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Τουριστική κίνηση μηνός Μαρτίου και α’ τριμήνου 2022 στην Ισπανία 

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ), η 

Ισπανία δέχθηκε 4 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό τον μήνα Μάρτιο, αριθμός 

σημαντικά αυξημένος συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, όταν το σύνολο των 

τουριστών ανήλθε στους 491.427 χιλιάδες. Λαμβάνοντας υπόψιν τα προ πανδημικά επίπεδα, 

υπολείπονται 1,6 εκατομμύρια τουρίστες σε σχέση με το 2019, με το σύνολο των επισκεπτών 

του Μαρτίου 2022 να ανέρχεται στο 72% των αφίξεων του ίδιου μήνα του 2019. 

 

Η κύρια χώρα προέλευσης τουριστών ήταν η Αγγλία, με 826.399 επισκέπτες (+4.084,7% σε 

σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2021), αντιπροσωπεύοντας έτσι το 20,5% του συνόλου. 

Ακολούθησαν η Γερμανία με 608.803 (+482,2% σε ετήσια βάση) και η Γαλλία με 456.592 

(+332,0%) επισκέπτες, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές 

αυξήσεις,σε ετήσια βάση, του αριθμού τουριστών, που προέρχονταν από Ιρλανδία 

(+2.593,7%), ΗΠΑ (+1.976,5%) και Σκανδιναβικές χώρες (+1.292,8%). 

 

Αναφορικά με τις δαπάνες που πραγματοποίησαν, έπειτα από δύο χρόνια εφαρμογής 

περιορισμών μετακινήσεων μεταξύ των χωρών, φάνηκε ότι η μέση δαπάνη των τουριστών τον 

Μάρτιο ανήλθε στα 1.257 ευρώ (ποσό μεγαλύτερο από τα 1068 ευρώ, που δαπάνησαν τον ίδιο 

μήνα του 2019), σημειώνοντας, συνεπώς, ετήσια άνοδο ύψους 13,6%. Οι συνολικές δαπάνες, 

οι οποίες έφτασαν τα 5,069 δις ευρώ, ήταν εμφανώς αυξημένες, συγκριτικά με τα 544 

εκατομμύρια, που δαπανήθηκαν τον Μάρτιο του 2021 και αποτέλεσαν το 84% των αντίστοιχων 

της, προ πανδημίας, περιόδου. Οι δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν, σε ποσοστό 20% του 

συνόλου, προέρχονταν από κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ σε ποσοστό 15,2% και 

8,7%, προέρχονταν από Γερμανούς και Σκανδιναβούς τουρίστες. Επιπλέον, ο προορισμός με 

τις μεγαλύτερες αφίξεις για τον μήνα Μάρτιο ήταν τα Κανάρια Νησιά (27,9% του συνόλου), 

ενώ ακολούθησαν η Κοινότητα της Καταλονίας (17,5%) και της Ανδαλουσίας (15,1%). 

 

Ακόμη, συνολικά, το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 

στοιχεία, καθώς ο αριθμός των τουριστών έφτασε τα 9,7 εκατομμύρια (68% του συνόλου 

της αντίστοιχης περιόδου του 2019), σημειώνοντας άνοδο, ύψους 696,7% ετησίως, καθώς το 

ίδιο χρονικό διάστημα του 2021 είχαν πραγματοποιηθεί μόλις 1,2 εκατομμύρια αφίξεις. Όσον 

αφορά τις συνολικές δαπάνες, τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, είναι γεγονός ότι ανήλθαν 

στα 11,853 δις ευρώ, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 794,5%, σε ετήσια βάση. Ο 

προορισμός, που ωφελήθηκε περισσότερο από την έλευση τουριστών από τον 

Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 2022, ήταν τα Κανάρια Νησιά, τα οποία δέχτηκαν 2,85 

εκατομμύρια επισκέπτες (αριθμός σχεδόν τριπλάσιος σε σύγκριση με τις αφίξεις του 2021), 

αποτελώντας έτσι το 29,5% του συνόλου των τουριστών, που επέλεξαν την Ισπανία. Από την 
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άλλη πλευρά, η Μαδρίτη δέχτηκε 977.047 τουρίστες τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, 

αριθμός που βρίσκεται μακριά από το σύνολο των 1,76 εκατομμυρίων ατόμων, που την 

επισκέφτηκαν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή η αργή 

έξοδος από την κρίση στον τομέα του τουρισμού στην πρωτεύουσα εξηγείται από την 

μείωση του επιχειρηματικού τουρισμού και των εμπορικών και άλλων εκδηλώσεων, που είχε 

σημειωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ανακάμπτει σταδιακά, όπως και από την αργή 

ανάκαμψη των ταξιδιών μεγάλης διάρκειας.  
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