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Balanf del grup Globalia

El grup Globalia assolí uns ingressos d’explo-
tació agregats de 4.093 milions d’euros durant
el seu exercici 2006/2007 -amb tancament a
31 d’octubre- la qual cosa es tradueix en un
increment del 14% respecta a l’exercici anteri-
or, segons informaren fonts de la companyia
presidida per Juan José Hidalgo. La divisió a~-
ria, encap~alada per Air Europa, incrementa
els seus beneficis un 19% fins a assolir els
1.187 milions d’euros. E.R

Seu de Sa Nostra a Madrid

Sa Nostra ha adquirit recentment un edifiei al
c~ntric carrer d’Alcalá, a Madrid, per conver-
tir-lo en la nova seu central de l’entitat a la Pe-
nínsula. Es tracta d’una operació emmarcada
dins del Pla d’Expansió 2007-2010 fixat per Sa
Nostra, i amb el que pretén aproximar el ser-
vei que ofereix als seus clients de la ciutat; on
compta amb 11 oficines. E.R

Exceltur

José Luis Malo de Molina, del Banc d ’Espanya, Emilio Ontiver(& d ’AFI i José Luis Escrivá, deIBBVA, ahir al/bruto d T2cceltur Foto. ALFAQUI.

Els economistes consideren ,,s61id,,
el creixement del mercat turístic
Els hotelers preveuen

E.DOM#NECH. Madrid.
Ueconomia espanyola esta ben po-

sicionada en un sector de forta de-
manda com és el tuñstic, amb crei-
xements ,,s61ids,, i no hi ha raons per
revisar de manera ,,proñmda, els in-
¢rements prevists per a enguany en
l’economia. Aquestes fores algunes
de les conclusions de tres economis-
tes de reconegut prestigi el director
general d’estudis del Banc d’Espa-
nya, José Luis Malo de Molina, el
seu hombleg al BBVA, José Luis Es-
crivA i el president d’Analistas Fi-
nancieros Internacionales, Emilio
Ontiveros, durant el forum del lobby
tuñstic Exceltur.

Els tres coincidiren a assenyalar
que Alemanya registrara creixe-
ments i i que tot i que s’han de pro-
duir revisions a la baixa en els aug-
ments de l’economia de l’Estat espa-
nyol aquestes seran moderades. ,,No
és un escenañ equivalent als Estats
Units,,, afirmava Ontiveros. A la ve-
gada vaticinava que el banc Central
Europeu acabaria aplicant un des-
cens en els tipus d’inter~s i malgrat
renduriment en la concessió de cr~-
dits no hi hauria un ,,excessiu decrei-
xement,,. En tot cas, si parlaren d’un
entorn més ,,auster,,.

Any ,,moderadament,, bo

Tornant al turisme els
economistes afirmaren
que el sector continuria ge-
nerant ingressos i que
seria un any ,,moderada-
ment bo,, pel tuñsme es-
tranger i ,,més moderar,
pel que es refereix al mer-
cat inteñor i familiar. En

una p~rdua de rendibilitat d’entre 3 i 4 punts
tot cas, es mostraren convenguts que
el turisme s’ha convertit en un ele-
ment prioritari en les despeses dels
ciutadans.

El president de Globalia, Juan
José Hidalgo, reafirmava aquesta
idea ,,viatjar s’ha convertit en una
necessitat,,. I justificava així que la
davallada en el consum no afecti de
forma més dura els serveis tuñstics.

Monopoli aeri?
Les opinions sobre les
operacions que es podrien
produir dins el sector aeri de
I’Estat espanyol també foren
noticia en la jornada previa a

Fitur. L’expresident i fundador
d’Spanair, Gonzalo Pascual,
afirma que ccqualsevol acció que
atempti contra la Ilibertat de
compet6ncia li sembla un
disbarat>). L’empresari responia
així les preguntes sobre la
possibilitat de compra d’Spanair
per part d’lberia i de fusió entre
Clickair (controlada per Iberia) 
Vueling. Per la seva banda, el
president d’Air Europa, Juan José
Hidalgo, discrepava de I’opinió de
Pascual i recordava que
concentracions semblants ja es
donen en el mercar aeri europeu.

Per la seva banda, el president de
la Confederació Espanyola d’Hotels
i Allotjaments Turístics (Cehat),
Joan Molas, es mostrava més pessi-
mista a Pnora de parlar de rendibili-
tat i vaticinava un descens d’entre el
3 i 4 per cent en relació al 2007. Els
efectes de l’augment de la inflació i
l’energia fan preveure als hotelers
aquesta davaUada, malgrat les xifres
de tuñstes es mantinguin com les de
l’any anterior.

Valor afegit

En relaeió a aquest tema, el presi-
dent del Govern balear, Francesc An-
tich, assegurava que ,,no és un pro-
blema d’ara, sinó que fa anys que
preocupa i que es treballa des de la
iniciativa pública i privada per
pal.liar-lo,. En aquest sentit, recor-
da que se cerquen nous productes i
donar valor afegit al tradicional sol i
platja com a fórmules per millorar
els beneficis de l’activitat turística i
diferenciar-se deis competidors.

La secretkria d’Estat de turisme,
Amparo Fernández, recordava que
les xifres de despesa turística de rany
2007 han romput la tendencia a la
baixa dels darrers anys pel conjunt de
les comunitats autbnomes. Tot i així,
matisava que cada vegada és més di-
ñc’fl en un mercat tan competitiu as-

solir algunes xifres histbri-
ques obtingudes fa uns
anys. De tota manera, asse-
gurR que s~nan d’aprofitar
totes les oportunitats i que
aquest és un exercici que
ha d’unir el sector públic
amb el pñvat per treballar-
hi de forma conjunta.
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