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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 

Ο τουρισμός είναι ο σημαντικότερος τομέας της ισπανικής οικονομίας, καθώς 

από αυτόν εξαρτώνται άμεσα και έμμεσα ένα σύνολο εργαζομένων και 

επιχειρήσεων, ενώ η συμβολή του στο ΑΕΠ είναι καθοριστική, Πριν από την 

έξαρση της πανδημίας, ο τουρισμός ήταν υπεύθυνος περίπου για το 13% του 

ΑΕΠ της Ισπανίας και, μέσω αυτού, απασχολούνταν περί τα 2,67 εκ. 

εργαζόμενοι. Η κατάσταση μεταβλήθηκε γρήγορα και σε μεγάλο βαθμό, 

εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, η οποία έφερε ένα σύνολο περιορισμών 

μετακινήσεων, έντονη αβεβαιότητα και οικονομικές δυσχέρειες. Κατά τη διάρκεια 

του περασμένου έτους, σημειώθηκαν πολλές αλλαγές στον τομέα, ενώ η 

συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε σημαντικά στο 8,4%. 

Tο 2021 η κατάσταση του κλάδου ήταν εμφανώς βελτιωμένη σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος, ωστόσο η έντονη αβεβαιότητα παραμένει και ιδιαίτερα με 

την επανεμφάνιση νέων μεταλλάξεων και κυμάτων της πανδημίας, που 

αυξάνουν τον κίνδυνο μολύνσεων, ενισχύοντας την αβεβαιότητα τόσο των 

τουριστών όσο και των επιχειρηματιών, ενώ ανά την υφήλιο εφαρμόστηκαν 

διαφορετικά μέτρα απαγόρευσης εισόδου και περιορισμών μετακινήσεων, τα 

οποία άλλαζαν συνεχώς 

Αδιαμφισβήτητα, η μαζική έναρξη εμβολιασμού αποτέλεσε τη σημαντικότερη 

μεταβλητή στην επανεκκίνηση του τουριστικού τομέα, καθώς στις 

ανεπτυγμένες χώρες, οι πολίτες ξεκίνησαν να εμβολιάζονται, μειώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο τους νοσηλευόμενους σε νοσοκομεία ασθενείς και τους 

θανάτους εξαιτίας του κορωνοϊού. Από την πλευρά τους, χώρες με σημαντική 

εισροή αλλοδαπών τουριστών, όπως η χώρα μας και η Ισπανία ξεκίνησαν να 

ανοίγουν τα σύνορά τους και να υποδέχονται εκ νέου τουρίστες άλλων χωρών 

σε μεγάλους αριθμούς. Δεδομένης της πορείας του εμβολιασμού και της 

μείωσης των βαριά νοσούντων που επέφερε, η Ε.Ε. και κατά συνέπεια και η 

Ισπανία θεσμοθετούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για την ελεύθερη 

μετακίνηση των πολιτών, με την κάθε χώρα να προχωρά στην αποδοχή 

εμβολιασμένων, ατόμων που έχουν νοσήσει από τον Covd-19 και αυτών που 

έχουν εξεταστεί με αρνητικό τεστ πριν από την αναχώρησή τους από διάφορες 

άλλες χώρες. Η Ισπανία προχωρά στο συγκεκριμένο μέτρο για ένα σύνολο 

χωρών, προκειμένου να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους 

τουρίστες, λαμβάνοντας υπόψιν και τη δημόσια ασφάλεια.  

Συγκρίνοντας την πορεία του τουριστικού τομέα για το 2021 σε σύγκριση με το 

2020, καθίσταται σαφές ότι ο τουρισμός ξεκίνησε να ανακάμπτει, 

σημειώνοντας σημαντικές ετήσιες αυξήσεις. Εντούτοις, τα επίπεδα του 

τουρισμού στην Ισπανία το 2021 είναι ιδιαίτερα απόμακρα από τα επίπεδα που 

σημειώνονταν πριν από την πανδημία, όταν η χώρα ήταν η δεύτερη 

μεγαλύτερη σε αριθμό τουριστών και συνολικής δαπάνης αυτών. Επιπλέον, 

πολλές από τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, βρίσκονται 
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αντιμέτωπες με μία πρωτοφανής κρίση του τομέα, με την απειλή της 

χρεοκοπίας να είναι συνεχώς εμφανής. Για τον λόγο αυτόν, η ισπανική 

Κυβέρνηση προσπάθησε να ενισχύσει τον τουριστικό τομέα, παρατείνοντας 

την κατάσταση του καθεστώτος αναστολής συμβάσεων εργασίας (ERTE) και 

προσφέροντας άμεσες και έμμεσες βοήθειες στις επιχειρήσεις. Από την 

πλευρά τους, οι ηγετικές κλαδικές ενώσεις τουρισμού της χώρας 

διαμαρτύρονται ότι οι εν λόγω οικονομικές βοήθειες δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα και είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που οφείλουν να 

δοθούν, συνεκτιμώντας τη συμβολή του τομέα στην εθνική οικονομία και τις 

απώλειες που έχουν σημειωθεί.  

Όπως και το προηγούμενο έτος, έτσι και το 2022 είναι καθοριστικής σημασίας 

για την πορεία του κλάδου στην Ισπανία, αφού χωρίς περαιτέρω ανάκαμψη η 

συμβολή του στο ΑΕΠ θα μειωθεί αισθητά, συμπαρασύροντας ένα σύνολο 

επιχειρήσεων και κατά συνέπεια επιβαρύνοντας τη συνολική πορεία της 

οικονομίας. Η πορεία του κλάδου όμως εξαρτάται από ένα σύνολο 

παραγόντων, οι οποίοι είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και λαμβάνοντας επιπλέον 

υπόψιν τις τελευταίες συνθήκες, που επικρατούν ανά την υφήλιο, τόσο από 

άποψη εξάπλωσης του κορωνοϊού όσο και από οικονομικής άποψης, αφού η 

αύξηση των τιμών και η μειωμένη καταναλωτική εμπιστοσύνη μπορεί να 

επηρεάσει τα ταξίδια.  
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Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ  

Β.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών 

Το 2021 έδωσε μία ανάσα στον τουρισμό της χώρας, με τη μαζική άφιξη 

τουριστών να ξεκινά κατά τον Ιούλιο. Τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Ισπανίας αναφέρουν ότι έως και τον Νοέμβριο τη χώρα 

επισκέφτηκαν συνολικά 28.179.442 αλλοδαποί τουρίστες, με το 80,7% αυτών 

να καταφθάνουν κατά το δεύτερο εξάμηνο. Μάλιστα, ενδιαφέρον αποτελεί το 

γεγονός ότι κατά τον Οκτώβριο επισκέφτηκαν τη χώρα 5,13 εκ. τουρίστες, ενώ 

κατά τον Αύγουστο, που αποτελεί τον σημαντικότερο μήνα των διεθνών 

αφίξεων, αυτές ανήλθαν στα 5,19 εκατομμύρια. Επομένως, συγκρατώντας την 

πορεία των αφίξεων κατά τους τελευταίους μήνες, είναι φανερό ότι η 

επανεκκίνηση του τουρισμού ξεκίνησε με σταθερούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. 

Δεν διατίθενται ακόμη επίσημα στοιχεία για τον τελευταίο μήνα του έτους, όμως 

εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα καλό ξεκίνημα τις δύο πρώτες εβδομάδες, το 

οποίο αντισταθμίστηκε από τις δύο τελευταίες, οπότε οι αφίξεις 

επιβραδύνθηκαν, εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον.  

 
Νοε Οκτ Σεπτ Αυγ Ιουλ Ιουν Μάι Απρ Μαρτ Φεβρ Ιαν 

Αλλοδαποί τουρίστες 3.348.451 5.131.167 4.691.486 5.194.212 4.395.384 2.215.710 1.363.624 630.647 490.088 284.311 434.362 

Ετήσια μεταβολή  633,0% 402,7% 311,9% 112,8% 78,3% 984,7% - - -75,5% -93,6% -89,5% 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-28,1% -32,4% -47,0% -48,7% -55,5% -74,9% -82,8% -91,2% -91,3% -93,5% -89,6% 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), Frontur 

Οι Βαλεαρίδες Νήσοι είναι και η Κοινότητα με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 

από το εξωτερικό με 6,2 εκ. τουρίστες, ακολουθούμενη από την Καταλονία με 

5,19 εκατομμύρια. Μάλιστα, οι Βαλεαρίδες Νήσοι σημείωσαν ετήσια αύξηση, 

της τάξης του 265%. Οι Κανάριες Νήσοι δεν σημείωσαν καλή χρονιά, καθώς οι 

συνολικοί τουρίστες έως και τον Οκτώβριο του έτους ήταν μικρότεροι από την 

ίδια περίοδο του 2020 όμως με την επανεκκίνηση του τουρισμού έχουν 

καταφέρει να φθάσουν νούμερα κοντά με αυτά προ πανδημίας.  

Όσον αφορά το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποίησαν οι αλλοδαποί για να 

επισκεφτούν την Ισπανία, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών ή το 83,5% του συνόλου, 

έκανε χρήση αεροπλάνου. Το 15,88% έφθασε μέσω στεριάς, εκ των οποίων 

μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό αφορούσε το ταξίδι μέσω τρένου, ενώ το 

υπόλοιπο ποσοστό των τουριστών 0,62%, κατέφθασε μέσω θαλάσσης.  

Συγκρίνοντας τις εθνικότητες των τουριστών, παρατηρείται ότι οι πολίτες της 

γείτονας Γαλλίας αποτελούν την εθνικότητα που περισσότερο επισκέφτηκε την 

Ισπανία κατά το 2021, πρωτιά που παραδοσιακά, πριν από την έξαρση της 

πανδημίας κατείχαν οι Βρετανοί τουρίστες. Εξαιτίας όμως της πανδημίας και 

των περιοριστικών μέτρων καθώς και της αποχώρησης του Ην. Βασιλείου από 
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την Ε.Ε., οι αφίξεις των Βρετανών δεν ξεπέρασαν τα 3,88 εκατομμύρια, αριθμός 

μικρότερος των 4,79 εκ. Γερμανών τουριστών, οι οποίοι αποτέλεσαν τη δεύτερη 

σημαντικότερη εθνικότητα τουριστών στη χώρα. Επισημαίνεται ότι ένας από 

τους λόγους για τους οποίους οι Βαλεαρίδες Νήσοι σημείωσαν τόσο μεγάλη 

ετήσια αύξηση είναι η άφιξη του συγκεκριμένου αριθμού τουριστών, οι οποίοι 

επισκέπτονται σε μεγάλο βαθμό τη συγκεκριμένη Κοινότητα. Αντίστοιχα, τις 

Κανάριες Νήσους επισκέπτονται κατά βάση Βρετανοί τουρίστες.  

Άλλες εθνικότητες που ξεπέρασαν σε αφίξεις το ένα εκατομμύριο είναι η 

Ολλανδία, η Ιταλία, οι Σκανδιναβικές χώρες και η γείτονα Πορτογαλία, ενώ από 

το σύνολο της υπόλοιπης Ευρώπης ο αριθμός των τουριστών έφθασε τα 2.7 

εκατομμύρια. Αξιοσημείωτο είναι ότι η μοναδική σημαντική ομάδα αφιχθέντων 

τουριστών, στην οποία παρατηρήθηκε μείωση, ήταν η Ρωσία.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, έως και το τρίτο 

τρίμηνο του 2021, 37,2 χιλ. Έλληνες τουρίστες επισκέφτηκαν την Ισπανία, 2,3% 

λιγότεροι από την ίδια περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, οι Ισπανοί τουρίστες στη 

χώρα μας έφθασαν, την ίδια περίοδο τους 102,2 χιλιάδες, λιγότερο από το 

ήμισυ των 221 χιλιάδων τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2019.  

 
2017 2018 2019 2020 2021* 

Έλληνες τουρίστες στην Ισπανία 
(χιλ. ταξιδιώτες) 

108,7 120,2 168,9 40,1 37,2 

Ισπανοί τουρίστες στην Ελλάδα 
(χιλ. ταξιδιώτες) 

164,0 225,7 282,9 74,6 102,2 

*έως και γ’ τρίμηνο 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 

Β.2 Δαπάνη  

Η συνολική δαπάνη των αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκε σε ετήσια βάση, έως 

και τον Νοέμβριο του 2021, κατά 63,8% ξεπερνώντας τα 31,27 δις ευρώ. Το 

ποσό είναι κατά 64% μικρότερο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, 

γεγονός το οποίο ασκεί ιδιαίτερη πίεση στις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και 

στο σύνολο της οικονομίας. Εντούτοις, εάν συγκρίνουμε την περίοδο μεταξύ 

Ιουλίου και Νοεμβρίου 2021, οπότε ουσιαστικά ξεκίνησε η μαζική εισροή 

τουριστών και του 2019, τα έσοδα έφθασαν τα 25,5 δις ευρώ, μειωμένα σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 κατά 45,3%.  

Η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 6,3%, 

φθάνοντας τα 1.110 ευρώ, με την μεγαλύτερη δαπάνη να παρατηρείται κατά 

τους θερινούς μήνες. Η αύξηση της συνολικής κατά κεφαλήν δαπάνης 

οφείλεται τόσο στην αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν ημερήσιας δαπάνης, 

που έφθασε τα 139 ευρώ ανά ημέρα και αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, 

καθώς και της αύξησης των διανυκτερεύσεων των τουριστών. Συγκρίνοντας 

τα δεδομένα της περιόδου Ιουλίου-Νοεμβρίου του 2021 και του 2019, 

παρατηρείται ότι η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη για το 2021 ήταν 1.121,6 ευρώ, 
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σχεδόν ίση με τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη το 2019, που έφθανε τα 1.127,6 

ευρώ.  

Η Κοινότητα που συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα έσοδα κατά τη διάρκεια του 2021 

ήταν οι Βαλεαρίδες Νήσοι, αφού απορρόφησαν το 22,8% ή 7,14 δις ευρώ, 

ακολουθούμενη από τις Κανάριες Νήσους, στις οποίες οι αλλοδαποί τουρίστες 

έως και τον Νοέμβριο, δαπάνησαν 5,9 δις ευρώ. Σε αυτές, η μέση κατά 

κεφαλήν δαπάνη ήταν και η μεγαλύτερη, αφού ξεπέρασε τα 1.364 ευρώ, με τη 

μικρότερη μέση ατομική δαπάνη, μεταξύ των σημαντικών τουριστικών 

Κοινοτήτων, να παρατηρείται στην Καταλονία αφού ήταν μικρότερη των 955 

ευρώ.  

Δαπάνη αλλοδαπών τουριστών 

 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), Frontur 

  



Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη  
ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

 
8 

 

Γ.ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Εγχώριος τουρισμός  

Το 2020 ο εγχώριος τουρισμός κατάφερε, έως έναν βαθμό, να καταλαγιάσει τις 

αρνητικές επιπτώσεις της έλλειψης αλλοδαπών τουριστών. Κατά το 2021, 

συνέχισε να αυξάνεται και να αποτελεί σημαντική ανάσα για όλους τους 

τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία, ο εγχώριος τουρισμός φαίνεται να έχει ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019 

και να βαίνει αυξανόμενος.  

Οίκοθεν νοείται ότι, οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν τόσο στην Ισπανία όσο 

και σε άλλες χώρες για τα ταξίδια από και προς το εξωτερικό, αποτέλεσαν μία 

από τις αιτίες για τις οποίες οι Ισπανοί, όπως και άλλοι λαοί, επέλεξαν να 

περάσουν τις διακοπές τους και τις ολιγοήμερες εξορμήσεις τους στη χώρα 

τους. Εξάλλου, οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας μεταξύ Κοινοτήτων της Ισπανίας 

έπαψαν να ισχύουν το 2021, στοιχείο που ώθησε πολλούς Ισπανούς να 

επισκεφτούν άλλες Κοινότητες κατά το έτος. Παράλληλα, σημαντική είναι η 

ταξιδιωτική κίνηση εντός της χώρας, μέσω αυτοκινήτου, αφού με το εν λόγω 

μέσο, αποφεύγονται οι αυστηροί και χρονοβόροι έλεγχοι που απαιτούνται για 

τα ταξίδια με αεροπλάνο. Το ταξίδι με Ι.Χ. μ όσον αφορά τη διασπορά του 

κορωνοϊού είναι το ασφαλέστερο μέσο, δεδομένου ότι σε αυτό επιβιβάζονται 

αποκλειστικά τα άτομα με τα οποία πραγματοποιείται το ταξίδι. Επιπροσθέτως, 

το 2021 ήταν μία χρονιά στην οποία οι Ισπανοί είχαν ένα πλήθος τριήμερων 

διακοπών, εξαιτίας εθνικών και κοινοτικών αργιών που συνέπιπταν είτε Δευτέρα 

είτε Παρασκευή. Συγκεκριμένα, στην Ισπανία τα τριήμερα που σημειώθηκαν, 

εξαιρώντας αυτά των Κοινοτήτων, ήταν πέντε, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

πολίτες να αποδράσουν σε κοντινές περιοχές. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, οι 

Ισπανοί επέλεξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους 

εντός της Ισπανίας, αφού από τα ταξίδια που πραγματοποίησαν τα πρώτα 

τρία τρίμηνα του έτους, μόλις το 4,1% αφορά ταξίδια στο εξωτερικό. Το 

χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζεται κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οπότε 

μόλις το 2,1% των τουριστικών ταξιδιών των Ισπανών είχαν τελικό προορισμό 

πόλεις του εξωτερικού. Αντίθετα, το τρίτο τρίμηνο παρουσιάζεται η μεγαλύτερη 

κινητικότητα εκτός της χώρας, η οποία όμως παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, 

5,6%. 
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Αριθμός ταξιδιών εγχώριων τουριστών 2021 (έως γ’ τρίμηνο) 

 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτου Στατιστικής (INE) 

Επιπλέον, φαίνεται ότι τα ταξίδια εντός της ίδιας Κοινότητας αφορούσαν 

περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου ταξιδιών εντός της Ισπανίας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 56% ταξίδεψε εντός της 

Κοινότητας, εκ των οποίων το 59% ταξίδεψε εντός της ίδιας περιφέρειας/νομού. 

Όπως είναι λογικό, τα ταξίδια στην ηπειρωτική χώρα ήταν περισσότερα από ότι 

στα νησιά της χώρας. Η μεγαλύτερη κινητικότητα του εγχώριου τουρισμού 

παρατηρήθηκε στην Κοινότητα της Ανδαλουσίας, την Καταλονία και την 

Κοινότητα της Βαλένθια.  

Ο μέσος χρόνος των διακοπών εντός Ισπανίας ήταν σχεδόν 4,5 ημέρες με τη 

μεγαλύτερη διάρκεια διακοπών, να εμφανίζεται κατά τους θερινούς μήνες, 

καθώς για το τρίτο τρίμηνο ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων φθάνει τις έξι 

νύκτες.  

Σχετικά με τη δαπάνη των εγχώριων τουριστών αυτή υπολογίζεται συνολικά για 

τους τρεις πρώτους μήνες στα 20,98 δις ευρώ, με το 67,7% αυτών να αφορά το 

τρίτο τρίμηνο. Η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη φθάνει τα 264 ευρώ, με το ποσό 

αυτό να είναι διπλάσιο στις Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσους.  
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Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 

Οι προβλέψεις που μπορούν να γίνουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

δεδομένης της έντονης αβεβαιότητας, που κυριαρχεί, τόσο εξαιτίας του νέου 

κύματος και τυχόν περαιτέρω επέλθουν, όσο και λόγω της οικονομικής 

κατάστασης των νοικοκυριών για την πραγματοποίηση ταξιδιών, είναι σε κάθε 

περίπτωση ενδεικτικές. Πιο ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με τη λήξη του πρώτου τετράμηνου του έτους, καθώς θα 

αφορούν τις κρατήσεις και την κίνηση κατά τους θερινούς μήνες που είναι και 

οι σημαντικότεροι για τη χώρα.  

Η μεγαλύτερη ανησυχία των επαγγελματιών του κλάδου δεν είναι άλλη από την 

πορεία της πανδημίας, καθώς τα δεδομένα και οι πολιτικές φαίνεται να 

αλλάζουν συνεχώς και απρόβλεπτα. Ένα σύνολο εκτιμητών θεωρούν ότι με τη 

μετάλλαξη της Όμικρον έχει αρχίσει να γίνεται εμφανές ότι η πανδημία 

εξασθενεί σε σοβαρότητα, ενώ με την πρόοδο των εμβολιασμών σε όλη την 

Ευρώπη αλλά και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, η θνησιμότητα μειώνεται. 

Σε περίπτωση που έως και το καλοκαίρι δεν υπάρξει κάποια παρόμοια 

μετάλλαξη, αναμένεται η επανεκκίνηση του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο και η 

επιστροφή των αλλοδαπών τουριστών, σε αριθμούς μεγαλύτερους του 2021. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε πρόσφατη έρευνα που έγινε σε Ισπανούς 

επιχειρηματίες του κλάδου, υπάρχει η πεποίθηση ότι ο εγχώριος τουρισμός θα 

συνεχίσει και το 2022 να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, τάση η οποία είναι 

πιθανό να επαναληφθεί και τα επόμενα έτη. Μεγάλη συμβολή υπολογίζεται ότι 

θα έχουν και τα ολιγοήμερα ταξίδια που περιλαμβάνουν εξορμήσεις 

σαββατοκύριακα. Ωστόσο, χωρίς την επιστροφή αλλοδαπών τουριστών, ο 

τομέας δεν μπορεί να συνεχίσει να έχει την ίδια βαρύτητα, όπως προ της 

πανδημίας. Μάλιστα, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι ο τουρισμός δεν θα 

επιστρέψει να συμβάλλει έως και το 14% στο ΑΕΠ της Ισπανίας, αφού η 

πανδημία έχει αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο της χώρας, η οποία οδεύει 

στην ανάπτυξη διαφορετικών τομέων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, εάν όχι τον σημαντικότερο, τομείς 

της εθνικής οικονομίας.  

Πέραν της πορείας της πανδημίας, έντονη ανησυχία επικρατεί και για τις 

οικονομικές συνθήκες, που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια τους έτους. Η 

πορεία της συνολικής οικονομίας, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ευρώπη 

και τον υπόλοιπο κόσμο, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τουρισμό αφού οι 

προγραμματισμός και η πραγματοποίηση ενός ταξιδιού εξαρτάται και από την 

οικονομική δυνατότητα του κάθε ατόμου. Σε περίπτωση που η οικονομική 

αβεβαιότητα αυξηθεί, τα νοικοκυριά θα επιλέξουν να αποταμιεύσουν το 2022, 

αναβάλλοντας τυχόν ταξίδια και εξορμήσεις, ιδιαίτερα στο εξωτερικό. 

Παράλληλα, οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν και τους ισολογισμούς των 

επιχειρήσεων, αφού οι αυξήσεις που έχουν σημειωθεί αυξάνουν τα έξοδα τόσο 
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των επιχειρήσεων όσο και των πολιτών, των οποίων το εισόδημα μειώνεται για 

άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων και η αγορά ταξιδίων.  

Πρόσφατη μελέτη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Τουρισμού, ObservaTUR, 

σημειώνει ότι η γενική τάση είναι αισιόδοξη για τη φετινή χρονιά, αφού τα 

νούμερα των τουριστών και η συνολική τους δαπάνη αναμένεται να αυξηθούν 

σε σύγκριση με το 2021. Εντούτοις, ενώ πολλοί υπολόγιζαν ο τουρισμός να 

επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα, εντός του 2022, οι τελευταίες συνθήκες 

θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι η επιστροφή δεν θα επέλθει έως τουλάχιστον και 

το 2023, με το 2022 να αποτελεί όμως σημαντικό σταθμό προς την εκεί πορεία. 

Η αυξημένη κίνηση προς την Ισπανία, αρχικά, αναμένεται να ξεκινήσει από 

ευρωπαϊκές χώρες, εξαιτίας του κόστους και της ομογενοποίησης των μέτρων 

για την είσοδο στην κάθε χώρα. Έπειτα, η τάση αυτή αναμένεται και σε άλλες 

χώρες, οι πολίτες των οποίων επισκέπτονται την Ισπανία, όπως τις χώρες της 

Λατινικής Αμερικής.  

Επιπροσθέτως, οφείλουμε να συγκρατήσουμε ότι ο κορωνοϊός άλλαξε, έως 

έναν βαθμό, τις συνήθειες των πολιτών και αυτό ισχύει και για τον τουριστικό 

τομέα. Εντός των αλλαγών που έχουν περιέλθει είναι η αύξηση της ζήτησης 

ταξιδιών στην ύπαιθρο και στη φύση, τάση η οποία συμβαδίζει και με τις νέες 

ανάγκες για πιο βιώσιμο τουρισμό. Επομένως, η γρήγορη προσαρμογή των 

επιχειρήσεων σε πιο βιώσιμες μορφές τουρισμού είναι αναγκαία για την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και την συνέχιση της λειτουργίας της. 

Παράλληλα, η αύξηση της ασφάλειας και ιδίως η αυξημένη υγιεινή, 

θεωρούνται επίσης αναγκαιότητα για όλες τις επιχειρήσεις.  

Επισημαίνεται ότι η ανάκαμψη του τομέα δεν θα είναι όμοια για όλους του 

υποτομείς του τουρισμού, ούτε για όλες τις Κοινότητες της χώρας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαφορά μεταξύ τουριστικών περιοχών 

στην ηπειρωτική χώρα, όπως η Ανδαλουσία, η οποία αναμένει περισσότερους 

από 25 εκ. τουρίστες το 2022 και τις Κανάριες και Βαλεαρίδες Νήσους, οι οποίες 

και εξαρτώνται από αλλοδαπούς τουρίστες και αεροπορικές αφίξεις.  

Ενδιαφέρον θα παρουσιάσει και η πορεία του επιχειρηματικού και συνεδριακού 

τουρισμού η οποία είναι δέουσας σημασίας για τα δύο επιχειρηματικά κέντρα 

της χώρας, τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη. Τα δύο τελευταία χρόνια, ο εν λόγω 

τουρισμός έχει μειωθεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, με πολλούς να 

αμφισβητούν την πλήρη επιστροφή του, δεδομένου ότι οι διαδικτυακές 

συναντήσεις υπολογίζονται να αυξηθούν έναντι των κατ’ ιδίαν συναντήσεων. 

Η Ισπανία έχει ξεκινήσει τη διοργάνωση εκθέσεων με φυσική παρουσία ήδη 

από το 2021, με το 2022 να έχει προγραμματίσει ακόμη περισσότερες διεθνείς 

εμπορικές εκθέσεις, ξεκινώντας σχεδόν πανηγυρικά με τη Διεθνή Έκθεση 

Τουρισμού FITUR (IFEMA, Maδρίτη, 19-23 Ιανουαρίου 2022, η οποία αναμένεται 

με τεράστιο ενδιαφέρον, λόγω και της ακύρωσης όλων των μεγάλων διεθνών 

εκθέσεων του κλάδου σε άλλες χώρες), προκειμένου να προσελκύσει το 
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δυνατόν περισσότερους επισκέπτες και εκθέτες και να καθιερώσει τη χώρα ως 

ηγετική μορφή του συνεδριακού τουρισμού και των επιχειρηματικών ταξιδιών.  

Σύμφωνα με το ObservaTUR, η ανάκαμψη του κλάδου θα είναι σταδιακή και 

αυξανόμενη κατά τη διάρκεια του έτους, κάτι το οποίο παρατηρήθηκε και το 

2021. Διαφορετικές μορφές τουρισμού όπως ο οινοτουρισμός, ο 

υπαίθριος/αγρο-τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός κοκε, θα 

σημειώσουν ανοδική πορεία, τάση η οποία προβλέπεται να διατηρηθεί και στο 

μέλλον. Σημαντική θεωρείται η βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, η εμπειρία 

που αποκομίζει ο πελάτης, αφού πλέον έχει αυξήσει τις προσδοκίες του καθώς 

και η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και 

κυρίως τεχνολογιών που επιτρέπουν την απομακρυσμένη βοήθεια. Ιδιαίτερο 

ρόλο θα έχουν και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία δεδομένου ότι είναι αυτά που 

έχουν καλύτερη εικόνα της κατάστασης και μπορούν να συμβουλέψουν 

αντίστοιχα τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες. Τέλος, όπως 

προαναφέρθηκε, η ανάπτυξη της βιωσιμότητας θεωρείται θεμελιώδες στοιχείο 

για το μέλλον.   

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Eπικεφσλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ 

Διεθνείς αφίξεις ανά Αυτόνομη Κοινότητα 

 Νοε Οκτ Σεπτ Αυγ Ιουλ Ιουν Μάι Απρ Μαρτ Φεβρ Ιαν 

Ανδαλουσία 

Αλλοδαποί τουρίστες 485.504 811.534 687.383 698.992 554.924 296.044 166.330 83.460 51.087 28.661 49.716 

Ετήσια μεταβολή  887,29 465,10 283,61 92,11 54,25 2.015,01 .. .. -82,88 -95,43 -91,79 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-20,9% -31,9% -50,0% -50,2% -55,8% -76,2% -86,2% -92,6% -93,9% 
-

95,4% 
-91,4% 

Βαλεαρίδες Νήσοι 

Αλλοδαποί τουρίστες 148.123 1.009.908 1.167.388 1.307.422 1.320.144 656.082 380.882 124.674 65.661 13.149 15.166 

Ετήσια μεταβολή  636,83 1.099,50 879,80 188,21 124,34 2.211,09 .. .. -43,29 -92,91 -85,39 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-18,9% -17,5% -41,8% -42,1% -43,7% -68,2% -77,6% -88,5% -82,1% 
-

92,9% 
-89,3% 

Κανάριες Νήσοι 

Αλλοδαποί τουρίστες 1.013.292 994.249 611.161 569.207 414.244 221.335 161.411 109.468 100.524 74.280 86.569 

Ετήσια μεταβολή  530,69 626,20 560,37 136,51 92,14 7.731,83 .. .. -78,13 -93,65 -92,14 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-13,6% -13,1% -35,8% -45,3% -59,8% -76,2% -81,8% -90,1% -92,5% 
-

93,7% 
-92,5% 

Καταλονία 

Αλλοδαποί τουρίστες 604.925 855.170 867.500 1.075.887 814.310 404.172 251.546 94.391 85.622 54.020 85.265 

Ετήσια μεταβολή  928,12 270,20 215,22 134,73 86,37 426,40 .. .. -78,55 -94,41 -90,20 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-42,2% -49,0% -56,9% -54,5% -65,8% -81,4% -86,3% -94,4% -93,3% 
-

94,8% 
-90,6% 

Κοινότητα της Βαλένθια 

Αλλοδαποί τουρίστες 383.274 641.189 641.452 753.864 607.214 271.158 141.684 71.940 46.984 28.066 49.727 

Ετήσια μεταβολή  611,48 261,58 246,44 75,38 58,52 763,97 .. .. -81,09 -94,69 -88,52 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-29,2% -26,3% -36,6% -40,7% -51,2% -71,1% -83,5% -91,3% -92,8% 
-

93,9% 
-88,0% 

Κοινότητα της Μαδρίτης 

Αλλοδαποί τουρίστες 375.379 362.058 258.039 231.052 219.035 139.058 86.727 65.385 69.366 31.580 45.559 

Ετήσια μεταβολή  727,70 813,41 436,63 280,19 187,23 587,68 .. .. -72,29 -93,91 -92,55 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-43,6% -51,2% -61,4% -57,4% -65,0% -80,2% -88,6% -89,8% -89,8% 
-

93,7% 
-92,2% 

Λοιπές Αυτόνομες Κοινότητες 

Αλλοδαποί τουρίστες 337.954 457.059 458.563 557.788 465.513 227.862 175.045 81.330 70.843 54.554 102.361 

Ετήσια μεταβολή  391,13 119,65 91,43 28,57 15,02 642,84 .. .. -68,60 -87,35 -74,93 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-21,5% -38,2% -44,1% -55,1% -53,1% -70,6% -74,0% -88,2% -85,5% 
-

86,4% 
-75,2% 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), Frontur 
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Διεθνείς αφίξεις ανά κράτος προέλευσης 

 Νοε Οκτ Σεπτ Αυγ Ιουλ Ιουν Μάι Απρ Μαρτ Φεβρ Ιαν 

Αλλοδαποί 
τουρίστες 

479.403 927.906 829.269 677.599 707.331 500.010 338.408 143.769 99.516 36.856 51.098 

Ετήσια μεταβολή  527,41 1.013,54 841,18 128,57 64,49 1.347,33 .. .. -63,56 -93,09 -89,65 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-15,7% -17,6% -34,5% -40,0% -43,1% -61,4% -68,8% -86,6% -87,7% 
-

93,3% 
-90,1% 

Βέλγιο 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

150.306 207.655 235.949 238.775 257.466 102.011 69.170 24.310 12.916 9.006 21.153 

Ετήσια μεταβολή  442,44 419,18 497,47 102,28 68,00 897,67 .. .. -80,14 -93,23 -82,18 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

7,7% 13,2% -11,9% -22,0% -33,2% -58,5% -66,1% -90,0% -92,8% 
-

92,7% 
-82,4% 

Γαλλία 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

496.579 750.491 687.480 1.291.048 874.189 438.560 330.656 116.340 109.647 74.797 117.625 

Ετήσια μεταβολή  709,29 96,77 75,97 49,12 46,59 546,28 .. .. -61,77 -87,38 -75,55 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-13,5% -16,0% -30,1% -36,1% -39,1% -54,2% -67,6% -88,6% -83,8% 
-

86,8% 
-73,6% 

Ιρλανδία 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

78.462 141.568 130.066 111.332 62.037 15.622 8.065 5.456 3.976 3.903 8.353 

Ετήσια μεταβολή  828,80 840,27 716,50 335,42 99,24 3.668,88 .. .. -89,56 -95,94 -90,25 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-16,8% -27,5% -48,6% -58,3% -78,3% -94,5% -96,6% -96,9% -96,8% 
-

95,7% 
-90,7% 

Ιταλία 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

209.545 216.438 236.585 309.297 219.357 133.987 62.850 40.509 30.561 19.469 22.728 

Ετήσια μεταβολή  892,41 472,86 297,39 126,07 112,57 1.079,93 .. .. -51,04 -92,37 -90,33 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-28,8% -33,2% -45,1% -53,9% -54,5% -67,0% -84,4% -89,6% -90,5% 
-

92,6% 
-90,7% 

Ολλανδία 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

172.085 364.485 361.663 413.922 292.227 147.312 72.135 27.112 17.003 11.356 15.908 

Ετήσια μεταβολή  837,98 934,39 970,36 173,73 52,91 1.022,08 .. .. -82,17 -94,21 -90,23 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-5,5% 7,9% -3,7% -9,0% -42,5% -62,8% -83,1% -90,8% -92,3% 
-

93,3% 
-89,6% 

Σκανδιναβικές χώρες 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

285.311 372.166 234.393 175.483 298.143 111.732 42.197 26.980 22.100 11.800 19.364 

Ετήσια μεταβολή  1.481,90 628,45 554,12 266,97 216,02 2.259,18 .. .. -86,71 -97,02 -94,31 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-32,8% -33,9% -51,2% -55,1% -55,0% -77,6% -90,2% -94,0% -95,5% 
-

97,0% 
-94,9% 

Πορτογαλία 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

114.300 145.348 173.623 253.249 149.295 104.991 59.481 24.503 23.687 19.880 28.747 

Ετήσια μεταβολή  336,25 231,97 146,48 128,11 65,36 1.367,11 .. .. -65,53 -89,07 -77,89 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-7,3% -16,8% -32,2% -35,0% -41,8% -54,3% -62,7% -89,4% -87,2% 
-

86,3% 
-79,7% 

Ην. Βασίλειο 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

597.458 953.348 785.478 714.668 555.183 142.507 51.155 23.919 18.216 14.319 23.217 

Ετήσια μεταβολή  600,00 544,12 383,40 181,10 46,47 1.410,20 .. .. -95,44 -98,39 -96,75 
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Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-31,5% -42,0% -62,5% -67,1% -74,2% -93,1% -97,4% -98,4% -98,4% 
-

98,4% 
-97,1% 

Ρωσία 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

13.700 20.325 21.082 14.862 19.282 11.479 4.192 . 4.269 2.515 3.333 

Ετήσια μεταβολή  464,63 345,41 427,09 374,94 368,18 455,50 .. . -80,35 -94,57 -94,77 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-74,3% -80,6% -87,3% -91,6% -89,5% -93,7% -96,6% #VALUE! -94,0% 
-

95,0% 
-95,0% 

Ελβετία 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

66.267 188.522 119.429 143.851 156.698 72.989 64.905 38.502 12.512 6.705 15.485 

Ετήσια μεταβολή  410,14 1.133,01 568,68 204,17 89,45 1.738,61 .. .. -67,06 -92,15 -79,72 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-27,4% -10,2% -40,2% -26,7% -36,7% -61,7% -50,5% -78,1% -89,0% 
-

92,5% 
-80,1% 

Υπόλοιπη Ευρώπη 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

303.036 394.101 436.757 464.750 432.844 246.376 150.482 95.036 71.952 47.698 61.254 

Ετήσια μεταβολή  424,81 301,94 233,68 97,51 140,66 1.015,46 .. .. -55,69 -87,20 -83,22 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-21,0% -34,1% -35,9% -32,3% -39,3% -64,5% -75,6% -81,9% -83,4% 
-

87,9% 
-83,4% 

Η.Π.Α. 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

108.125 129.994 139.915 113.527 121.093 41.618 14.775 7.747 7.216 5.411 6.087 

Ετήσια μεταβολή  2.175,42 1.438,40 1.320,56 797,03 701,02 1.654,71 .. .. -90,82 -95,67 -95,71 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-50,3% -57,4% -61,5% -58,6% -71,5% -90,4% -95,7% -97,0% -97,1% 
-

96,0% 
-95,9% 

Υπόλοιπη Αμερική 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

161.307 171.309 139.010 117.412 113.308 67.065 54.386 25.564 24.483 19.083 20.625 

Ετήσια μεταβολή  829,26 442,39 169,30 107,15 178,79 371,48 .. .. -81,84 -92,02 -93,21 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-28,9% -56,8% -67,2% -66,0% -69,6% -81,9% -85,5% -91,3% -90,8% 
-

90,8% 
-91,9% 

Υπόλοιπο Κόσμου 
Αλλοδαποί 
τουρίστες 

112.567 147.510 160.787 154.435 136.932 79.452 40.768 27.811 32.033 1.515 19.385 

Ετήσια μεταβολή  506,23 443,26 467,05 95,59 85,99 11.340,24 .. .. -69,90 -99,47 -95,39 

Μεταβολή σε 
σύγκριση με το 2019 

-72,5% -72,3% -73,3% -75,7% -73,6% -86,2% -90,1% -94,1% -92,0% 
-

99,5% 
-94,9% 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), Frontur 
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Δαπάνη Ισπανών τουριστών ανά προορισμό 

 2021T3 2021T2 2021T1 

Σύνολο 

Συνολική δαπάνη 16.718.291,62 5.403.894,91 2.259.815,76 

Μέση ατομική δαπάνη 293,12 157,58 148,47 

Μέση ημερήσια ατομική 
δαπάνη 46,45 55,91 43,72 

Εξωτερικό 

Συνολική δαπάνη 2.508.072,71 540.950,76 348.143,36 

Μέση ατομική δαπάνη 784,92 739,21 742,78 

Μέση ημερήσια ατομική 
δαπάνη 65,93 85,13 50,51 

Ισπανία 

Συνολική δαπάνη 14.210.218,91 4.862.944,15 1.911.672,40 

Μέση ατομική δαπάνη 263,94 144,89 129,59 

Μέση ημερήσια ατομική 
δαπάνη 44,14 53,86 42,67 

 

 2021T3 2021T2 2021T1 

Εντός Αυτόνομης Κοινότητας  

Συνολική δαπάνη 4.075.385,82 2.105.159,28 970.417,00 

Μέση ατομική δαπάνη 157,93 95,60 83,61 

Μέση ημερήσια ατομική 
δαπάνη 32,90 41,85 33,32 

Εντός Περιφέρειας 

Συνολική δαπάνη 1.508.882,21 961.945,86 577.668,71 

Μέση ατομική δαπάνη 115,14 71,90 66,59 

Μέση ημερήσια ατομική 
δαπάνη 23,96 33,32 27,78 

Σε άλλη Κοινότητα 

Συνολική δαπάνη 10.134.833,09 2.757.784,87 941.255,40 

Μέση ατομική δαπάνη 361,51 238,95 299,20 

Μέση ημερήσια ατομική 
δαπάνη 51,18 68,96 60,03 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE)  
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Ζ.ΠΗΓΕΣ-ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού FITUR, Μαδρίτη, 19-23 Μαΐου 2021 

https://www.ifema.es/fitur 

Ισπανική Συνομοσπονδία Τουριστικών Πρακτορείων (CEAV) 

http://www.ceav.info 

Δημόσια Εταιρία Διαχείρισης Αεροδρομίων (AENA) 

http://www.aena.es 

Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού 

https://www.mincotur.gob.es 

Γενική Γραμματεία Τουρισμού 

https://turismo.gob.es/en-s/Paginas/Index.aspx 

Δημόσιος Οργανισμός Προώθησης Τουρισμού (Turespaña) 

https://www.tourspain.es 

Εθνικό Παρατηρητήριο Τουρισμού (ObservaTUR) 

https://www.observatur.es 

Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE) 

https://www.ceoe.es 

Συμβούλιο Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 

Πρόεδρος: Marta Blanco Quesada 

Γραμματέας: Óscar Bocos  

Γενική Γραμματεία για τη Διεθνή Ισπανία (Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων, 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας)  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/MarcaEs

p/Paginas/Inicio.aspx 

Μη-Κερδοσκοπική Ένωση Επιχειρήσεων Τουρισμού Ισπανίας (Exceltur) 

https://www.exceltur.org 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) 

www.ine.es 

Σχέδιο Ώθησης του Τουριστικού Τομέα (Plan de Impulso para el sector 

turístico):  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Doc

uments/2020/20062020_PlanTurismo.pdf 

Τράπεζα της Ελλάδας 

www.bankofgreece.gr  
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http://www.ceav.info/
http://www.aena.es/
https://www.mincotur.gob.es/
https://turismo.gob.es/en-s/Paginas/Index.aspx
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https://www.ceoe.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/MarcaEsp/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/MarcaEsp/Paginas/Inicio.aspx
https://www.exceltur.org/
http://www.ine.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020_PlanTurismo.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Documents/2020/20062020_PlanTurismo.pdf
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