
La crisi passa
factura al turisme
balear en plena
temporada alta
PALMA El 75% dels empre-
saris mñstics balears asse-
guren que durant el ter-
cer trimestre de I’any ex-
perimentaren una
caiguda del seu benefici
respecte al mateix peñc-
de de 2007, davant el 8%
que assegurava haver
augmentat els seus mar-
ges de rendibilitat i el 17%
que sosté haver mantin-
gut les seves xifres. Així
ho demostra I’informe
d’Exceltur del balan~ tu-
ñsfic empresarial del ter-
cer trimestre de 2008.
Pel que fa a l’opinió em-

pit~u-ial sobre Ies vendes,
el 12% dels consultats diu
que ha increment~ el ni-
veU respecte al mateix pe-
ñode de 2007, menlre que
el 35% sosté que ha pafit
descensos i el 53% afirma
que ha manfingut aquest
pereentatge.
A la presentació de l’in-

forme a Madrid, el vice-
president execufiu d’Ex-
celtur, José Luis Zoreda,
explica que el turisme
"no ha estat immune a la
crLsi" i que s’ha detectat
una reducció de benefi-
cls amb una contendó de
despesa ttLrísfica.
A més, destaca que els

segments aeron~utics
han estat els més afectats,
unit als hotels de menor
categoria i als urbans, els
grans grups d’ag~ncies
de viatges i les cadenes
de noguer de cotxes. Al
conn’ari, subratl~ que els
hotels de major categoría
han mantingut la seva
posició, així com les em-
preses de lleure i turlsme
cuItural.

Per part seva, el direc-
tor de l’~aea d’Estudi i In-
vesfigació Oscar Perelli,
insistí que Balears "ha re-
sisfit millor" que no altres
autonomies en afluéncies
i vendes, tot i que no s’ha
tradff/t en "marges em-
presariaIs posifius per-
que els costos operatius
han crescut’.

Exceltur
destaca que
les Illes"han
resistit millor"
que no altres
comunitats
Així mateix, remarca

que la demanda a les lUes
s’ha vista beneficiada pel
comportament del mer-
cat alemany, que s’ha
mantingut en la resta de
l’Estat, per6 que "ha cres-
cut bastant" a Mallorca,
que ésla que ha fingut un
millor resultat.

IqWhaixa del PIB’lauñslJc
Amb les dades actuals, eI
portaveu d’Exceltur deta-
lla que s’ha tomat a revi-
sar I’indicador de creixe-
ment del PIB turístic que
elabora Exceltur amb
una baixada del 0,1%,
d’acord amb les perspec-
fives per al darrer trimes-
tre. Aquest fet suposa un
"estancament" en la
comñbució econ6mica
de l’Estat, cosa que no
succe’/a des de 2002.
"És un tancament d’any
complex’, segons va ex-
plicar.o L.LDdAg~ncies
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