
"Cap majorista no h,
aquest hivern a les l
Sebastia Escarrer, president d’Exceltur, alerta durant la valoració
de I’any turístic d’una dada preocupant: els touroperadors
britanics no han vingut a les Balears en els darrers mesos

Text: E.P./L.L.D.

PALMA El 60% dels empresañs tu-
ñstics de Balears assegura que el
2008 van minvar els seus marges
de benefici respecte al 200?, se-
gons I’informe de valoració em-
presarial de l’any turístic de 2008
d’Exceltur. D’altra banda, el 57,1%
dels empresaris tuñstics de les
Illes consuitats afirma que l’any
passat veieren disminff/des les
vendes.
El president d’Exeeltur, Sebasti~

EscaiTer, present~ aquest informe
de la corljtmtura turística de 2008
al costar dels vieepresidents de
l’entitat, José Luis Zoreda i María
José Hidalgo.

En el cas de les Ines, Hidalgo de-
talI~t respecte a la situació del
transport aeriila seva repercussió
en el turisme que Ies freqü~ncies
s’estan mantenint, encara que sí
titll~t de "preocupant" Ia situaeló
dels touroperadors.

"Els touroperadors brit~nics i
alemanys han redu’/t molt la de-
manda a la Comuuitat i aix6 és
preocupant, sobretot en el cas del
Regne Unit’, expos~ Hidalgo.
Fet que corrobor~ Esearrer, ja

que lament~, al seu torn, que Ba-
lears "per pñmer pic en la hist6-
ña" es troba amb un hivern en
quO cap touroperador brit~nic no
yola a les Illes, una dada "que ens
ha de fer reflexionar", va dir.
Així mateix, Escarrer assenyal~

també que el dany que ha suposat
el moment econ6mic actual "aug-
menta a Balears",ja que la devalu-
ació de la lliura "encareix" el pro-
ducte turístic.

El president de l’Exceltur remar-
cg~ que "en aquest context, tant
Balears com l’Estat, no poden
competir" en preus amb altres pa-
"isos, perqu& Espanya no té capaci-
tat per devaluar la seva moneda.

Exceltur considera la situaciÓ del sector aeri"preocupant".

Hidalgo: "Les
freqü~ncies es
mantenen, la
situació dels
x~rters preocupa"

Sobre el futur del sector, Zoreda
anim~ que hi hagi rebaixes en
taxes aOries, que s’afavoreixi la se-
guretat, que "abarateixi la con-
tractació i no l’acomiadament", i
que no existeixirl "dificultats en
l’accés creditici per a les empreses
fiables", entre d’altres propostes
per al 2009.-

Els detalls

»

Mlnva de beneflcis
La majoria deis empresaris tuñs-
tics de les Illes asseguren que du-
rant el 2008 veleren redu’its els
seus benefids. Segons Exceltur,
el desembre passat experimenta-
ten una caiguda considerable
respecte al mateix mes de 2007.

Incertesa pel transport aeri
Dhis el sector, preocupa de ma-
nera especial la situació del sec-
tor aeri ila davallada de reserves
en els darrers mesos deis princi-
pals mercats emissors de turistes
a les Illes: Alemanya i el Regne
Unit.
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El turisme deixa de
sumar. El tunsme espanyol
entra el 2008 en una crisi de
la qual no es recuperar~ fins
al 2010, segons les previsi-
ons d’Exceltur. No debades,
és el primer pic en la darrera
d~¢ada que el turisme no
suma al creixement de reco-
nomia espanyola, ja que el
PIB tuñstic caigué I’1,1% res-
pecte al 2007. Exceltur esti-
ma per al 2009 una dismi-
nuciÓ del 3% del PIB turistic,
major que I’1,2% del PIB del
conjunt de reconomia que
preveuen els analistes.o
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