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Estats Units

L’economia nord-americana es troba en fase de creixement 
i els principals indicadors econòmics assenyalen una evolu-
ció positiva. El PIB va registrar un increment del 2,4% el 2014 
i del 3,7% fins al segon trimestre del 2015. El PIB per capita 
se situa en 54.629 USD. Al juliol del 2015, la taxa d’atur es va 
reduir fins al 5,3%, la més baixa dels darrers 7 anys, i el 2014 
la inflació anual es va situar en l’1,6%. 

A la positiva situació econòmica del país s’afegeix un tipus 
de canvi respecte a l’euro favorable per a l’emissió de turis-
tes cap als països de la zona euro. Si a principis del 2014  
1 USD equivalia a 0,73 EUR, durant el 2015 aquesta relació ha 
arribat a un màxim d’1 USD = 0,95 EUR, una pujada del 30%. 
 

Per als Estats Units, el 2014  
va ser un any rècord en nombre 
de viatges a l’estranger, amb un 
total de 68,2 milions de viatges, 
l’11% més que al 2013.  
Els països que van visitar 
més van ser Mèxic (25,9 
milions de turistes), el Canadà 
(11,5 milions), el Regne Unit 
(2,8 milions), la República 
Dominicana (2,7 milions)  
i França (2,1 milions). 
 
Un total de 10,8 milions de nord-americans van viatjar fins a 
Europa el 2014, un creixement del 8% en un any. Tot i aquest 
creixement, encara no s’ha recuperat la xifra rècord de viat-
ges cap a Europa registrada el 2007, amb 12,3 milions d’arri-
bades. S’espera que aquests resultats millorin el 2015, i ja 
en els primers 7 mesos de l’any el nombre de viatges cap a 
Europa ha crescut el 5,2%. 

L’any 2014, 1,2 milions de nord-americans van arribar a 
l’Estat espanyol, la qual cosa representa un creixement del 
2%. En aquest context de mercat en expansió, sorprèn la 
davallada d’arribades de nord-americans que es va produir 
a Catalunya el 2014, any en què els nord-americans van su-
posar 512,3 milers d’arribades, un 9,9% menys que un any 
abans. Aquesta situació s’està redreçant durant el 2015. 
En els primers 7 mesos de l’any, han arribat 363.175 nord- 
americans a Catalunya, el 17,5% més que el mateix període 
de l’any anterior. 

El 2014, el 87% dels nord-americans que va fer un viat-
ge transoceànic ho va fer sense reservar un paquet, cosa 
que no significa que no utilitzessin un intermediari, ja sigui  
on-line o off-line. De fet, el 58% dels bitllets d’avió i el 36% 
dels allotjaments es van reservar a través d’intermediari. 

Segons les estadístiques del Departament de Treball dels 
EUA, l’any 2012 hi havia 64.680 agents de viatges al país, 
una reducció important respecte dels 95.360 que hi havia 10 
anys abans. D’altra banda, però, han crescut els ingressos 
de les agències, que han passat de 9.400 milions a 17.500 
milions de dòlars en el mateix període. 

El mix de negoci de les agències de viatges ha canviat sig-
nificativament en els darrers anys. Si bé fins al 2005 venien 
principalment bitllets d’avió, el 2014 el negoci de les agèn-
cies es generava a través de la venda de circuits i paquets 
turístics (23%), creuers (24%), bitllets aeris (20%), hotels tot 
inclòs (14%), hotels (10%), lloguer de cotxes (3%) i altres (5%). 

Les vendes de viatges internacionals ja representen el 62% 
del negoci de les agències de viatges, amb un creixement 
del 54% en 10 anys. 

Els principals consorcis/agrupacions d’agències de viatges, 
per nombre d’associats, són: vacation.com (5.500), Travel-
savers (>3.000), Hickory Travel Planners (2.137), Ensemble 
(850), Virtuoso (670), Nest (>500), Signature (445), Leisure 
Travel Alliance (318), MAST Travel Network (215) i Westa 
(152). 

Per facturació, les principals agències són Expedia i Price- 
line, amb volums de negoci molt per sobre dels de les se-
güents: American Express, Carlson Wagonlit Travel, BCD 
Travel, Hogg Robinson Group i Orbitz. 
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Transports 

L’avió és el mitjà utilitzat pels nord-americans en els seus 
viatges intercontinentals. 

L’aeroport de Barcelona té vols directes amb 6 aeroports 
dels EUA: Nova York JFK, Nova York Newark, Filadèlfia, 
Miami, Atlanta i Charlotte. Alguns d’aquests vols són esta-
cionals i van lligats a la temporada de creuers principalment. 

Els vols directes a Barcelona estan operats per companyi-
es aèries nord-americanes: Delta, American Airlines, US 
Airways i United. 

En els viatges a Europa, una vegada a destinació, els 
nord-americans es desplacen principalment en: avió en-
tre les diferents ciutats (63,2%), cotxe privat (36%), metro i 
transport públic (34,4%), taxi o limusina (30,0%), tren entre 
ciutats (27,2%), autobús (25,9%), cotxe de lloguer (15,3%). 

Productes

El turisme de sol i platja és la principal motivació dels viatges 
dels nord-americans, tot i que aquest producte es consu-
meix majoritàriament a escala interna i a les destinacions 
properes de Mèxic i el Carib. 

En un estudi sobre les tipologies de vacances preferides 
pels clients de Virtuoso, les culturals/històriques i els creu-
ers van ser considerades les més populars, mencionades 
pel 42% i el 40% dels enquestats. Altres tipologies esmen-
tades van ser els viatges d’aventura i natura (37%), el sol i 
platja (31%), les vacances en família (25%), l’enogastronomia 
(24%), els creuers fluvials (22%), les ciutats (19%), el relax/
spa (16%) i les vacances romàntiques (10%). 

Als Estats Units hi ha 259,3 milions d’usuaris d’Internet i 
187,3 milions d’usuaris d’Internet al mòbil. Les xarxes socials 
acullen 179,7 milions d’usuaris. Les més populars són Face-
book (156,5 M), Instagram (60,3 M) i Twitter (52,9 M). 

En total, els nord-americans passen 12 h 4 min al dia consu-
mint continguts, de les quals 5 h 38 min es dediquen a con-
tinguts digitals, xifra que supera la de la televisió (4 h 15 min), 
la de la ràdio (1 h 27 min), i la dels mitjans de comunicació en 
paper (21 min).

El 2014 van visitar Europa 10,8 milions de nord-americans, 
un 8% més que l’any anterior. Les vacances (51,3%), la visita 
a familiars i amics (24,4%) i els viatges de negocis (10,4%) 
van ser els principals motius d’aquests desplaçaments. 

Durant l’estada, les activitats preferides són les visites tu-
rístiques (87,6%), les compres (80,3%), les visites a indrets 
històrics (60,7%), les visites a pobles i entorns rurals (57,7%), 
les visites a galeries d’art i museus (57,6%), i menjar en bons 
restaurants (45,9%). 

Els viatges a Europa es planifiquen amb 119 dies d’antelació, 
tenen una durada de 19,3 dies, inclouen 1,6 països i només 
el 12,5% dels qui les fa compra un paquet. Es tracta de per-
sones acostumades a viatjar, i només per al 7,1% es tractava 
del primer viatge internacional. Són clients amb un alt poder 
adquisitiu, amb una renda familiar mitjana de 131.869 USD. 

Els estats des d’on arriben més turistes nord-americans a 
Europa són Califòrnia, Nova York, Texas, Florida, Pennsilvà-
nia, Massachusetts, Michigan i Nova Jersey. 

Les principals destinacions a Europa són el Regne Unit  
(2,8 milions d’arribades), França (2,1 M), Itàlia (1,9 M), Alema-
nya (1,9 M), Espanya (1,2 M) i Irlanda (0,7 M). 
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