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Ισχυρό πλήγμα η πτώχευση της Thomas Cook για την Ισπανία 

 

Αδιαμφισβήτητα, η χρεοκοπία της εταιρίας ταξιδιών, Thomas Cook, επηρεάζει όλες τις 

τουριστικές περιοχές του κόσμου. Η Ισπανία δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά αντιθέτως πλήττεται 

άμεσα με σημαντικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Συγκεκριμένα, στην Ισπανία, η 

Thomas Cook διαχειρίζεται 63 ξενοδοχεία, τα οποία λειτουργούν υπό την ομπρέλα οκτώ 

επωνυμιών ενώ, συνολικά, απασχολούνται 2.500 εργαζόμενοι. Αποτελούσε, έως πρότινος, έναν 

από τους πέντε μεγαλύτερους διαχειριστές ξενοδοχείων της χώρας.  

Αυθημερόν, θα υπάρξει συνάντηση της υπηρεσιακής Υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού με επιχειρηματίες του κλάδου αλλά και τις Κυβερνήσεις των Κοινοτήτων της 

Ισπανίας, προκειμένου να συζητηθούν τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που αναμένονται 

από την εν λόγω χρεωκοπία. Αρχικά, μία από τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν 

είναι η επιστροφή των πελατών της εταιρίας στη χώρα τους, οι οποίοι βρίσκονται για διακοπές 

στην Ισπανία. Η πλειοψηφία αυτών θα επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ιδιαίτερα σοβαρή πρόκληση αποτελεί η χρηματοδότηση των ξενοδοχειακών ομίλων και 

αεροπορικών εταιριών, δεδομένου ότι υπήρχαν κρατήσεις για το επόμενο διάστημα, τα ποσά 

των οποίων, ωστόσο, δεν θα καλυφθούν. Υπολογίζεται ότι το χρέος της Thomas Cook στον 

ισπανικό ξενοδοχειακό τομέα φθάνει τα 200 εκ. ευρώ ενώ οι μεγαλύτερες επιπτώσεις 

διαφαίνονται στις Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσους, όπου η Thomas Cook αποτελούσε τον 

μεγαλύτερο τροφοδότη τουριστών. Σύμφωνα με την Ισπανική  Συνομοσπονδία Οργανισμών και 

Επιχειρήσεων (CEOE), η πτώχευση της εταιρίας αποτελεί τραγωδία για την οικονομία της 

Κοινότητας των Κανάριων Νήσων ενώ η Γενική Ένωση Εργαζομένων (UGT), υποστηρίζει ότι 

απειλούνται περί τις 13.000 θέσεις εργασίας στα νησιά της Ισπανίας (το οποίο αποτελεί το 10% 

των απασχολούμενων στον συγκεκριμένο τομέα). 

Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Cehat), πρότεινε στην ισπανική Κυβέρνηση να διαπραγματευτεί με την 

αεροπορική εταιρία Ryanair, προκειμένου να μην κλείσουν τρεις βάσεις της εταιρίας στις 

Κανάριες Νήσους καθώς και τη βάση στη Ζιρόνα της Καταλονίας, για να συνεχιστεί η κίνηση 

τουριστών. Επιπροσθέτως, πρότεινε τη δημιουργία κινήτρων για την προσέλκυση επιπλέον 

τουριστών, όπως φοροαπαλλαγές για τα ξενοδοχεία.   

Δεδομένης της σημασίας του τουρισμού στην ισπανική οικονομία και του ότι ο Βρετανικός όμιλος 

ευθύνονταν για τους 3,5 εκ. τουρίστες, οι λύσεις οι οποίες θα δοθούν θα πρέπει να είναι άμεσες 

και στοχευμένες. Διαφορετικά, η ήδη επιβραδυμένη οικονομία της χώρας θα δεχτεί ακόμη ένα 

πλήγμα, οι συνέπειες του οποίου είναι ακόμη ασαφείς.  
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