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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Α. Επίπεδα Τουρισμού Ισπανίας 2022 

Α’ εξάμηνο 2022 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ), κατά το α’ εξάμηνο του 2022 η 

Ισπανία δέχτηκε συνολικά 30,2 εκατ. διεθνείς τουρίστες (αύξηση 475,0% σε ετήσια 

βάση), καθώς την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, είχαν επισκεφθεί την 

χώρα μόλις 5,4 εκατ. άτομα. Οι ξένοι τουρίστες ξόδεψαν συνολικά 35,769 δισ. ευρώ 

το α’ εξάμηνο του 2022, ποσό που αποτελεί το 89% του επιπέδου της προ 

πανδημικής περιόδου. Στα Κανάρια Νησιά δαπανήθηκε το 22,6% του συνόλου, 

στην Καταλονία το 17,4%, ενώ στις Βαλεαρίδες Νήσους, ξοδεύτηκε το 16,3%. Ο 

προορισμός που επέλεξαν περισσότερο οι ξένοι τουρίστες ήταν η Καταλονία, η 

οποία υποδέχτηκε 6 εκατ. επισκέπτες (+517,6% ετησίως), ακολουθούμενη από τα 

Κανάρια Νησιά, με 5,7 εκατ. επισκέπτες (+662,5% ετησίως) και τις Βαλεαρίδες 

Νήσους, με σχεδόν 5,2 εκατ. αφίξεις (+314,1% ετησίως). Οι κύριες πηγές ξένων 

τουριστών στην Ισπανία ήταν η Αγγλία, από την οποία έφτασαν 6,5 εκατ. 

επισκέπτες, (+2.253,5% σε ετήσια βάση), η Γερμανία με σχεδόν 4,4 εκατ. τουρίστες 

(ετήσια αύξηση ύψους 272,4%) και η Γαλλία, με 3,9 εκατ. (+232,8% ετησίως).  

Ιούλιος 2022 

Τον Ιούλιο 2022, τα στοιχεία του ΙΝΕ φανέρωσαν την επιστροφή του ισπανικού 

τουριστικού κλάδου στα προ-πανδημίας επίπεδα. Οι αλλοδαποί τουρίστες 

έφθασαν τα 9,07 εκατομμύρια, εκ των οποίων ξεχωρίζουν οι αφίξεις 1,9 εκατ. 

Βρετανών, 1,4 εκατ. Γάλλων και 1,1 εκατ. Γερμανών. Συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα 

μεγέθη του 2019, παρατηρούμε ότι τα επίπεδα του εισερχόμενου τουρισμού έχουν 

ήδη αποκατασταθεί στο 92% του συνολικού αριθμού επισκεπτών πριν από την 

πανδημία. Τον Ιούλιο 2022 οι Βαλεαρίδες Νήσοι προσέλκυσαν τον υψηλότερο 

αριθμό εισερχόμενων τουριστών (2,3 εκατ.) με τους Βρετανούς και τους Γερμανούς 

να αποτελούν τους κυριότερους επισκέπτες. Την Καταλονία επισκέφθηκαν εξάλλου 

συνολικά 2 εκατ. αλλοδαποί, κυρίως από τη γείτονα Γαλλία αλλά και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες.  

Τον Ιούλιο 2022, όπως δείχνουν τα στοιχεία των δαπανών των αλλοδαπών 

τουριστών που επισκέφθηκαν την Ισπανία, τα συνολικά τουριστικά έσοδα της 

Ισπανίας ξεπέρασαν τα 11,86 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 99,2% των 
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εσόδων του ίδιου μήνα το 2019 και πάνω από τα διπλάσια εκείνων του Ιουλίου 2021. 

Αυτό οφείλεται στην αυξημένη μέση ατομική δαπάνη των 1.309 ευρώ / άτομο, κατά 

8,3% μεγαλύτερη σε ετήσια βάση και υψηλότερη από τα 1.209 ευρώ / άτομο τον 

Ιούλιο του 2019. Μεγαλύτερη κατά 10 ευρώ από το 2019 είναι και η μέση ημερήσια 

ατομική δαπάνη των 170 ευρώ / άτομο, ενώ ο μέσος όρος διανυκτερεύσεων των 

εισερχόμενων τουριστών είναι 7,7 νύκτες. Τους πρώτους επτά μήνες του 2022 οι 

συνολικές δαπάνες των αλλοδαπών τουριστών που επισκέφθηκαν την Ισπανία 

ξεπερνούν τα 47,63 δισ. ευρώ, τέσσερις φορές υψηλότερες από εκείνες του 2021 

αλλά κατά 4,7 δισ. ευρώ χαμηλότερες έναντι του 2019. 

Συνολικά στο επτάμηνο 2022, οι συνολικές τουριστικές αφίξεις δεν υπερέβησαν τα 

39,3 εκατ. άτομα, κυρίως εξαιτίας της επίπτωσης που είχε στον εισερχόμενο 

τουρισμό η μετάλλαξη «Όμικρον» κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, 

καθώς και στο γεγονός ότι η έλλειψη Ασιατών τουριστών από Κίνα και Ιαπωνία 

ήταν ακόμη μία αιτία που ο εισερχόμενος τουρισμός δεν έφθασε τα επίπεδα προ 

πανδημίας. 

Ιούνιος – Αύγουστος 2022 

Τα στοιχεία του INE σχετικά τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ισπανία το τρίμηνο 

Ιουνίου-Αυγούστου 2022 δείχνουν αριθμό αλλοδαπών τουριστών στα 25,35 εκατ., 

εκ των οποίων ξεχωρίζουν οι αφίξεις 5,53 εκατ. Βρετανών, 3,92 εκατ. Γάλλων και 

3,33 εκατ. Γερμανών τουριστών. Συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2019, 

παρατηρούμε ότι τα επίπεδα του εισερχόμενου τουρισμού έχουν ήδη 

αποκατασταθεί στο 88% του συνολικού αριθμού επισκεπτών πριν από την 

πανδημία.  

Οι συνολικές τουριστικές αφίξεις μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2022 

ξεπέρασαν τους 48 εκατ. τουρίστες, ελαφρώς χαμηλότερες των προσδοκιών, 

κυρίως εξαιτίας της επίπτωσης που είχε στον εισερχόμενο τουρισμό η μετάλλαξη 

«Όμικρον» κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. 

Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2022 οι Βαλεαρίδες Νήσοι προσέλκυσαν τον 

υψηλότερο αριθμό εισερχόμενων τουριστών (6,41 εκατ.) με τους Βρετανούς και 

τους Γερμανούς να αποτελούν τους κυριότερους επισκέπτες. Το ίδιο διάστημα, την 

Καταλονία επισκέφθηκαν συνολικά 5,48 εκατ. αλλοδαποί, κυρίως από τη γείτονα 

Γαλλία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώνεται ότι η Καταλονία ήταν η 

περιφέρεια με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από την αρχή του τρέχοντος έτους με 

9,89 εκατ. τουρίστες, επίπεδο που απέχει ωστόσο από τα 13,64 εκατ. τουριστών 

τους πρώτους εννέα μήνες του 2019. Οι Βαλεαρίδες Νήσοι, δεδομένου ότι 

αποτελούν θερινό προορισμό, έχουν σχεδόν φθάσει τα επίπεδα του 2019 καθώς 

φέτος την εν λόγω περίοδο τις έχουν επισκεφθεί 9,65 εκατ. τουρίστες (έναντι 10,14 

εκατ. το 2019). Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι αλλοδαποί τουρίστες στις 
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Κανάριες Νήσους έφθασαν τους 2,96 εκατ., μόλις 38.639 λιγότεροι από την ίδια 

περίοδο του 2019. 

Περισσότερο ενθαρρυντικά υπήρξαν τα στοιχεία των δαπανών των αλλοδαπών 

τουριστών. Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2022 τα συνολικά έσοδα ξεπέρασαν τα 

32,11 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 96,36% των εσόδων της ίδιας περιόδου το 

2019 και πάνω από τα διπλάσια εκείνων του Ιουλίου 2021. Αυτό οφείλεται στην 

αυξημένη μέση συνολική ατομική δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών, η οποία 

τον Αύγουστο έφθασε τα 1.276 ευρώ / άτομο, υψηλότερη από τα 1.157 ευρώ / 

άτομο τον Αύγουστο του 2019. Υψηλότερη κατά 15 ευρώ από το 2019 ήταν και η 

μέση ημερήσια ατομική δαπάνη, ανερχόμενη σε 162 ευρώ / άτομο. Τους πρώτους 

οκτώ μήνες του 2022 οι συνολικές δαπάνες των αλλοδαπών τουριστών που 

επισκέφθηκαν την Ισπανία έφθασαν τα 58,9 δισ. ευρώ, κατά 5 δισ. ευρώ 

χαμηλότερες έναντι του 2019. 

Σύμφωνα με έρευνα της ισπανικής εταιρίας ForwardKeys, ηγέτιδας στην ανάλυση 

ταξιδιών παγκοσμίως, οι κρατήσεις για αεροπορικά εισιτήρια τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο 2022 προσέγγισαν το 92% των αντίστοιχων συνολικών κρατήσεων της 

ίδιας περιόδου του 2019. Σύμφωνα με την έρευνα, στις Βαλεαρίδες Νήσους και τα 

Κανάρια οι κρατήσεις ξεπέρασαν τα προ-πανδημικά επίπεδα, με δύο κυρίως 

προορισμούς τους (Menorca και Fuerteventura) να εμφανίζουν περισσότερες 

κρατήσεις κατά 19% και 17% αντίστοιχα σε σχέση με το 2019. Από την άλλη πλευρά, 

η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη σημειώσαν πιο επιβραδυμένους ρυθμούς ανάκαμψης, 

με τις κρατήσεις να εμφανίζονται κατά 17% και 16% αντίστοιχα κάτω από τα επίπεδα 

του 2019. 

Σύμφωνα με ορισμένα σχετικά πρόσφατα ισπανικά δημοσιεύματα, καίτοι ο 

ισπανικός τουριστικός κλάδος πέρασε μια θερινή σεζόν με αρκετά υψηλά έσοδα 

και παρόλο που οι επιχειρήσεις του κλάδου πραγματοποίησαν σε γενικές γραμμές 

ικανοποιητικά κέρδη, το συνολικό αποτέλεσμα αποδεικνύεται μάλλον χαμηλότερο 

των αρχικών προσδοκιών όσον αφορά τις αφίξεις ξένων τουριστών, ιδιαίτερα κατά 

την περίοδο υψηλής κίνησης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕ, τον Ιούλιο αφίχθηκαν 

στην Ισπανία περίπου 9% λιγότεροι ξένοι επισκέπτες από ότι το 2019, ενώ τον 

Αύγουστο η πτώση σε σύγκριση με την προ πανδημίας εποχή ανήλθε σε 13%. 

Σύμφωνα με την οπτική των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, οι πηγές των οποίων 

προέρχονται κυρίως από τον μεγάλο ισπανικό κλαδικό φορέα Exceltur, πέραν της 

πανδημίας, η γενική άνοδος των τιμών στην Ισπανία καθώς και η υποτίμηση της 

τουρκικής λίρας έχουν προκαλέσει μία μετατόπιση μέρους της τουριστικής ζήτησης 

που προέρχεται από σημαντικές για την Ισπανία χώρες προέλευσης όπως το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, προς πιο προσιτούς προορισμούς όπως η 

Τουρκία, καθώς επίσης, η «ανερχόμενη» -όπως χαρακτηρίζεται- τουριστική δύναμη, 

η Ελλάδα, η οποία φαίνεται να απορροφά μάλιστα σημαντικές ροές Ισπανών 

τουριστών. Περαιτέρω, τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ισπανικές 
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αεροπορικές εταιρείες, όπως η χαμηλού κόστους θυγατρική της Iberia, Iberia 

Express, αύξησαν σημαντικά -συγκεκριμένα υπερδιπλασίασαν- τις πτήσεις τους 

προς την Ελλάδα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με το 2019, 

ιδιαίτερα προς διάφορους νησιωτικούς προορισμούς, με αποκορύφωση την 

Μύκονο, όπου οι εβδομαδιαίες πτήσεις από Ισπανία αυξήθηκαν από δύο σε επτά.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Exceltur, η αναμενόμενη περαιτέρω πτωτική πορεία 

της τουρκικής λίρας και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων τουριστικών 

«δυνάμεων» στην Ανατολική Μεσόγειο συνιστούν παράγοντες που θα 

συντελέσουν στην επιβράδυνση της πορείας ανάκαμψης της τουριστικής 

δραστηριότητας στην Ισπανία κατά τους επόμενους μήνες. 

Κατά τα στοιχεία της Exceltur, μέχρι τον Ιούλιο 2022 η Τουρκία είχε καταφέρει να 

προσελκύσει κατά 13% περισσότερους τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 

Γερμανία σε σύγκριση με το έτος πριν την πανδημία, ενώ παράλληλα εξακολουθεί 

να φιλοξενεί Ρώσους τουρίστες. Κατά την Exceltur, θα ήταν αδιανόητο για την 

Ισπανία να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί την Τουρκία στις τιμές, εξαιτίας της 

μεγάλης διαφοράς που υπάρχει στο γενικότερο επίπεδο τιμών και αμοιβών μεταξύ 

των δύο χωρών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Exceltur, ειδικά σε ό,τι αφορά την 

τουριστική αγορά της Γερμανίας, η Τουρκία προωθεί το τουριστικό προϊόν της 

περισσότερο μέσω μικρότερων τουριστικών πρακτορείων και πολύ λιγότερο μέσω 

τουριστικών κολοσσών όπως η TUI. Ταυτόχρονα, όσον αφορά το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η οικονομική κρίση που περνά η χώρα και η πτώση του βιοτικού επιπέδου 

των Βρετανών, τους έχει οδηγήσει στην αναζήτηση φθηνών προορισμών για να 

περάσουν τις διακοπές τους. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Γραφείων 

(CEAV), τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία συνιστούν αρκετά σοβαρές και 

αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις για τους Ισπανούς ταξιδιώτες, προσφέροντας 

αναβαθμισμένο και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι 

τα τουριστικά ρεύματα προς τις εν λόγω χώρες έχουν ενισχυθεί από ένα φετινό 

καλοκαίρι που αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελκυστικό για πραγματοποίηση ταξιδιών 

«μεσαίων» αποστάσεων. Περαιτέρω, όσον αφορά την Τουρκία, η Συνομοσπονδία 

επισημαίνει ότι η χώρα είχε μεγάλη εξάρτηση από τον ρωσικό τουρισμό, ο οποίος 

λογικά περιορίστηκε φέτος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οπότε στην 

τουρκική τουριστική αγορά παρουσιάστηκε υπερπροσφορά και χαμηλές τιμές. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, τα στοιχεία του ισπανικού τουριστικού φορέα και της 

κρατικής εταιρείας διαχείρισης των αεροδρομίων (Aena), αναφέρουν ότι πέραν 

των Ευρωπαίων τουριστών που απορροφά προσφάτως εις βάρος της Ισπανίας, 

το καλοκαίρι του 2022 απορρόφησε και σημαντικότατα ρεύματα Ισπανών 

τουριστών, με συνολικές αφίξεις 240.165 Ισπανών επιβατών που ταξίδεψαν στην 

Ελλάδα, έναντι 248.357 αφίξεων Ισπανών κατά το τελευταίο προπανδημικό 
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καλοκαίρι του 2019. Αντίστοιχα, τα ίδια στοιχεία αναφέρουν αφίξεις Ισπανών 

τουριστών στην Τουρκία της τάξεως των 278.983 ταξιδιωτών το καλοκαίρι 2022, 

έναντι 270.737 το 2019. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 

τουριστικής κίνησης που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τα οποία προς 

το παρόν καλύπτουν το πρώτο εννεάμηνο 2022, ο αριθμός εισερχόμενων στη 

χώρα μας Ισπανών τουριστών ανήλθε σε 205,1 χιλ., έναντι 141,2 χιλ. ολόκληρο το 

έτος 2021, μόλις 74,6 χιλ. το 2020 και 282,9 χιλ. το 2019.    

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Exceltur, ο ελληνικός τουριστικός τομέας κατόρθωσε 

φέτος να προσελκύσει πολλούς Ισπανούς τουρίστες λόγω της επιθυμίας τους να 

ταξιδέψουν έπειτα από δύο χρόνια πανδημίας. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις της Exceltur 

αναφέρουν ότι, αν και η Ελλάδα είναι στην παρούσα φάση εξαιρετικά 

ανταγωνιστική σε τιμές και έχει ένα πολύ αναβαθμισμένο προϊόν, δεν θα μπορούσε, 

σε αντίθεση με την Τουρκία, να ανταγωνισθεί σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα την 

Ισπανία στις διεθνείς αγορές όσον αφορά τον αριθμό των διαθέσιμων 

τουριστικών κλινών. 

Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2022 

Σύμφωνα με τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία του ΙΝΕ, οι τουριστικές ροές στην 

Ισπανία ακολουθούν φθίνουσα πορεία μετά τους αυξημένους αριθμούς των 

καλοκαιρινών μηνών, γεγονός που φανερώνει ότι η Ισπανία αποτελεί κατεξοχήν 

θερινό τουριστικό προορισμό. Ενδεικτικά, το Νοέμβριο οι τουρίστες που 

επισκέφθηκαν τη χώρα αριθμούν περί τους 4,3 εκατ., λιγότεροι από τους μισούς 

συγκριτικά με τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ο αριθμός των τουριστών άγγιζε τους 9,06 

εκατ., ενώ τον Οκτώβριο και το Σεπτέμβριο ο αριθμός αυτός κυμαινόταν περί τους 

7,5 εκατ. Ενδεικτικό του γεγονότος ότι η Ισπανία αποτελεί κυρίως θερινό προορισμό 

αποτελούν οι διακυμάνσεις μεταξύ της επισκεψιμότητας των κοινοτήτων. Οι 

Βαλεαρίδες Νήσοι παρουσιάζουν ίσως τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του 

αριθμού τουριστών που προσέλκυσαν τον Νοέμβριο (593 χιλ.) συγκριτικά με τους 

προηγούμενους μήνες, όποτε η επισκεψιμότητα κυμαινόταν περί τους 1,115 εκατ. 

επισκέπτες κατά μέσο όρο για τους πέντε προηγούμενους μήνες. Αντιθέτως, η 

ηπειρωτική Κοινότητα της Μαδρίτης αλλά και τα Κανάρια Νησιά φαίνονται να 

διατηρούν ένα σταθερό ποσοστό ξένων επισκεπτών. Ta στοιχεία του ΙΝΕ 

φανερώνουν πως η αναψυχή και οι διακοπές αποτελούν σταθερά τον πρώτο λόγο 

επισκεψιμότητας της χώρας, ενώ ακολουθούν οι επαγγελματικοί λόγοι.  

Ωστόσο, η εικόνα είναι καταφανώς βελτιωμένη συγκριτικά με τα αντίστοιχα στοιχεία 

των δύο προηγούμενων ετών για αυτούς τους μήνες, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τους 466 χιλ. τουρίστες που επισκέφθηκαν τη χώρα τον Νοέμβριο 2020, 

σε αντίθεση με τους 3,366 εκατ. τον Νοέμβριο του 2021 και με τους 4,342 εκατ. το 

2022. Μεταξύ των τουριστών στην Ισπανία ξεχωρίζουν οι αφίξεις των Βρετανών 

(14,1%) πρωτίστως και ακολουθούν οι Γερμανοί (14,1%) και οι Γάλλοι (12,6%).  
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Όσον αφορά στις δαπάνες των τουριστών στην χώρα, φαίνεται να ακολουθούν 

τη φθίνουσα πορεία αφίξεων τουριστών με το Νοέμβριο να είναι ο μήνας με τα 

λιγότερα έσοδα για τον ισπανικό τουριστικό κλάδο (5,387 δισ.), αγγίζοντας τα 

αποθαρρυντικά μεγέθη των μηνών προ του Απριλίου 2022. Αντιθέτως, η μέση 

δαπάνη σε ευρώ ανά τουρίστα βρίσκεται σε σχετικά σταθερά επίπεδα, με το 

Νοέμβριο να παρουσιάζει μάλιστα αύξηση σε σχέση με τους προηγούμενους δύο 

μήνες, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στις γενικές αυξήσεις των τιμών των 

προϊόντων και υπηρεσιών λόγω του αυξημένου πληθωρισμού.  

Β. Πίνακες και Διαγράμματα επιπέδων τουρισμού Ισπανίας 2022 (πηγή: ΙΝΕ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Στοιχεία ξένων τουριστών στην Ισπανία 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Εξέλιξη αριθμού ξένων τουριστών στην Ισπανία 

 

 

 

 

 

 

Νοεμ. 22 Οκτ. 22 Σεπτ. 22 Αυγ. 22 Ιουλ. 22 Ιουν. 22 Μάϊος 22 Απρ. 22 Μαρ. 22 Φεβρ. 22 Ιαν. 22 Δεκ. 21

ΞΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Αριθμός ξένων τουριστών 4,342,030 7,178,045 7,822,159 8,820,643 9,069,335 7,460,277 6,966,913 6,102,142 4,032,127 3,156,809 2,486,486 2,947,525

Μέση δαπάνη ανά ξένο τουρίστα (€) 1,241 1,156 1,182 1,276 1,309 1,205 1,152 1,131 1,257 1,190 1,217 1,200

Μέση περίοδος διαμονής (μέρες) 7.51 6.89 7.01 7.86 7.71 6.91 6.52 7.30 8.00 8.75 9.85 9.51

9.069.335
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Τουριστικές αφίξεις ανά χώρα προέλευσης  

(Σεπτέμβριος- Νοέμβριος 2022) 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Μέσος όρος τουριστικών αφίξεων ανά χώρα προέλευσης 

Σεπτέμβριος- Νοέμβριος 2022 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Εξέλιξη μέσης δαπάνης ανά ξένο τουρίστα στην Ισπανία 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κύριοι προορισμοί ξένων τουριστών στην Ισπανία (Ιούλιος 2022) 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΞΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 7-2020 7-2021 7-2022

Βαλεαρίδες Νήσοι 588.448 1.320.144 2.273.064

Καταλονία 436.941 815.654 1.980.246

Βαλένθια 404.728 607.165 1.125.829

Ανδαλουσία 383.051 555.120 1.119.763

Κανάριες Νήσοι 359.754 467.556 1.028.960

Μαδρίτη 76.258 219.112 625.696

Λοιπές κοινότητες 215.600 414.241 915.777

ΣΥΝΟΛΟ 2.464.779 4.398.992 9.069.335
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Κατανομή προορισμών ξένων τουριστών στην Ισπανία (Ιούλιος 2022) 
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΞΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (7.2022)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Κατανομή προορισμών ξένων τουριστών  

(Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2022) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Λόγοι επίσκεψης ξένων τουριστών στην Ισπανία  

(Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2022) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Στοιχεία εγχώριων τουριστών στην Ισπανία 2021-2022 (ανά τρίμηνα) 

 

 

 

 Τ1- 2021 Τ2- 2021 Τ3- 2021 T4- 2021 Τ1- 2022 Τ2- 2022 Τ3- 2022

           ΙΣΠΑΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Αριθμός ταξιδιών εγχώριων τουριστών 15220538 34293875 57034795 36344253 32099714 44639478 56768382

Μέση δαπάνη ανά εγχώριο τουρίστα(€) 148.47 157.58 293.12 223.93 219.48 261.14 370.39

Μέση περίοδος διαμονής (ημέρες) 3.4 2.82 6.31 3.24 3.2 3.36 6.47
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Αριθμός ταξιδιών εγχώριων τουριστών στην Ισπανία (ανά τρίμηνα) 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: Εξέλιξη μέσης δαπάνης ανά εγχώριο τουρίστα 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Κατανομή ταξιδιών Ισπανών τουριστών (Ιούλιος 2022) 

 

 

Γ. Πίνακες και Διαγράμματα διμερών τουριστικών ροών Ελλάδος - Ισπανίας 2022 

(πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά στοιχεία διμερών τουριστικών ροών Ελλάδας-Ισπανίας 2016-2022 

 

 

 

 

 

 

8,9%

91,1%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 
ΙΣΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (7.2022)

Εξωτερικό Εσωτερικό

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
(9μηνο) 

 Εισερχόμενοι τουρίστες (χιλ.) 203.3 164.0 225.7 282.9 74.6 141.2 205.1 

 Εξερχόμενοι τουρίστες (χιλ.) 121.5 108.7 120.2 168.9 40.1 55.2 101.4 

 Διανυκτερεύσεις Ισπανών 
(χιλ.) 

1,216.3 1,357.7 1,569.4 1,678.6 1,498.7 1,198.5 1,312.0 

 Διανυκτερεύσεις Ελλήνων 
(χιλ.) 

1,084.2 1,634.2 1,059.2 1,322.6 421.5 607.8 992.6 

 Τριμηνιαίες εισπράξεις από 
Ισπανούς (εκατ.€) 

129.3 87.8 123.0 203.0 45.0 102.6 141.5 

 Τριμηνιαίες πληρωμές σε 
Ισπανία (εκατ. €) 

70.6 65.2 71.4 105.3 22.6 37.0 65.7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Βασικά στοιχεία διμερών τουριστικών ροών  

Ελλάδας-Ισπανίας 2020-2022 (μέσες τιμές) 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Εισερχόμενοι Ισπανοί τουρίστες στην Ελλάδα, 2016-2021 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Εξερχόμενοι Έλληνες τουρίστες στην Ισπανία, 2016-2021 

 

I II III IV I II III IV I II III IV

Μέση διάρκεια παραμονής Ισπανών 

(αριθμός διανυκτερεύσεων) 4.6 (:) 11.7 14.2 12.7 15.4 8.8 6.1 10.7 9.1 9.2

Μέση διάρκεια παραμονής Ελλήνων 

(αριθμός διανυκτερεύσεων) 5.8 (:) 12.8 26.9 24.7 16.2 9.3 7.8 15.0 10.7 7.9

Μέση δαπάνη/ ταξίδι Ισπανών (€) 378.5 (:) 756.0 689.3 419.0 816.8 784.2 588.3 381.3 612.5 783.8

Μέση δαπάνη/ ταξίδι Ελλήνων (€) 468.4 (:) 607.9 1,150.9 912.1 633.0 724.4 583.4 1,001.6 594.1 592.1

Μέση δαπάνη/ διανυκτέρευση Ισπανών (€) 81.9 (:) 64.3 48.7 33.0 52.9   89.0 95.9 35.5 67.6    84.9

Μέση δαπάνη/ διανυκτέρευση Ελλήνων (€) 81.3 (:) 47.6 42.8 36.9 39.0 78.1 75.2 67.0 55.6 75.3

2020 2021 2022

Εισερχόμενοι τουρίστες (χιλ.)

0,0

100,0

200,0

300,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

282,9

Εισερχόμενοι Ισπανοί τουρίστες στην Ελλάδα (χιλ.)

Εξερχόμενοι τουρίστες (χιλ.)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

168,9

Εξερχόμενοι Έλληνες τουρίστες στην Ισπανία (χιλ.)


