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Συνέχιση των ενθαρρυντικών στοιχείων για την ισχυρή ανάκαμψη του τομέα του 

τουρισμού στην Ισπανία για το 2022 

 

Παρά τις γενικότερες αρνητικές συνθήκες που επικρατούν, οι οποίες δημιουργούν κλίμα 

αβεβαιότητας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, του πληθωρισμού, ο οποίος κινείται σε 

ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (στην Ισπανία έκλεισε στο 10,8% για τον μήνα Ιούλιο), και των μεγάλων 

απεργιών του προσωπικού αεροπορικών εταιριών, όπως της Ryanair και της Easyjet, η διάθεση 

των τουριστών για διακοπές δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί, τουλάχιστον στην Ισπανία. 

Σύμφωνα με εδώ αναλυτές του κλάδου, αυτό το γεγονός εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στους 

Ισπανούς ξενοδόχους να επιμηκύνουν την τουριστική τους δραστηριότητα, ιδίως αναφορικά με 

ξένους τουρίστες, έως τον Νοέμβριο του 2022.  

Επί παραδείγματι, σύμφωνα με δηλώσεις της γενικής γραμματέως της Ένωσης Ξενοδοχειακών 

και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Κοινότητας της Βαλένθιας (Hosbec), κας Nuria Montes, τα 

ξενοδοχεία στις τρεις επαρχίες της Βαλένθιας, ξεπέρασαν σε πληρότητα και τιμές τα προ 

πανδημικά επίπεδα, φτάνοντας στο αποκορύφωμά τους το διάστημα των διακοπών του 15ου 

Αυγούστου. Συγκεκριμένα, η κα Montes, δήλωσε ότι τον Ιούλιο έφτασαν το 90% της πληρότητας 

και αναμένεται ότι για τον Αύγουστο θα φτάσουν το 92%. 

Επιπλέον, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της κορυφαίας εταιρίας διαχείρισης υποδομών 

αεροδρομίων, ως προς τον όγκο επιβατών, παγκοσμίως, της ισπανικής ΑΕΝΑ, τον μήνα Ιούλιο 

τρέχοντος έτους, οι επιβάτες στα αεροδρόμια του δικτύου της, στην Ισπανία, έφτασαν τα 27 

εκατ., αριθμός, που αντιπροσωπεύει το 92% της επιβατικής κίνησης της αντίστοιχης περιόδου 

του 2019. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο της φετινής χρονιάς, ο αριθμός των επιβατών άγγιξε 

τα 132 εκατ., γεγονός, που δείχνει ότι, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, το 

πλήθος των επιβατών είναι μικρότερο κατά 16,1%. 

Τέλος, αναφορικά με τα αεροδρόμια, που κατέγραψαν τις καλύτερες επιδόσεις, αξίζει να 

σημειωθεί ότι τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 32.411 δρομολόγια αεροσκαφών στο αεροδρόμιο 

Barajas της Μαδρίτης (-16,8% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019), ενώ ακολούθησε το 

αεροδρόμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα με 29.171 δρομολόγια αεροσκαφών (+1,6%, σε σχέση με 

τα επίπεδα του 2019) και το αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, στο οποίο 

πραγματοποιηθήκαν 28.262 πτήσεις (-15% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019).  

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

