
Un 82% dels hotelers augmentaren
els seus beneficis durant el 2007
Les Illes tenen l’increment de vendes ,més generalitzat,, de l’Estat

E.DOMENECH/EFE. Pahna.
La recuperació de la

rendibilitat en els establi-
ments hotelers de les IUes
s’ha fet efectiva durant el
2007. Així, una enquesta
del lobby turístic Exceltur
destaca que el 82,3 per
cent de les companyies
han incrementat els seus
beneficis i d’aquestes, un
32,2 per cent situen
aquests guanys per sobre
del 5 per cent.

Balears destaca com la
comunitat on s’ha regis-
trat una pujada de vendes
i de beneficis ,,més genera-
litzada, de l’Estat. Un
93,5 per cent d~aotelers as-
seguren que la venda ha
pujat, malgrat l’alenti-
ment dels nivells d’aflu6n-
cia turística, segons pun-
tualitza l’alian~a empresa-
rial. I ho atribueixen a una
millor gestió comercial per
part de les empreses i a
una aposta per l’increment
en els marges i no només
en les ocupacions.

Exceltur conclou així
que Balears ha consolidar
la recuperació del sector
turístic després de quatre
anys ,,molt eomplexos,,, si
bé els volutas de turistes i
de pernoctacions hoteleres
són encara lluny dels asso-
lits el 1999.

Tot i així, l’informe pre-
cisa que la demanda turís-
tica, mesurada a través de
les pernoctacions en esta-
bliments reglats, s~a re-
duit un 1,1 per cent amb
l’acumulat del novembre
de 2007 i les pernoctacions
hoteleres han caigut un
1,8 per cent --segons
dades de l’Institut Nacio-
nal d’Estadística.

Previsions

Amb vista al 2008, Ex-
celtur afirma que els em-

Les perspectives per a enguany són d tncrement .moderat~ de vendes i de beneficis.

presaris turístics de les
Illes es mostren ,,modera-
dament opümistes,,, tot i el
,,lleuger deteriorament- de
les seves expectatives du-
rant el quart trimestre de

2007. L’atonia mostrada
per la demanda en els tres
darrers mesos de l’any
passat i la debilitat amb la
qual consideren que s’ha
iniciat el 2008, unida a la

Malgrat la recuperació en el 2007, el sector ho-
teler espanyol preveu un descens de la rendibili-
tal en els primers quatre mesos de l’any com a COli-
seqübncia de l’augment deis coste i eI manteni-
ment dels ingressos, segons les xifres de la

deració Hotelera de Mallorca (Fehm). ~Existeix 
important increment de costa que no es pot repor-

fa al comportament dels clienta, de les ocupacions
i en general del tuñsme de ciutat de la propera
temporada. No obstaut aixS, va recordar que la in.
flació en el 4,2 per cent (correspon a la mitjana es-

,,incertesa econ6mica in-
ternacional-, ajuden a en-
tendre la caiguda de 12ndi-
cador de Clima Turísitic
Empresarial d’Exceltur
fins a un valor de 39,3, se-
gons detallen en l’informe.

Tot 1 mxí, ,,els senyals
emesos pels touroperadors
i la confianza en els resul-
tats del gir en les estrat~-
gies d’alguns grups empre-
sarials cap a una major op-
timització dels marges,,
fan que la majona d’em-
presaris s’espenn un man-
teniment de la tendencia a
l’al~a en les seves vendes i
beneficis per al conjunt del
2008, ,,si bé a ritmes mode-
rats,,.

A aquestes bones previ-
smns s’afegeix la de Tho-
mas Cook El majorista
britAnic anuncia ahir que
Balears es troba entre les

tatal) significa que caldrA renegociar els convenis cinc destinacions familiars
en situacions ,,poc favorables~ Aquest sera el cas preferides pels seus clients
de Balears. on es comenqarA a discutir el conveni al Regne Unit i a Irlanda.
col-lectiu d~cetalería per febrer, amb CanAries, Egip~e, Tu-

nísia i Turquia
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