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● La diferència de salaris
entre homes i dones a l’Es-
tat espanyol va ser del
34,4% el 2008; mentre que
la remuneració mitjana
dels treballadors homes es
va situar en 24.020 euros
bruts a l’any, la de les do-
nes va ser de 17.855 euros.
Segons l’informe, realitzat
per l’empresa de treball
temporal Adecco i l’escola
de negocis IESE, l’Estat
espanyol se situa com el
quart país europeu amb la
diferència de sous més
àmplia entre sexes.

Tot i això, segons l’in-
forme, que analitza l’e-
volució del sou mitjà a la
UE entre el 2003 i el 2008
a través d’un estudi sobre
catorze països europeus, la
diferència salarial es va re-

duir els últims anys en 3,6
punts. A més, l’Estat espa-
nyol és el novè d’Europa
amb els sous més baixos
en jornades de treball
completes, amb una remu-
neració mitjana de 21.500
euros bruts a l’any, respec-
te dels 46.058 euros que

guanyen al Regne Unit.
Això suposa que la remu-
neració bruta a l’Estat va
ser un 20% inferior a la
mitjana del 2008, quan la
mitjana europea va ser de
27.036 euros.

Per darrere del Regne
Unit es va situar Holanda,

amb una remuneració mit-
ja bruta de 42.720 euros,
seguida d’Alemanya
(40.914 euros), Bèlgica
(39.343 euros) i Àustria
(38.622 euros), mentre
que a l’altre extrem hi ha-
via Bulgària (2.862 euros)
i Romania (5.479 euros).

IMMA BOSCH / EFE / Madrid

Els homes guanyen de mitjana un 34,4%
més que les dones, segons Adecco

DIFERÈNCIA ENTRE LES REMUNERACIONS MITJANES D'HOMES I DONES EL 2008
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El turisme espanyol va ser
objecte el 2009 dels efec-
tes de la crisi amb més in-
tensitat que el conjunt de
l’economia de l’Estat,
amb una caiguda del 5,6
per cent del PIB turístic,
cosa que suposa una pèr-
dua de 6.380 milions d’eu-
ros respecte al 2008, se-
gons va informar ahir Ex-
celtur.

D’aquesta manera, per
novè any consecutiu el tu-
risme no participa al crei-
xement de l’economia de
l’Estat, que en el seu con-
junt va tancar l’exercici
amb una reculada del
3,7%, i tampoc ho farà en
el 2010. Exceltur preveu
un descens del 0,9% en
l’activitat del sector per a
finals d’aquest any, al cos-
tat d’una contracció del
0,5% del conjunt de l’eco-
nomia espanyola, que va-
ticinen els analistes.

El 2009 es van perdre
51.000 ocupacions en el
sector turístic, xifra que
podrà augmentar aquest
any com a conseqüència
de les polítiques d’ajusta-
ment de capacitats, con-

tenció de costos i guany en
eficiència en les opera-
cions que les empreses
apliquen des del 2008.

La caiguda de resultats
del 2009, que s’afegeix a
la que ja es va experimen-
tar a partir de la segona
meitat del 2008, és un re-
flex de «l’existència de
problemes pendents de

competitivitat estructural
que van més enllà dels
efectes conjunturals de la
crisi, va assenyalar el vice-
president executiu d’Ex-
celtur, José Luis Zoreda.

Les empreses turísti-
ques espanyoles van expe-
rimentar el 2009 una dràs-
tica reducció dels seus
marges i els seus beneficis,

especialment les agències
de viatges i els hotels ur-
bans, mentre que les com-
panyies del transport fer-
roviari, les grans empreses
de lloguer de cotxes, les
estacions d’esquí i els mu-
seus van aguantar millor la
crisi. Els beneficis van
caure de manera generalit-
zada més del 10%.

Segons Exceltur, el sector té problemes pendents de competitivitat estructural

El PIB turístic va caure un 5,6%
el 2009 en generar-se 6.380

milions d’euros menys que el 2008
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● El 2009 va ser un exercici «per
oblidar» amb una caiguda del 5,6 per
cent del PIB turístic, cosa que suposa
una pèrdua de 6.380 milions d’euros

respecte al 2008. Així, per novè any
consecutiu el turisme no participa al
creixement de l’economia de l’Estat,
«reflex de l’existència de problemes
pendents de competitivitat estructu-

ral que van més enllà dels efectes de
la crisi». El 2009 es van perdre
51.000 llocs de treball en el sector tu-
rístic i es van tancar empreses en
pràcticament tots els subsectors.
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