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Ανάκαμψη της αέριας συνδεσιμότητας στην Ισπανία 

Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (Airports Council International 

Europe), που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ειδικευμένη εταιρία οικονομικών 

ερευνών SEO Ámsterdam Economics, τα ισπανικά αεροδρόμια έχουν πλέον ανακτήσει το 

77% της αέριας συνδεσιμότητας σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα (2019). Η 

Ισπανία, με αυτόν τον τρόπο, σημείωσε υψηλότερα ποσοστά ανάκαμψης, σε σχέση με το 

Ηνωμένο Βασίλειο (72%), την Ιταλία (68%), τη Γαλλία (66%) και την Γερμανία (61%), η οποία 

φαίνεται ότι πλήγηκε, περισσότερο, λόγω της εγγύτητάς της με τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Η μόνη χώρα, που κατάφερε να ανακάμψει πλήρως τον Ιούνιο του 2022, αναφορικά με την  

συνολική της αέρια συνδεσιμότητα, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, είναι η Ελλάδα, με την 

Τουρκία να ακολουθεί με ποσοστό 97%. Συνεπώς, δύο εκ των βασικών τουριστικών αντιπάλων 

της Ισπανίας κατάφεραν να ηγηθούν σε αυτό τον κλάδο.  

Ακόμα, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει (+6%) τα επίπεδα 

άμεσης συνδεσιμότητάς της, του έτους 2019, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία (-2%), 

Ισπανία (-8%) και Κροατία (-8%). Μεταξύ των μεγαλύτερων αγορών της Ε.Ε., η Ισπανία, 

που απολαμβάνει τα υψηλότερα επίπεδα άμεσης συνδεσιμότητας, σε σχέση με το 2019 

στην Ευρώπη, ακολουθείται από την Ιταλία (-13%), το Ηνωμένο Βασίλειο (-16%), τη Γαλλία (-

20%) και τη Γερμανία (-27%). Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι η άμεση συνδεσιμότητα πλησίασε 

περισσότερο τα προ πανδημικά επίπεδα, καθώς υπολείπεται μόνο ένα 15%, σε αντίθεση με την 

έμμεση συνδεσιμότητα, που είναι χαμηλότερη, κατά 36%, σε σχέση με το 2019.  

Επιπλέον, οι αερολιμένες, που δέχονταν ετησίως λιγότερους από 5 εκατομμύρια επιβάτες, 

σημείωσαν ταχύτερη ανάπτυξη, σε σχέση με τους αντίστοιχους μεγαλύτερου μεγέθους, καθώς 

το 38% των μικρότερων και των περιφερειακών αεροδρομίων ανέκαμψε πλήρως σε όρους 

άμεσης συνδεσιμότητας, ενώ το μόνο μεγάλο αεροδρόμιο, που κατόρθωσε να επιστρέψει στα 

προ πανδημικά επίπεδα είναι η Palma de Mallorca των Κανάριων Νήσων, ακολουθούμενη από 

τη Λισαβώνα και Αθήνα. Τα αεροδρόμια της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης έχουν, κατά 20% και 

18% λιγότερες συνδέσεις, σε σχέση με το 2019.  
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