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Μαδρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2019 

                                                             

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την κατάρρευση της Thomas Cook 

 

Η κατάρρευση μίας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών στον κλάδο του τουρισμού, της Thomas Cook, 

έχει απειλήσει σημαντικά τουριστικές περιοχές σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Στην Ισπανία, οι 

Κανάριες και Βαλεαρίδες Νήσοι είναι οι δύο Κοινότητες οι οποίες πλήττονται περισσότερο από 

την εν λόγω κατάρρευση. Παρά τη γενικότερη αρνητική επίπτωση στην οικονομία, αρκετοί 

Ισπανοί αναλυτές θεωρούν ότι οι υπόλοιπες μεγάλες εταιρείες τουρισμού έχουν την ευκαιρία να 

εκμεταλλευτούν την απώλεια αυτή και να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην εθνική αγορά 

τουρισμού. Σύμφωνα με αναλύσεις του οικονομικού τύπου της Ισπανίας, παρουσιάζονται 

ευκαιρίες για επενδύσεις στις μεγάλες τουριστικές εταιρείες. Όσον αφορά τις ισπανικές εταιρείες 

αυτές είναι: 

Aena 

Η εταιρεία διαχείρισης των ισπανικών αεροδρομίων δεν μένει ανεπηρέαστη από τη μειωμένη 

κινητικότητα που επιφέρει η ακύρωση των πτήσεων της Thomas Cook. Συγκεκριμένα, θα πρέπει 

να βρει τρόπους να καλύψει το κενό ενώ η μείωση του ποσού που πληρώνουν προς αυτήν οι 

αεροπορικές εταιρείες, έχει απορριφθεί από την Aena καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι 

επιπτώσεις ενός παρόμοιου μέτρου θα είναι πολύ μικρές για τις περιοχές που πλήττονται 

περισσότερο. Την ημέρα της ανακοίνωσης της χρεωκοπίας της Thomas Cook, οι μετοχές της 

έχασαν το 1% της αξίας τους,  όμως κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κατάφεραν να ανακάμψουν 

κλείνοντάς την με κέρδη 1,9%. 

Amadeus 

Στις 23 Σεπτεμβρίου, η μετοχή της Amadeus είχε πτώση κατά 3,71%, λόγω των ανησυχιών ότι  

η κρίση της Thomas Cook θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Αν και η Thomas 

Cook ανήκε στους πελάτες της Amadeus, η συμμετοχή της στα συνολικά της έσοδα ήταν μικρή. 

Επομένως, η εταιρεία δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εν λόγω χρεοκοπία, διότι, όπως 

αναφέρουν ειδικοί του κλάδου, η ρευστότητα των κερδών της αλλά και η μεγάλη ποικιλία των 

γεωγραφικών περιοχών που δραστηριοποιείται, βοηθάνε την εταιρεία να απαλείψει τους 

κινδύνους. 

Meliá και NH 

Για τον ξενοδοχειακό όμιλο NH, η επίπτωση της κατάρρευσης της Thomas Cook είναι μικρή, 

δεδομένου ότι ο όμιλος δραστηριοποιείται σε μεγάλα αστικά κέντρα και όχι σε τουριστικές 

περιοχές. Από την άλλη πλευρά, παρότι η εταιρεία ξενοδοχείων Meliá έχει τα ξενοδοχεία της σε 

τουριστικές περιοχές, στις οποίες δραστηριοποιούνταν και η Thomas Cook, δεν είχε μεγάλη 

εξάρτηση από την τελευταία, αφού η εταιρεία έχει προωθήσει τις κρατήσεις μέσω της δικής της 

ιστοσελίδας και είχε περιορίσει τα ταξιδιωτικά γραφεία και την εξάρτησή της από τρίτους.  
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