
TURISME

El 75% d’hotelers crea que aquest any
obtindr~ més beneficis que el 2007
La patronal enfoca el nou exercici amb (~optimisrne moderat~)

Albert Soler, Girona
Més de tres quartes parts dels
empresaris hotelers catalans
creuen que durant aquest any
augmentaran les ventes i bene-
ficis en relació a 2007, segons
l’estudi Clima Turístic Empre-
sarial que acostaron a realiutzar
Exceltur-la patronal de les em-
preses turístiques espanyoles-
al comencament de cada exer-
cici. Les espectatives per aquest
any són, per tant, positives, se-
gons Exceltur, si bé matisa que
la majoria de gestors d’hotels
que confien en augmentar el
rendimet del se establiment,
quantifiquen aquest augment
com a ~lleu~, és a dir, menor del
5%. De cara el primer trimestre
de l’any, els empresaris creuen
que els beneficis estaran a un ni-
vell similar als mesos de gener,
febrer i mar~ de 2007.

Tot i la major competencia
dels destins al mediterrani
oriental i el Carib, el nombre de
turistes que arriba a Espanya se-

guira pujant i superara la barre-
ra dels 60 milions, segons Ex-
celtur. ,,Per a 2008, esperem
60,7 milions de turistes a Es-
panya,,, va assegurar José Luis
Zoreda, vicepresident executiu
de la patronal turística. Segons
les seves estimacions i a falta de
con~ixer les dades oficials, 2007
va tancar amb un total de 59,7
milions de turistes, un incre-
ment interanual del 2,2 %, al que
s’hi sumara un altre increment
de 1T1,8 per cent en 2008.

El president de Exceltur,
José María Rossell, va indicar
que 1Tincrement del turisme es-
tranger es vea afavorit per la ma-
jor oferta d’aerolínies de baix
cost i el creixent popularitat del
turisme urbfi, mentre que po_
ferta tradicional de sol i platja
notava la competencia de des-
tins més barats al mediterrhnia
oriental. ,,En el litoral, la de-
manda va augmentar un O, 7per
cent, mentre altres destins com
Turquía i Egipte creixen a taxes

del 18%~~, va dir Rossell.
Com a conseqübncia de l’au-

ge del turisme urbfi, s’ha redtfft
el període d~estada i la despesa
mitj/t per turista, en línia amb
anys anteriors.

Segons les estimacions d’Ex-
celtur, els ingressos reals (des-
comptat la inflació) del turisme
estranger van balxar Pany pas-
sat un 0,7% a 37.242 milions
d’euros mentre l’ingrés mitjfi
per turista es va reduir un 2,8 %
a 628,2 euros.

Zoreda va dir que una en-
questa realitzada per Exceltur
entre els seas membres -cade-
nes hoteleres, touroperadoras,
empreses de transport i ag~n-
cies de viatge- mostrava que
2007 es percebia majoritfiria-
ment com un any positiu i que
les previsions també per al 2008
eren moderadament positives.
,,Tots els sectors, llevat del del
transport aeri, maneja previ-
sions favorables per a 2008~, va
dir Zoreda.
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