
El sector turístic de rEstat
s’estanca el 2008 i

ingressar& un 3,6 per cent
menys, segons Exceltur

EFE / Madrid
¯ El sector turístic de l’Es-
tat espanyol s’estancarb.
aquest any i els ingressos
per turisme estranger can-
ran un 3,6% en termes reals
respecte al 2007, segons va
avanzar ahir el vicepresi-
dent executiu de l’Alian~a
per a 1’ Excel.l~ncia Turísti-
ca (Exceltur), Jose Luis
Zoreda. Exceltur preveu un
descens del 0,1% en
l’aflu~ncia de turistes es-
trangers a l’Estat ~er la
qual cosa no se superara la
barrera dels 60 milions pre-
vista a comen~ament
d’any- i, m~lgrat que la se-
va estada mitjana s’ha in-
crementat, s’han redtf/t els
seus nivells de despesa en
destinació.

Per la seva banda, la de-
manda estatal va experi-
mentar a l’estiu caigudes
en tots els indicadors dis-
ponibles dels seus viatges
turístics tanta l’Estat com a
l’estranger, excepte en els
relatius als despla9~ments
en TAV i altres trajectes de
llarga distancia amb tren, al

costat de les pemoctacions
en hotels de 4 i 5 estrelles.
El feble comportament de
les dues demandes es va
traduir en una reducció del
0,4% en el PIB tuñstic
d’Exceltur ISTE (Indica-
dor Sint6tic del Turisme
Espanyol) durant el tercer
trimestre, mentre que per al
conjunt del 2008 es preveu
una caiguda del 0,1%, cosa
que suposa un estancament
de les activitats turístiques
respecte al 2007, ~~situació
que no es veia des del
20027>. Zoreda va dir que
moltes empreses del sector
retallaran les plantilles l’úl-
tim trimestre, i que aix6
Mect~r~ sobretot les ag6n-
cies de viatges, les empre-
ses de lloguer de cotxes, les
companyies abries i, en
menor mesura, els hotels.

La indústria tuñstica va
experimentar un descens a
1’ estiu a causa de la caiguda
del turisme de l’Estat i del
procedent del Regne Unit,
que representen un 65% de
la demanda total a Estat es-
panyol.
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