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Οι πρώτες επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού, λόγω της ρωσικής εισβολής 

στην Ουκρανία. Η προετοιμασία του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ισπανία για 

τον πόλεμο τιμών που αναμένεται και από την Τουρκία. 

 

Στις 13 ημέρες που έχουν μεσολαβήσει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο τομέας 

του τουρισμού, παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ισπανικό κλαδικό τύπο, ήδη ξεκίνησε να υποφέρει 

από το κλείσιμο της ρωσικής αγοράς και τώρα προετοιμάζεται για την αντίδραση της Τουρκίας, 

της οποίας η υπ' αριθμόν ένα αγορά τουριστών είναι η Ρωσία. Σε γενικές γραμμές, οι προβλέψεις 

για την τουριστική κίνηση, για το θέρος 2022, παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες για το 

καλοκαίρι, παρά το πλαίσιο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και την αύξηση του πληθωρισμού, 

ωστόσο πολλά ταξιδιωτικά πρακτορεία επισημαίνουν ότι ο ανταγωνισμός για τους τουρίστες θα 

είναι ιδιαίτερα έντονος, παγκοσμίως. 

 

Το 2021, 4,7 εκατομμύρια Ρώσοι ταξιδιώτες έφθασαν σε σημαντικούς τουριστικούς 

προορισμούς στην Τουρκία, αριθμός διπλάσιος από τον αντίστοιχο του 2020, καθώς όλοι οι 

άλλοι προορισμοί της Ε.Ε. δεν δεχόντουσαν την πιστοποίηση του ρωσικού εμβολίου Σπούτνικ. 

Φαίνεται ότι, αν και καταρχήν, τουριστικοί παράγοντες στην Τουρκία έβλεπαν θετικά το σενάριο 

του κλεισίματος του εναέριου χώρου της Ε.Ε. για τη Ρωσία, απέτυχαν να εκτιμήσουν τον 

αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν οι οικονομικές κυρώσεις και οι περιορισμοί στην 

κυκλοφορία στον ρωσικό πληθυσμό.  

Συνεπώς, γνωρίζοντας πλέον ότι ο τουρισμός, που αναμένεται από τη Ρωσία φέτος θα είναι 

πολύ μικρότερος από τα 4,7 προαναφερόμενα εκατ., η τουρκική ξενοδοχειακή βιομηχανία 

ολοκληρώνει τον πόλεμο τιμών για το καλοκαίρι, προκειμένου να ανακτήσει μερίδιο αγοράς. Ο 

στόχος, σύμφωνα με εδώ αναλυτές και διαδικτυακά ταξιδιωτικά πρακτορεία, θα είναι η βρετανική 

και η γερμανική αγορά, τις οποίες θα προσπαθήσει να κερδίσει προσφέροντας μεγάλες 

εκπτώσεις σε διάφορα τουριστικά πακέτα, οι οποίες αποτελούν αντίστοιχα και τις δύο 

μεγαλύτερες αγορές και για την Ισπανία. Μάλιστα, στοιχεία που παρέχονται από τη βρετανική 

εταιρία συμβούλων STR, η οποία ειδικεύεται σε δεδομένα τιμών και αποδόσεων για τον 

ξενοδοχειακό κλάδο, επιβεβαιώνουν τις μεγάλες διαφορές τιμών μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας. 
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