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Κατά 25% ακριβότερα τα ξενοδοχεία στην Ισπανία 

Οι τιμές των καταλυμάτων στην Ισπανία φαίνεται να μην σταματούν να αυξάνονται, από τη 

στιγμή εμφάνισης του υψηλού πληθωρισμού, που πλήττει, πλέον, σημαντικά την εθνική 

οικονομία. Η τιμή της ενέργειας φθάνει ιστορικά υψηλά, συμπαρασύροντας τους υπόλοιπους 

τομείς της οικονομίας, ιδίως αναφορικά με τις τιμές των κατοικιών και των διατροφικών 

προϊόντων.  

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE) της χώρας, η μέση 

τιμή διανυκτέρευσης σε ισπανικό ξενοδοχείο αυξήθηκε κατά 25,5% τον Μάιο τ.έ., σε σύγκριση 

με τον ίδιο μήνα του 2021. Από 95,26 ευρώ, ανά διανυκτέρευση, τον Μάιο 2021, η μέση τιμή έχει 

φθάσει τα 125,5 ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η ετήσια αύξηση παρατηρείται σε όλες τις 

Αυτόνομες Κοινότητες, με την εξαίρεση των Βαλεαρίδων Νήσων, όπου η μέση τιμή στα 

ξενοδοχεία της τελευταίας μειώθηκε κατά 14,5% σε ετήσια βάση. Αίτιο αυτού δεν είναι άλλο από 

την υψηλή ζήτηση του προηγούμενου έτους για τις συγκεκριμένες νήσους, η οποία είχε 

εκτοξεύσει τις τιμές, όντας η Κοινότητα με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, ξεπερνώντας ακόμα 

και τις Ανδαλουσία και Κανάριες Νήσους. Επομένως, φέτος που ο τουρισμός επιστρέφει σε όλη 

την επικράτεια, οι τιμές των Βαλεαρίδων προσαρμόζονται στην αντίστοιχη ζήτηση.  

Αντίστοιχα, οι τιμές προσαρμόζονται προς τα άνω στις υπόλοιπες Κοινότητες, τόσο εξαιτίας της 

αύξησης των λειτουργικών εξόδων των καταλυμάτων, όσο και της αυξημένης ζήτησης. Η 

μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση συναντάται στην Κοινότητα της Μαδρίτης, καθώς από 68,16 

ευρώ τον Μάιο του προηγούμενου έτους, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 114,4 ευρώ τον ίδιο 

μήνα τ.έ., ή αυξανόμενη κατά 68%. Η δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρήθηκε 

στη Χώρα των Βάσκων, όπου η μέση τιμή έφθασε τα 99,6 ευρώ φέτος έναντι των 65,5 ευρώ το 

2021. Τα καταλύματα της Καταλονίας έρχονται τρίτα σε ποσοστιαία αύξηση, δεδομένου ότι, 

εντός ενός έτους, η μέση τιμή διανυκτέρευσης αυξήθηκε κατά 42,8%, φθάνοντας τα 110 ευρώ.  

Αξιοσημείωτο είναι τέλος το γεγονός ότι, σε όλες τις Αυτόνομες Κοινότητες, η μέση τιμή τ.έ. 

ξεπερνά την αντίστοιχη του 2019, με ορισμένες να έχουν αυξήσει τις τιμές τους, ακόμη και κατά 

διψήφιο ποσοστό. Η μεγαλύτερη αύξηση, σε σύγκριση με το 2019, παρατηρείται στις 

Βαλεαρίδες, αφού οι μειωμένες τιμές, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, είναι κατά 20,76% 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες πριν από την πανδημία.  
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