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Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις του Brexit στον τουριστικό τομέα της Ισπανίας 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις του επικείμενου Brexit έχουν πυροδοτήσει πληθώρα αναλύσεων για τις 

πιθανές επιδράσεις του και την εύρεση της χρυσής τομής για την ικανοποίηση των κοινών 

συμφερόντων. Σε συνδυασμό με την κρίση από την πτώχευση της βρετανικής εταιρίας Thomas 

Cook, οι επιπτώσεις στον ισπανικό, και όχι μόνο, τουριστικό τομέα είναι ήδη αισθητά εμφανείς. 

Το σημαντικό ισπανικό τουριστικό λόμπι Exceltur υπολόγισε ότι η τουριστική δραστηριότητα στην 

Ισπανία σημείωσε άνοδο 1,9% και η απασχόληση 3% κατά τους μήνες της περιόδου τουριστικής 

αιχμής (β’ τρίμηνο και αρχές γ’ τριμήνου 2019), ολοκλήρωσε το γ’ τρίμηνο με πτώση ενώ 

προβλέπεται επιβράδυνση για το τέταρτο και τελευταίο τρίμηνο του έτους. Πέραν της 

προαναφερθείσας πτώχευσης της Thomas Cook, με την εντονότερη επίδρασή της στις Κανάριες 

Νήσους, αλλά και τη γενικότερη οικονομική επιβράδυνση, οι επιπτώσεις του Brexit στον 

τουριστικό τομέα της Ισπανίας κρίνονται ως πρωταρχικής σημασίας και σοβαρότητας, σε 

περίπτωση πραγματοποίησής του την 31η Οκτωβρίου. Αυτό εξηγείται ευθέως λόγω του 

γεγονότος ότι η τουριστική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην 

Ισπανία, με ποσοστό 21%. 

Συγκεκριμένα, το Exceltur εκτιμά ότι, αν το Brexit πραγματοποιηθεί στις προγραμματισμένες 

ημερομηνίες, στον τουριστικό τομέα θα σημειωθούν απώλειες της τάξεως του 1,4 δις ευρώ, ήτοι 

58 εκ. για τους δύο τελευταίους μήνες του 2019 και περίπου 1,3 δις έως το 2020. Η εκτίμηση αυτή 

έγινε βάσει των δεδομένων ότι οι μεταφορές έως τον Φεβρουάριο για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 

ήδη εμπορευματοποιημένες και ότι η υποτίμηση της λίρας στερλίνας έναντι του ευρώ κατά 10% 

θα επηρεάσει τις μεταγενέστερες πωλήσεις καθώς και την αγοραστική δύναμη των Βρετανών 

τουριστών. Αν οι εν λόγω παράγοντες παραμείνουν σταθεροί, το Exceltur υπολογίζει  

προσαρμογή της τάξεως του 10% σχετικά με την άφιξη των Βρετανών τουριστών, δηλαδή περί 

τους δύο εκ. επισκέπτες ετησίως. 

Παράλληλα, οι πωλήσεις που συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 3% στην 

περίοδο αιχμής, στο σύνολο των τομέων των αυτόνομων ισπανικών κοινοτήτων. Ειδικότερα, η 

πτώση για τα παραθαλάσσια ξενοδοχεία βρίσκεται στο 4,4% και για τα ξενοδοχεία στις πόλεις 

στο 3,6%, σε όλες τις κοινότητες, κυρίως στα Κανάρια Νησιά, στις Βαλεαρίδες Νήσους, στην 

Ανδαλουσία και στην Καταλονία.  
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Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις για το τελευταίο τρίμηνο του 2019 από τις κοινότητες και τις 

επιχειρήσεις αναδιαμορφώθηκαν, με αρνητικότερο πρόσημο. Ενδεικτικά, για τα παραθαλάσσια 

ξενοδοχεία το 61,3% αναμένει απώλειες συγκριτικά με το προηγούμενο έτος ενώ το 50,2% 

μείωση των πωλήσεων, για τις εταιρίες που προσφέρουν δραστηριότητες αναψυχής το 16,7% 

προβλέπει πτώση των πωλήσεων και το 13,3% αρνητικότερα αποτελέσματα, και για τις εταιρίες 

διανομής το 8,1% θεωρεί δεδομένη τη μείωση του εμπορίου και το 8,4% αναμένει αρνητικότερα 

αποτελέσματα. Στο πλαίσιο των κοινοτήτων, για τα Κανάρια Νησιά το 71,6% των επιχειρηματιών 

αναμένει μείωση των πωλήσεων συγκριτικά με πέρυσι ενώ το 83,4% προσδοκά λιγότερα κέρδη, 

για τις Βαλεαρίδες Νήσους το 52,1% αναμένει λιγότερες πωλήσεις ενώ το 65,2% λιγότερα έσοδα 

και τέλος, για την κοινότητα της Μαδρίτης, η οποία δεν είναι τόσο εξαρτημένη από τη βρετανική 

αγορά, το 54,3% προβλέπει αύξηση των πωλήσεων και το 56,7% αύξηση των κερδών. 

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ο αντίκτυπος των προσφάτων εντάσεων στην 

Καταλονία, οι οποίες ήδη προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων και γενικότερο κώλυμα στο 

αεροδρόμιο El Prat και τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, ωστόσο είναι ακόμη νωρίς για 

προβλέψεις καθώς είναι ασαφές αν και για πόσο θα συνεχιστούν.  
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