
El sector turístic estatal
entra en crisi i no tornara
a créixer fins al 2010
¯ Per primer cop en I’última
d~cada les empreses
turístiques tenen una
aportació nesativa al PIB

MADRID/BARCELONA I EFE/EUROPA PRESS
¯ El turisme espanyol va entrar el
a008 en una crisi de la qual no es
recuperar/~ fins al 2010, segons
les previglons difoses per l’Alianga
per a rExcel.léncia TtLrística (Ex-
celtur). Per primera vegada en
l’tílfima d~cada, el sector no ha
contribuYt el 2oo8 al creixement de
l’economia espanyola, ja que el PIB
turístic -elaborat per Exceltur- va
caure un 1,1~ó respecte al 2007.

El seu vicepresidem execuüu,
José Luis Zoreda, va dir que el tu-
risme va comen~ar a notar nota-
blement el cana de cicle a partir
d’estiu per la caiguda de la de-
manda estatal. Aquesta situació va
ser patent en l’evolució dels in
glessos, ja que la facturació del sec-
tor va caure un 4,1%.

~~E1 turisme espanyol no ha es-
tat immune a la crisii al canvi del
cicle, que ha fet efecte en el sector
una mica més tardanamem encara
que en major mesura que en altres
secturs~~, va recalcar Exceltur. Més

AGi=NCIES UE WIATGES

Un dels sectors més afectats. A
Catalunya, la facturació Eau un 10%

D
Les ag~ncies catalanes de
viat8es van veure caure el seu

voluta de nesoci un 10% durant I’any
2008 a causa de la repercussió que
la crisi econ6mica va tenir en el turis-
me, i les previsions per a aquest any
apunten que la facturació podría bai-
xar fins un 3.5%.

d’un 75% de les empreses han
vist redtüdes les seves vendes i so-
bretot els beneficis. Davant aques-
tes xifres, la confianqa empresarial
delsector tmístic se sima en el seu
nivell més baix des de 2002 amb un
sentiment negatiu del 67,1%.

Retallades de plantilla
Zoreda va advertir que, sino can-
via l’actual situació de deteriora
ment econbmic, les empreses del
sector turísfic podrien portar a
terme ~~retallades dr/lstiques de
plantilla>~. En total, podrien des-
tluir-se loo.ooo llocs de t/eball
fins al mes de maig, cosa que re-
presenta un 0% de l’ocupació en el
sector.
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