 2016 

 
Disposa de 81 províncies i la capital és Istanbul. La província de Istanbul té una 
superfície de 5.170 km² i una població de uns 14 milions de habitants. És la província 
més densament poblada de Turquia, ja que supera els 2.000 h/km². Istanbul és el 
centre cultural i la capital històrica del país. 
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La població de Turquia s’estimava en 76 805 524 habitants al 2009. Són en la seva 
majoria turcs al 70-75 %, però també hi ha kurds en un 18 % i altre minories, que 
representen el 7-12 %. La major part de la població es musulmana al 99,8 % (amb 
majoria de sunís), i el altre 0,2 % (principalment cristians i jueus). El idioma oficial és el 
turc, tot i que també es parla kurd i altre idiomes.  
La forma de govern de Turquia és d’un govern de república, la monera la lira i la zona 
horària (UTC+2). 

 

Quadre 9: Bandera estatal de Turquia  

 

 

 

Font:http://www.santo-domingo-live.com/santo-

domingo/noticias/ano-2013/marzo-2013/turquia-

abrira-una-embajada-santo-domingo.html 

 

 

 

 Turisme 
 
Turquia ha mantingut la sisena posició en el rànquing dels països més visitats del món 
durant els últims tres anys, tot hi que les arribades internacional hagin anat augmentant 
amb el temps.  
Segons l’organització mundial de turisme, Turquia l’any 2014 va rebre 39,81 milions de 
turistes internacionals amb un total de 29.552 milions de dòlars americans d’ingressos per 
turisme internacional.  
 
L'eslògan turístic de Turquia, "Home" (casa), permet posar en valor l'hospitalitat turca i 
dóna joc per a diversos productes turístics com per exemple "Home of golf" i "Home of 
shopping". Els principals mercats emissors de Turquia són Alemanya amb 5,2 milions de 
turistes al 2015, Rússia (4,4 milions), Regne Unit (2,6 milions), l'Iran (1,6 milions) i Holanda 
(1 milió), segons Hosteltur.13  
També, però, el mercat emissor referent a Rússia, el nombre de turistes russos disminuirà 
en les destinacions de Turquia i Egipte per problemes de seguretat.   

 
Segons l'Organització Mundial del Turisme, Turquia va aconseguir el tercer lloc mundial pel 
que fa a creixement turístic en els vuit primers mesos de l'any 2013, amb un increment del 
22% comparat amb el període anterior. 
 

Taula 9:  Arribades i ingressos per turisme internacional Turquia  

Font: Panorama OMT del turisme internacionals edició2015 

 

                                                           
13

 Hosteltur en l’article anomenat “ Turquia, el nou gegant turístic més temut per Espanya” al abril del 
2015. Link del article: http://www.hosteltur.com/110541_turquia-nuevo-gigante-turistico-temido-
espana.html. 
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El seu destí estrella és la regió d'Antalya, un gegantí ressort a la costa mediterrània que va 
rebre l'any 2014 gairebé 12 milions de turistes estrangers. L’oferta hotelera és molt 
abundant i d’alta qualitat, Turquia ocupa el segon lloc en les ciutats que tenen més hotels 
del món amb cinc estrelles, es troba Turquia amb 800 hotels, que suposa el 6% del total la 
seva oferta hotelera, convertint-se en la destinació més luxosa del món, a més, la ciutat 
d’Istanbul és la tercera a nivell mundial que compta amb més hotels d'aquesta categoria. 
En els propers dos anys serà correcte afirmar que la competència s'intensificarà amb la 
incorporació de 115.542 llits, en 341 nous hotels que es posaran en funcionament, i 
necessitarem accedir a nous mercats ", afirma la Federació d'Hotels de Turquia, Turofed. 

  
En quant als aeroports, Turquia disposa d’un total de 53 aeroports registrats a la aerolínia 
principal de Turquia anomenada Turkish airlines. Els quals són els següents:  
 

Taula 10: Aeroports registrats a Turkish airlines a Turquia - (els aeroports principals estan 
marcats amb groc) 
1.  Adana, Adana Airport (ADA) 2. Istanbul, Sabiha Gokcen Airport (SAW) 

3.  Adiyaman, Adiyaman Airport (ADF) 4. Izmir, Adnan Menderes Airport (ADB)  

5. Agri, Agri Ahmed-I Hani Airport (AJI) 6. Kahramanmaras, Kahramanmaras Airport 
(KCM)  

7. Alanya, Gazipasa Airport (GZP) 8. Kars, Kars Harakani Airport (KSY) 

9. Amasya, Amasya - Merzifon Airport (MZH)  10. Kastamonu, Kastamonu Airport (KFS) 

11. Ankara, Esenboga Airport (ESB) 12. Kayseri, Kayseri Airport (ASR)  

13. Antalya, Antalya Airport (AYT) 14. Kocaeli, Izmit Cengiz Topel Airport (KCO)  

15. Artvin, Hopa (XHQ)  16. Konya, Konya Airport (KYA) 

17. Balikesir, Edremit Koca Seyit Airport (EDO) 18. Kutahya, Zafer Regional ( Kutahya-Usak-Afyon 
) Airport (KZR)  

19. Batman, Batman Airport (BAL) 20. Malatya, Malatya Airport (MLX) 

21. Bingol, Bingol Airport (BGG)  22. Mardin, Mardin Airport (MQM) 

23. Bursa, Yenisehir Airport (YEI) 24. Muğla Bodrum, Milas-Bodrum Airport (BJV)  

25. Canakkale, Canakkale Airport (CKZ) 26. Muğla Dalaman, Dalaman Airport (DLM) 

27. Denizli, Cardak Airport (DNZ) 28. Siirt, Siirt Airport (SXZ)  

29. Diyarbakir, Diyarbakır Airport (DIY) 30. Sinop, Sinop Airport (NOP)  

31. Elazig, Elazig Airport (EZS)  32. Sirnak, Serafettin Elci Airport (NKT)  

33. Erzincan, Erzincan Airport (ERC) 34. Sivas, Nuri Demirag Airport (VAS)  

35. Erzurum, Erzurum Airport (ERZ) 36. Tekirdag, Corlu Airport (TEQ)  

37. Eskisehir, Hasan Polatkan Airport (AOE)  38. Sanliurfa, GAP Airport (GNY)  

39. Gaziantep, Gaziantep Airport (GZT) 40. Samsun, Carsamba Airport (SZF)  

41. Hakkari, Hakkari Yuksekova Selahaddin 
Eyyubi Airport (YKO) 

42. Ordu-Giresun, Ordu-Giresun Airport (OGU)  

43. Hatay, Hatay Airport (HTY) 44. Nevsehir, Cappadocia Airport (NAV) 

45. Igdir, Igdir Airport (IGD)  46. Mus, Mus Airport (MSR) 

47. Isparta, Suleyman Demirel Airport (ISE)  48. Tokat, Tokat Airport (TJK)  

49. Istanbul, Istanbul All (ALL) 50. Trabzon, Trabzon Airport (TZX) 

51. Istanbul, Ataturk Airport (IST) 52. Usak, Usak Airport (USQ) 

 53. Van, Ferit Melen Airport (VAN) 

Font: http://www.turkishairlines.com/ 

 
Turquia disposa de 11 companyies aèries, les quals són Turkish AirLines (TK), AnadoluJet, 
Atlasjet,  Borajet, Freebird Airlines,  Izair,  Onur Air, Pegasus Airlines, Saga Airlines, Sky Airlines i 
SunExpress. 
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Turquia amb una captació de 40 milions de turistes internacionals a l’any aproximadament, 
amb una oferta hotelera variada i abundant i amb unes infraestructures que permeten que la 
disponibilitat de transport i la mobilitat per accedir al país sigui excel·lent, Turquia ha 
demostrat ser un gran destí turístic amb molt potencial i recursos, tanmateix, amb les seves 
pròpies debilitats. Segons apunta la Federació d’Hotels de Turquia, Turofed, en el seu Informe 
de 2015, "el 80% dels turistes que arriben al nostre país són portats per cinc operadors 
turístics". 
 
Això significa una altíssima dependència del sector cap al model de comercialització del paquet 

turístic. A Espanya, en canvi, només el 30% dels turistes estrangers opta per aquesta fórmula. 

D'altra banda, i segons indica Antonio Garzón, director hoteler de l’àrea Canària, un altre 

aspecte on Turquia flaqueja es deriva de l'estat inacabat de moltes infraestructures. "Això 

converteix en molts casos a l'hotel-ressort en hotel-destí, on el client ho troba tot i no té cap 

necessitat de sortir del ressort, la qual cosa podria ser a llarg termini comercialment fràgil, en 

mostrar una baixa dependència de factors externs del destí i, amb això, ser reproduïble". 

Igualment, l'estacionalitat de la seva oferta turística és força pronunciada, ja que la temporada 

està molt centrada en l'estiu i el sol i platja, si bé ha augmentat l'oferta i promoció dels 

productes fora de temporada, de manera que gran part dels hotels nous es mantenen oberts 

tot l'any. "Una altra debilitat és l'alt creixement anual dels costos de producció derivats de la 

inflació", adverteix Antonio Garzón. 

 

 

 El terrorisme a Turquia    

 

Com hem vist anteriorment en el resum de la història de Turquia, ha sigut un país a la mira de 
ser conquistat diverses ocasions per múltiples i diverses cultures, transformant-se en un país 
multicultural i on els conflictes han estat presents fins temps remots.  
 
En aquest episodi del treball, es mostraran els atemptats més catastròfics i amb més víctimes 
que ha tingut Turquia fins a dies d’avui. 
Seleccionarem els casos d’atemptats més mortífers i els que han causat més moviment en els 
medis de comunicació per realitzar un estudi en comparació amb el turisme posterior dels 
atemptats.  
Seguidament es mostraran dos taules amb els atemptats que ha sofert Turquia des del any 

2003 fins a dies d’avui. Les files representades amb color groc, simbolitzaran els atemptats que 

s’estudiaran més a fons i es compararan amb les arribades internacionals posteriors del 

atemptat, per poder saber els efectes que ha tingut sobre el turisme.  
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Taula 11: Atemptats de Turquia del 2003 al 2015 (en groc, atemptats estudiats en detall): 

Data  Ciutat Morts  Ferits  Objectiu  Causant  Arma 
15 / 11 / 2003 Istanbul  30  277 Sinagoga Al Qaeda Cotxe bomba 
20 / 11 /2003 

 

Istanbul  32 450 Banc britànic HSBC Al Qaeda Bomba 

24 /06 / 2004 Istanbul  4 20 Autobús Partit d’Alliberació Popular 
Revolucionari 

Atemptat  suïcida  

02 / 07 / 2004 Sud est de 
Turquia 

6 15  El governador de la regió 
de Van 

Partit dels Treballadors del 
Kurdistán (PKK) 

Bomba 

10 / 08 / 2004 

 

Istanbul 2 12 Hoteles Brigades Abu Hafs Al Masri i 
PKK 

Explosions 

 02 / 07 / 2005  Bingol  5  -  Vies de tren   PKK Bomba 

 16 / 07 / 2005  Kusadasi  5  13  Turistes   ? Bomba 

24 / 07 / 2005 Istanbul  - 3 Turistes Al Qaeda Explosió 
02 / 08 / 2005 Antalya - 4    
05 / 08 / 2005 Hakkari 5 - Soldats PKK Explosió 
19 / 09 / 2005 Antalya  2 - Autobús  Bomba 
01 / 11 / 2005  Hakkari - 23   Cotxe bomba 

 
25 / 06 / 2006 Manavgat 4 25 Turistes PKK Bomba gas 
28 / 08 / 2006 Antalya 3 20  Àguiles Liberació Kurdistàn    
12 / 09 / 2006 

 

Diyarbakir 10 - Parc per nens  Bomba 

19 / 01 / 2007 Istanbul 1 - Periodista Hrant Dink  Trets 
12 / 05 / 2007 Esmirna 1 14   Bomba 
22 / 05 / 2007 

 

Ankara 6 80 Centre Comercial  Atemptat suïcida 

03 / 01 / 2008 Diyarbakir 5 68   Cotxe bomba 
09 / 05 / 2008  3 - Autobús PKK Mina 
27 / 07 / 2008 

 

Istanbul 17 153 Zona Comercial PKK  

16 / 09 / 2010 

 

Sud-est 
Turquia  

9 -  PKK Mina  

17 / 07 / 2011 

 

Frontera 
amb Iraq  

11 - Soldats PKK  

20 / 07 / 2012 

 

Gaziantep 9 60  PKK  

12 / 02 / 2013 Cilvegözü 14 -  Règim de Síria   
11 / 05 / 2013 

 

Reyhanli 51 140  Règim de Síria Cotxe bomba  

06 / 01 / 2015 Istanbul 1  2 Comissaria   
13 / 02 / 2015 Suruc  - 2 Comissaria   Bomba 
13 / 02 / 2015  Fethiye  - - Edifici del partit justícia i  

desenvolupament 
 Bomba  

05 / 06 / 2015 Diyarbakir 4 153   2 bombes  
20 / 07 / 2015 Suruç 33 100  Grup yihadista Bomba 
25 / 07 / 2015 Diyarbakir 7 27 Membres de las forces 

de seguretat turques   
PKK (Partit dels Treballadors 
del Kurdistàn) 

Cotxe bomba 

26 / 07 / 2015 Diyarbakir 2 4 Militars PKK Cotxe bomba 
28 / 07 / 2015 Diyarbakir- 

Mus 
- - 2 ponts  Extremistes kurds  Explosius 

29 / 07 / 2015 Sirnak  - - Oleoducte   
02 / 08 / 2015 Mardin  1 8   Mina 
10 / 08 / 2015 Istanbul 9 20  Comissaria   7 atemptats 
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Taula 12: Atemptats Turquia 2016 

Data  Ciutat Morts  Ferits  Objectiu  Causant  Arma 

12 / 01 / 2016 Istanbul  10 15 Turistes Atac suïcida   

14 / 01 / 2016 Diyarbakir 5 39   Cotxe bomba 

17 / 02 / 2016 Ankara 28 61   Cotxe bomba 

18 / 02 / 2016 Diyarbakir 6 0   Bomba  

13 / 03 / 2016 Ankara 37 125   Explosió  

19 / 03 / 2016 Istanbul 5 36 Turistes Atac suïcida   

27 / 04 / 2016  0 13 Atemptat a Mesquita    

Fons: Múltiples diaris com: la Vanguardia, 20 minutos, abc, el país, el mundo, el periodico, etc. 

Taula elaboració pròpia  

 

En aquest petit estudi, s’han pogut datar 58 atemptats des de 2003 fins l’any actual, 2016, dels 
quals hi ha 535 morts i 2.183 ferits aproximadament. No s’han pogut citar la totalitat dels 
atemptats, ja que, molts d’ells no s’han fet públics mundialment i degut al gran nombre 
d’atemptats els medis no donen importància als que consten de poques víctimes, apart de que 
en cada article es daten diferents dades de morts i ferits segons els diaris, per tant, per 
realitzar el estudi de comparació amb el turisme es seleccionaran els atemptats que han causat 
més danys i hi ha més informació disponible.  
 
Com a conclusions d’aquestes dos taules, podem dir que una gran part dels atemptats datats 
són dirigits als militars i al turisme.  També podem veure que el major causant d’atemptats a 
Turquia és el grup terrorista Partit dels Treballadors del Kurdistàn, PKK. 
 
El Partit dels Treballadors de Kurdistàn, de tendència independentista, és un partit polític 
fundat a Turquia l’any 1978. El president del partit és Abdullah Öcalan, condemnat a cadena 
perpètua per delictes de terrorisme i separatisme per la justícia turca des de 1999. Lluita per la 
independència del Kurdistàn, segons el diari BBC.14  
 
El PKK lluita per la independència de Kurdistàn com un estat i és considerat com a organització 
terrorista tant per l'estat Turc com per Estats Units i la Unió Europea, tot i no haver amenaçat 
cap interès d'Estats Units o la Unió Europea.  

                                                           
14

 BBC en el article http://www.bbc.com/news/world-europe-20971100#orb-footer. 

15 / 08 / 2015 Bingol  3 6  PKK Mina  
19 / 08 / 2015  Siirt 8 -   Bomba  
03 / 09 / 2015 Mardin  4 - Contra acte per la pau Suïcides yihadistes  Mina  
08 / 09 / 2015 Igdir 10 - Policies PKK  
15 / 09 / 2015 Mus 12 - Militars PKK Mina 
22 / 09 / 2015 Van  - 13 Militars PKK Cotxe bomba 
28 / 09 / 2015  Diyarbakir - 5 Militars PKK Bomba 
10 / 10 / 2015  Ankara 102 400 Contra acte per la pau 2 suïcides  Explosius 
02 / 11 / 2015 Istanbul  - 20   Cotxe bomba 
10 / 11 / 2015 Silvan  - 19 Comboi militar  PKK Mina 
01 / 12 / 2015  Bayrampas

a  
1 1 Atemptat al metro   

15 / 12 / 2015 Diyarbakir 2 23   Explosió 
23 / 12 / 2015  Istanbul  1 1 Atemptat al aeroport  Falcons de la llibertat del 

Kurdistàn  
Explosió 

27 / 12 / 2015 Cizre 3 2 Militars PKK Mina 
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El PKK lluita per aconseguir autonomies democràtiques en les diferents parts, territori que 
comprèn parts de l'Iraq, Síria, Iran i Turquia, mantenint un ideal de construcció d'una societat 
comunitària i socialista des de les pròpies tradicions del seu poble. 
 
Després del col·lapse de l'Imperi Otomà en la Primera Guerra Mundial, una gran part del seu 
territori va ser ocupat per les potències aliades. Després de l'armistici de 1918, la disputa sobre 
l'estatus futur del Kurdistàn es va dividir entre les potències aliades i els turcs. Els anglesos van 
ocupar i van controlar el total del sud de Kurdistàn, incloent la rica zona petroliera de Mossul i 
Kirkuk. Antep, Urfa i Maras va ser ocupat pels francesos. El Tractat de Sevres en 1920 va 
preveure la creació d'un estat kurd, però Mustafà Kemal Ataturk, el dirigent turc, va refusar 
ratificar-lo.  
El segon tractat, el de Lausanne, es va signar el 1923, els dignataris van ser Turquia, Anglaterra, 
França, Itàlia, Japó, Grècia, Romania i Iugoslàvia, que es va repartir el Kurdistàn en quatre 
parts. El Kurdistàn oriental per a l'Iran, el sud de Kurdistàn per a l'Iraq, la part sud-occidental 
per a Síria i el mitjà i nord-oest del Kurdistàn, la major part que cobreix 250,000 km2, per a 
Turquia.  
 
L'estat kemalista va desenvolupar una nova política per prendre el control de la regió i 
exterminar als kurds, van destruir tots els marcs de referència kurds i van prohibir l'ús del 
vocable Kurdistàn, així com el seu idioma. Per la mateixa raó, la nació kurda està físicament 
dispersa per tota Turquia, i la seva terra va ser expropiada mitjançant el "Acta de Residència 
Forçada" de 1930. Aquesta situació va ser agreujada posteriorment per les "Tesis Històriques 
Turks", de Ataturk, que atribueixen a la raça turca l'origen de totes les civilitzacions, relegant al 
poble kurd a l'estat de "turcs muntanyencs". Va haver-hi múltiples revoltes i intents de 
resistència contra els atacs turcs: 27 atacs entre 1920 i 1940. Inicialment van ser reeixits però 
Turquia els va derrotar amb l'ús de guerrilles.  
 
Amb la derrota de l'última insurrecció de Dersim en 1938 es va completar l'ocupació del 
Kurdistàn. A partir de llavors, Turquia va introduir un període d'assimilació i conformisme. Les 
escoles turques es van convertir en fonts d'assimilació. L'idioma turc va ser imposat subtilment 
i sense violència, mentre es prohibia el kurd. El mercat kurd subdesenvolupat va oferir una 
oportunitat única a la classe dominant turca per expandir la seva economia. La construcció de 
carreteres en els racons més allunyats del Kurdistàn van permetre obtenir als turcs els 
avantatges dels minerals i l'agricultura kurdes.  
 
Així es va iniciar un període de complicitat silenciosa al Kurdistàn. No obstant això, el 1973 la 
complaença que adormilaba als turcs va ser interrompuda pel nucli fundador del PKK que 
anunciava una nova etapa per al Kurdistàn a enarborar la reivindicació de la seva pròpia 
entitat. Turquia clarejava amb el naixement d'un nou moviment nacional. 
La fundació del PKK es remunta a 1973. En el procés de formació del nucli inicial, el lideratge 
del President actual, Abdullah Ocalan, va ser decisiu, va ser qui va formular i desenvolupar les 
línies principals donant vida al grup original. 
El PKK lluitava per l'emancipació de Kurdistàn rebutjant el xovinisme i el racisme. Les primeres 

activitats van ser organitzades entre joves de les escoles. Com comptaven amb molt poca 

propaganda i materials escrits, les idees polítiques es van difondre boca a boca. El treball entre 

els joves estudiants va tenir un impacte important entre els treballadors i camperols, ja que la 

major part provenia dels poblats més pobres o de les classes més desprotegides, aquest treball 

va influenciar també a les seves famílies.  
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El 1977, al local de la Unió d'Arquitectes i Enginyers, es va dur a terme una reunió general per 

avaluar el treball realitzat, que havia donat modestos resultats: 100 representants de diverses 

professions, altres representants de les organitzacions d'esquerra van assistir com a 

observadors. D'aquesta manera es demostrava com el grup es perfilava com una organització 

política. Després d'aquesta reunió els quadres dirigents van ser enviats a altres pobles del 

Kurdistàn. Posteriorment, es va dur a terme la primera reunió al Mont Ararat, sota una gran 

discreció, que va tenir una gran assistència. Més endavant es van dur a terme reunions similars 

a Erzurum, Dersism, Elazig i Antep, on van assistir representants de les regions veïnes.  

 

El govern turc i el seu servei secret veien les seves activitats amb una gran preocupació. Per tal 

d'acabar amb el grup, el pilot Necati, que venia d 'Agricultura, va ser infiltrat i el 1977 va 

tractar de provocar un incident a Ankara, però els membres del nucli van ser alertats i van 

poder escapar de l'arrest. Al Kurdistan, la policia secreta (MIT) pretenia liquidar als líders del 

grup. Hakki Karer va ser la primera víctima d'un acte de delació el 18 de març de 1977. La mort 

de Hakki Karer va tenir un profund efecte en el nucli. 

 El seu assassinat polític va mostrar que la política d'aniquilació del govern turc no permetria 

cap reforma constitucional o legislativa en relació als drets de la població del Kurdistàn. 

Aquesta política que va esdevenir com a conseqüència d’aquest assassinat, va produir l’inici de 

la guerra del govern turc contra els kurds. Abdullah Ocalan va analitzar aquests fets amb una 

gran objectivitat i va començar a treballar per fundar una organització política. En la tardor de 

1977 es va publicar el manifest "El camí per a l'emancipació kurda", que va ser el marc 

ideològic del PKK i les bases per construir un moviment nacional. 

 

 

 Impacte del terrorisme sobre el turisme a Turquia  

 

Una vegada s’han datat la majoria del atemptats a Turquia, els casos més sanguinaris i que han 

tingut més repercussió mediàtica amb les arribades internacionals de l’any del succés generals 

de Turquia i amb les arribades internacionals anuals de la regió concreta on hagi ocorregut. 

S’analitzaran els casos entre els anys 2015 fins al 2003, donant una breu explicació sobre les 

baixades de demanda de turisme internacional, relacionant les disminucions de demanda per 

temporada baixa o per un possible atemptat.  

 

Aquest apartat mostra l’objectiu principal del treball, on s’intentarà demostra que existeix una 

relació directa entre les disminucions de turistes amb els atemptats terroristes i els casos de 

violència.  

 

A continuació es mostra la gràfica que compren les arribades internacionals a Turquia l’any 

2015, classificades mensualment per poder tindre més precisió en els moviments turístics 

anuals. Les dades de la gràfica 8 són dades extretes dels estudis realitzats per el Turkish 

Stattistical Institute, ja que, en la seva base de dades s’han pogut trobar les arribades 

internacionals per regions concretes de Turquia i a més a més les dades es troben classificades 

mensualment, d’aquesta manera l’evolució del turisme en relació amb els atemptats és més 

clara i directa.  
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Total 2015: 36.244.632  

Les fletxes vermelles representen la posició que tindria la data del atemptat en el calendari 

anual, d’aquesta manera veiem més clar si la baixa del turisme coincideix amb la data exacta 

del atemptat.  

 

Gràfica 9: Arribades internacionals de Turquia 2015 (dades x 1000)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

- 20 de juliol de 2015:  Aquest atemptat a Suruç va deixar 30 morts i un centenar de ferits, 
segons el Ministeri de l'Interior turc. La localitat, governada per un partit kurd, es troba a la 
província turca de Sanliurfa, a cinc quilòmetres de la frontera amb la ciutat kurd-siriana de 
Kobani. 
 

La detonació es va produir durant una trobada social al pati del centre cultural d'Amara, un lloc 
de trobada comú d'activistes. L'edifici va acollir a nombrosos refugiats i periodistes durant el 
setge de l'Estat Islàmic a Kobani, a finals de 2014. 
Tot indica que l'atac perpetrat avui en un centre cultural de la ciutat turca de Suruç va ser obra 
del grup terrorista Estat Islàmic, va dir el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, segons 
el diari El Mundo en l’article anomenat “Ja són 30 els morts en un atemptat en un poble turc 
proper a Kobani”.  
 
En la gràfica 9, podem veure que el turisme estava en el seu moment amb més demanda, però, 
després d’aquest atemptat, la baixada de turistes internacionals va anar de cap a caiguda.  
Com que aquest atemptat és a finals de juliol, el resultat negatiu s’observa a l’agost. El juliol hi  
havia hagut 5.481.000 arribades internacionals, mentre que l’agost n’hi va haver 5.131.000. 
Fent la diferencia dels resultats, ens dóna una disminució del 6,38%  amb 350.000 arribades 
internacionals menys al mes següent del atemptat.  
 
Per poder saber si agost és el mes amb més demanda turística, en la següent taula es 
mostraran els resultats de les arribades internacionals a Turquia en el mes d’agost, també es 
datarà la variació del percentatge amb el mes de juliol, per poder visualitzar més els augments 
i les disminucions, i també es datarà els anys en que en dates properes hi ha hagut un 
atemptats que hagi pogut modificar els resultats del mes d’agost.  
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Taula 13: Arribades internacionals de Turquia juliol i agost  
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Juliol 5.480.502 5.214.519 4.593.511 4.571.389 4.597.475 4.358.275 4.343.025 4.084.764 3.624.156 

Agost 5.130.967 5.283.333 4.945.999 4.470.202 4.076.783 3.719.180 3.760.372 3.762.136 3.384.065 

% variació 
entre juliol i 
agost 

-6,37%  1,32 7,67 -2,21 -11,33 -14,66 -13,42 -7,90 -6,62 

Dates dels 
atemptat 
propers als 
mesos 
indicats 

 20 juliol 

 25 juliol 

 26 juliol 

 28 juliol 

 29 juliol 

 2 agost  

 10 agost 

 19 agost  

- -  20 
agost 

 17 
agost 

-  29 abril 

 4 maig 

 9 maig 

 27 
juliol 

 12 
maig 

 22 
maig 

Font: Turkish Statistical Institute 

 
En la taula 13, es confirma que els anys en que hi ha hagut un atemptat proper al període de 
temporada alta, les arribades internacionals disminueixen al mes d’agost, i en els mesos en 
que no s’ha trobat en els medis d’informació d’atemptats com per exemple en els anys 2014 i 
2013, hi ha un augment de la demanda entre juliol i agost.  
S’ha de dir, que en l’any 2013 va haver una treva de pau entre Turquia i el grup terrorista PKK, 
d’aquesta manera la tensió va disminuir en el país, i també va afectar positivament en el 
turisme.  
  
Com a conclusió d’aquesta taula, podem afirmar que el turisme generalment és sensible als 
atemptats que succeeixen, afectant negativament en la captació de turistes internacionals i 
per relació amb els ingressos econòmics que aquests suposen.  
 
Turquia és un país amb una gran extensió de km², per tant un atemptat que hagi passat a 
Istanbul, situat al nord-oest, no té perquè significar una disminució de turistes internacionals 
per exemple a Hakkari, situat al sud-est, ja que entre aquestes ciutats existeix una distancia de 
més de 1.700km. La percepció d’inseguretat causada pel terrorisme, disminueix com més 
distancia hi ha del indret on hagi succeït.  
Per tant, per tindre uns resultats d’afectació del terrorisme en un territori, estudiarem a més a 
més dels resultats a nivell d’estat, també ens centrarem en els resultats directament de la zona 
on hagi passat l’atemptat. 
 
Les dades del turisme internacional de Suruç no es troben disponibles. En aquest cas l’estudi 
del territori directament afectat no es pot realitzar degut a dades turístiques nul·les. Tot i que, 
amb els resultats estatals, podem veure una clara decaiguda posterior al atemptat, ja que la 
demanda hauria d’aconseguir el seu punt màxim de visitants, agost és el mes que es trobava 
en plena temporada alta.  
  

 

- 10 d’octubre de 2015: Turquia va patir l'atac terrorista més letal de la seva història: 
almenys 102 persones van morir i 400 van resultar ferides, segons l’article del diari abc 
anomenat “Els quatre atemptats més sanguinaris de Turquia”. L’atemptat va ser 
presumptament perpetrat per dos suïcides contra un acte per la pau entre l’estat turc i el 
grup militar PKK, aquesta protesta s'anava a celebrar dues hores després del atemptat al 
costat de l'estació de tren d'Ankara.  
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En la gràfica 9 podem veure que mentre durant tot l’any ha experimentat una continuïtat 
d’augment de turistes internacionals, hi ha una directa disminució d’arribades internacionals 
des de 3.301.000 d’octubre, i en comparació amb novembre hi ha disminució del 47,87%, 
deixant la xifra a 1.720.554 arribades internacionals, el mes de novembre. També podem 
observar que al desembre el descens continua disminuït amb un 14,88% corresponent al mes 
anterior, novembre. 
 
Centrant-nos en els resultats que ha experimentat la ciutat d’Ankara durant tot l’any, podrem 
veure més detalladament el efecte que ha tingut el terrorisme directament sobre aquest destí.  
Els resultats d’Ankara l’any 2015 d’arribades internacionals segons Turkish Statistical Institute 
són:  
 
Taula 14: Arribades internacionals Ankara 2015 

 Ankara Gener  Febrer  Març Abril  Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre  Desembre 

Total: 
34607 

1700 3048 2269 2561 3003 3335 3759 4511 3507 2232 2296 2386 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

En la ciutat d’Ankara, la repercussió del turisme és més directa i el efecte és més ràpid que a 

nivell estatal. En la taula 14, es pot veure que la disminució ja es present en el mes d’octubre, 

mentre que en la gràfica 9, on es representa tota Turquia, la disminució no es veu fins al mes 

següent.  

La disminució d’arribades internacionals corresponent al mes d’octubre, fa referencia a un 

36,36% menys que al mes de setembre.  

A novembre i desembre s’aprecia un petit augment, però no és comprable amb els augments 

que es mostraven abans del atemptat. D’octubre a novembre de 64 persones i de novembre a 

desembre de 90. En els mesos anteriors els augments eren majoritàriament superiors a 350 

turistes.  

 

Com a conclusió del cas del 10 d’octubre del 2015 a Ankara, podem afirmar que existeix una 

disminució del 36,36% corresponent amb el mes anterior al atemptat.  

La mitjana de visitants durant el 2015 és de 2.883,91 turistes internacionals mensuals, els únics 

mesos que no superen la mitjana d’arribades són octubre, el mes del atemptat, i els mesos 

següents, corresponent a novembre i desembre, però també hi hem d’afegir els mesos de 

gener, març i abril. També hem d’afegir que la baixada de gener podria ser degut al atemptat 

del 6 de gener, que està datat en la taula 11. En aquesta comparativa, ens els anys següents 

podrem veure si és una baixada de turistes coincident amb temporada baixa, ho realment 

existeix una afectació directa.  

També podem apreciar que el mes d’octubre és el que data amb menys arribades 

internacionals.  

 

A continuació es mostrarà en la gràfica 11 els resultats del turisme mundial de Turquia l’any 

2013, ja que del 2014 no s’ha trobat documentació suficient d’atemptats per poder fer un 

estudi dels moviments turístics respectius.  
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Gràfica 11: Arribades internacionals de Turquia 2013 (dades x 1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

- 11 de maig de 2013: Van morí 51 persones i 140 ferits a la localitat fronterera turca de 

Reyhanli, que el Govern atribueix als "atacants vinculats al règim sirià", segons el diari La 

Vanguardia en l’article anomenat “El pitjor atemptat de la història de Turquia, a menys 

d'un mes d'eleccions”.  

En aquest atemptat no apreciem una disminució ni al mes de maig ni al juny, la demanda del 

turisme segueix el seu procediment normal en quan a temporada baixa i temporada alta.  

La temporada alta es situa entre juny  i comença a disminuir a setembre, tenint el pic més alt 

de la demanda en el mes d’agost. A partir de setembre i octubre seria temporada baixa fins a 

abril maig quan es comença a notar l’augment d’arribades internacionals.  

 

Taula 15: Arribades internacionals de Turquia dels mesos abril, maig i juny en diferents anys  

(dades x 1000) 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Abril 2.437 2.652 2.451 2.168 2.290 
Maig 3.804 3.900 3.810 3.232 3.283 
Juny  4.123 4.335 4.074 4.571 3.780 

Font: Turkish Statistical Institute 

 
Podem veure que les dades d’aquests mesos són aproximadament molt similars durant els 
quatre anys consecutius, per tant, l’evolució de la demanda en el mes de maig de 2013 no 
mostra en les dades generals de l’estat cap variació extraordinària o inclús una baixada de 
demanda, és més, continua en augment durant els anys. 
En la gràfica 11, per tant, no hi ha clara una disminució per demostrar que ha sigut causant del 
atemptat.  
 
Però que va passar en les arribades turístiques en la província de Hatay  del poble Reyhanli?  
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Taula 16: Arribades internacionals Hatay 2013 
Hatay Gener  Febrer  Març Abril  Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre  Desembre 

Total: 
5.971 

 341 441 320 471 465 613 734 812      456      530   448 336 

Font: Turkish Statistical Institute 

 
En la província de Hatay podem veure una disminució de la demanda, en el mes de maig quan 
la demanda hauria d’estar en augment, ja que, aquest mes és l’entrada a la temporada alta. 
Encara que la disminució sigui insignificant, no és coherent quan es troba a les portes de la 
temporada alta, per tant, lògicament maig tindria que mostrar un resultat superior a abril i 
proper a juny.  
La disminució representa un 1,27% referent als mesos de abril i maig. Podem entendre que la 
disminució també no és molt significativa, ja que, Reyhanli només és un poble de la província 
de Hatay, no representen un gran potencial turístic estatalment.  
 
En l’any 2013 també va haver-hi una revolta antigovernamental el mes de juny, que segons el 
diari abc en l’article “Els perdedors del «boom» turístic de Turquia”, aquest acte va espantar a 
desenes de milers de possibles visitants. Entorn del 40% de les reserves hoteleres (gairebé 
216.000) van ser posposades o cancel·lades en aquells dies, especialment a Istanbul, provocant 
pèrdues estimades de 54.700.000€. 
«Abans de les protestes, els resultats del turisme a Istanbul, pel que fa a reserves i allotjament, 
van estar per sobre de totes les expectatives. Però la taxa d'ocupació del hotel Les Ottomans 
va caure un 60% aquell estiu respecte al període anterior l'any passat », deia Mehmet Kirklar, 
gerent del luxós Hotel Les Ottomans. No era l'únic: «No venc res, aquest any serà un desastre. 
He perdut un 80% dels meus ingressos », es queixava al juny Emrah, un venedor especialitzat 
en joieria i pashmines, que sol fer bons negocis amb els turistes espanyols. 
 
Però per a juliol, va resultar evident que amb prou feines s'havien produït cancel·lacions a 
l'interior i la costa del país. A finals d'estiu, l'alleujament era patent: tot i l'impacte de les 
protestes, Turquia va rebre 4 milions de visitants al juny, un creixement del 5% respecte al 
període anterior. Fins i tot a Istanbul, la ciutat més afectada per la publicitat negativa, va 
créixer un 2%. Una fracció del que podria haver estat si no hagués ocorregut la revolta (la taxa 
de creixement venia sent d'entre un 27% al febrer, la més alta, a un 18% al maig, tot just un 
mes abans dels disturbis), però suficient per salvar la temporada. 
 
Com a conclusió d’aquest fragment d’article i del any 2013, les dades de l’afectació turística 
per atemptats són més fàcils de percebre amb dades de pernoctacions hoteleres i amb dades 
pròpies dels establiments turístics, la deducció és més directa que estudiant tota la província i 
amb les dades generals d’arribades internacionals.  
Turquia és un destí on el turisme és sensible als atemptats, hi ha una reacció de disminució de 
la demanda hotelera i d’arribades internacionals, però tot i així, continua creixent 
turísticament i la demanda es recupera en termes curts de temps.  
 

En quan al any 2008, a la taula 11 tenim datats tres atemptats, d’aquets tres ens centrarem en 

el cas que va succeir a Istanbul el 27 de juliol en un centre comercial. Aquest acte violent va ser 

provocat pel grup terrorista PKK, en el qual van morir 17 persones i va haver 153 ferits.  

És un altre cas en un destí turístic important de Turquia i a més a més va ocorre en temporada 

alta. La següent gràfica mostrarà les arribades internacionals de Turquia l’any 2008 per poder 

veure l’evolució i l’efecte general que va causar aquest atemptat. 
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Gràfica 12: Arribades internacionals de Turquia 2008 (dades x 1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

- 27 de juliol de 2008: Van morí 17 persones i altres 153 resulten ferides, 14 d'elles de 

gravetat, en diversos atemptats perpetrats en un barri comercial d'Istanbul. La premsa 

turca responsabilitza a l'il·legal Partit dels Treballadors de Kurdistàn de la massacre, segons 

el diari La Vanguardia en l’article anomenat “El pitjor atemptat de la historia de Turquia, a 

menys de un mes per les eleccions”.  

 

Com hem vist en gràfiques anteriors, el pic de la temporada alta és en el mes d’agost. En la 

gràfica 12 la demanda turística comença a declinar negativament al juliol quan tindria que 

continuar en augment en condicions de normalitat.  

 

En l’any 2008, Turquia va tindre dos atemptats més apart d’aquest. Al ser atemptats al 

començament d’any, poden haver afectat la correcta evolució de la demanda. El primer va ser 

el 3 de gener a Diyarbakir i el següent es va produir el 9 de maig.  

 

En el mes d’agost hi ha una decaiguda del 7,91% de demanda en comparació amb la demanda 

del mes de juliol, que en nombres d’arribades internacionals signifiquen 323.000 menys de 

turistes.  

En quant a les dades directes d’Istanbul, podrem veure si la disminució general també esta 

representada en les dades de la ciutat en la taula 17:  

 

Taula 17: Arribades internacionals Istanbul, Atatürk 2008 

Atatürk Gener  Febrer  Març Abril  Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre  Desembre 

Total: 
87.268 

4719 8217 6229 7749 7205 7393 10450 9598 6691 6206 5875 6936 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

En les dades d’Istanbul també existeix una disminució de visites internacionals en el mes 

d’agost, amb un 8,15% menys d’arribades internacionals  que en el mes de juliol que 

representen 852 menys de visitants que en el mes anterior.  
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Per poder apreciar millor la demanda que hagués pogut aconseguir Istanbul en el mes d’agost 

comparant les arribades d’altres anys propers al 2008.  

 

Taula 18: Arribades internacionals d’Istanbul dels mesos abril, maig i juny en diferents anys  

 2008 2007 2006 2005 

Juliol 10.450 9.820 8.931 8.666 
Agost 9.598 11.497 9.951 8.862 
Setembre  6.691 6.967 6.411 6.024 

Font: Turkish Statistical Institute 

 
En els tres anys anteriors al 2008, existeix un augment d’arribades internacionals en el mes 
d’agost i la decaiguda per l’inici de temporada baixa al setembre. Els percentatges dels 
creixement d’arribades internacionals en el període de temps entre juliol i agost respecte als 
anys anteriors del 2008 són els següents: 

 2007 creixement de 17,07%  

 2006 creixement de 11,42% 

 2005 creixement de 2,26% 

 

Cada any Turquia experimenta un augment general de les arribades internacionals, malgrat i la 

gran quantitat d’atemptats durant un any natural.  En els casos concrets també podem veure 

com evoluciona amb els anys, els augments d’arribades mundials van creixent amb els anys.  

Per tant, es un motiu més per involucrar l’atemptat en la caiguda de demanda en el mes 

d’agost del 2008.  

En els anys exposats des de 2007 fins a 2005 agost és el mes en que Turquia rep més turistes, i 

en 2008 en comptes de superar a juliol en arribades internacionals, començar a disminuir i a 

entrar en la temporada baixa.  

 

Com a conclusió d’aquest atemptat podem dir que és un clar exemple on les accions 

terroristes afecten directament les arribades de turistes internacionals.  

Tres anys consecutius on agost era el mes de màxima demanda i quan al 2008 succeeix un 

atemptat a finals de juliol, la demanda no supera el mes de juliol del mateix any i és inferior a 

la demanda dels dos anys anteriors.  

 

Seguidament es realitzarà el estudi del 2007 i el cas concret de Ankara, un dels indrets turístics 

amb més demanda del turisme de Turquia. 

En el 2007, s’han registrat tres atemptats en la taula 11, dels quals el cas d’Ankara és el que 

s’ha emportat més víctimes.  

 

En la següent gràfica podem veure l’evolució del turisme del any 2007 de Turquia:  
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Gràfica 13: Arribades internacionals de Turquia 2007 (dades x 1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

- 22 de maig de 2007: Va haver-hi un atemptat suïcida que va causar 6 morts i 80 ferits en 

un gran centre comercial d’Ankara. 

 

El mes de maig de 2007 no hi ha una disminució de turisme a Turquia, el cas d’Ankara no ha 

afectat a la totalitat del turisme del país.    

En la línia que representa les arribades internacionals no hi ha una disminució irracional.  

A continuació es mostrarà els resultats anuals del turisme d’Ankara l’any 2007 i la comparació 

amb anys anteriors i posteriors per poder apreciar si realment hi ha hagut una reacció turística 

amb aquest atemptat.  

 

Taula 19: Arribades internacionals d’Ankara 2007 

Ankara Gener  Febrer  Març Abril  Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre  Desembre 

Total:  
26.118 

1833 2422 1554 2151 1991 2772 2762 2562 2560 1928 1553 2030 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

En les dades d’Ankara hi ha una disminució de les arribades turístiques internacionals en el 

mes de maig, a l’entrada de la temporada alta anual, com podem veure en la gràfica 11 on 

mostra el procediment anual de la demanda.  

 

Ankara va rebre 160 visitants menys que en el mes d’abril i 781 menys que el mes de juny, 

aquesta disminució corresponent entre els mesos del mes d’abril i maig representa un 7,44% 

menys de turisme internacional.  

 
Per comprovar que no ha estat una coincidència, en la següent taula es mostraran els resultats 
del turisme d’Ankara en els mesos d’abril, maig i juny d’any anteriors i posteriors: 
 
 
 



 
 

50 
   
 

700 697 
1.107 1.348 

2.302 2.403 
3.181 2861 

2502 
2108 

1053 862 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Total 2005: 21.124.886 

Taula 20: Arribades internacionals Ankara en els mesos d’abril, maig i juny.  

 2008 2007 2006 2005 

Abril 2063 2151 1822 1545 
Maig 2309 1991 1852 1645 
Juny  2762 2772 2357 1817 

Font: Turkish Statistical Institute 

 
El turisme internacional d’Ankara només disminueix en l’any 2007 en els quatre anys 
consecutius exposats.  
En altres anys, existeix un augment d’arribades internacionals en el mes de maig. 
Els percentatges dels creixement d’arribades internacionals entre els mesos de abril i maig 
respecte als anys anteriors i al any següent del 2007 són els següents: 

 2008 creixement de 11,92%  

 2006 creixement de 1,65% 

 2005 creixement de 6,47% 
 
Com a conclusió d’aquest atemptat podem dir que és un exemple on les accions terroristes 
afecten les arribades de turistes internacionals, ja que, l’atemptat s’ha donat en un indret 
turístic i en un centre comercial, que és un punt on es concentra molta gent i a més a més gran 
part de turistes.  
En els quatre anys consecutius la única disminució ha estat referent a la del 2007, aquesta 
reducció d’arribades internacionals es troba en el moment en que la demanda per temporada 
alta, per tant, aquesta disminució no es coherent amb el període en que es troba, i per això 
associem l’atemptat amb aquesta disminució de turisme.  
 

L’any 2005 va ser un any en que Turquia va sofrir una gran quantitat d’atemptats. En la taula 
11 estan datats 7 d’ells, la majoria van succeir en temporada alta.  
En aquest cas la comparació anual de Turquia amb anys posteriors no serà molt viable, ja que, 
en l’any 2004 i 2003 també van succeir una gran quantitat d’atemptats. 
En quant a les arribades generals de Turquia de l’any 2005 es mostraran a la gràfica 14.  
 
Gràfica 14: Arribades internacionals de Turquia 2005 (dades x 1000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

- 16 de juliol de 2005: Moren 5 persones i 13 més van resultar ferides en un atemptat contra 

un mini-bus a la ciutat turística turca de Kusadasi, a la costa de l'Egeu, segons el diari abc en 

l’article “Els atemptats terroristes més mortífers contra turistes estrangers”.  
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En aquesta ocasió un grup kurd escindit del PKK, conegut com els Falcons Alliberadors de 
Kurdistan (TAK), es va atribuir l'autoria de l'atemptat i va amenaçar amb properes accions 
contra centres turístics en aquesta zona. Aquest és un cas dirigit clarament al públic turista i al 
punt on es concentra més turistes per temporada alta.  
 
L’estudi del territori de Kusadasi, és més difícil degut a falta de dades. La província d’aquesta 
ciutat és Aydin, i només disposem de les dades dels excursionistes i dels turistes que entren a 
la província a per via marítima. Tots els turistes que venen a Turquia amb avió i es desplacen 
posteriorment a Aydin, no estan registrats, per tant, aquest estudi es basarà amb les dades de 
les excursions i els turistes que es desplacen amb vaixells cap a la província de Aydin.  
En la següent taula s’exposaran 4 anys consecutius per veure l’evolució de la demanda.  

 

Taula   21: Excursionistes i arribades internacionals via marítima Aydin dades anuals 

 2006 2005 2004 2003 

Aydin  15 29 31 30 
Font: Turkish Statistical Institute 
 

Generalment Turquia augmenta de turistes cada any, aquí podem veure la successió del 2003 
al 2004 que hi ha un augment, però, a partir del 2005 hi ha una disminució que repercuteix 
també en la temporada del any vinent amb una baixada aproximadament del 50%.  
 
Els anys 2003 i 2004 van ser un període on el terrorisme es va emportar moltes vides a 
Turquia. Amb 5 atemptats van morir 74 persones i van resultar ferides unes 774 més en tan 
sols aquest període de dos anys.  
Els atemptats del 2003 aniran relacionats amb la demanda del inici d’any de 2004, ja que els 

atemptats més sanguinaris de 2003 van ocorre a finals d’any, en el mes de novembre.    

Quatre dels cinc atemptats que seran explicats seguidament amb més detalls, van succeir a 

Istanbul, un dels punts més importants del turisme de Turquia.  

La majoria d’aquets atemptats es van donar en llocs públics on hi freqüenta molta gent 
innocent i turistes, dos dels tres atemptats del 2004 es van donar en un hotel i en un autobús, 
dirigits expressament al públic turístic.  
 
Seguidament es mostraran les gràfiques corresponents als anys 2003 i 2004 de les arribades 
internacionals de Turquia.  
 
Gràfica 15: Arribades internacionals de Turquia 2003 (dades x 1000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Turkish Statistical Institute 
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Gràfica 16: Arribades internacionals de Turquia 2003 (dades x 1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

Atemptats del 2003:  
 

- 15 de novembre de 2003: Dos cotxes bomba esclaten simultàniament, al costat de 
sengles sinagogues a Istanbul i causen 30 morts i 277 ferits. Les autoritats turques van 
atribuir l'atemptat a Al-Qaida. 
Aquest atemptats no va dirigit al turisme, sinó al patrimoni cultural i religiós d’Istanbul.  

 

- 20 de novembre de 2003: 32 morts i 450 ferits en dos atemptats amb bomba al centre 
d'Istanbul, un a escassos metres del Consolat General Britànic i un altre davant de les 
oficines del banc britànic HSBC. L'hi va atribuir el Front dels Combatents Islàmics del Gran 
Orient (FCIGO) i les 'Brigades d'Abu Hafs Al-Masri', vinculades a Al-Qaida. 

 
Aquests actes terroristes no anaven dirigits al turisme, la disminució de turisme al mes de 
novembre podria ser degut al procediment normal de la demanda. Istanbul avarca una gran 
dimensió de territori, no tots els atemptats afectaran de la mateixa manera, sinó que segons 
on s’hagin produït seran més condicionants de la baixada del turisme.  
 
Aquests atemptats generalment no han afectat al turisme, el procediment de la demanda és 
lògic i no hi ha alteracions imprevistes.  
 

Atemptats 2004:   
 

- 24 de juny de 2004: Quatre morts i 20 ferits en un atemptat suïcida del radical Partit 
d'Alliberament Popular Revolucionari en un autobús a Istanbul. Unes hores abans un altre 
artefacte va causar tres ferits costat de l'hotel de Ankara on s'anava a allotjar el president 
nord-americà, George W. Bush, en la seva visita a Turquia. 

 

- 2 de juliol de 2004: Sis morts i 15 ferits al fer explosió una bomba atribuïda al Partit dels 
Treballadors del Kurdistan (PKK) al pas d'un comboi en què viatjava el governador de la 
regió de Van (sud-est de Turquia), Hekmet Tan , que va sortir il·lès. 
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- 10 d’agost de 2004: Dos morts i dotze ferits, entre ells quatre turistes espanyols, en 
explosions simultànies en dos hotels a Istanbul, reivindicades per les Brigades Abu Hafs Al 
Masri i pel PKK. 

 
La demanda anual de Turquia del any 2004 és superior a 2003 i inferior al 2005, per tant tots 
els mesos segueixen un procés correcte i sense variacions incoherents per els atemptats.  
 
Però, hi ha variació en la demanda de Istanbul?  

 

Taula 22: Arribades internacionals d’Istanbul  

Istanbul  2004 2003 2002 

Maig 4240 3567 2982 
Juny 4327 3993 3205 
Juliol 6251 5237 4505 
Agost 6825 5572 5270 
Setembre 5118 4141 4003 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

Istanbul és el punt turístic més important de Turquia, com hem dit abans, d’una gran extensió 
territorial i amb grans recursos patrimonials i turístics.  
 
Com a conclusió dels atemptats del 2003 i 2004 podem afirmar que els anteriors atemptats no 
han produït una disminució en la demanda del turisme a Istanbul, aquets últims atemptats no 
han sigut els més mortífers tot i que hagi hagut una gran quantitat de persones ferides.  
 
Possiblement aquets atemptats han contribuït a que la demanda turística de Turquia tingui 
una evolució més lenta en la capacitat per atreure turistes, però encara que hi hagi atacs 
terroristes el turisme continua creixent generalment cada any.  
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 Conclusió sobre el cas de Turquia  

 

Turquia és un país que malgrat la gran quantitat d’atemptats anuals, continua tenint un 

turisme que cada any atrau a més arribades internacionals.  

En la següent taula es veu les arribades internacionals des de 2006 fins a 2015 i el percentatge 

de variació corresponent amb l’any anterior.  

 

Taula 23: Arribades internacionals Turquia i percentatge de variació amb l’any anterior  

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

36244632 36837900 34910098 31782832 31456076 28632204 27077114 26336677 23340911 19819833 
-1,61% 5,52% 9,84% 1,04% 9,86% 5,74% 2,81% 12,83% 17,76% -6,17% 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

En nou anys consecutius, només dos, han tingut una disminució d’arribades internacionals. 

Generalment el turisme de Turquia quan sofreix una baixada de demanda en el període 

següent ho recupera. La raó per la qual passa aquest fenomen en el turisme de Turquia, 

podrien utilitzar l’estratègia de màrqueting d’innovar el producte i disminuir preus  per 

remuntar les arribades que no van obtenir en anys anteriors.  

 

Amb els anteriors estudis dels atemptats em pogut veure que generalment afecta al turisme 

de Turquia, però el resultat de la catàstrofe s’apreciava millor mirant les variacions del turisme 

de la pròpia província on havia succeït.  

 

S’ha aconseguit registrar 58 atemptats des de 2003 fins a 2016, a partir d’aquí hem pogut 

saber quins atemptats eren els més mortífers, quan i per qui havien estat provocats.   

Dels 58 atemptats 14 anaven directament dirigits al sector del turisme, que representa un 

24,14% del total dels 58 atemptats, d’aquets 14 atemptats als turistes 9 s’havien realitzat amb 

temporada alta, això indica que els terroristes anaven directament amb la plena intenció de 

repercutir negativament la temporada alta del turisme i poder matar més persones innocent 

per tindre més repercussió mediàtica.  D’aquests 14 atemptats van comptabilitzar 65 víctimes 

mortals.  

 

També hem pogut apreciar que hi havia molts atacs on l’objectiu eren els militar, dels 58 

atemptats registrats 14 eren per militar i policies, d’aquests van datar 63 morts.  

S’ha de dir, que la gran majoria d’atacs, concretament 20 de 58, no saben o no és segur qui l’ha 

provocat.  

 

Els grups terroristes que han comés més atemptats han sigut el PKK i Al Qaeda, el PKK dels 58 

atemptats va protagonitzar 19 i Al Qaeda 3.   

El PKK també ha sigut el grup terrorista més mortífer amb 108 mort i posteriorment Al Qaeda 

amb 62 morts.  

Turquia disposa de 7 grups terroristes datats en els anteriors atemptats, aquest fet, genera 

sensació d’inseguretat en el turisme i desconfiança per poder viatjar sense preocupacions. 
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Seguidament s’exposarà una taula amb el resum dels atemptats classificats per els anys 

corresponents quan van succeir, s’explicarà resumidament els efectes que han tingut ela 

temptats sobre el territori del Turquia en general i els efectes que ha tingut sobre la província 

d’on ha succeït l’atemptat exactament:  

 

Taula 24: Resum d’atemptats des de 2003 fins 2015 

 Zona  Víctimes Resposta del turisme als atacs terroristes amb percentatges   Objectiu Temporada  

2015      

20 de juliol  Suruç 33  Disminució del 6,38% d’arribades internacionals entre els 
mesos de juliol-agost de Turquia. 

 No es van trobar dades suficients per realitzar el estudi 
de Suruç. 

-  

10 
d’octubre  

Ankara 102  Disminució del 47,87%  d’arribades internacionals entre 
els mesos de octubre-novembre de Turquia. 

 En els mesos de setembre-octubre hi ha una disminució 
del 36,36% d’arribades internacionals al territori 
d’Ankara. 

Acte per 
la pau 

 

   

 

2013      

11 de maig Reyhanli 51  No es percep una disminució en les dades anuals de les 
arribades internacionals de Turquia. 

 En el poble de Reyhanli, hi ha una disminució del 1,27% 
entre els mesos de abril-maig, quan en abril i juny les 
arribades augmenten.  

-  

 

 

2008      

27 de juliol Istanbul 17  Disminució del 7,91%  d’arribades internacionals entre 
els mesos de juliol-agost de Turquia. 

 A Istanbul, hi ha una disminució del 8,15% entre els 
mesos de juliol-agost, quan en tres anys anteriors 
consecutius augmenta amb un mínim de 8,80% les 
arribades internacionals. 

Centre 
Comercia

l 

 

 

 

2007      

22 de maig  Ankara 
 

6  No es percep una disminució en les dades anuals de les 
arribades internacionals de Turquia. 

 Hi ha una disminució del 7,44% entre els mesos de abril-
maig al turisme d’Ankara, quan en els anys 2008, 2006 i 
2005 hi ha un augment superior al 1,65 d’arribades 
internacionals   

Centre 
Comercia

l 
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2005      

16 de juliol Kusadasi 5  No es percep una disminució en les dades anuals de les 
arribades internacionals de Turquia. 

 En Aydin, la província de Kusadasi, hi va haver una 
disminució del 6,45% en l’any 2005 comparant amb els 
resultats del 2004, i en comparació amb els resultats del 
2006, hi ha una disminució de 51,61% menys. Per tant 
aquest cas afecta el mateix any del succés i en l’any 
següent.   

 

Turistes  

 

 

2004      

24 de juny Istanbul 4  No es percep una disminució en les dades anuals de les 
arribades internacionals generals. 

Autobús  

2 de juliol Sud-est 6  No es percep una disminució en les dades anuals de les 
arribades internacionals generals. 

Regió 
Vam 

 

10 d’agost Istanbul 2  No es percep una disminució en les dades anuals de les 
arribades internacionals generals. 

Hotels  

 

 

2003      

15 de 
novembre 

Istanbul 30  No es percep una disminució en les dades anuals de les 
arribades internacionals generals. 

Sinagoga  

20 de 
novembre 

Istanbul 32  No es percep una disminució en les dades anuals de les 
arribades internacionals generals. 

Banc 
Britànic 

 

Font: Turkish Statistical Institute 

 

 

Amb els onze atemptats estudiats anteriorment, podem veure que majoritàriament existeix 

una relació amb el turisme i el terrorisme. Els territoris que tenen una gran atracció turística 

afecten a fluctuacions de les arribades internacionals de Turquia, però, per altra banda, també 

veiem que els atemptats dels pobles que no són altament coneguts com Reyhanli i Kusadasi, 

no afecten a les arribades internacionals anuals de Turquia.  

 

En el cas de Istanbul i Ankara, es percep les disminucions de 7,91% i 47,87% respectivament en 

les arribades internacionals anuals de Turquia  en els mesos corresponents quan van succeir i 

el anterior.   

 

Els atemptats que han succeït en les destinacions turístiques acostumen a donar-se en 

temporada alta per una major repercussió en els danys.  

 

Per concloure el cas de Turquia, poem afirmar amb l’estudi d’aquests 11 territoris en posicions 

geogràfiques de Turquia diferents i en situacions turístiques diferents, que la reacció que 

tenen en comú és la disminució del turisme amb els atemptats terroristes que han sofert.  
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Conclusions 

L’esser humà és sociable i curiós per naturalesa, els desplaçaments a destins llunyans i 
desconeguts, no són més que la necessitat de conèixer i descobrir cultures diferents i sobretot 
poder relacionar-nos amb persones diferents. 

Per satisfer aquesta necessitat hem inventat mil i un invents per poder desplaçar-nos cada 
vegada a més distancia i més ràpid, apart que hem establert un sistema per negociar i oferir els 
serveis que satisfan les inquietuds turístiques.  

Cada any viatja més gent que l’anterior, les arribades internacionals han augmentat un 4,4% 
des del 2004 fins al 2015 segons el baròmetre de la OMT.  

El turisme apart de tenir una gran importància social, també està present en l’economia, 
representant un 9,8% de la producció econòmica mundial.  

En quant a la guerra, encara que amb el pas del temps vagi disminuint els conflictes armats, el 
terrorisme present genera un impacte al turisme mundial.  

En aquest treball hem pogut veure la repercussió del terrorisme en les arribades internacionals 

i la influencia que té la imatge turística del país reconeguda com perillosa o violenta en 

l’atracció de turistes internacionals.  

Amb la comparació dels estats amb guerra i pau, hem pogut apreciar que els estats amb més 

visitants del món es consideren pacífics i que els països més pacífics reben una quantitat molt 

superior d’arribades internacionals i ingressos per turisme que els estats menys pacífics.  

En el cas concret de Turquia, dels 11 atemptats estudiats, en l’atemptat més mortífer amb 102 

morts que  hem pogut veure, el 10 d’octubre del 2015 a Ankara,  les repercussions van ser que 

el turisme va disminuir un 47,87% (en termes d’arribades internacionals) entre els mesos 

d’octubre i novembre del mateix any, i en la província d’Ankara va disminuir un 36,36% 

d’arribades internacionals de setembre a octubre.  

 

En els atemptats estudiats es pot apreciar una reacció negativa en el turisme de Turquia, 

podem veure que les afectacions a les destinacions més turístiques de Turquia tenen una 

repercussió estatal més significativa, per altra banda, en els territoris en que no són tant 

turístics, la repercussió no s’intuïa tant a nivell estatal, però si que hi ha una afectació en la 

província del territori. Independentment del cas del atemptat, sigui més mortífer o menys, o 

s’hagi produït en una localitat turística o no tant turística, els atemptats terroristes tenen una 

reacció negativa en el turisme en qualsevol indret.  

També però, els atemptats terroristes que han tingut una afectació més greu en el turisme, 

són els que s’han ocasionats als territoris amb més demanda turística, en el moment de 

temporada alta quan es concentraven més arribades internacionals i els que han ocasionat 

més morts.   
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Com a conclusió final del treball, mitjançant l’estudi de les localitzacions geogràfiques 

mundials d’on es la pau i la guerra anualment i amb la comparació dels turistes internacionals 

respectives i amb l’estudi dels fluxos turístics de Turquia amb comparació amb els atemptats 

corresponents, hem pogut verificar que el terrorisme és un factor determinant en la demanda 

del turisme internacional i que , per tant, afecta negativament les arribades internacionals.  

 

És un fet que el turisme està canviant, experimentant un creixement mundial on el turisme 

cada vegada està més al abast de més persones i d’aquesta manera provoca que el turisme 

augmenti massivament en el nombre de turistes internacionals any rere any. 

Al mateix moment que el turisme canvia, el turisme també està canviant les societats 

mentalment, creant societats més obertes a l’acceptació de persones i cultures diferents, i 

també més disposició social a viatjar per descobrir indrets diferents al territori habitual.  

Per altra banda el terrorisme i les guerres també estan canviant diàriament, reduint-se poc a 

poc amb el temps, cada vegada hi ha menys guerres i cada vegada aquestes durant menys 

temps. 

Amb aquest treball també podem dir que és un fet que el terrorisme afecta negativament al 

turisme, provocant la cancel·lació de reserves hoteleres i repercutint a la imatge turística de 

molts indrets. 

 

Però, i si el turisme estigués creant tants vincles socials afectius globalment que en un futur 

pogués abolir el terrorisme?  
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Annexos 

 
Artículo del Periódico: El confidencial  

 Fecha: 22.05.2016  

Link: http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-05-22/posible-atentado-egyptair-campana-

estado-islamico-turismo-egipto-tunez-turquia_1202695/ 

 

¿Atentado terrorista? 

El siniestro de EgyptAir que puede quebrar el turismo en la región.  

El incidente de este jueves es lo último que necesitaba un país cuya economía 

depende del turismo. El hecho de que solo viajasen 56 pasajeros dice mucho de cómo 

está el sector.  

Al conocer la noticia de la desaparición de un avión de EgyptAir sobre el Mediterráneo, a 
muchos les ha venido a la mente la fecha del 31 de octubre de 2015. Aquel día, el vuelo 9268 
de la compañía rusa Metrojet despegó del aeropuerto egipcio de Sharm El Sheij con destino 
San Petersburgo. La mayoría de los pasajeros eran turistas que habían pasado unos días de 
vacaciones en la popular región costera de la provincia del Sinaí. Sin embargo, poco después 
de su salida, el avión se desintegró en el cielo mientras sobrevolaba el desierto egipcio. En 
pocos días lo que muchos temían quedó confirmado: se trataba de un atentado que reivindicó 
el Estado Islámico, probablemente llevado a cabo como represalia por la intervención rusa en 
la guerra de Siria. 
 
El incidente de este jueves es lo último que necesitaba un país cuya economía depende 
desesperadamente del turismo. El hecho de que solo viajasen 56 pasajeros (las otras 10 
personas a bordo eran personal de vuelo) es ya de por sí un indicador de lo mal que le va al 
sector. Tras una bomba, un secuestro y una desaparición de vuelos de EgyptAir en menos de 
un año, no es solo la compañía aérea la que sufre. 
 

El atentado del Sinaí tuvo como consecuencia la cancelación inmediata de numerosos vuelos 
europeos a Sharm El Sheij, causando un profundo daño a las finanzas locales. El patrón era 
conocido: así había sucedido en Túnez tras los atentados del Bardo, en marzo, y en Susa, a 
principios de verano. Y lo mismo está ocurriendo en Turquía, después de dos atentados 
suicidas en lugares turísticos en Estambul, además del enfrentamiento con Rusia, y del 
conflicto armado que afecta al país, cuyos efectos se dejan sentir cada vez más en las grandes 
ciudades. 
 
“Todos estamos deseando olvidar 2015”, afirmaba a finales de enero el director de la Oficina 
General de Turismo de Túnez, Abdellatif Hamam. “Desde junio de 2015 hemos reforzado la 
seguridad en aeropuertos, circuitos turísticos y hoteles, es decir, en aquellos lugares donde 
hay turistas. Nuestra prioridad es que se sientan seguros”, aseguró en la feria internacional de 
turismo Fitur. 
 
 
“En París en noviembre también hubo atentados, lo que demuestra, como dijo el primer 
ministro francés Manuel Valls, que no es un problema de Túnez sino de toda la comunidad 
internacional”, aseguró en el mismo foro Mohamed Ali Toumi, presidente de la Federación 
Tunecina de Agentes de Viajes.  
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http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-05-19/egyptair-atentado-secuestro-estado-islamico_1202506/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-05-19/egyptair-atentado-secuestro-estado-islamico_1202506/
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“El turismo no es solo un factor económico, sino también un ejemplo de apertura, una muestra 
de nuestra tolerancia y deseo de recibir a extranjeros. Queremos presentar al mundo lo que 
somos y ofrecemos: un país abierto donde la gente vive y se divierte, y una democracia única 
en esta región del mundo”, afirmó. 
 

Campaña del ISIS contra el turismo 

 

Pero el miedo a la amenaza yihadista sigue pesando. Los dos atentados suicidas de Estambul 
fueron cometidos por el Estado Islámico, una organización responsable también del atentado 
en el Sinaí y de los ataques en el Bardo y Susa, en lo que parece una campaña organizada 
contra el turismo. “El ISIS está forzando una narrativa de 'el califato contra el resto del mundo', 
y en términos de inversión estratégica los beneficios que obtienen de los ataques contra 
turistas son grandes. Se crea el caos, se ganan titulares, se dañan las economías de los estados 
enemigos, y se ensancha la brecha entre personas a medida que Oriente Medio se va 
dividiendo inexorablemente entre zonas rojas y verdes”, opina James Denselow, investigador 
asociado del Foreign Policy Centre en el Reino Unido y especialista en Oriente Medio y el Norte 
de África, en un artículo en Al Jazeera. 
 
“Atacando puestos turísticos o a turistas que pasan por allí el Estado Islámico lanza un mensaje 
muy potente de terror, de intentar crear cierta sensación de temor casi omnipresente”, explica 
Gabriel Garroum, experto en el ISIS. “En mi opinión no es un cambio de estrategia, sino una 
diversificación: orientar la mira hacia Europa para intentar quitarse esa sensación de que están 
perdiendo, para intentar reclutar gente. Llevábamos unos meses que daba la sensación de que 
el ISIS había perdido fuelle, había reculado en Siria e Irak, y siempre hacen lo mismo, a medida 
que pierden territorio ponen el punto de mira en otro lugar”, indica. 
 
“Hay un intento de polarizar socialmente a la población, como se ve en la tónica general en 
algunos de los últimos videos, en los que se dirigen a los pueblos de Marruecos y Túnez. Les 
dicen: 'Tenéis que perpetrar atentados contra turistas, si lo hemos hecho nosotros cómo no lo 
vais a hacer vosotros'”, comenta Garroum. “Túnez ha exportado un montón de yihadistas, por 
lo que el caldo de cultivo para generar esa posible llama es plausible, no le están hablando a 
un país yermo en ese sentido”, afirma. 
 
Pero el ministro de Turismo egipcio, Hisham Zaazou, niega que exista una ofensiva terrorista 
contra los turistas en su país. Para él, incidentes como el atentado con bomba en el templo de 
Karnak, en Luxor, o el tiroteo frente al hotel Barceló en El Cairo, iban dirigidos contra las 
fuerzas de seguridad, no contra los extranjeros a las que estas custodiaban. “El propósito de 
estos grupos es la venganza contra símbolos del Gobierno. Se han producido relativamente 
pocos incidentes, comparado con los años 90. No son significativos, y solo el 1% se han 
producido fuera del norte de la provincia del Sinaí, que está aislada del resto del país”, asegura 
a El Confidencial. “Incluso España ha tenido algo similar. Ningún país es inmune a estos 
incidentes”, comenta. 
 
“Si miras la situación de seguridad desde la revolución, se han dado grandes avances 
positivos”, afirma Zaazou. “Egipto está mucho mejor”, sentencia. Para él, se trata en gran 
medida de un asunto de percepción, alimentada por “unos medios irresponsables, por lo que 
asegura que su Ministerio, además de presionar para que se sigan mejorando las medidas de 
seguridad, centrará sus energías en una campaña para “enviar el mensaje correcto”. 
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Desplome de visitantes 

 

Ahora mismo, sin embargo, estos esfuerzos no están dando frutos. En Egipto, el número de 
visitantes se ha reducido a casi la mitad que el año anterior durante el primer trimestre de 
2016, y los ingresos turísticos han caído en un 66%. La previsión para el verano es de un 
desplome del 90% en el número de turistas procedentes de países como Italia. Las reservas 
desde Alemania se han reducido en un 40% para Egipto, Turquía y Túnez. Y lo más triste es que 
esto se produce en un momento en el que, tras varios años negros, el turismo comenzaba a 
recobrarse: en 2015, las visitas al Magreb y Oriente Medio se incrementaron en un 3%, hasta 
alcanzar los 54 millones de personas. 
 
De los tres países mencionados, Túnez es el que mejor parece estar lidiando con la situación, 
entre otras cosas porque allí el descenso de turistas ya se produjo durante el pasado otoño, y 
desde entonces el sector experimenta una tímida recuperación. El caso contrario es el de 
Turquía, donde por primera vez desde hace muchos años la curva de visitantes será 
abiertamente decreciente: en marzo, el Ministerio de Turismo anunció un descenso del 13%, el 
mayor desde octubre de 2006. Aunque no se trata de una caída muy pronunciada, resulta 
catastrófica para una esfera que no ha dejado de expandirse durante la última década, y que 
este año dejará a millones de personas sin empleo. 
 
A Turquía le ha afectado, sobre todo, la guerra económica con Rusia, cuyo Gobierno prohibió 
por decreto a las agencias de viaje rusas operar en este país. En las zonas de costa 
mediterránea, altamente dependiente de los turistas rusos, el resultado ha sido devastador. 
“En Antalya no hay casi ningún turista ruso, hay algún ucraniano y otros eslavos. Los hosteleros 
están desesperados”, afirma Marc Morte, un guía de viajes que cubre todos los países de la 
Ruta de la Seda. “Muchos 'resorts' están vacíos”, dice a El Confidencial. 
 
En Túnez, el turismo supone el 7% del PIB, que en algunas regiones asciende hasta el 50%. Más 
de 400.000 personas trabajan en este sector. "El atentado del Bardo evidentemente tuvo un 
impacto muy grande, pero todo el mundo entendió que ahí se atacaba el símbolo del pueblo, 
la asamblea. Era un mensaje de 'no queremos democracia'. Aunque murieron turistas, no eran 
el objetivo del ataque", explica Mohamed Ali Toumi. "Pasadas dos semanas, gracias a una ola 
de solidaridad internacional, el nivel de las reservas volvió a la normalidad. Hasta el 25 de junio 
la temporada se anunciaba muy positiva", comenta.  
 
Al día siguiente se produjo el brutal ataque contra un 'resort' turístico del grupo Riu en Túnez, 
que provocó incluso la salida de esta cadena del país. "A partir de ahí, la cosa cambió, porque 
esta vez el objetivo eran turistas.  
A los tunecinos nos impactó enormemente que puedan atacar a la gente que nos visita", 
comenta Toumi. "Se produjeron muchas anulaciones, del 40, 50, hasta del 70% en algunos 
mercados", relata.  
 
Algunos países han tratado de compensar la pérdida de turistas occidentales abriéndose a 
otros mercados: el argelino, en el caso de Túnez, o el doméstico en Egipto y Turquía. Pero 
estas economías necesitarán visitantes de la vecina Europa para superar esta crisis.  
"Túnez es un destino que sigue siendo recomendable. Somos países amenazados, pero no es 
motivo para dejar de luchar por nuestros ideales y nuestro modo de vida. No podemos 
cambiar por esta amenaza", opina Abdellatif Hamam, que cree que el intercambio entre 
pueblos es la mejor receta contra el extremismo: "La cultura puede contribuir a vencer al 
terrorismo". 


