
La facturació turística va baixar
el 2008 per primer cop en deu anys

La caiguda d’un 18% de les reserves fa preveure que aquest any ser& pitjor
AGI~NCIES

¯ El turisme espanyol no es va sumar
el 2008 en el creixement de l’econo-
mía estatal, ja que el PIB tuñstic (IS-
TE) va baixar un 1,1% respecte al

2007, i ha registrat el primer descens
de l’úldma d~cada. Segons l’Alianqa
per a l’Excel.l¿ncia Tuñstica (Excel-
tur), el turisme estatal no es recupera-
rS_fins al 2010,ja que calcula que per a

Exceltur calcula per a
aquest mly una disminució ~’~.lr
addicional del 3% del PIB
turístic, que és més gran
que 1’1,2% del PIB del
conjunt de l’economia que
preveuen els analistes. El
que preocupa a Exceltur és
la reducció del nivell
d’ocupació en el sector tu-
ñstic, ja que les previsions
d’AFI (Analistes Finan-
cers Intemacionals) sobre
l’evolució dels afiliats a la
Seguretat Social de l’hos-
taleria i ag~ncies de viat-
ges indiquen per al maig
del 2009 una caiguda per
sobre del 6%, que suposar~.
gairebé 100.000 treballa-
dors menys.

La vicepresidenta d’Ex-
celtur i consellera delega-
da del grup Globalia, Ma-
ría José Hidalgo, va apor-
tar ahir una dada preocu-
pant: la cobertura de reser-
ves es troben en un nivell
d’un 15 a un 18% inferior
al de la mateixa data de
l’any passat, a més assegu-
ra que cap operador tuñstic
brit~.nic ha volat a les Ba-
lears en els últims mesos.
Zoreda va explicar que el
2008 hi ha hagut dos anys
turístics en un mateix exer-
cici, ja que, després d’un
primer trimestre bastant
esperanqador, es va regis-
trar un gir del 180 graus a
partir de l’estiu i ha acabat
amb una reculada molt
pronunciada d’octubre a
desembre.

El caos de l’aeroport de
Barajas, a causa d’una su-
posada vaga de zel dels pi-
lots d’ lberia, encara ha po-

aquest any tindr/t una disminució ad-
dicional del 3% del PIB tuñstic, amb
la dada ~<preocupant» de la caiguda
d’un 18% de les reserves, que fa pre-
veure que aquest any sera pitjor.

Se’n salven les
estacions
d’esquí i el tren
d’alta vel0citat

Alerlen que casos com el caos recent de raeroporl de Bara-
jas no beneficiar~ I’arribada de turisles eslrangers. /EFE

manys i nord-americans,
des de setembre, i es va
tancar l’any per sota de les
xifres del 2007. Els destins
espanyols de sol i platja
han continuat perdeut quo-
ta de mercat respecte als
paisos del Mediterrani
oriental, amb angment
dels beneficis a Egipte i
Turquia, que ofereixen
preus més assequibles.

gut contribuir als mals re-
sultats del turisme a final
d’any, segur que ha estat
«desfavorable» per a la
imatge de l’Estat, tant en el
mercar nacional com en
l’internacional. La deman-
da estrangera es va mante-
nir fins a l’estiu, per6 va
comen~:ar a descendir, par-
ticularment la de brithnics i
en menor mesura la d’ale-

¯ Tot i la davallada del tu-
risme i els efectes que
s’han registrar en els sub-
sectors, se’n salven les es-
tacions d’esquí i el tren
d’alta velocitat (TAV), 
que van millorar els resul-
tats el 2008 respecte als
obtinguts fa un any. El bon
funcionament dels trens i
les nevades de les darreres
setmanes van permetre
aquests bons resultats. En
el cas ferroviari, el TAV va
sorlir-hi guanyant pel caos
que hi ha hagut a l’aero-
port de Barajas a causa de
la vaga de pilots, amb
l’afegit del mal temps.

Entre els subsectors que
han experimentar els efec-
tes de la crisi, a més de les
ag~ncies de viatges -amb
pbrdues del 10%-, hi ha
les empreses de lloguer de
cotxes, els hotels urbans i
les línies a~ries. Segons el
Banc d’Espanya, els in-
gressos reals derivats per
l’arribada de turistes inter-
nacionals es va reduir fins
a l’octubre passat un 4,1%,
amb la previsió que per als
dos darrers mesos de l’any
augmentaria el descens. A
més, s’ha comprovat
l’agreujant que el visitant
estranger ha passat de gas-
tar una mitjana per cap de
837 euros l’any 2000 a
607, que són els que s’han
calculat en el 2008.
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