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Μαδρίτη, 9.03.2022 

         

 

Στοιχεία για την τουριστική κίνηση μηνός Ιανουαρίου 2022 στην Ισπανία 

To Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ) δημοσίευσε τα στοιχεία της τουριστικής κίνησης για τον 

Ιανουάριο 2022 στην Ισπανία, στον οποίον εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, παρά 

την εκτόξευση των κρουσμάτων της μετάλλαξης Omicron SARS-Cov-19.  

✓ Οι τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ισπανία ανήλθαν στα 2,48 εκατ., ή σχεδόν έξι φορές 

περισσότεροι (+467,7%), σε σχέση με όσους είχαν εισέλθει στη χώρα τον ίδιο μήνα του 

2021 (434.000 τουρίστες). Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2020, ο αριθμός αυτός 

αντιπροσωπεύει το 60% των διεθνών επισκεπτών. 

✓ Τα μέσα έξοδα ανά τουρίστα για τον Ιανουάριο ανήλθαν στα 1.217 ευρώ ημερησίως και η 

μέση διάρκεια διαμονής ανά επισκέπτη έφθασε τις 9,86 ημέρες, μεγέθη που βρίσκονται 

σε υψηλότερα επίπεδα, συγκριτικά τόσο με την περυσινή χρονιά όσο και με την προ-

κρίσης περίοδο. 

✓ Tα συνολικά έξοδα, που πραγματοποίησαν οι τουρίστες ανήλθαν τα 3,027 δις ευρώ, ήταν 

σχεδόν επτά φορές περισσότερα (+561,7%) σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021, οπότε 

δαπανήθηκαν 561,6 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 63% των εξόδων του ίδιου μήνα του 

2020.  

 

Οι προορισμοί που, κατά κύριο λόγο, επέλεξαν τον Ιανουάριο οι τουρίστες ήταν τα Κανάρια Νησιά 

(σε ποσοστό 30,6% του συνόλου), η Καταλονία (18.6%) και η Ανδαλουσία (13%). Αναφορικά με 

την προέλευση των τουριστών, οι περισσότεροι ήταν Άγγλοι (363.150 τουρίστες), στοιχείο που 

οφείλεται στην ευελιξία των υγειονομικών προϋποθέσεων ταξιδίων μεταξύ των δύο χωρών. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2021, η έλευση Άγγλων τουριστών στην 

Ισπανία αυξήθηκε κατά 1.461,3%. Ακολουθούν οι επισκέπτες από τη Γαλλία (347.955 άτομα), 

στους οποίους παρατηρείται αύξηση της τάξεως 195,6%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά 

και οι επισκέπτες από την Γερμανία, που έφτασαν τους 282.280, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 

452,2%. 

Συνεπώς, σύμφωνα και με δηλώσεις της Ισπανίδας Υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού, κας Μαρίας Ρέγιες Μαρότο, φαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία του περασμένου 

Ιανουαρίου, η μετάλλαξη όμικρον έχει επιφέρει μικρότερες επιπτώσεις στον κλάδο του τουρισμού 

από ό,τι είχε εκτιμηθεί, αν και έχει επιβραδύνει τον ρυθμό της τουριστικής ανάκαμψης. Ακόμα, η 

ίδια επισημαίνει ότι, η κυβέρνηση της Ισπανίας, εν αναμονή των επιπτώσεων της ρωσικής 

εισβολής στην Ουκρανία, προσπαθεί πλέον να βρει εναλλακτικές λύσεις για την διαφαινόμενη 

απουσία των Ρώσων τουριστών σε προορισμούς, που είναι πιο εκτεθειμένοι σε αυτή την αγορά, 

όπως η Καταλονία. 
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