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Η εφαρμογή καινοτομιών στον τουριστικό τομέα της Ισπανίας, αναγκαία προϋπόθεση 

για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας 

 

Η Κυβέρνηση της Ισπανίας, προκειμένου να στηρίξει τον σημαντικότερο τομέα της οικονομίας 

της, ήτοι τον τουρισμό, που ευθύνεται για το 12% του ΑΕΠ της χώρας, έχει ανακοινώσει μία 

σειρά οικονομικών μέτρων στήριξης και ανάπτυξής του. Συγκεκριμένα, από το τελευταίο πακέτο 

των 4,26 δις ευρώ, δίνονται βοήθειες σε πέντε σημαντικούς πυλώνες, όπως είναι η στήριξη της 

ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω δανείων του Επίσημου Ινστιτούτου Πιστώσεων (ICO), η 

διαφήμιση της Ισπανίας και των τουριστικών της περιοχών ως ασφαλών προορισμών καθώς και 

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.  

Η Ισπανία είναι η δεύτερη σε αφίξεις αλλοδαπών τουριστών χώρα και η δεύτερη σε έσοδα 

παγκοσμίως από τον τουρισμό, επομένως διαθέτει μία ηγετική και δυναμική θέση παγκοσμίως. 

Τα τελευταία έτη, οι αφίξεις τουριστών αυξάνονταν χρόνο με τον χρόνο, φθάνοντας, το 2019, το 

ιστορικό υψηλό των 83,7 εκ. τουριστών, αποδεικνύοντας ότι οι ισπανικές τουριστικές 

επιχειρήσεις αναπτύσσονται ταχέως και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Προκειμένου η εν λόγω τάση να συνεχιστεί και στο μέλλον και δεδομένων των 

οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες εξαιτίας της πανδημίας, η κρατική 

στήριξη για την τεχνολογική ανάπτυξη των επιχειρήσεων δίνει ώθηση σε αυτές σε παγκόσμιο 

επίπεδο.  

Συγκεκριμένα, από το πακέτο βοήθειας και τα 859 εκ. ευρώ που δίνονται για την 

ανταγωνιστικότητα του τομέα, τα 200 εκ. ευρώ αφορούν τη χρηματοδότηση για την 

ψηφιοποίηση, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Εξαιτίας της 

αυξημένης ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών που δίνουν βαρύτητα στον τομέα του 

τουρισμού, οι Ισπανοί έχουν καταφέρει να προσαρμόζονται ταχέως στις ανάγκες της αγοράς, 

προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με την καινοτομία να αποτελεί την κινητήρια 

δύναμη αυτής. Το όφελος υιοθέτησης ανεπτυγμένης τεχνολογίας είναι διττό. Αφενός ενισχύει την 

παραγωγικότητα του κλάδου, αφετέρου προσελκύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών και ιδιαίτερα 

των νεότερων γενιών, που αποτελούν και τους μελλοντικούς τουρίστες, παρουσιάζοντας μία 

ελκυστική εικόνα, η οποία αναμένεται να τους προσελκύσει στο μέλλον.  
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