
Exceltur assegura que el
turisme esquiva millor la
desacceleració perque

continua creant ocupació
EFE J Madrid

¯ El turisme de l’Estat es-
panyol ha esquivar ~,una
mica més bé,~ que altres
sectors la desacceleració
econ~)mica en el primer
trimestre d’aquest any, i ha
mm~tingut la capacitar de
generar ocupació amb un
firme de creixement del
4,5%, segons va assegurar
abir el vicepresident exe-
cutiu d’Exceltur, José Luis
Zoreda. Segons va expli-
car Zoreda. aquest resultat
posa en relleu que s’esth
produint un transvasament
al turisme de treballadors
procedents d’ a]lFeg sectors
més afectats per I’alenti-
ment de l’economia, tot i
que que reconeix que en-
cara no hi ha indicadors
que ho confirmin. Malgrat
que el turisme es defensa
més bé en I’actual coutext
de desacceleraci6 econ6-
mica, els empresaris del
sector han revisar a la bai-
xa les perspectives sobre
el creixcment del ,@IB tu-
rísdc, el 2008. i les han si-
tuades en 1’1,6%, des de

1’1,9% que preveien a
I’inici de l’any. Després
d’,,un comenqament espe-
ranzador,, entre gener i fe-
brer, gr~.cies a l’estirada de
la demanda estrangera i la
recuperació de les Cana-
ries, la debilita! de la de-
manda estatal al mar~ i les
conseqü¿ncies sobre una
Setmana Santa que s’ha
s’aldat amb un balanq ne-
gatiu, han minvat les ven-
des de les empreses turísti-
ques el primer trimestre.
Els subsectors que han ex-
perimentar un comporta-
ment més bo han cstat les
agbncies de viatgcs, a cau-
sa de l’augment de la de-
manda de viatges dels ciu-
tats de I’ Estar a r estranger
per la depreciació del d6-
lar; el Iloguer de cotxes i
l’oci. A més de les Can:h-
ries, que han aconseguit
tancar un primer trimestre
de clara recuperació des-
prés de set anys de caigu-
des en els beneficis empre-
sarials, Zoreda va destacar
els bons resultats de Cata-
lunya i Aragó.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7980

39000

17/04/2008

ECONOMIA

29

1

Tarifa: 253

cristina
ABR.08.036




