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Η πορεία του τομέα του τουρισμού στην Ισπανία 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του ισπανικού οικονομικού τύπου, με την πάροδο της 

Μεγάλης Εβδομάδας του Καθολικού Πάσχα, οι κρατήσεις στην Ισπανία έχουν αρχίσει να 

ξεπερνούν τα προπανδημικά επίπεδα, χάρη στον έλεγχο της πορείας της πανδημίας όπως και 

στην συσσωρευμένη ζήτηση για ταξίδια, έπειτα από δύο χρόνια απαγορεύσεων και περιορισμών 

στις μετακινήσεις. Το ίδιο γεγονός επιβεβαιώνεται και από το ότι δύο εβδομάδες μετά τις 

διακοπές της Μεγάλης Εβδομάδας, οι κρατήσεις σε ταξιδιωτικά γραφεία σημείωσαν αύξηση κατά 

51% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, όταν δεν υπήρχε η πανδημία. 

Ακόμη, καταγράφεται ότι η θετική πορεία του τουρισμού στην Ισπανία ενδέχεται να ενισχυθεί 

από τις δυσκολίες, που καλείται να αντιμετωπίσει η Τουρκία, η οποία αποτελεί την κύρια 

ανταγωνιστική της χώρα, σε όρους προσέλκυσης Ευρωπαίων τουριστών σε παραθαλάσσιους 

και ηλιόλουστους προορισμούς. Αρχικά, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, μειώθηκε 

στην Τουρκία η έλευση τουριστών από το εξωτερικό κατά 19%. Χαρακτηριστικό είναι ότι, προ 

πανδημίας, το 2019, από τα 45,1 εκατομμύρια τουρίστες που δέχθηκε, τα 8,5 αφορούσαν 

Ρώσους (7 εκατ.) και Ουκρανούς (1,5 εκατ.) ταξιδιώτες.  

Επιπλέον, εξαιτίας του πληθωρισμού, το βασικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ισπανίας, 

που αφορούσε τις ιδιαίτερα χαμηλές της τιμές στα ξενοδοχεία φαίνεται ότι αρχίζει να εξαλείφεται. 

Σύμφωνα με δεδομένα, που δημοσίευσε η αμερικανική συμβουλευτική εταιρία STR, αξίζει να 

σημειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2019, η μέση τιμή ανά δωμάτιο στην Ισπανία (99€) ήταν 

τετραπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη της Τουρκίας (24,5€), ενώ από το 2020 η διαφορά αυτή 

ξεκίνησε να συρρικνώνεται. Συνεπώς, το 2021 οι τιμές της Ισπανίας (76,9€) σε αυτόν τον κλάδο 

έφτασαν να είναι σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση με της Τουρκίας (35,2€), με το 2022 να φαίνεται 

ότι οι τιμές στα ξενοδοχεία της Ισπανίας (107,6€) είναι πλέον μεγαλύτερες μόνο κατά 24% σε 

σχέση με της Τουρκίας (82,1€). 

Σε αυτό τα πλαίσιο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα σε ένα χρόνο, τόσο στην Ισπανία όσο και 

στην Τουρκία σημειώθηκαν αυξήσεις στο επίπεδο των τιμών των ξενοδοχείων, ωστόσο η μεταξύ 

τους διαφορά στις τιμές των ξενοδοχειακών υπηρεσιών αμβλύνθηκε σημαντικά, ωφελώντας με 

αυτόν τον τρόπο τον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία, ο οποίος αναμένεται να έχει μια πολύ 

αποδοτική θερινή περίοδο.  
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