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Τουρκία: Κλάδος Τουρισμού 2021 – Προοπτικές 2022 

 

Σύμφωνα με έρευνα της τουρκικής οικονομικής εφημερίδας Dunya (www.dunya.com), 
τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν τον παρελθόντα Δεκέμβριο, το 10μηνο 
2021, (επίσημα ετήσια στοιχεία δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί), στον ανταγωνισμό στη 
λεκάνη της Μεσογείου, περιοχή με τη μεγαλύτερη κίνηση στον τουρισμό διεθνώς, η 
Τουρκία ηγείται σε αριθμό επισκεπτών των αγορών Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας.  

Ο αριθμός των επισκεπτών στη χώρα ανήλθε σε 24.979.000, εκ των οποίων 3.923.000 
ήταν τ/πολίτες του εξωτερικού (αλλοδαποί επισκέπτες: 21.056.000, +88%). Προηγήθηκε 
δηλ. κατά 152 χιλ. άτομα της Ισπανίας (24.827.000, +28,4%), ενώ η Γαλλία παρέμεινε στα 
24 εκατ. και η Ιταλία στα 21 εκατ. επισκέπτες. Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα δέχτηκε –όπως 
αναφέρεται στην έρευνα- 15 εκατ. επισκέπτες, η Κροατία 10 εκατ. και η Αίγυπτος 5 εκατ. 

Ωστόσο, η κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά στο συνολικό και κατά κεφαλήν 
τουριστικό εισόδημα, βάσει του οποίου η Ισπανία προηγείται της Τουρκίας. Σύμφωνα με 
την Έκθεση Ισοζυγίου Πληρωμών της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας (CBRT), το 9μηνο 
2021, τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε $20,3 δισεκ. δολάρια (+29,2%), 
από τα οποία $3,1 δισεκ. δολάρια προήλθαν από τ/πολίτες μόνιμους κάτοικους 
εξωτερικού και $16,4 δισεκ. δολάρια από τους αλλοδαπούς επισκέπτες. Τα έσοδα της 
Ισπανίας, ανήλθαν σε 27,5 δισεκ. ευρώ ($31 δισεκ. δολάρια, +47%).  

Το τουρκικό κατά κεφαλήν εισόδημα από τους αλλοδαπούς επισκέπτες αυξήθηκε από 
$621 δολάρια σε $679 δολάρια και συνολικά από $646 δολάρια σε $704 δολάρια 
(προσθήκη των Τούρκων πολιτών εξωτερικού). 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην Αττάλεια (στοιχεία σε ετήσια βάση), ο αριθμός των 
επισκεπτών ήταν 9.094.051 αλλοδαποί. Ο αριθμός των τουριστών που ήρθαν στην πόλη 
αεροπορικώς αυξήθηκε κατά 164% (8.982.333, αεροδρόμιο Αττάλειας), 108.202 από το 
αεροδρόμιο Gazipaşa και 3.516 από τις πύλες των θαλασσίων συνόρων. Από τη Ρωσία 
προήλθαν 3.586.928 επισκέπτες και έπονται η Ουκρανία (1.271.672), η Γερμανία 
(1.268.179) και η Πολωνία (416.924). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Ρώσοι επισκέπτες αφίχθηκαν κατά το β’ εξάμηνο παρελθόντος 
έτους, μετά την επανάληψη των πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών (απαγόρευση πτήσεων 
είχε επιβληθεί από τις ρωσικές Αρχές από μέσα Απριλίου μέχρι τέλος Ιουνίου). Κατόπιν 
δέκα ρωσικές αεροπορικές εταιρείες –πλέον των τ/εταιρειών- επανέλαβαν πτήσεις προς 
την Τουρκία (12 συνολικά έχουν άδεια πτήσης), κυρίως προς Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη 
και τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Αττάλεια, Dalaman και Bodrum (τo 2020 
είχαν αφιχθεί 2,1 εκατ. Ρ/τουρίστες, 2019: 6 εκατ. ή 12% των συνολικών αλλοδαπών 
επισκεπτών εκείνου του έτους).  

Σημειώνουμε ότι, στις 2 Οκτωβρίου 2021, υπεγράφη «Σχέδιο Δράσης για τον Τουρισμό» 
μεταξύ Τουρκίας – Ρωσίας, κατά τη συνάντηση που είχε ο Τ/Υπουργός Πολιτισμού και 
Τουρισμού, κ. Mehmet Nuri Ersoy με την κα Zarina Doguzova, Πρόεδρο της Ρωσικής 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τουρισμού και ρ/αντιπροσωπεία στην Άγκυρα. Στη 
συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, η οποία ήταν κλειστή για τον Τύπο, 
ανακοίνωσαν την υπογραφή του Σχεδίου ('Tourism Action Plan').  

http://www.dunya.com/
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Προσθέτουμε ότι, το Δεκέμβριο 2021, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Τούρκων 
(TÜROFED, Turkish Hoteliers Federation), κ. Tacettin Özden, Πρόεδρος επίσης της Ένωσης 
Ξενοδόχων και Επενδυτών του Kuşadası, δήλωσε ότι έχουν λάβει κρατήσεις κυρίως από 
τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου και 
ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση από τις βαλκανικές χώρες, προσθέτοντας ότι οι Τούρκοι 
επιχειρηματίες επέτυχαν στην εξέταση που τους επέβαλε η πανδημία. Είπε ότι τα 
ξενοδοχεία και ο κλάδος μεταφορών είναι έτοιμα, σύμφωνα με τους κανόνες.  

Οι τουρκικές τουριστικές εταιρείες επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τη χαμηλή 
συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας για να προωθήσουν τα προγράμματά τους στη χώρα.  

Ωστόσο η αξιοποίηση της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος επιτρέπει μεν στους 
τουρίστες να αγοράσουν ορισμένα αγαθά σε σχετικά χαμηλές τιμές, όμως ως ισχυρό 
πλεονέκτημα μάρκετινγκ εξαρτάται κυρίως από τις τιμές πτήσεων και ξενοδοχείων (τα 
οποία απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της πλειοψηφίας των 
επισκεπτών). 

Επίσης, στις 22/12/21, ανακοινώθηκε η υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της 
Σχολής Καλών Τεχνών, Τμήμα Γαστρονομίας και Μαγειρικής Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Yeditepe στην Κωνσταντινούπολη και της ειδικής πλατφόρμας της Google -Google Arts & 
Culture- για την προώθηση της τουρκικής γαστρονομικής κουλτούρας και την εισαγωγή 
της τ/κουζίνας, διεθνώς, υπό όλες τις διαφορετικές πτυχές -επιστήμη, τέχνη και 
πολιτισμός (πρόγραμμα ανωτέρω Σχολής Καλών Τεχνών: Gastroarthrology).  

Στις 27/12/21, η διεθνής αλυσίδα ξενοδοχείων Hilton, η οποία δραστηριοποιείται στην 
Τουρκία 66 χρόνια, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ανοίξει 12 νέα ξενοδοχεία στη χώρα, 
το 2022. Ο κ. Armin Zerunyan, Περιφερειακός Διευθυντής της εταιρείας για ξενοδοχεία 
υψηλής κατηγορίας, δήλωσε ότι υπό τις κατηγορίες DoubleTree by Hilton, Hilton Garden 
Inn και Hampton by Hilton θα εγκαινιαστούν ξενοδοχεία στις πόλεις Sanliurfa 
(Νοτιοανατολική Ανατολία), Bodrum, Κωνσταντινούπολη και Καππαδοκία, στις περιοχές 
των οποίων διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση. Σημείωσε ότι η  
έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στον τομέα του τουρισμού γίνεται αισθητή αυτή την 
περίοδο σοβαρά. Και εν προκειμένω πρόσθεσε ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία και 
υποστηρίζουν την πρωτοβουλία που εισήχθη με το «Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης» (υπεγράφη το 2019, μεταξύ 
της Ένωσης Τ/Ξενοδόχων, του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και του Υπουργού Πολιτισμού 
και Τουρισμού), προκειμένου να εξασφαλιστεί ειδικευμένο προσωπικό, δεδομένου ότι, 
όπως υπογράμμισε, στον παρόντα χρόνο, είναι απαραίτητο πλέον στην Τουρκία να 
τονιστεί η εξειδικευμένη τουριστική ανάπτυξη και όχι απλώς ή ποσότητα.  

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021, η διεθνής εταιρεία Marriott International ανακοίνωσε ότι 
υπέγραψε συμβόλαιο με τον τ/επιχειρηματικό όμιλο Aktarlı για το άνοιγμα 6 νέων 
ξενοδοχείων τα έτη 2022 και 2023, σε πολυσύχναστες περιοχές της Κωνσταντινούπολης 
και της Σμύρνης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η επωνυμία The Tribute Portfolio της 
διεθνούς εταιρείας θα εισέλθει στην Τουρκία για πρώτη φορά, ενώ τα ήδη υφιστάμενα 
χαρτοφυλάκια Autograph Collection Hotels, the Luxury Collection και AC Hotels θα 
επεκταθούν.  
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Ομοίως, η αλυσίδα ξενοδοχείων Accor Hotel Group (Mövenpick), ανακοίνωσε, το 2021, 
την απόφαση να επεκτείνει την ανάπτυξη της στην Τουρκία προσθέτοντας 10 νέα 
ξενοδοχεία (Τραπεζούντα και Κωνσταντινούπολη) στις ήδη υφιστάμενες 52 μονάδες. 

Επίσης, στις 27/12/2021, στην εκδήλωση του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Άγκυρας 
(ATO) με θέμα "Ankara Health Tourism Service Sector Increasing Competitiveness (HISER) 
Project", ο Πρόεδρος, κ. Gürsel Baran, δήλωσε ότι στοχεύουν να προωθήσουν διεθνώς 
την επωνυμία της πόλης στον τουρισμό υγείας. Ο κ. Baran είπε ότι ο τουρισμός είναι 
ένας από τους κλάδους στους οποίους εστιάζει το Επιμελητήριο για την ανάπτυξη της 
οικονομίας της πόλης και για το έργο, το οποίο θα διαρκέσει τρία χρόνια, έχουν 
εντοπιστεί ιδρύματα υγείας και τουριστικοί φορείς, ενώ θα πραγματοποιηθεί ανάλυση 
συναφών αναγκών.  

Δήλωσε επίσης ότι μετά την ανάλυση, η οποία θα αποτελέσει και τον οδικό χάρτη του 
έργου, θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την κατάρτιση και τη βελτίωση της ικανότητας 
των επιχειρήσεων/ιδρυμάτων υγείας, προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές στη διεθνή 
σκηνή και να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο cluster. Τόνισε ότι η Άγκυρα είναι 
κορυφαία πόλη στη βιομηχανία, το εμπόριο, την εκπαίδευση και την υγεία, καθώς και το 
κέντρο της Διοίκησης της χώρας και ότι, το εκπαιδευμένο σε διεθνώς αναγνωρισμένες 
ιατρικές σχολές, προσωπικό της πόλης παρέχει ήδη σοβαρές υπηρεσίες όσον αφορά 
στον τουρισμό υγείας στα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία.  

Τα έσοδα της Τουρκίας από τον τουρισμό υγείας υπερέβαιναν τα $2 δισεκ. δολάρια πριν 
από την πανδημία και ο στόχος είναι να ανέλθουν σε $10 δισεκ. δολάρια. Η 
συγκεκριμένη τουρκική αγορά εκτιμά ότι αυτό που χρειάζεται είναι η περαιτέρω 
διαμόρφωση στρατηγικής και η προώθηση της ταυτότητας της (branding).  

 

Άγκυρα, 17 Ιανουαρίου 2022 


