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El triomf del baix cost
Lesaerolinies de baixcost han transportar 13,7 milions de passatgers
cap a Espanya du rant els sis primers mesos d’aq uest a ny, en u n creí
xement interanual del 21.3%. En canvi, les companyies tradicionals
han registrat un descens del 5,2%. Lestres principals aerolinies Iow
cost(Ryanair, Easyjet i Air Berlin) han experimentat un increment in
teranual del 25% pel que fa al nombre de passatgers transportats a
Espanya. Per comunitats autonomes. Catalunya, Balearsi Andalu-
sia encap~alen el ranquing, amb el 23,1%, el 18.9% ie115.6%, res-
pectivam e nt, del total de passatgers q ue arriben a r Estat amb com-
panyies de baix cost. El prind pal n]ercat emissor deturistes
queviatgenambaques- ~tes aeroliniesés el Regne Unir,
amb 4,9 milions de turis

’~~l.~es i u n cr eixement del
9%. El segueixen Ale- ~~
manya, amb 3,3 mi- ii~~

milions.li°ns’ i It¿li& amb 1.3 ~:

FRED

EIturismeja EIscomptes
nota la crisi:es de I’Estat han
destrueixen registrat un
I locs de treball d~ficit al juny
El vicepresident executiu de
;’Alianza per a I’Excel’l~ncia
Turistica (Exeltur). José Luis
Zorreda, ha alectat de la cai-
guda de la demanda inter-
na en relació al sector turís-
tic. La patronal afirma que les
pernoctacions de les famili-
es espanyoles han baixat un
6.6% des de I’abril respec-
te al mateix periode de I’any
passat a causa de la crisi eco-
nOmica. Per tant. considera
que aquesta temporada d’es-
tiu no es compliran les expec-
tatives. Exceltur, que agrupa
24 empreses del sector (entre
les quals hi ha Iberia. NH, Bar-
celó i Globalia), ha alertat que
la competencia de sol i plat-
ja ha augmentat molt, ja que
destins com Egipte (amb un
creixement del 25%), Turquía
(15%)i el Marroc (14%), 
vegada augmenten més la po-
pularitat entre els turistes. Ex-
celtur també ha afirmat que,
per primera vegada en 10 a nys,
s’ha destruft ocupació al sec-
tor de l’hoteleria, amb 15.417
afiliats menvs.

Els com ptes de I’Estat han regis-
trar aljunyun d~fici[de4.683 mi-
lions d’eu ro’3, el 0,420/0 del PIB. És
el primer des deljunydel2005.
Les causes són la desacceleració
del sector immobiliari i rincre-
ment dels costos empresarials
per rencariment del cru.segons
el secretari d’Estat d’Hisenda i
Pressupostos, Carlos Ocaña. El
govern espanyol també ha des-
tacar que les mesures dutes a
terme durant el primer semes-
tre per au6rnentar fa liquiditat de
les empreses i ajudar les llars a
fer front alainflació han contri-
buit a la disminució dels ingres-
sosial deficit.
El ministred’Economiai Hisen-
da, Pedro Solbes, ha afirmar que
aquest d~ficit noés preocupant.
perqu~ I’Es-
tat té unes
finances
públiques
sanejades.
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