
Balears liderh el 2007 els marges
de beneficis i vendes tuñstiques
L’arxip61ag és capdavanter en el turisme de sol i platja, segons Exceltur

O.tl. Madrid.
Balears lider~ el passat

2007 els marges de benefi-
eis i vendes empresarials
en el sector turístie i es
manté al capdavant enel
turisme de sol i platja. Així
ho reeull el darrer informe
sobre Balan¢ de l’any tu-
rístic 2007 i perspectives
per a 200& elaborat per
l’Alianga per a l’exeel.l~n-
cia turística, Exceltur, que
fou presentat ahir davant
dels mitjans a Madrid.

Segons l’enquesta plan-
tejada per Exeeltur, el 82%
dels empresaris de Balears
consideren que els sens be-
neficis han registrat incre-
ments respeete a 2006,
mentre que un 18% consi-
dera que han sofert un
descens. Pel que fa a les
vendes, el 93,5% dels em-
presaris turístics opinen
que han ascendit, davant
el 6,5% que es mostren ne-
gatius. En termes gene-
rals, l’informe assenyala
que Balears, amb el País
Valenci~ i Múrcia, ha pre-
sentat l’any 2007 ,,un com-
portament més moderat
de la demanda, llevat de
l’estiu,,.

Oscar Perelli, director
d’estudis d~Exceltur, indica
que els indieadors de de-
manda a Balears estan
pr~cticament estaneats.
,,El que passa és que s~ha
venut més ear i aixb ha fet
que els marges empresari-
als i els volums de vendes
augmentin,,, precis~.

Així mateix, puntualit-
z~ que ,,duim uns anys de

Fernando Conte, José María Rosell. José Luis Zoreda i Sebasti¿~ Escarrer, en la presentació.

eontenció de preus i el
2007 les condicions del
mereat han perm~s tras-
nadar part de la contenció
de preus d’anys passats
als preus d’aquest any. Tot

aix6 ha perm~s que els re-
sultats miUorin ostensible-
ment i que es generalitzin
a tots els empresaris,,.

En termes generals,
l’any 2007 sqaa tancat amb

Antich, al Fbrum de Lideratge
Madrid acollir& el prbxim dia 29 de gener el IV
Fbrum de Lideratge Turístic d’Exceltur, que
atraur& més de mil alts responsables amb
c&rrecs turístics públics, entre ells Francesc
Ant!ch, i privats de tot I’Estat espanyol al Palau

de Congressos. Sota el titol c~Nous desafiaments
turísticr, i socials: canvi de cicle i de models
turístics?~~, la jornada ser& inaugurada pel president
sortint d’Exceltur, José María Rossell. Aixi mateix, es
presentaran les expectatives econbmiques per al
present any i els nous habits i tendencies en la
demanda turística, de m& de representants del Banc
d’Espanya, BBVA i TUl, entre d’altres.

un balanq positiu en el pla
turístic estatal, perb res-
pecte a l’exercici anterior
s’ha mostrat ,,una desacce-
leració dels ritmes de crei-
xement de l’activitat,,, s’ex-
plica a l’informe.

Segons l’opinió de José
Luis Zoreda, vicepresident
d’Exceltur, les moderades
pujades que s~an registrat
el 2007 ,encaixen amb la
desacceleració del creixe-
ment que revelen tots els
indicadors oficials de de-
manda turística,,. Sobre
2008, segons Exceltur, les
previsions són molt com-
plexes,ja que hi ha factors
ex5gens, cas del preu del
petroli, que condicionen
qualsevol tipus de previsió.
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