Włoska branża turystyczna boryka się z
problemami
Włochy to jeden z największych ośrodków turystycznych świata.
Każdego miesiąca kraj ten odwiedzają tysiące turystów, którzy
pragną zobaczyć wspaniałe zabytki i poznać miejscową kulturę. Ze
względu na tak dużą popularność, włoska branża turystyczna
zatrudnia bardzo wiele osób i dostarcza sporego dochodu do
krajowej gospodarki.
Wydawać by się mogło, że ze względu na ogromne zyski, jakie Włochy czerpią z sektora
turystycznego, kraj ten będzie w stanie utrzymać swoje zabytki. Niestety tak się jednak nie dzieje.
Włochy mają coraz większe problemy gospodarcze, a to przekłada się również na branżę turystyczną.
Niektóre z zabytków są więc w katastrofalnym stanie, a co gorsza nic nie wskazuje na to, by w
najbliższym czasie miało się to zmienić.
Włochy mają bardzo bogatą historię, którą świetnie obrazują znajdujące się tam zabytki, szkoda
byłoby więc, gdyby wszystkie wyniszczały. Choć mamy obecnie do czynienia z kryzysem w strefie
Euro, to wydaje się, że nie jest to wystarczające wytłumaczenie na zaniedbanie tak ważnych dla
kraju atrakcji turystycznych.
Jeśli uda się bowiem utrzymać owe zabytki w miarę zadowalającym stanie, to Włochy jeszcze przez
długi czas będą mogły cieszyć się nie spadającą popularnością turystyczną i sporymi zyskami. W
odwrotnym przypadku, kraj ten sam może pogrążyć się w jeszcze większym kryzysie.
Choć konserwacja zabytków jest zadaniem bardzo kosztownym, to mimo wszystko nie wydaje się to
nierealne. Z podobnym problemem boryka się z resztą również Grecja. Tamtejszy minister kultury
zapewnił jednak, że zrobi wszystko, by zdobyć pieniądze, które przynajmniej w pewien sposób
pomogą ochronić najważniejsze zabytki kraju.
Swoje zainteresowanie stanem włoskich zabytków wyrazili nawet niektórzy inwestorzy. Wydaje się
więc, że miejscowy rząd powinien to wykorzystać. Świetnym przykładem jest tutaj jeden z
największych i najważniejszych włoskich zabytków – Koloseum, które wymaga sporych inwestycji. Na
ten cel aż 25 milionów euro przeznaczył miliarder - Diego Della Valle, ale protesty i inne trudności
mogą spowodować, że zmieni zdanie i wycofa fundusze.
Włoski rząd tłumaczy się, że robi co może, aby uratować najważniejsze zabytki. Ostatnio poczynił
nawet starania o 105 mln euro dotacji z UE na ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego kraju.
Mimo, że włoski rząd poczynił pewne starania, to wciąż jest bardzo wiele do zrobienia, by uratować
najważniejsze zabytki kraju. Temat jest o tyle ważny, że Włochy to piękny i wspaniały kraj właśnie ze
względu na swoje dziedzictwo historyczno-kulturalne i o ile miejscowe zabytki zostaną zachowane, to
kraj pozostanie oczywiście popularny wśród turystów.
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