
El vicepresident d’Exceltur i el conseller Nadal, ahir, a la seu de Turismeo

Exceltur rebutja que el sector creixi enguany per sobre del
PIB i insta a fer els "deures pendents" per sorñr de la crisi
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Foto: M.A. Cañellas

PALMA "Engu&ny ser~t un &ny de
transició per al turisme, per6 no
un &ny perdut". Amb aquestes pa-
raules va resumir José Luis Zore-
da, vicepresident execufiu de I’Ali-
&n~a per a l’excel.lSncia tuñstica
(Exceltur), les seves previsions tu-
rísfiques per a l’&ny 2009 a les
Illes.

Va ser ahir en acabar la presenta-
ció de l’informe lmpactur Illes Ba-
lears 2007, que recull els princi-
pals indicadors tmísfics i l’impacte
que tingueren en la resta de l’eco-
nomia illenca, quan desglossa les
previsions a la Conselleria de Tu-
ñsme del Govern balear, acompa-
nyat pel conseller del raro, Miquel
Nadal.
Zoreda assegura que engu&ny el

turisme es m&ntindra a un fitme
de creixement que no superara el
de la mitjana de l’economia estatal
i advocA per abordar la situació ac-
mal de crisi "sense complexos ni
dramafismes i amb total voluntat
de resoldre-la".

"No existeixen, en aquests mo-
ments, elements que ens facin
pensar que -en funció dels condi-
cion&nts macroecon6mics el tu-

risme en ~mbit estatali per exten-
sió Balears creixi a una velocitat
més rapida que la resta de I’econo-
mia", va dir Zoreda.

I és que, segons explic~ ahir el vi-
cepresident d’Exceltur, el sector
"ve perdent pesa I’Estat esp&nyol
des de fa set &nys".

No debades, les dades del darrer
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Segons Exceltur, la
poca diversificació
de I’economia és el
principal problema
de les Illes

El consum turístic
espanyol, un
mercar molt tocar
enguany, "salvt¢’ el
sector en el 2007

estudi de l’alianga revelen que el
2007 l’activitat del sector ja cc-
men~ a estancar-se, tot iles xifres
"r~cord" que es registraren pel
que fa a l’arñbada de tuñstes.

En concret, el PIB turísfic de les
Illes caigué durant el 2007 un 0,1%
respecte al 2006.

Amb aquestes dades, Exceltur
estima que el sector se salva a les
Illes gr~cies al consum turísídc dels
esp&nyols, que augmentfi un
18,8%, dav&nt del consum tuñsnc
dels estr&ngers, que caigué un
7,4%.
Tot i que es pugui pensar que la

crisi dins el sector ha estat cosa
d’aquest darrer &ny, segons va re-
con~ixer Zoreda, el2OO7ja s’iden-
tificaven certs problemes estructu-
rals del mercat, sobretot perqu~
’Teconomia balear esta molt
menys diversificada que la d’altres
comunitats aut6nomes". Uns pro-
bIemes que podrien &nar au~nen-
tant, segons el responsable d’Ex-
celtur, si no es "repensa" la mane-
ra de fer turisme en un temps en
qu8 el sector ales mes "és clau".

Per aquest motiu, Zoreda va
aconsellar ahir fer els "deures pen-
dents perqu~ engu&ny no quedi
perdut i serveixi per sortir
d’aquesta crisi més refor~ats".
Entre les mesures que va conside-
rar "indispensables" per av&n~ar
en aquest camí, hi destaquen la
millora del m~rqueting turístic, la
defensa de la logística i l’accessibi-
litat a~ria a les Illes ila necessitat
d’aprovar el decret de moderifitza-
ció de la planta hotelera. *
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