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                                                                                                Μαδρίτη, 24 Οκτωβρίου 2022 
 
ΘΕΜΑ: Πορεία εισερχόμενου τουρισμού στην Ισπανία  

 

Τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE) σχετικά τον εισερχόμενο 

τουρισμό στην Ισπανία την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου φανερώνουν την επιστροφή του κλάδου στα προ 

της πανδημίας επίπεδα. Οι αλλοδαποί τουρίστες έφθασαν τα 25,35 εκατ., εκ των οποίων ξεχωρίζουν οι 

αφίξεις 5,53 εκατ. Βρετανών, 3,92 εκατ. Γάλλων και 3,33 εκατ. Γερμανών τουριστών. Συγκρίνοντας με τα 

αντίστοιχα μεγέθη του 2019, παρατηρούμε ότι τα επίπεδα του εισερχόμενου τουρισμού έχουν ήδη 

αποκατασταθεί στο 88% του συνολικού αριθμού επισκεπτών πριν από την πανδημία. Οι συνολικές 

τουριστικές αφίξεις μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου τ.ε. ξεπερνούν τους 48 εκατ. τουρίστες, ελαφρώς 

χαμηλότερες των προσδοκιών, κυρίως εξαιτίας της επίπτωσης που είχε στον εισερχόμενο τουρισμό η 

μετάλλαξη «Όμικρον» κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Ο Ισπανός Γ.Γ. Τουρισμού, κ. Fernando 

Valdés, σημείωσε σε συνέντευξή του ότι η έλλειψη Ασιατών τουριστών από Κίνα και Ιαπωνία είναι η αιτία 

που ο εισερχόμενος τουρισμός δεν έχει φθάσει ακόμη τα επίπεδα προ πανδημίας. 

 

Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου τ.ε. οι Βαλεαρίδες Νήσοι προσέλκυσαν τον υψηλότερο αριθμό 

εισερχόμενων τουριστών (6,41 εκατ.) με τους Βρετανούς και τους Γερμανούς να αποτελούν τους 

κυριότερους επισκέπτες. Το ίδιο διάστημα, την Καταλονία επισκέφθηκαν συνολικά 5,48 εκατ. αλλοδαποί, 

κυρίως από τη γείτονα Γαλλία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώνεται ότι η Καταλονία είναι η 

περιφέρεια με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από την αρχή του τρέχοντος έτους με 9,89 εκατ. τουρίστες, 

επίπεδο που απέχει ωστόσο από τα 13,64 εκατ. τουριστών τους πρώτους εννέα μήνες του 2019. Οι 

Βαλεαρίδες Νήσοι, δεδομένου ότι αποτελούν θερινό προορισμό, έχουν σχεδόν φθάσει τα επίπεδα του 

2019 καθώς φέτος τις έχουν επισκεφθεί 9,65 εκατ. τουρίστες (έναντι 10,14 εκατ. το 2019). Κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού, οι αλλοδαποί τουρίστες στις Κανάριες Νήσους έφθασαν τους 2,96 εκατ., μόλις 38.639 

λιγότεροι από την ίδια περίοδο του 2019.  

 

Περισσότερο ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία των δαπανών των αλλοδαπών τουριστών. Μεταξύ Ιουνίου και 

Αυγούστου τ.ε. τα συνολικά έσοδα ξεπέρασαν τα 32,11 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 96,36% των 

εσόδων της ίδιας περιόδου το 2019 και πάνω από τα διπλάσια εκείνων του Ιουλίου 2021. Αυτό οφείλεται 

στην αυξημένη μέση συνολική ατομική δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών, η οποία τον Αύγουστο 

έφθασε τα 1.276 ευρώ / άτομο, υψηλότερη από τα 1.157 ευρώ / άτομο τον Αύγουστο του 2019. Υψηλότερη 

κατά 15 ευρώ από το 2019 ήταν και η μέση ημερήσια ατομική δαπάνη, ανερχόμενη σε 162 ευρώ / άτομο. 

Τους πρώτους οκτώ μήνες του 2022 οι συνολικές δαπάνες των αλλοδαπών τουριστών που επισκέφθηκαν 

την Ισπανία έφθασαν τα 58,9 δισ. ευρώ, κατά 5 δισ. ευρώ χαμηλότερες έναντι του 2019. 

 

Σύμφωνα πάντως με ορισμένα πρόσφατα ισπανικά δημοσιεύματα, καίτοι ο ισπανικός τουριστικός κλάδος 

πέρασε μια θερινή σεζόν με αρκετά υψηλά έσοδα και παρόλο που οι επιχειρήσεις του κλάδου 

πραγματοποίησαν σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά κέρδη, το συνολικό αποτέλεσμα αποδεικνύεται 

μάλλον χαμηλότερο των αρχικών προσδοκιών όσον αφορά τις αφίξεις ξένων τουριστών, ιδιαίτερα κατά 

την περίοδο υψηλής κίνησης. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ), τον Ιούλιο 
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αφίχθηκαν στην Ισπανία περίπου 9% λιγότεροι ξένοι επισκέπτες από ότι το 2019, ενώ τον Αύγουστο η 

πτώση σε σύγκριση με την προ πανδημίας εποχή ανήλθε σε 13%. Σύμφωνα με την οπτική των 

συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, οι πηγές των οποίων προέρχονται κυρίως από τον μεγάλο ισπανικό 

κλαδικό φορέα Exceltur, πέραν της πανδημίας, η γενική άνοδος των τιμών στην Ισπανία καθώς και η 

υποτίμηση της τουρκικής λίρας έχουν προκαλέσει μία μετατόπιση μέρους της τουριστικής ζήτησης που 

προέρχεται από σημαντικές για την Ισπανία χώρες προέλευσης όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Γερμανία, προς πιο προσιτούς προορισμούς όπως η Τουρκία, καθώς επίσης, η «ανερχόμενη» -όπως 

χαρακτηρίζεται- τουριστική δύναμη, η Ελλάδα, η οποία φαίνεται να απορροφά μάλιστα σημαντικές ροές 

Ισπανών τουριστών. Περαιτέρω, τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ισπανικές αεροπορικές 

εταιρείες, όπως η χαμηλού κόστους θυγατρική της Iberia, Iberia Express, αύξησαν σημαντικά -

συγκεκριμένα υπερδιπλασίασαν- τις πτήσεις τους προς την Ελλάδα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2022, 

σε σύγκριση με το 2019, ιδιαίτερα προς διάφορους νησιωτικούς προορισμούς, με αποκορύφωση την 

Μύκονο, όπου οι εβδομαδιαίες πτήσεις από Ισπανία αυξήθηκαν από δύο σε επτά.  

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

