
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

                                                                                                           Μαδρίτη, 7 Ιουλίου 2022 
                                                                                              

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ EXCELTUR ΓΙΑ TΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Exceltur (της μη κερδοσκοπικής ένωσης, η οποία αποτελείται από 

35 εκ των σημαντικότερων ισπανικών τουριστικών επιχειρήσεων), οι οποίες δημοσιεύτηκαν, 

αυθημερόν, στον ισπανικό κλαδικό τύπο, τα συνολικά έσοδα από τον τομέα του τουρισμού 

(αλλοδαπών και εγχώριων τουριστών), στην Ισπανία, για το 2022, θα φτάσουν τα 151,798 δις 

ευρώ, γεγονός που υποδεικνύει ισχυρή ανάκαμψη, καθώς υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσουν το 

98% των αντίστοιχων εσόδων του 2019.  

Αναφορικά με το β’ τρίμηνο του 2022, τα στοιχεία για τον τουρισμό στην Ισπανία είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διευθυντής μελετών και έρευνας της Exceltur, κ. Óscar 

Perelli, δήλωσε ότι η έντονη επιθυμία των καταναλωτών για ταξίδια ξεπέρασε τις 

μακροοικονομικές συνθήκες, που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την πορεία του τουρισμού, 

τοποθετώντας τα έσοδα του τουρισμού, για το εν λόγω τρίμηνο, σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα 

(1,1%) από τα αντίστοιχα του 2019. 

Ακόμη, η εξωτερική ζήτηση ήταν έντονη τον Μάιο και τον Ιούνιο, χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη  

Ευρωπαίων τουριστών. Αυτή η ανάκαμψη της ζήτησης από το εξωτερικό παρατηρήθηκε, 

κυρίως, λόγω των δαπανών, που πραγματοποιούσαν οι τουρίστες στον προορισμό παρά 

εξαιτίας των καθαυτών τουριστικών εισροών, καθώς βελτιώθηκε η μέση διαμονή και οι δαπάνες 

ανά τουρίστα ανά ημέρα. 

Επιπλέον, το β’ τρίμηνο του 2022 παρατηρήθηκε ανομοιότητα και ασσυμετρία ανά υπο-τομείς 

και τουριστικές επιχειρήσεις, με τα ξενοδοχεία διακοπών, τα αστικά ξενοδοχεία, τις εταιρίες 

ενοικίασης αυτοκινήτου και ορισμένες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, όπως τα πάρκα αναψυχής, να 

καταγράφουν την μεγαλύτερη ανάκαμψη, σε όρους εισόδων. Γενικά, παρατηρήθηκε ότι αυτές 

που επένδυσαν στη διαφοροποίηση της προσφοράς τους ή στη βελτίωση της λειτουργικής τους 

αποτελεσματικότητας, μέσω της ένταξης εμπορικών σημάτων και της ψηφιοποίησης, 

παρουσίασαν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με όσες 

δεν το έπραξαν. 
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