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Στα 750 εκ. ευρώ τα κεφάλαια για τον τουρισμό στην Ισπανία από τα ευρωπαϊκά 

κονδύλια 

 

Η σημαντικότερη έκθεση τουρισμού της Ιβηρικής και μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως, η 

Fitur, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στη Μαδρίτη, μεταξύ 19 και 23 Ιανουαρίου. Η φετινή έκδοση 

χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, λαμβάνοντας υπόψιν την υλοποίησή της με φυσική 

παρουσία, σε μία χρονική περίοδο που ο τουρισμός είναι αντιμέτωπος με νέα κρίση, εξαιτίας της 

αβεβαιότητας, που επικρατεί, λόγω της συνέχισης του κορωνοϊού. Παρά το έκτο κύμα της 

πανδημίας, κατέστη ξεκάθαρη η ανάγκη επιστροφής στην εκτέλεση εκθέσεων με φυσική 

παρουσία, καθώς και της ανάγκης επανεκκίνησης του τουρισμού, που έχει πληγεί, σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, από την έναρξη της πανδημίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, την έκθεση πλαισίωσαν περί τους 7.000 εκθέτες από 

107 χώρες του πλανήτη, με τιμώμενη χώρα την Δομινικανή Δημοκρατία. Η σπουδαιότητα, 

ωστόσο, της έκθεσης γίνεται εμφανή με την προσέλευση του κόσμου και ιδίως των 

επαγγελματιών του κλάδου. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία των διοργανωτών, κατά 

το πρώτο τριήμερο διεξαγωγής της έκθεσης, οπότε η είσοδος επιτρεπόταν μόνον σε 

επαγγελματίες, την έκθεση επισκέφτηκαν συνολικά 80.000 επαγγελματίες, ενώ κατά τη διάρκεια 

του τελευταίου διημέρου, που ήταν ανοικτή για όλο το κοινό, την έκθεση επισκέφτηκαν 30.000 

επιπλέον άτομα. Με αυτά τα δεδομένα, η συνολική επισκεψιμότητα έφθασε τα 110.000 

άτομα ή το 80% του μέγιστου αριθμού επισκεπτών, που είχε σημειωθεί το 2019. 

Παράλληλα, στη διαδικτυακή πλατφόρμα LiveConnect συνδέθηκαν περί τα 33.000 

προφίλ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επαγγελματικές συναντήσεις διαδικτυακά, 

μέσω της διαθέσιμης πλατφόρμας.  

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις από την Κυβέρνηση της Ισπανίας 

και άλλα όργανα αποφάσεων για τον τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Πέδρο Σάντσεθ, 

μόλις επισκέφθηκε το εθνικό περίπτερο της χώρας του, του εθνικού οργανισμού τουρισμού 

Turespaña, ανακοίνωσε ότι οι κρατικές βοήθειες στον τομέα, από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, που 

θα λάβουν, θα φθάσουν τα 720 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί, αφενός για την ενίσχυση 

της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων του κλάδου και, κυρίως, για την ισχυροποίηση της 

βιωσιμότητας του τομέα, που αποτελεί θεμελιώδης αλλαγή για το μέλλον και την ανάκαμψή του. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα βρίσκεται ενώπιον μίας πρωτοφανούς ευκαιρίας, ώστε να 

αξιοποιήσει, στο μέγιστο δυνατό, τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, συνολικού ύψους 140 δις ευρώ για 

την Ισπανία και να εκσυγχρονίσει την οικονομία της. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 

65 εκ. ευρώ στο Εθνικό Σχέδιο Γαστρονομικού Τουρισμού, το οποίο θα αφορά 

αποκλειστικά την προώθηση και ενίσχυση της ισπανικής γαστρονομίας στο εξωτερικό. 

Σημειώνεται ότι η ισπανική γαστρονομία είναι ποικιλόμορφη, με κάθε περιοχή της χώρας να έχει 
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τα δικά της χαρακτηριστικά πιάτα και υλικά, ενώ η χώρα γενικά φημίζεται για την υψηλή της 

γαστρονομία.  

Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας για την επιβίωση των επιχειρήσεων ήταν η ανακοίνωση, που 

αφορούσε την παράταση της αποπληρωμής των δανείων από το Εθνικό Ινστιτούτο Πιστώσεων 

(ICO), αίτημα που είχε υποβληθεί από τις επαγγελματικές ενώσεις, δεδομένων των 

προβλημάτων, που συνεχίζουν να υπάρχουν στον τομέα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα να αιτηθούν παράταση της αποπληρωμής των δανείων, που έλαβαν, εξαιτίας της 

ύφεσης, που προκλήθηκε από την πανδημία, για μία επιπλέον χρονική περίοδο, διάρκειας πέντε 

ετών. Όπως ενημέρωσε το Ινστιτούτο για την Ισπανική Τουριστική Ποιότητα (ICTE), οι 

επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν μία αύξηση χρόνου αποπληρωμής, μεταξύ δύο και πέντε 

ετών, έως τον Ιούνιο τ.έ., εφόσον η συνολική αποπληρωμή δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα 

μεταξύ οκτώ και δέκα ετών. Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Πιστώσεων έχει δώσει 

συνολικά 135 δις ευρώ, μέσω 1,1 εκ. συναλλαγών, για την καταπολέμηση των οικονομικών 

προβλημάτων, που προήλθαν από την πανδημία, με το 20% αυτών ή περί τα 27 δις ευρώ να 

έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.  
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