
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

                                                                                                            Μαδρίτη, 21 Μαρτίου 2022 

                                                                                                                                                             

 

Αισιόδοξες οι προβλέψεις για την τουριστική κίνηση στην Ισπανία το επόμενο 

διάστημα 

 
Σύμφωνα με προβλέψεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας στον ισπανικό οικονομικό τύπο, 

επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας για την πορεία του τουρισμού, τόσο για την Μεγάλη Εβδομάδα του 

Καθολικού Πάσχα, όσο και για την θερινή περίοδο. Οι προοπτικές για τα εν λόγω διαστήματα 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, χάρη στην άρση των περιορισμών της κύριας χώρας προέλευσης 

τουριστών, ήτοι το Ηνωμένο Βασίλειο και στην μεγάλη ανάπτυξη άλλων αγορών, όπως της 

Γερμανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας. Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες 

ισπανικές ξενοδοχειακές αλυσίδες αναμένουν ότι ο τουρισμός θα διπλασιαστεί το 2022, σε σχέση 

με την έλευση των τουριστών του 2020, φτάνοντας έτσι από τα 31 στα 62 εκατ. τουριστών, 

αριθμός που, όμως, θα εξακολουθήσει, αν επιτευχθεί, να είναι χαμηλότερος, συγκριτικά με τα, 

προ κρίσης, επίπεδα (2019). 

Τις θετικές σκέψεις σχετικά με την πορεία του τουρισμού τους επόμενους μήνες, ενίσχυσαν 

πάντως τα υψηλά επίπεδα των αφίξεων και πληρότητας, όπως απεικονίζεται στις κρατήσεις της 

τρέχουσας περιόδου στα Κανάρια Νησιά, που ουσιαστικά αναγγέλλουν την επανεκκίνηση του 

τουρισμού στη χώρα. Ακόμη, η Ισπανία, όπως καταγράφεται από τον εδώ κλαδικό τύπο, 

αποτελεί έναν προορισμό – καταφύγιο για τους επισκέπτες, σε σύγκριση με άλλες χώρες, όπως 

η Ελλάδα και η Τουρκία, που έχουν πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας και 

από τον υψηλότερο βαθμό εγγύτητάς τους με την Ουκρανία και τον μαινόμενο πόλεμο με τη 

Ρωσία. Μάλιστα, η εξειδικευμένη τεχνολογική εταιρία Mabrian (η οποία διαθέτει πλατφόρμα 

μεγάλων δεδομένων για έξυπνους προορισμούς) διεξήγαγε έρευνα, σύμφωνα με την οποία 

μελετήθηκε η αναζήτηση πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο, 13 μέρες πριν και 13 μέρες μετά 

την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία για Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Τουρκία. Στο πρώτο 

διάστημα (δηλαδή 13 μέρες πριν την εισβολή), οι αναζητήσεις αυξήθηκαν κατά 13,2% και 12,7% 

σε Πορτογαλία και Ισπανία αντίστοιχα, ενώ στην Τουρκία και στην Ελλάδα παρατηρήθηκαν 

μειώσεις ύψους 10,45% και 8,15% αντίστοιχα. Με την έναρξη της σύγκρουσης, οι αναζητήσεις 

πτήσεων των Άγγλων έπεσαν κατά 40% στους τέσσερις προορισμούς. Ωστόσο, τόσο στην 

Ισπανία όσο και στην Πορτογαλία, φάνηκε ότι χρειάστηκαν 6 ημέρες για να ανακάμψει ο όγκος 

των αναζητήσεων, ενώ στο διάστημα των 13 ημερών, η Τουρκία και η Ελλάδα δεν δείχνουν να 

έχουν ξεπεράσει τις επιπτώσεις της εμπόλεμης σύρραξης στην Ουκρανία σε όρους αναζήτησης 

πτήσεων. 

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν φαίνεται να επηρεάζει, τουλάχιστον προς το παρόν, την 

τουριστική κίνηση σε όρους αναζητήσεων και κρατήσεων στην Ισπανία, όμως, μία άλλη 

επίπτωση αυτής της κατάστασης είναι η άνοδος του κόστους της ενέργειας, η χρήση της οποίας 

είναι εκτεταμένη στον συγκεκριμένο κλάδο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ισπανικής 

Συνομοσπονδίας Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων (Cehat), κ. Jorge Marichel, θα καταβληθούν 
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προσπάθειες ώστε το ανωτέρω αυξημένο κόστος να μην αντικατοπτριστεί στις τιμές των 

υπηρεσιών του κλάδου, τη στιγμή που η Τουρκία, ως ένας από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές 

σχετικά με τον ευρωπαϊκό τουρισμό, αναμένεται ότι θα προβεί σε μειώσεις των τιμών της για την 

προσέλκυση περισσότερων τουριστών, δεδομένου ότι προπολεμικά, η κύρια πηγή εισροής 

τουριστών της ήταν η Ρωσία. 

Αναφορικά με την αντίδραση του τομέα του τουρισμού στην Ισπανία, λόγω της εμπόλεμης 

κατάστασης, είναι γεγονός ότι στην Καταλονία δημιουργείται ένα σχέδιο υποκατάστασης του 

Ρώσων τουριστών, δίνοντας έμφαση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου (που αποτελούσαν 

το 30% των διανυκτερεύσεων το 2019), της Γαλλίας (17%), της Ιρλανδίας (7,5%), του Βελγίου 

(3,9%) της Γερμανίας (3,7%) και της Ολλανδίας (3,5%). Σε αυτό το σημείο, υπογραμμίζεται ότι ο 

τουρισμός των Ρώσων στη χώρα ήταν περιορισμένος, ούτως ή άλλως, και προ πανδημίας, με 

την Κοινότητα των Καταλονίας να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσέλευση Ρώσων τουριστών 

(από τους 1,2 εκατ. τουρίστες που έφτασαν συνολικά στην Ισπανία το 2019, οι 800 χιλιάδες 

κατευθύνθηκαν στην Καταλονία). Συνεπώς, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη κινητοποίησης στην 

συγκεκριμένη περιοχή. 
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