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0 Aquest estiu, al conjunt de l’Estat, han arribat més visitants procedents d’altres països, però
Josep Huguet

els turistes espanyols han reduït els seus viatges i això ha penalitzat les empreses
ARXIU/SALVADOR REDÓ

EXCONSELLER
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ARA,
FRANÇA
algrat les expectatives creades pel president francès François Hollande no hi
ha una proposta reformista sòlida que posi ﬁ als mals endèmics
francesos. Reﬂexionava al respecte, amb motiu de l’aparició
del darrer article de Jacques Attali. Attali, reformista de pedra
picada, socialista liberal, en el
seu bloc a L’EXPRESS alertava
de les similituds de la situació
prerevolucionària de la França
de ﬁnals del segle XVIII amb la
d’ara. Diu Attali que igual que el
1780, França es troba: sobreendeutada, amb creixement feble,
els pobres no mengen quan tenen gana, i els més rics es fan ostentosament més rics.
I la capa que viu de rendes vitalícies és la que està adequadament introduïda al poder polític
perquè aquest protegeixi els
seus privilegis. Igual que al 1780,
afegeix Attali, les reformes són
conegudes: mobilitat social, promoció de l’economia del coneixement, apartament de les classes dirigents rendistes, assimilar
totes les possibilitats del progrés
tècnic... I sempre amb reformes
que penalitzin totes les formes
de conservadorisme. Cal fomentar l’esperit empresarial, l’alleujament de l’Estat perquè sigui
eﬁcient, reduir el cost dels productes exportables, promoure la
justícia social. Attali ataca l’obsessió falsament igualitarista
francesa que provoca el triomf
de la mediocritat majoritària,
mentre que només les elits burocràtiques ﬁnanceres pugen cada
cop més amunt en l’escalafó. Attali, com d’altres intel·lectuals
europeus, avisa que els queda
poc temps, als governants. Que
han de prendre decisions de
canvi davant d’una població que
demana alhora sortides però és
renuent a plantejar-se canvis en
la vida que coneixien ﬁns ara.
Bones reﬂexions d’un
intel·lectual francès que admiro
–els seus plantejaments de l’informe Sarkozy són totalment vigents i aplicables a les nostres latituds-. Mentrestant, aquí, les
elits del règim mobilitzades, ara
amb el suport de Duran i Lleida i
de Chacón, continuen insistint a
abordar el diluvi universal que
ens ve, des d’una sola barca d’estructures arcaiques, que té foradada la quilla i ha perdut el timó,
i a la qual se li ha esgotat el combustible procedent del dipòsit
català; en comptes de noliejar
diverses embarcacions més
àgils, de nova concepció, on
cada grup de mariners s’hagi
d’esforçar a remar.
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Montserrat és un dels principals atractius turístics de la Catalunya Central
J.CUENCA / O.PUIG | MANRESA

En aquest país gairebé tot són
males notícies. En una conjuntura en la qual a la majoria de sectors
econòmics, ja semiofegat per tants
anys de crisi, l'aigua els torna a arribar a la boca, ni tan sols aquells
que semblava que suraven han evitat els embats d’aquesta important
tempesta. És el cas del turisme, font
d'ingressos per a l’Estat espanyol
des dels anys seixanta del passat
segle, que està veient com les mesures governamentals anticrisi,
sobretot les ﬁscals com la pujada
de l'IVA, i l'atonia del consum intern s'estan menjant els guanys obtinguts per l'augment de visitants
estrangers que hi ha hagut al llarg
d’aquest any. La rendibilitat en el
sector, ja per ell mateix tocat en els
darrers anys per la crisi econòmica, no fa més que enfonsar-se. I els
empresaris preveuen que la situació anirà a pitjor.
L'últim informe d’Exceltur, l'organització que agrupa les principals empreses del sector turístic,
no permet dubtar-ne. L'activitat turística va mantenir l'estiu passat la
seva condició de primer sector
exportador espanyol, amb un increment de l'1,1 % en els seus ingressos reals, i també va mantenir
el seu volum d'ocupació, però el
PIB turístic va baixar l’1,8% en el
tercer trimestre de l’any perquè «el
repunt de la demanda estrangera
no compensa la dràstica caiguda
d'activitat i despesa turística dels
espanyols». En efecte, els visitants
arribats de l'exterior han elevat a
l'estiu el 2,3% els ingressos del
sector i el 4% les pernoctacions hoteleres. El nombre d'aquestes dar-

Les agències de viatges diuen
que el sector s’està reajustant
i que ha estat el més perjudicat
per la pujada de l’IVA
A Catalunya, la mitjana de
turistes atesos per cada
treballador és superior a la
resta de l’Estat

reres els mesos de juliol i d’agost es
va situar en màxims de l'última dècada amb un total de 2,3 milions
per damunt dels de juliol del 2011
i 14 milions més que en el valor mínim registrat durant l’any 2009.
Aquests volums de visitants estrangers s'han vist inﬂuïts per la inestabilitat d'alguns països competidors del Mediterrani oriental,
l'estrebada de mercats emergents
clau en la despesa, com el rus, i la
recuperació del mercat britànic. En
conseqüència, la despesa ha crescut en aquest segment el 2,3%.
El problema del sector turístic
està en l'enfonsament del mercat
estatal, perquè el juliol i agost s'ha
produït «un nou i més intens descens (amb taxes properes i superiors al -10 % en alguns indicadors)
del nombre de viatges i de la despesa per part dels turistes espanyols». La demanda interna mesurada en pernoctacions ha retrocedit vuit anys, ﬁns a nivells de
2004.
Però a aquesta diﬁcultosa marxa del negoci per la crisi s'afegeixen les mesures governamentals
per complir les exigències d'austeritat imposades per Brussel·les.
Exceltur és rotunda sobre això i ex-

pressa en el seu últim informe la
seva «profunda preocupació pel
negatiu impacte sobre els resultats
empresarials evidenciat per l'increment de les càrregues impositives i noves taxes ja implementades el 2012 (desproporcionades taxes aeroportuàries i IVA) i les previstes per al 2013 (més taxes i sobretaxes aèries, pujada de costos
elèctrics, possible taxa verda sobre
els vols i taxa turística a Catalunya)».
La qüestió és que la rendibilitat
de les empreses declina a marxes
forçades. Exceltur, després de fer
una enquesta entre les empreses,
ha conclòs que el 72,1% d’aquestes ha experimentat un deteriorament dels seus resultats en el tercer trimestre, en especial perquè
en el seu conjunt han hagut d'absorbir el 76,4% de l’increment de
l'IVA aplicat el setembre. El futur
immediat no és gens encoratjador,
atès que el 63,3% dels empresaris
turístics espera noves caigudes en
les vendes en l'últim trimestre del
2012 i el 66,8% en els seus beneﬁcis.
Per part seva, el vicepresident de
la Confederació Espanyola d'Agències de Viatge, Vicente Blasco
Infante, opina que el que està succeint en bona part és que el sector
s'està reajustant perquè «l’oferta
havia estat excessiva», ﬁns al punt
que «teníem la densitat més alta
d’Europa».
Com a conseqüència d’allò anterior, «han tancat empreses, sobretot pimes, i les grans cadenes
s'han vist en la necessitat de reduir
el nombre dels seus punts de venda», i ﬁns i tot aplicar reduccions

d'horaris i sous als seus treballadors a canvi d'evitar els acomiadaments. Tot i això, el sector ha patit baixes laborals i, sobretot, s’ha
acostat a la temporalitat, acomodant les plantilles a l'estacionalitat
d'aquest negoci. Una activitat que,
segons Blasco Infante, és la que
més ha patit l'increment de l'IVA,
atès que, mentre que els hotels han
passat del 8% al 10%, les agències
han arribat al 21% des del 18%.
«Amb el 21%, els tres punts d'augment he d’empassar-me’ls», conclou.
Alguns hotelers catalans, admeten que la pèrdua de rendibilitat de les seves empreses és més
que evident, ja que han hagut de
congelar els preus per ser competitius mentre que les despeses,
sobretot en impostos (IVA) i energia, s’han incrementat.
Segons l’estadística de rendibilitat del sector hoteler, la Costa Brava ha tingut una temporada irregular. Així, els ingressos per habitació disponible van ser al juny i el
juliol més baixos que l’any anterior,
però netament superiors durant
l’agost i el setembre.
Una de les partides en què han
retallat és en la de recursos humans. El sindicat UGT ha denunciat que el sector hoteler català, durant el mes d'agost, ha patit la sobrecàrrega més forta per nombre
de turistes allotjats, ﬁns i tot superior a altres punts turístics de
l'Estat. Concretament, cada treballador va atendre 199 turistes a
Catalunya mentre que a les Illes
Canàries la mitjana va ser de 143
i a la Costa del Sol, de 165.

