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Η Ισπανία ενδέχεται να χάσει 25.000 θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού 

λόγω ενός ισχυρού BREXIT 

 

To Brexit, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ευρωπαϊκή οικογένεια, 

αναμένεται ότι θα θέσει σε κίνδυνο τουλάχιστον 80.000 θέσεις εργασίας σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, οι οποίες, κυρίως, σχετίζονται με τον τουρισμό στην Ευρώπη, 25.000 εκ 

των οποίων θα αφορούν την Ισπανία. 

Με βάση αυτό το σενάριο, η απώλεια των θέσεων εργασίας που συνδέονται με τον τομέα 

του τουρισμού θα είναι ακόμη μεγαλύτερη στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο 

ενδέχεται ο κίνδυνος για τη μείωση του τουρισμού να φθάσει έως και τις 100.000 θέσεις 

εργασίας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Brexit θα 

επηρεάσει αρνητικά το σύνολο της Ευρώπης και, πάνω από όλα, προορισμούς όπως η 

Ισπανία, όπου οι Βρετανοί αποτελούν την πιο σημαντική πηγή της τουριστικής αγοράς.  

Επίσης, πολλοί αναλυτές αναφέρονται στις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι 

Βρετανοί σε ταξίδια τους σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ισπανία. 

Η Ισπανία πάντως προσπαθεί να επικεντρώσει την στρατηγική της πολιτική για τον τομέα 

του τουρισμού στην προσέλκυση επισκεπτών υψηλής εισοδηματικής στάθμης και 

επιδιώκει συμφωνίες μεταξύ της Κυβέρνησης, των Αυτόνομων Κοινοτήτων και του 

ιδιωτικού φορέα, με στόχο την ενδυνάμωση του εν λόγω τομέα. 

Σύμφωνα με πολύ πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία για το 

μήνα Δεκέμβριο 2018, η Ισπανία δέχθηκε, εντός του 2018, 82,6 εκατ. τουρίστες, 

σημειώνοντας άνοδο κατά 0,9% αναλογικά με το προηγούμενο έτος. Το 14% των τουριστών 

προέρχονται από τις ΗΠΑ και ακολουθούν οι Βρετανοί τουρίστες που αποτελούν το 7%. 

Ωστόσο, το ζήτημα της Καταλονίας επηρέασε σημαντικά διαφόρους τομείς της ισπανικής 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Συγκεκριμένα, δόθηκε το μήνυμα της 

πολιτικής αστάθειας στη χώρα, γεγονός που δεν επηρέασε μόνο τη Βαρκελώνη, αλλά και τη 

Μαδρίτη και τη Βαλένθια.  

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο εγχώριος τουρισμός στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, από το 

σύνολο των τουριστών, οι Ισπανοί αποτελούν το 44%, ενώ το 56% αφορά τουρίστες εκτός 

Ισπανίας. Αναλογικά με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανία 

αντιπροσωπεύει το 69% επί των συνολικών εσόδων στον τομέα του τουρισμού και το 31% 

αναλογικά με τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία ή η 

Γερμανία, η εσωτερική ζήτηση στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τον εν λόγω τομέα. Επίσης, μεταξύ 
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των 185 κρατών στον κόσμο αποτελεί το τρίτο κράτος, στο οποίο πραγματοποιούνται οι 

μεγαλύτερες δαπάνες από τουρίστες. 

Η Ισπανία, προκειμένου να συνεχίσει να κάνει άλματα στο τομέα του τουρισμού, σχεδιάζει τη 

συνέχιση των επενδύσεων στον τομέα της ανάπτυξης του προϊόντος, προωθώντας νέους 

τουριστικούς προορισμούς, καθώς επίσης επενδύοντας στις υποδομές της χώρας και τη 

συντήρηση των υπαρχουσών. Τέλος, οι αναλυτές προσθέτουν ότι η επιβολή φόρων δημιουργεί 

κωλύματα στον τουριστικό τομέα της Ισπανίας. Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι η μείωση των 

φόρων οδηγεί σε μεγέθυνση του εν λόγω τομέα. 

 


