La meitat de la sapiència de quadern de cal·ligrafia
dels nostres homes d’Estat es basa en supòsits que foren certs,
o parcialment certs, al seu moment, però que ara ho són
cada vegada menys a mesura que passen els dies.
Hem de descobrir una nova saviesa per a una nova època.
J. M. Keynes,
Sóc un liberal? (1925)

Comissió de seguiment*
Jaime Bauzá García (president)

Cristina Julià Benique (secretària)

Catalina Barceló Horrach

Victoria Botín Torres

Rosa Grijalba Foncea

C. Nativitat Juaneda Sampol

President de la Comissió de Formació
Cambra de Comerç de Mallorca

Directora del Servei d’Estudis i Publicacions
Cambra de Comerç de Mallorca
Directora de l’Àrea de Comerç,
Restauració i Arbitratge
Cambra de Comerç de Mallorca

Ina Martínez Cañellas

Directora del Departament de Formació
Cambra de Comerç de Mallorca

Tècnica en Turisme
Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears
Vicerectora de Relacions Internacionals
i Mobilitat Universitària
Universitat de les Illes Balears

Margalida Picornell Vaquer

Directora Empreses Turístiques
“SA NOSTRA”, Caixa de Balears

Sotsdirectora del CITTIB
Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears

Andreu Ramis Puig-gros

Bernadí Seguí Gelabert

Director l’Obra Social
“SA NOSTRA”, Caixa de Balears

Director l’Àrea Relacions Institucionals
“SA NOSTRA”, Caixa de Balears

Conselleria de Turisme

* La comissió de seguiment –que va ser creada arran de la signatura del conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estratègia Turística de les
Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears, la Cambra de Comerç de Mallorca i “SA NOSTRA”, Caixa de Balears per a l’elaboració d’un llibre blanc
sobre el turisme– està integrada per representants de les institucions signants amb la finalitat de vetllar pel compliment del conveni esmentat.

cap a una nova cultura turística

Direcció

Antoni Riera Font
Centre de Recerca Econòmica (UIB · “SA NOSTRA”)
Eugeni Aguiló Pérez
Dept. d’Economia Aplicada, UIB
Coordinació

Aina M. Ripoll Penalva
Centre de Recerca Econòmica (UIB · “SA NOSTRA”)

Conselleria de Turisme, Govern de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
“SA NOSTRA”, Caixa de Balears
Cambra de Comerç de Mallorca
Llibre blanc del turisme de les Illes Balears. Cap a una nova cultura turística
Direcció
Antoni Riera Font / Eugeni Aguiló Pérez
Coordinació
Aina M. Ripoll Penalva
Elaboració
Centre de Recerca Econòmica (UIB · “SA NOSTRA”)
Assessorament editorial i lingüístic
Àngels Àlvarez Garí
Disseny editorial i maquetació
Aníbal Guirado / Ramón Giner
Impressió
amadip.esment
1a edició: abril, 2009
Tiratge: 1.500 exemplars
ISBN: XXX-XX-XXXXX-XX-X
Dipòsit legal: PM-XXXX-2009
© de l’edició, Conselleria de Turisme, Govern de les Illes Balears; Universitat de les Illes Balears;
“SA NOSTRA”, Caixa de Balears ; Cambra de Comerç de Mallorca
© del text, els autors
No es permet la reproducció total o parcial d’aquest llibre ni de la coberta, ni el recull en un sistema informàtic,
ni la transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà, sia electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre
o per altres mètodes, sense el permís dels titulars del copyright. Queden reservats tots el drets, tant respecte
al contingut com de sistemàtica i presentació global. Les institucions que l’editen no es responsabilitzen de
l’originalitat dels continguts ni comparteixen necessàriament les opinions i criteris recollits a l’obra. El Llibre blanc
del turisme de les Illes Balears. Cap a una nova cultura turística s’ha imprès en paper ecològic i el preu inclou únicament
les despeses d’edició i impressió.
PVP: 40 €

El Llibre blanc del turisme de les Illes Balears. Cap a una nova cultura turística redactat per Antoni Riera Font, Aina M.
Ripoll Penalva, David Martínez Bestard i Anaïs Herrón Museur, investigadors del Centre de Recerca Econòmica
(UIB · “SA NOSTRA”), ha comptat amb les aportacions de l’equip d’assessors i col·laboradors següent:
Margalida Alemany Hormaeche

Miquel Grimalt Gelabert

Maurici Ruíz Pérez

Dept. d’Economia de l’Empresa, UIB

Dept. de Ciències de la Terra, UIB

Gabriel Alomar Garau

Mario Javier Herrero Camacho

Servei de Sistemes d’Informació
Geogràfica i Teledetecció, UIB

Dept. de Ciències de la Terra, UIB

Hospital Comarcal d’Inca

Onofre Rullan Salamanca

Joan Amer i Fernández

Marta Jacob Escauriaza

Dept. de Sociologia,
Universitat de Lancaster

Dept. d’Economia Aplicada, UIB

C. Natividad Juaneda Sampol

Dept. de Ciències de la Terra, UIB
Pere Salvà Tomàs (assessor)
Dept. de Ciències de la Terra, UIB

Catalina Barceló Horrach

Dept. d’Economia Aplicada, UIB

Francesc Sastre Albertí

Cambra de Comerç de Mallorca

Maria Rosa Martínez Reynés

Dept. d’Economia Aplicada, UIB

Esteve Bardolet i Jané

Dept. de Ciències de la Terra, UIB

Miquel Seguí Llinàs

Dept. d’Economia Aplicada, UIB

Onofre Martorell Cunill

Dept. de Ciències de la Terra, UIB

Jaume Binimelis Sebastián

Dept. d’Economia de l’Empresa, UIB

Joana Maria Seguí Pons

Dept. de Ciències de la Terra, UIB

Joan Mayol Serra

Dept. de Ciències de la Terra, UIB

Avel·lí Blasco Esteve

Joan Sendra Sánchez

Dept. de Dret Públic, UIB

Conselleria de Medi Ambient, Govern
de les Illes Balears

Macià Blázquez Salom

Erik J. Monreal Bringsvaerd

Sebastià Serra Busquets

Dept. de Ciències de la Terra, UIB

Dept. de Dret Privat, UIB

Catalina Maria Borrás Amengual

Pedro Munar Bernat (assessor)

Dept. de Ciències Històriques
i Teoria de les Arts, UIB

Escola d’Hoteleria, UIB

Dept. de Dret Privat, UIB

Antoni Serra Cantallops

Catalina Cantarellas Camps

Antoni Munar CardelL

Dept. d’Economia de l’Empresa, UIB

Dept. de Ciències Històriques
i Teoria de les Arts, UIB

Turismoconsulting

Joana Maria Socias Camacho

Ivan Murray Mas

Dept. de Dret Públic, UIB

Javier Capó Parrilla

Dept. de Ciències de la Terra, UIB

Rafael Solivellas Jerez

CRE (UIB · “SA NOSTRA”)

Miquel Nadal Reig

INESTUR

Antoni Costa Costa

José Ángel Torres Lana

CRE (UIB · “SA NOSTRA”)

Servei de Sistemes d’Informació
Geogràfica i Teledetecció, UIB

Bartomeu Deyà Tortella

Antoni Ordinas Garau

Bartomeu Trias Prats

Dept. d’Economia de l’Empresa, UIB

Dept. de Ciències de la Terra, UIB

Dept. de Dret Públic, UIB

Carlos Fuster Llabrés

Teresa Palmer Tous

Maria Tugores Ques

Cambra de Comerç de Mallorca

Dept. d’Economia Aplicada, UIB

Dept. d’Economia Aplicada, UIB

Lluís Garau Juaneda

Margalida Payeras Llodrà

Francesca Tugores Truyols

Dept. de Dret Públic, UIB

Dept. d’Economia Aplicada, UIB

Federico Garau Sobrino

Margalida Picornell Vaquer

Dept. de Ciències Històriques i Teoria
de les Arts, UIB

Dept. de Dret Públic, UIB

INESTUR

Maria Nélida Tur Faúndez

Joan B. Garau Vadell

Pere Joan Planas Mulet

Dept. de Dret Privat, UIB

Dept. d’Economia de l’Empresa, UIB

Enginyer en Telecomunicacions

Vicenç Tur Tur

Maria Antònia Garcia Sastre

Pere Ripoll Bonnín

CAEB

Dept. d’Economia de l’Empresa, UIB

Telefónica de España

Elisabeth Valle Valle

Lluís Gómez Pujol

Antònia Ripoll Martínez

CRE (UIB · “SA NOSTRA”)

CRE (UIB · “SA NOSTRA”)

Escola d’Hoteleria, UIB

Jaume Vidal Ladaria

Rosa Grijalba Foncea

Jaume Rosselló Nadal

CAEB

Cambra de Comerç de Mallorca

CRE (UIB · “SA NOSTRA”)

CRE (UIB · “SA NOSTRA”)

Dept. de Dret Privat, UIB

Miquel Nadal Buades
Conseller de Turisme
Govern de les Illes Balears

El coneixement és una eina fonamental en tots
els ordres de la vida, i el turisme no pot ser aliè
a aquest fet. L’estudi i l’anàlisi profunds de la
nostra realitat turística, de la seva implicació
econòmica i social, com també l’estudi de nous
escenaris i oportunitats, esdevenen elements
bàsics per a l’avanç de les Balears.
El Llibre blanc del turisme de les Illes Balears. Cap a
una nova cultura turística constitueix una aportació molt important a aquest coneixement, com
ho fou vint anys enrere la publicació del Llibre
blanc del turisme a les Balears, fruit de l’acord establert entre la Universitat de les Illes Balears i
la Conselleria de Turisme. La preocupació per
conèixer millor el diagnòstic de la nostra principal indústria ja va generar aleshores conclusions i recomanacions que, en alguns aspectes,
segueixen vigents.
El llibre blanc no és una edició actualitzada de
l’anterior, sinó que pretén donar una visió holística i respostes als principals interrogants vigents.
Els canvis ràpids que ha viscut el turisme, tant pel
costat de la demanda com de l’oferta, com també
el nou escenari global, obliguen no només a l’actualització de les dades sinó a l’adopció de nous
enfocaments, tecnologies i estratègies d’anàlisi.
D’acord amb diferents estudis de l’Organització
Mundial del Turisme (UNWTO), el turisme s’ha
consolidat com un valor econòmic i social en
l’àmbit mundial fins a constituir un dels sectors
capdavanters i més sòlids en el context internacional. En tots aquests anys, les Balears s’han
mantengut en posicions de lideratge en l’àmbit

del turisme de vacances i, fins i tot, empreses de
les illes han consolidat un procés d’internacionalització sense precedents.
Tanmateix, factors determinants com la irrupció massiva de l’ús d’Internet, les companyies
aèries de baix cost o la sofisticació d’una part
de la demanda, han provocat el replantejament
de l’oferta i, fins i tot, de la promoció i del màrqueting turístic, que s’han basat en una creixent
conscienciació envers la sostenibilitat. Tot plegat propicia la reflexió i l’anàlisi.
En aquest sentit, el llibre blanc, concebut com
un estudi multidisciplinar, constitueix una oportunitat per projectar el futur, a la llum del passat i del present més immediat. Es tracta d’un
treball ampli i profund que permet radiografiar
el turisme des d’òptiques diferents, gràcies a la
col·laboració de destacats experts en matèries
tan diverses com l’economia, el dret, el territori
i el medi ambient. A tots ells, enhorabona per
la seva aportació.
L’essència del turisme no canviarà mentre l’ésser humà mantengui aquella curiositat, aquell
esperit inquiet que caracteritza els viatgers.
Canvien els usos, els mitjans, les motivacions
i la recerca de noves sensacions. I en aquest
context, les Balears continuen situant-se en el
centre de l’escenari, oferint tot allò que un viatger pot desitjar. Després de més de cent anys
dedicats al turisme, les nostres illes han acumulat el suficient coneixement com per aportar al
turisme multitud d’elements d’interès, com és
ara, sens dubte, aquest llibre blanc.

Montserrat Casas Ametller
Rectora
Universitat de les Illes Balears

El turisme és una de les bases més importants
de l’economia espanyola, però en comunitats
autònomes com la de les Balears constitueix el
principal motor al voltant del qual giren moltes
altres activitats. Sens dubte, la situació climatològica privilegiada i la generositat i varietat del
nostre paisatge natural han convertit l’arxipèlag, amb més de deu milions de visitants a l’any,
en una de les principals destinacions turístiques
de l’Estat. Si es pren en compte que aquesta realitat té lloc en un territori de menys de cinc mil
quilòmetres quadrats i de poc més d’un milió
d’habitants, es fa palesa la importància de l’activitat turística no solament en l’àmbit econòmic, sinó també social, ambiental i cultural.
Per això, l’anàlisi de l’activitat turística no es pot
cenyir exclusivament a la vessant econòmica de
generació de renda i ocupació, sinó que ha d’aspirar a recollir la necessària compatibilitat amb
la població resident i la conservació del patrimoni cultural i ambiental, elements que, sens dubte,
s’erigeixen en un dels principals atractius per als
visitants d’arreu del món i, alhora, constitueixen
importants factors de singularització i diferenciació del producte turístic.
Amb encerts i errades hem dibuixat un passat
d’èxit, ara convé analitzar el present i saber orientar i construir el futur. Caldrà tenir en compte
no solament els transports i la indústria de l’oci,
sempre més relacionats amb l’activitat turística,
sinó també la producció d’energia, l’aigua, els
serveis sanitaris, i explorar les possibilitats i necessitats dels visitants de diferents condicions o
edats, sense deixar de banda que les tecnologies
com la informàtica, la domòtica, etc., són indispensables per oferir serveis de qualitat.
La construcció del futur dependrà de la qualificació dels recursos humans que dediquem
a l’activitat turística i, en aquest aspecte, la

Universitat de les Illes Balears (UIB) ha tengut
sempre una especial atenció a la formació i la
recerca en l’àmbit del turisme. La tasca pionera
en l’articulació de la diplomatura de Turisme,
que gaudeix de la certificació Tourism Education Quality, assumeix el repte d’adaptar-se a
l’espai europeu d’educació superior. La necessària especialització ha conduït, a més, a
la realització de diferents màsters oficials en
l’àmbit del turisme i al desenvolupament d’un
programa de doctorat amb menció de qualitat. A aquests ensenyaments cal afegir altres
graus i postgraus propis, de fet tots ells són
un exemple clar del compromís dels grups de
recerca de la UIB amb l’activitat turística. La
nostra aposta per la formació i la innovació en
aquest àmbit queda també reflectida en la col·
laboració que mantenim amb diferents empreses del sector, com ara la Càtedra Sol Meliá i la
Fundació Càtedra Iberoamericana.
El coneixement i la innovació, fonamentals a la
nostra universitat, han estat també bàsics en
l’elaboració del Llibre blanc del turisme de les Illes
Balears. Cap a una nova cultura turística. Una eina
clau en el disseny del nostre futur. Per això vull
agrair als promotors d’aquesta iniciativa –la
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes
Balears, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca i “SA NOSTRA”, Caixa de
Balears– la confiança que han dipositat en la
UIB. El meu agraïment també a tots els investigadors i experts que han participat i col·laborat
en aquesta obra i, especialment, al Centre de
Recerca Econòmica (UIB · “SA NOSTRA”) per
posar-s’hi al capdavant, amb la qual cosa s’ha
donat continuïtat a la tasca que ha desenvolupat des de la seva creació en l’entorn de l’anàlisi
de l’activitat turística i la sostenibilitat ambiental. Estic segura que entre tots aconseguirem
allò que el llibre blanc es proposa: la creació
d’una nova cultura turística.

El turisme és el sector més important de l’economia balear. Avui ningú no dubta que l’activitat turística es troba perfectament vertebrada
al nostre arxipèlag i s’estén, més o menys directament, per tot el teixit productiu, contribuint a
la creació de riquesa, ocupació i benestar.
Precisament, la importància estructural i estratègica del sector obliguen a propiciar i a incidir
en la seva competitivitat i sostenibilitat per tal
d’aconseguir un creixement equilibrat i respectuós amb l’entorn on es desenvolupa. De fet,
aquesta ha estat la principal motivació que ha
guiat l’elaboració del Llibre blanc del turisme de les
Illes Balears. Cap a una nova cultura turística, en què
hi ha participat un excel·lent equip d’investigadors i professionals. En darrera instància, l’obra
té la vocació de contribuir a assentar el desenvolupament futur del turisme sobre una dinàmica contínua d’innovació i desenvolupament
tecnològic, tot aportant noves idees i millors
solucions davant la diversitat de destinacions,
canals de distribució, motivacions dels clients,
etc., sense descuidar l’entorn i la societat que
acull l’activitat.
Ara per ara, les illes, així com la resta de destinacions tradicionals, han d’afrontar bàsicament dos reptes: el de la competència exterior
i el de la qualitat i capacitat de la seva pròpia
oferta. D’una banda, la competència exterior
exercida per altres destinacions de sol i platja
–principalment de la Mediterrània– s’ha vist
incrementada per la progressiva obertura de
nous mercats emergents.

Fernando Alzamora Carbonell
President
“SA NOSTRA”, Caixa de Balears

D’altra banda, la qualitat del serveis d’allotjament, de l’oferta complementària i també de les
infraestructures i equipaments públics i privats,
esdevé clau per assolir una posició estratègica en
el conjunt d’Europa. Més enllà dels recursos turístics tradicionals –fonamentats en el clima i el paisatge–, cal posar en valor altres actius que permetin atreure nous segments de mercat (el turisme
de negocis, congressos i convencions; el nàutic i
esportiu; el cultural i de ciutat; el rural i l’ecoturisme; el de salut) i desenvolupar noves activitats
complementàries al turisme vinculades a les noves
tecnologies i al coneixement acumulat.

Per això, en la gestació del llibre blanc, nascut
amb la voluntat de ser un referent per revisar
l’estructura, el posicionament i el futur del turisme balear, ha resultat cabdal la col·laboració
de diversos nivells de l’Administració regional i
local, associacions empresarials, sindicats, investigadors i experts coneixedors del sector. Es
tracta d’un document viu que anticipa tendències i perfila un marc estratègic a través del qual
és possible situar les Balears en una posició
de lideratge que garantesqui, a mitjà i a llarg
termini, la qualitat de vida tant dels ciutadans
com dels turistes que ens visiten.

El caràcter madur del producte de sol i platja i
la competència a escala internacional suggereixen, a més, avançar en la definició d’una nova
cultura turística que incidesqui en els patrons
de producció, consum i conducta dels agents
econòmics i socials. El turisme, més enllà de les
xifres macroeconòmiques, és un reflex de la societat, la capacitat d’integració de les persones,
l’adaptació a les noves tendències i tecnologies
i del respecte a l’entorn.

El turisme suposa per a les Balears la major i
més significativa font d’ingressos, motiu pel
qual constitueix un estímul vital per a l’activitat
econòmica i el teixit social. Amb l’objectiu que
el turisme continuï sent en el futur la primera
referència econòmica i esdevengui generador
d’ocupació, rendes i benestar per al conjunt de
la societat, és cabdal mantenir un nivell òptim
de qualitat exportable a cadascun dels turistes
que arriben a l’arxipèlag.

Per encarar els reptes que deriven de la globalització, necessaris per fer realitat aquesta nova
cultura turística, és imprescindible l’esforç simultani de l’Administració i la iniciativa privada. Avui, el disseny, la millora i la gestió del producte turístic exigeix, més que cap altre sector,
aprofitar les sinergies derivades de la interacció
dels agents públics i privats, com també un coneixement ampli de la situació actual i dels condicionants futurs.

Des del convenciment que un model turístic
sostenible i competitiu implica el consens i el
suport dels agents involucrats en el sector,
“SA NOSTRA”, Caixa de Balears ha contribuït en aquest projecte. I és que entre tots hem
de ser capaços d’afavorir els factors necessaris
per crear un model sòlid i estable, que permeti al conjunt de la societat seguir creixent sense
perdre l’encant, la màgia i el somni que implica
essencialment el turisme.

La iniciativa d’elaborar el Llibre blanc del turisme
de les Illes Balears. Cap a una nova cultura turística,
vint anys després del que fou el primer llibre
blanc del turisme balear, ha estat vertaderament motivadora. Des d’aquestes línies, vull
agrair l’esforç i la labor al servei de la nostra
comunitat a la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, a “SA NOSTRA”, Caixa
de Balears, a la Universitat de les Illes Balears
i a la Comissió de Formació de la Cambra de
Comerç de Mallorca, que han impulsat aquesta tasca d’anàlisi compartida. Sols cal esperar
que el llibre blanc sigui el punt de partida
d’una nova etapa turística, sobre la base de
l’experiència i el coneixement acumulats durant les últimes dècades.
L’elaboració del llibre blanc ha permès no
només quantificar la contribució del turisme
a l’economia de les Balears, sinó també revisar
els principals factors que condicionen el desenvolupament de l’activitat a mitjà i a llarg
termini. Tot plegat ha establert les bases per
definir una nova cultura turística, atès que el
turisme no sols és el motor de la nostra economia sinó que impregna el nostre creixement
i el model de societat.
Les Balears són una de les destinacions líders de
l’oferta turística mundial. No en va acumulen
més de cinquanta anys acollint fluxos creixents

Joan Gual de Torrella
President
Cambra de Comerç de Mallorca

de visitants. Això no obstant, al llarg d’aquest
període moltes són les coses que han canviat:
les característiques del producte turístic, el perfil, motivacions i patró de despesa dels turistes,
les connexions amb els principals mercats emissors i fins i tot el concepte mateix de turisme.
Sens dubte, les Balears han sabut adaptar-se
a aquests canvis organitzant-se, redefinint-se i
posicionant-se a nivell internacional com una
destinació turística potent i amb un producte
turístic de qualitat.
Mantenir aquest posicionament i construir un
model econòmic i social que permeti assegurar
la presència en els mercats internacionals de
manera compatible amb els nivells de benestar
de la població, constitueix el principal repte
del futur. Es tracta, en definitiva, de seguir
sent competitius en un món cada vegada més
globalitzat i canviant i assegurar, així, la continuïtat del model turístic. Aquest plantejament
obliga a pensar en termes de qualitat més que
de quantitat i a innovar constantment, reinventant les Balears com a destinació, en un
marc de reflexió compartit pel teixit empresarial i els agents socials.
Les marques Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera són sinònim d’experiència i d’un
bon saber fer. En conseqüència, empresaris i
institucions han d’aprofitar aquest reconei-

xement, no en va és ben sabut que la nostra
indústria turística, directa i auxiliar, és àmpliament valorada. De la col·laboració estreta
entre la iniciativa pública i la privada depèn
l’èxit del nostre futur.
Ateses aquestes reflexions, la Cambra de Comerç de Mallorca es mostra partidària de consolidar i promocionar les Balears com a destinació multiproducte de qualitat i de potenciar
cada un dels segments i activitats turístiques
que componen el ventall de l’oferta turística.
La Cambra, coneixedora de la trajectòria de
les empreses locals, aposta també per exportar el model turístic balear i donar a conèixer
el know how que atresoren els nostres empresaris i institucions en aquesta matèria. El sector
turístic hauria de ser l’eix prioritari d’internacionalització de l’economia balear. Actualment,
destaquen les iniciatives empresarials relacionades amb les exportacions de software turístic,
sinònim d’innovació i competitivitat, les quals
requereixen un alt nivell de qualificació de les
persones ocupades en el sector turístic en tots
els nivells professionals.
Confiam que les reflexions recollides en el llibre blanc, i totes aquelles que suscitarà, servesquin per establir polítiques de futur adequades i per posar les bases d’un model turístic perdurable en el temps.
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Lim in a r
Transcorreguts vint anys des de la publicació
del Llibre blanc del turisme a les Balears, la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears,
“SA NOSTRA”, Caixa de Balears i la Cambra
Oficial de Comerç de Mallorca varen establir,
el 17 d’abril de 2007, una col·laboració amb
la Universitat de les Illes Balears per impulsar
l’elaboració d’un nou llibre blanc que analitzàs
en profunditat les nombroses i substancials
transformacions experimentades pel turisme en
els seus aspectes més destacats i les perspectives de la seva evolució futura.
La iniciativa, nascuda de la Comissió de Formació de la Cambra de Comerç de Mallorca,
respon, doncs, a la necessitat que es palpa a les
Balears d’identificar les variables determinants
del desenvolupament turístic i de conferir-los
una coherència i una significació capaç de sensibilitzar els agents econòmics i socials contemporanis i aglutinar-los al voltant de les estratègies que, consegüentment, es poden adoptar en
favor d’un turisme que, guiat per preceptes de
sostenibilitat, respongui a les necessitats dels
viatgers i de la població resident i garantesqui,
alhora, el lideratge de la destinació als mercats
internacionals, com a via per assegurar la prosperitat regional.
En aquesta tasca el Centre de Recerca Econòmica (UIB· Sa Nostra) ha aplegat un ampli ventall de recerques desenvolupades al si de distints departaments i instituts de recerca de la
UIB relacionats amb el fet turístic, com també
col·laboracions específiques a càrrec d’un equip
d’experts de prestigi reconegut. Tanmateix, el Lli-

bre blanc del turisme de les illes balears. Cap una nova
cultura turística no ha pretès reproduir exhaustivament tots els treballs elaborats ni transcriure
íntegrament les reunions mantengudes amb els
equips d’investigadors i col·laboradors que hi
han participat, sinó oferir una síntesi de les tendències, inflexions, ruptures, oportunitats i reptes que, al llarg de la investigació, s’han revelat
especialment importants respecte del futur del
turisme a les Balears.
Des d’aquesta concepció, l’elevada representativitat que assumeix el turisme, de manera directa i indirecta, sobre l’estructura
productiva balear i el complex entramat de
relacions que teixeix amb múltiples aspectes
econòmics, socials, culturals i ambientals, ha
obligat a desenvolupar una anàlisi multidisciplinar, integrada, polièdrica, holística, fet
que ha suposat l’assumpció d’una responsabilitat addicional i sobretot, per què no reconèixer-ho, n’ha complicat l’elaboració. Així,
al requisit d’examinar les tendències determinants del turisme per tal d’orientar no tan
sols el futur turístic sinó el futur regional, s’hi
ha afegit la dificultat de plasmar les interaccions turisme-societat-medi ambient.
Amb tot, en contemplar el conjunt de l’obra és
inevitable tenir la impressió que el Llibre Blanc
aspira a ser un compendi de coneixement, experiències i resultats i, potser el més important,
un instrument de reflexió al voltant de les qüestions que poden esdevenir cabdals per al desenvolupament del turisme de les Balears, sempre
en el benentès que sigui compartit i acceptat.
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P r in cip is qu e g u ien el l l ib r e b l a n c
El turisme ha actuat com a força arrossegadora
de l’economia balear, inductor d’altres activitats i dels corresponents sectors econòmics que
el serveixen. Per tant, el llibre blanc reconeix en
el turisme la clau de l’expansió de l’economia
regional fins al dia d’avui. A aquest primer principi el segueix el fet que la realitat del turisme a
les Balears s’ha de considerar d’una complexitat enorme, tant per l’heterogeneïtat de les activitats que l’envolten com per les interrelacions
que manté amb l’entorn econòmic, social i ambiental on es desenvolupa.
En aquest sentit, la impossibilitat de definir un
sector productiu com a turístic i, per tant, d’obtenir un output turístic de manera similar a altres
indústries, explica que la major part d’estudis
s’hagin abordat tradicionalment des d’una perspectiva de demanda, que entén el turisme com les
activitats que duen a terme els turistes. Es tracta,
doncs, d’una activitat configurada, a diferència
d’altres, pel seu destinatari. De fet, la definició
mateixa d’oferta turística de l’Organització Mundial del Turisme (ONU, 2000) se situa també
en l’àmbit del consumidor quan assenyala que
«l’oferta turística és el conjunt de productes i serveis turístics posats a disposició de l’usuari turístic
en una destinació determinada, per al seu gaudi i
consum». El llibre blanc adopta també aquesta
pauta d’anàlisi del turisme.

Aquesta perspectiva permet entendre perquè
històricament l’anàlisi del turisme ha donat lloc
a consideracions exclusivament economicistes,
en les quals la noció de producció s’ha anat
desvinculant progressivament del seu contingut social, cultural i ambiental i s’ha relacionat,
únicament, al valor d’intercanvi dels serveis turístics, fins a arribar a considerar-se un producte per se, deslligat de la seva relació i funció en el
sistema on es desenvolupa. D’aquesta manera,
el turisme s’ha valorat a les Balears, i es valora
encara avui en dia, per la possibilitat de generar
increments de producció, renda i ocupació a
partir del consum realitzat pels turistes. La despesa turística és, doncs, la variable fonamental
que explica la difusió del turisme en el conjunt
de l’economia.
No obstant això, aquesta visió ha desenvolupat un model d’interacció turisme-societatmedi ambient en el qual, lluny de la simbiosi,
es produeixen tensions importants derivades
de les característiques pròpies de les funcions
de producció, clarament propenses a maximitzar la rendibilitat de les inversions turístiques a
curt termini, fet que ha estimulat una actitud
depredadora i un ús irracional dels recursos
naturals que compromet el manteniment de
l’activitat turística.

P r i n ci pi s qu e g u i e n e l lli br e bla n c

El llibre blanc considera, doncs, obligada la
inclusió de la dimensió ambiental i social en
l’anàlisi del turisme. La contraposició entre medi
ambient i desenvolupament turístic, si bé legítima, és absenta de sentit en aquestes pàgines. El
medi ambient ha de servir al desenvolupament,
a la vegada que el desenvolupament ha d’adoptar formes amb relació als recursos naturals que
complesquin una sèrie de requisits. El primer és
que el procés orientat a satisfer les necessitats
de la població resident i no resident es dugui a
terme a través de patrons de producció, de consum, etc., que generin la menor pressió possible
sobre els recursos naturals. En segon lloc, és necessari que aquest procés permeti, alhora, una
elevada taxa d’acumulació d’estalvi i d’inversió
que el faci sostenible des de la vessant econòmica, però també social i ambiental.
Tot plegat obliga a classificar i a identificar els
elements bàsics d’aquest conjunt d’interrelacions i a considerar no només l’estat actual del
turisme, sinó també el desenvolupament passat. El paper que assumeix el passat, no només
en la configuració del present sinó també en la
construcció del futur, és un aspecte que cal no
menysprear. Correspon, doncs, al llibre blanc
examinar les interrelacions determinants del
sistema turístic balear per tal d’identificar,
d’una banda, els límits possibles de l’actual
sistema de creixement de les Balears i, de l’altra, els elements que permeten suggerir unes
línies d’acció raonables i viables. La viabili-

tat, estretament relacionada amb la capacitat
d’influir en el present, és un altre dels principis
orientadors del llibre blanc, com ho és també l’optimisme. L’exercici de construir el futur
és per definició optimista, per tal com suposa
l’habilitat i la capacitat de la societat per modelar el seu propi destí.
En aquest context, l’espai i el temps són dues dimensions que cobren una significació especial.
L’enfocament econòmic convencional tendeix
a prescindir de referències espacials i a cenyir
l’horitzó temporal a curt termini. Aquesta consideració, que generalment posa més èmfasi en
els aspectes quantitatius que en els qualitatius,
resulta clarament insuficient, tant per a la vertebració interna –per tal com és inevitable l’associació entre activitat turística, ordenació del
territori i medi ambient–, com per a la projecció
exterior –d’acord amb la creixent interdependència de les economies i el caràcter transnacional del turisme–. En aquest recorregut, la naturalesa estructural i secular del turisme obliga,
doncs, a considerar horitzons temporals més
amplis que els convencionals.
Finalment, la profunditat amb la qual estan
arrelats a la societat determinats patrons de
desenvolupament que impliquen pautes tecnològiques, de producció, de consum, etc., ressalta la importància d’un procés participatiu que
faci possible la percepció d’objectius socials i
l’avanç cap a una nova cultura turística.
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I n t rod u cció
Sobre la base dels principis que informen el
llibre blanc, aquest estudi s’ha organitzat entorn de cinc parts diferenciades. La primera revisa l’estat present de l’estructura econòmica de
les Balears i posa un èmfasi especial en la contribució del turisme com a força que no només
l’explica sinó que en guia l’evolució; la segona
analitza la dinàmica del turisme, tot aprofundint
en l’estudi dels fluxos i dels mercats turístics; la
tercera discuteix la continuïtat possible d’aquesta dinàmica; la quarta examina els factors que
poden limitar el desenvolupament a mitjà i a
llarg termini del turisme a les Balears i que, naturalment, haurien de ser els objectius primers
d’una política que encaràs el futur. Finalment,
a la cinquena part s’esmenten, a tall de reflexió,
els principals reptes que s’hi vinculen.
La presentació de la primera part dedicada a
l’estructura econòmica comença per allò més
significatiu de l’economia balear, és a dir, la
presència d’una important activitat turística,
fet que la diferencia de la resta de l’Estat i de
la composició mitjana de l’estructura econòmica dels països europeus. Malgrat que no cal
insistir en el pes i la importància de l’activitat
turística, és a partir d’aquesta evidència que es
poden exposar els principals trets característics
de l’economia de l’arxipèlag i els canvis que
s’han produït aquests darrers anys per arribar,
així, a entendre el significat del turisme i el paper decisiu que ha desenvolupat en l’expansió
econòmica regional.

L’estructura econòmica de les Balears, fortament centrada en el turisme i els efectes positius que l’afluència de visitants genera en
diverses branques productives de l’economia,
està sotmesa a dues forces, en gran manera
interdependents: la demanda i l’oferta turística. Per aquest motiu, la segona part analitza
la dinàmica del turisme, en què es fa esment a
l’evolució dels fluxos turístics a escala mundial
i en l’àmbit mediterrani i es palesa, tal com tradicionalment s’ha considerat, que és la demanda la que marca les principals pautes de comportament del mercat. Així, l’anàlisi se centra
en l’estudi de la nacionalitat dels turistes, l’organització del viatge, l’estada mitjana, el nivell
de despesa, la fidelitat, l’estacionalitat, etc.,
però també en la manera amb la qual els elements de l’oferta referits a les infraestructures
i als preus, s’han anat adaptant a la demanda
cercant capturar nous segments de mercat. En
aquest punt, es presta una atenció especial a
les transformacions esdevengudes en les relacions entre conductes turístiques i motivacions.
Com s’ha indicat, la tercera part discuteix la
continuïtat del turisme d’acord, precisament,
amb els canvis previsibles. D’una banda, hom
podria confiar en aquesta continuïtat, per
tal com el creixement –encara que amb oscil·
lacions– ha estat imparable. Una segona posició correspondria a una aproximació crítica
del model turístic originat i, per extensió, del
model econòmic, social i ambiental. Per situar
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adequadament la qüestió en el marc que proposa aquest estudi, s’identifiquen i analitzen
els principals factors que expliquen allò que
fins ara ha esdevengut i s’introdueixen, així mateix, algunes remarques entorn dels fenòmens
que els van transformant. Alguns d’aquests fenòmens es troben al si de la societat balear i
generen noves formes de conducta i de gestió
davant el turisme, mentre que d’altres troben la
seva explicació fora de les Balears, per tal com
es tracta d’una activitat de consum i, per tant,
de demanda canviant. Els primers il·lustren millor que qualsevol altre argument el fet que a
les illes s’han produït canvis econòmics de gran
abast i que existeix una consciència social que
capacita l’economia per afrontar la transformació que cal encetar a favor de noves oportunitats en l’entorn del turisme, per mitjà d’una
classe empresarial més orientada cap al futur,
més donada a assumir els riscos de la inversió i
de crear oportunitats de negoci. Els segons posen de manifest que les Balears es mouen en un
entorn global i canviant que obliga, d’una banda, a preservar les condicions de competitivitat
a fi de mantenir o augmentar la participació regional en els mercats internacionals tot garantint als ciutadans el manteniment o la millora
del seu benestar i, de l’altra, a anticipar-se a les
tendències determinants del turisme, referides
sovint a escala mundial.
Tant el creixement actual com qualsevol forma
que el compensi o el complementi troba seriosos condicionants a mitjà i a llarg termini.
Per això, la quarta part s’orienta a analitzar
diversos aspectes que limiten, de manera cla-

ra, no tan sols la continuïtat del turisme, com
a generador de riquesa i ocupació, sinó també
l’evolució de les seves característiques socials,
culturals i ambientals. Segurament, aquests
condicionants expressen, alhora, els objectius
d’una política social i ambiental que pugui
superar-los, ja que engavanyen el desenvolupament econòmic de les Balears. Bàsicament,
fan referència a la consecució de l’eficiència
econòmica mitjançant la qualificació de la mà
d’obra, la innovació tecnològica i la dotació
d’infraestructures i serveis públics, però també a la inclusió de la dimensió ambiental en la
planificació turística, amb un enfocament que
evolucioni cap a una visió integradora. Aquesta
perspectiva remet a la geografia, al patrimoni
natural, a la xarxa de transport i comunicació,
a la localització de la població i de les activitats
turístiques, a la productivitat i la competitivitat
i, en definitiva, a la cohesió social i la qualitat
de vida. Per aquest motiu s’analitza, també, la
intervenció del sector públic des d’una doble
vessant: la seva activitat financera –plasmada
en la política fiscal i pressupostària– i la seva
actuació en l’àmbit normatiu.
Amb prudència i rigor, la cinquena i darrera
part de l’estudi presenta un conjunt de reptes
de futur que es vinculen al desenvolupament
del turisme a les Balears. Al cap i a la fi, el Llibre
blanc del turisme de les Illes Balears. Cap a una nova
cultura turística no és més que això: una gran reflexió pensada per guiar l’acció present en matèria turística en favor de la properitat regional.
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À m b it d ’ es t u d i
Tot estudi implica prèviament una identificació
precisa del seu objecte –en aquest cas, el turisme a les Balears– i de les variables clau que en
condicionen o n’han condicionat l’evolució.
D’entrada, és necessari reconèixer que l’estudi
del turisme es pot abordar des de perspectives
diferents. Així, l’estudi del turisme es pot considerar un fenomen social, una activitat econòmica o una font d’impactes sobre el medi
ambient. Tenint en compte aquesta realitat,
pot afirmar-se que el turisme com a concepte
és difícil de definir, un fet que té el seu reflex
en la delimitació i aprehensió estadística i que
explica que, malgrat la importància econòmica
i sociocultural de l’activitat turística, la investigació sobre el turisme hagi estat comparativament reduïda.
El desenvolupament insuficient de la investigació social, en general, i econòmica, en particular, sobre l’activitat turística constitueix una
paradoxa, sobretot si es té en compte que es
tracta d’una activitat econòmica de considerable importància i que el seu desenvolupament
ha anat acompanyat de perjudicis per la seva
novetat com a fenomen de masses, la qualificació d’activitat poc estable i la seva contribució
al deteriorament del medi ambient.
Amb els anys, investigadors, estudiosos, organismes i institucions d’arreu del món han establert un conjunt de recomanacions sobre la
definició de turisme i han avançat en propostes
metodològiques, instruments d’anàlisi i estudis, majoritàriament de caràcter econòmic. Les
principals matèries objecte d’estudi han estat:
estudis macroeconòmics (per ex., taules inputoutput de l’activitat turística, balança de pagaments turística, comptes satèl·lit, etc.), models

de predicció de la demanda turística, estudis de
mercat (per ex., enquestes sobre les preferències dels turistes, preus dels paquets turístics,
enquestes de despesa, plans de màrqueting,
etc.), plans d’aprofitament dels recursos turístics, política turística (per ex., formació professional, promoció, etc.), estudis sectorials (per
ex., hoteleria, agències de viatges, etc.), organització de la indústria, turismes específics (per
ex., turisme cultural, de golf, nàutic, etc.), sostenibilitat i capacitat de càrrega, entre d’altres.
Sobre la base d’aquesta investigació, el present
treball considera el turisme com l’estudi de:
Els desplaçaments i les activitats que realitzen
les persones, lluny del seu hàbitat, al llarg d’un
període de temps consecutiu inferior a l’any,
amb finalitat d’oci, negocis o altres motius.
La indústria que satisfà les seves necessitats.
Els efectes positius i negatius de les persones
i de la indústria sobre el sistema econòmic, social i ambiental.
Es tracta d’una definició pensada des de l’òptica de la demanda. La raó principal d’aquesta
elecció descansa en la dificultat de delimitar les
activitats turístiques, com a conseqüència del
caràcter mixt de l’oferta turística i la pràctica
impossibilitat de quantificar alguns elements
que també en formen part, com les infraestructures i els serveis públics, el paisatge, la cultura
o el medi ambient, que impedeixen que les activitats turístiques constituesquin una indústria
pròpiament dita.
Tanmateix, adoptant aquest plantejament és
important observar que, des del punt de vista
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econòmic, la demanda turística implica un conjunt de consums de béns i serveis pertanyents a
diferents branques o sectors econòmics (transport, allotjament, alimentació, serveis públics,
productes artesans, etc.), fet que planteja més
dificultats de delimitació i quantificació que la
demanda d’altres sectors (agraris o industrials)
dirigida a un sol producte o grup de productes
relativament homogenis, i que explica que no figuri com un sector independent en els sistemes
de comptabilitat nacional o regional.
Més enllà de considerar el turisme com l’agregació de productes pertanyents a diferents
sectors o branques, s’ha de reconèixer que
l’activitat turística, encara que pot tenir alguns punts en comú amb les activitats agràries i industrials, és en essència completament
diferent. La diferència fonamental rau en el fet
que el turisme és, per definició, un desplaçament de persones, una experiència, un intercanvi de valors socioculturals i no un intercanvi de béns materials. Consegüentment, els instruments d’anàlisi del turisme han de tenir en
compte aspectes qualitatius i s’han de preocupar menys pels conceptes flux (característics
d’una societat predominantment industrial) i
més pels estocs de capital, com la conservació
dels recursos naturals i el patrimoni sociocultural, la millora de l’estoc de coneixement i capacitació dels recursos humans.
En conseqüència, el sistema objecte d’aquest estudi constitueix una complexa anàlisi en la frontera de diverses ciències socials (economia, sociologia, psicologia i geografia, entre d’altres).

Metodologia
A l’hora d’adoptar un plantejament integral en
l’aprehensió de l’activitat turística és important
observar la multiplicitat de variables que entren
en joc i la seva naturalesa diversa (econòmica,

tecnològica, demogràfica, social, cultural, jurídica, etc.), motiu pel qual resulta necessari
identificar tots els factors determinants de la
dinàmica del sistema turístic, tant els ‘interns’
al sistema i que estan sota el control dels agents
econòmics i socials, com els ‘externs’, perquè
pertanyen a l’entorn del sistema i segueixen una
evolució sobre la qual els seus actors no tenen
directament cap influència.
Amb aquest propòsit, després de revisar l’ampli
ventall de recerques específiques desenvolupades
al si dels distints grups d’investigació de la UIB
que entre les seves línies estratègiques tenen com
a element definidor l’anàlisi del turisme i també
entrevistant, quan s’esqueia, els investigadors
responsables del grup i els principals agents econòmics i socials de les Balears, es va constituir
un equip de treball format per investigadors de
diferents disciplines que permetés:
Disposar d’un instrument de representació
de la dinàmica del sistema turístic balear per a
identificar els factors clau i determinar els indicadors o variables pertinents d’acord amb la
informació disponible.
Segmentar el sistema turístic en subsistemes
i establir les interdependències existents distingint lligams de causalitat directes i indirectes.
Determinar l’evolució de cada subsistema, així
com extrapolar la tendència que es dedueix en
un període llarg.
Definir els factors d’inflexió o ruptura en un
intent de conèixer els riscos i oportunitats per
al turisme i els seus condicionants a mitjà i a
llarg termini.
Identificar els reptes de futur d’acord amb
les tendències i evolucions observades a cada
subsistema.
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Anàlisi del sistema turístic balear i identificació dels factors clau
Les recerques documentals i la recopilació d’informació efectuada permet posar de manifest que
l’anàlisi del turisme a les Balears és susceptible d’estructurar-se en set grans subsistemes que, al seu
torn, estan regits per la combinació de diferents factors clau, gran part dels quals són interdependents els uns dels altres.

Subsistemes

Factors clau

Entorn global

Dinàmica dels fluxos turístics

En el món
A la Mediterrània

Competitivitat del sector turístic balear A curt termini
A mitjà i a llarg termini
Estructura productiva

Contribució econòmica
del turisme

Producció i creixement econòmic
Ocupació
Finances públiques

Interdependències sectorials

Agricultura
Indústria i energia
Construcció
Altres serveis

Mercat de treball

Qualificació de la mà d’obra
Formació

Mercat turístic

Caracterització i motivació
dels turistes

Fluxos d’origen
Organització del viatge
Estada mitjana
Despesa turística
Fidelitat
Motivacions, valors i estil de vida

Estructura empresarial

Allotjament
Restauració
Intermediació i comercialització
Transport
Oci i entreteniment
Altres recursos turístics

Estacionalitat
Segmentació

À mbi t d ’ e s tu d i

Subsistemes

Factors clau

Territori i medi ambient

Recursos de base

Recursos hídrics
Recursos energètics
Biodiversitat
Espais naturals i reserves marines

Població

Evolució demogràfica
Moviments migratoris

Organització del territori

Distribució de la població
Assentaments urbans
Distribució de les activitats productives

Impactes ambientals

Contaminació
Residus
Congestió
Canvi climàtic

Paisatge i canvi territorial

En el litoral
En el medi rural

Infraestructures i serveis públics

Accessibilitat i mobilitat
Telecomunicacions
Sanitat
Patrimoni i equipaments culturals
Innovació

Dinàmica social

Població resident i turisme
Identitat cultural

Marc jurídic i institucional

Sistema de finançament i fiscalitat
Legislació turística
Legislació territorial
Protecció del turista
Legislació laboral específica
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Les Balears, en el decurs dels darrers vint anys, no han estat alienes a les transformacions estructurals que, a llarg termini, tenen lloc al si de les economies en un intent de garantir el creixement de
la renda per càpita i la seva distribució equitativa. D’aquesta manera, si bé és cert que l’estructura
econòmica de l’arxipèlag presenta, actualment, trets que enllacen amb els corresponents a períodes
precedents, d’altres posen en relleu un cert grau de novetat.
Avui, el creixement de l’economia balear continua manifestant una forta dependència exterior, que
s’ha intensificat progressivament al llarg de les dues darreres dècades, fruit de les seves condicions
més particulars, les quals li han permès un desenvolupament recolzat en l’absorció de l’excedent
econòmic obtengut a altres llocs, principalment per la via de l’activitat turística i els efectes que exerceix sobre la resta de sectors econòmics. Mentrestant, els processos de transformació esdevenguts
han acabat traslladant-se a l’estructura econòmica regional en general, però també a les activitats
específiques que composen el sector turístic, així com a la manera amb la què es relacionen amb la
resta del teixit productiu balear.
D’aquí ve la importància de revisar l’estat actual de l’estructura econòmica de les Balears, posant un
èmfasi especial en el turisme com a força que no només l’explica sinó que en guia l’evolució. Aquest
és el sentit i el propòsit que té la primera part de l’obra, explicar la rellevància del turisme, des d’un
punt de vista macroeconòmic, analitzar-ne la contribució en la producció, l’ocupació, la configuració del teixit empresarial, les finances públiques i la generació de renda, tot partint dels trets i de les
característiques del creixement de l’economia balear al llarg del període 1987-2006.
La informació estadística disponible no permet, d’entrada, identificar la contribució del sector turístic en el producte interior brut, de manera que l’anàlisi de l’estructura econòmica ha obligat, en
primera instància, a delimitar el sector turístic des del punt de vista de l’oferta. Amb aquesta finalitat, s’ha considerat adient identificar totes aquelles branques d’activitat orientades, en major o
menor grau, a la satisfacció de la demanda dels no residents. Aquest afer s’ha afrontat prenent com
a base els principis metodològics esbossats per l’Organització Mundial del Turisme i adoptats per la
Comissió d’Estadística de les Nacions Unides l’any 1993, els quals, des d’aleshores, han esdevengut
de referència obligada en l’elaboració de les principals estadístiques turístiques internacionals.
Amb tot, val a dir que les exigències de l’anàlisi topen amb les limitacions de la disponibilitat d’estadístiques estructurals, tant en termes d’historicitat com de contingut i de qualitat de la informació.
En termes generals, l’anàlisi duita a terme se sustenta en la informació referida a la Comptabilitat
Regional d’Espanya, publicada amb caràcter anual per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i que
cobreix el període 1980-2006. No obstant això, no es disposa d’una sèrie homogènia i la informació
es presenta de manera fraccionada d’acord amb les diferents bases metodològiques adoptades al
llarg del temps (1986, 1995 i 2000). Així mateix, també es disposa de la informació procedent de les
publicacions de “SA NOSTRA”, la Fundació BBVA i FUNCAS, com també de les sèries reconstruïdes
i estimades pel CRE (UIB · “SA NOSTRA”) i les successives edicions de les taules input-output de
l’economia balear (1983, 1997 i 2004). Totes aquestes fonts s’han consultat per tal de donar més
fiabilitat a aquesta primera part i s’han contrastat amb els registres d’afiliació a la Seguretat Social i
amb el directori central d’empreses de l’INE.
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Així, d’acord amb l’assumpció de certs supòsits teoricoconceptuals de partida, es descriuen en l’apartat següent les principals macromagnituds que caracteritzen el sector turístic, s’analitzen les principals interdependències sectorials i es quantifica i interpreta la contribució del turisme als comptes
econòmics de les Balears, tot tenint en compte que la complexitat de la producció turística exerceix
efectes directes, però també indirectes i induïts, sobre la realitat productiva regional.

P r i me r a pa r t. E s tru c tu r a e c o n ò m i c a

1 . 1 . P r i n c i pal s m a crom a g n it u d s
Tradicionalment, el producte interior brut (PIB)
d’una economia o d’un sector d’activitat en
particular constitueix la macromagnitud per
excel·lència en la mesura que la seva interpretació relativa permet, temporalment, aproximar
el creixement de l’economia i el nivell de renda
i benestar associat i, transversalment, conèixer la
contribució que cadascun dels sectors d’activitat efectua a l’agregat.

rànquing autonòmic i excedint un 35,5% la
mitjana nacional.

En aquest context, gran part de l’anàlisi que es
realitza al voltant del PIB rau en l’observació
dels components que el fonamenten, tant des
del punt de vista de l’oferta –d’acord amb el
comportament de les diferents branques d’activitat que la integren–, com de la demanda –a
partir de la despesa efectuada pels diferents
agents econòmics– i de les rendes generades.

2000-2006: les illes presenten el ritme de creixement (2,4%) més reduït de l’Estat (3,7%), fet que
escurça el diferencial de renda relativa amb la mitjana nacional (10,4%, 2006) i fa que davallin a la
cinquena posició del rànquing autonòmic.

Des d’una perspectiva temporal, l’evolució del
PIB corresponent als darrers vint anys posa en
relleu el notable dinamisme que ha caracteritzat
l’economia de les Balears respecte de la resta de
l’Estat, fet que ha anat associat a la consecució
d’un nivell de renda per càpita també superior.
Tanmateix, és important advertir que el procés de
convergència regional i els factors que han afectat
específicament cadascuna de les comunitats autònomes al llarg del període esmentat, han traçat
una senda de creixement per a les Balears susceptible de dividir-se en tres trams diferenciats:
1987-1995: l’economia balear avança en termes anuals (3,7%) part damunt de la mitjana
espanyola (2,8%), amb la qual cosa constitueix una de les regions més dinàmiques de l’Estat. Aquesta evolució desemboca en un nivell
de desenvolupament també superior, tenint
en compte que la renda per càpita de les illes
ençata el període considerat encapçalant el

1995-2000: les Balears inicien un procés de
moderació del ritme de creixement, fet que situa la taxa anual de creixement a la mitjana espanyola (4,2%) i la renda per càpita a la tercera
posició de la distribució regional (23,2% superior a la mitjana nacional, 2000).

Aquesta dinàmica de l’economia balear es reflecteix, també, en l’àmbit laboral, amb un increment del nombre de treballadors afiliats a la
Seguretat Social (78,1%) superior a la mitjana
espanyola durant el període considerat (67,1%),
fet que explica, en gran manera, que les Balears
registrin, actualment, una de les taxes d’ocupació més elevades de l’Estat. Així mateix, el
desenvolupament econòmic de l’arxipèlag s’ha
recolzat en una major expansió del teixit empresarial regional, situació que, segons el directori
central d’empreses, s’ha mantengut durant el
període 1999-2006 (35,9% vs 32,5%, Espanya).
Des d’un punt de vista transversal, el procés de
progressiva terciarització que ha tengut lloc a
les economies de les diferents comunitats autònomes de l’Estat durant els darrers vint anys ha
estat especialment intens a les Balears, a causa,
principalment, de la forta orientació de la producció cap als serveis turístics.
En aquest sentit, d’acord amb la teoria tradicional del comerç internacional (Ohlin, 1933;
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Gràfic 1.1

Evolució del PIB,
1987-2006
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Samuelson, 1948 i 1949), l’economia balear
hauria aprofitat l’avantatge comparatiu que resulta de la dotació de recursos naturals de què
disposa per especialitzar-se en la producció de
béns i serveis turístics (Sapir i Lutz, 1981; Gray,
1982; Capó et al., 2007a). D’aquesta manera,
el turisme s’ha convertit en un element apte per
superar les restriccions relacionades amb la reduïda dimensió territorial, que en el cas de les
Balears es produeixen, així mateix, en condicions d’insularitat (Liu i Jenkins, 1996; Easterly
i Kraay, 2000; Brau et al., 2003).

1

Vegeu el subapartat 1.4.1. Producció i creixement, d’aquesta
part primera.

El resultat d’aquest procés és una realitat en la
qual el turisme defineix l’estructura productiva
de les Balears, no només perquè una gran part
de l’activitat està orientada a satisfer la demanda final dels no residents,1 sinó també perquè el
desenvolupament del sector turístic ha absorbit
recursos productius de l’agricultura i la indústria, fet que ha derivat en la composició sectorial següent:
Serveis: la creixent orientació de l’economia envers la provisió de serveis ha derivat en la supre-

macia d’aquestes activitats en el teixit productiu
de les diferents comunitats autònomes espanyoles. En tot cas, la magnitud de la terciarització
de l’economia a les Balears ha provocat que les
illes s’erigesquin en el territori on el sector serveis
explica la major part del PIB regional (80,9%
vs 67,2%, Espanya), posició que ja ostentaven
ara fa vint anys (78,9% vs 60,2%, Espanya). Així
les coses, nombrosos estudis assenyalen que les
Balears són la comunitat autònoma de l’Estat
que presenta una estructura productiva menys
diversificada (Capó et al., 2005 i 2006). Aquest
fet, que sens dubte permet extreure els rèdits associats a una intensa especialització i orientació
cap a l’exterior, també confereix una major vulnerabilitat a l’economia regional enfront de pertorbacions de caràcter sectorial.
Indústria: el retrocés de la contribució del sector
industrial al PIB agregat de les Balears, així com
en el cas d’Espanya, s’ha produït, en gran manera, com a conseqüència natural del desplaçament
dels factors de producció cap a les activitats terciàries, si bé a partir de la segona meitat de la dècada
dels noranta cal prendre en compte, com a factor
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addicional, l’avanç del sector de la construcció.
En tot cas, les Balears són una de les comunitats
autònomes on la contribució de les activitats industrials al PIB ha experimentat un descens més
important (6,6%, 2006 vs 12%, 1987), fins al punt
de situar-se notablement part davall de la mitjana
espanyola (17,5%, 2006 vs 27,1%, 1987). En qualsevol cas, la condició d’insularitat no és aliena a
aquesta realitat, atès que la limitada dimensió del
mercat domèstic impedeix que les empreses reduesquin els seus costos a través d’elevats volums
de producció si no n’orienten una part a l’exportació. Així mateix, l’augment de la demanda als
sectors dels serveis i de la construcció –propiciat,
en gran manera, per la renda generada a través
del desenvolupament turístic–, ha produït a les
Balears un notable augment del preu relatiu dels
serveis enfront de la indústria, fet que ha incentivat el desplaçament de la producció i l’ocupació
cap a les activitats terciàries i, en aquest sentit, ha
afavorit la desindustrialització.
Construcció: l’estreta relació d’aquest sector
amb el desenvolupament de la indústria turística i el boom immobiliari esdevengut al llarg de
la segona meitat de la dècada dels noranta
–recolzada, en certa manera, pel notable augment de la població–, suposa un punt d’inflexió
en la representativitat de l’activitat constructora a l’entramat productiu. De fet, la intensitat
d’aquest fenomen ha gairebé duplicat la contribució del sector de la construcció al PIB de
les Balears (11,2%, 2006 vs 6,5%, 1987) i d’Espanya (12,2%, 2006 vs 6,9%, 1987), tot prenent
dècimes al sector industrial.
Agricultura: durant les dues darreres dècades, el pes relatiu de les activitats primàries
ha descendit progressivament tant a les illes
(1,2%, 2006 vs 2,7%, 1987) com en el conjunt
nacional (3,1%, 2006 vs 5,8%, 1987), d’acord
amb la creixent especialització en activitats
orientades a la provisió de serveis. Així mateix,

el procés de crisi del món rural a les economies
més desenvolupades ha provocat l’abandonament de les activitats primàries tradicionals,
procés que s’ha intensificat durant els darrers
anys arran de la forta competència dels països
en vies de desenvolupament.
En vista d’aquestes dades, l’especialització turística és susceptible de ser entesa com el motor de la transformació de l’economia i, per extensió, de la societat balear, en la mesura que
ha anat acompanyada, també, d’un important
guany de benestar. No en va, una gran part del
diferencial positiu, comentat anteriorment, en
matèria de PIB per càpita entre les Balears i Espanya al llarg del període 1987-1995, s’explica
per l’especialització turística. Així ho prova el
fet que en el decurs d’aquest període, l’expansió de la demanda turística, en un entorn de
menor competència entre destinacions, va derivar en una productivitat aparent del treball
un 24,5% superior a la mitjana nacional i en
una taxa d’atur 6,6 punts percentuals més baixa que a la resta de l’Estat. Addicionalment, el
turisme va facilitar l’ocupació femenina, col·
lectiu que, al llarg de l’etapa esmentada, registrà una taxa d’activitat 4,6 punts percentuals
més alta que la mitjana nacional. Amb tot, les
Balears, sobre la base d’una major taxa d’ocupació (6,4 pp superior a la mitjana nacional), que
generava una major producció per ocupat, va
registrar al llarg d’aquest període un nivell de
PIB per càpita més elevat.
No obstant això, l’intens procés de convergència
autonòmica que ha tengut lloc al llarg d’aquesta
darrera dècada i, molt especialment, el decalatge entre els comptadors de creixement econòmic real i poblacional de l’arxipèlag balear expliquen que si bé les Balears han continuat situant
la renda per càpita per damunt de la mitjana
nacional, sota una visió de conjunt, han experimentat una pèrdua de riquesa relativa. Així, se-
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gons l’INE, la renda per càpita balear s’ha situat
l’any 2006 en el 109% de la mitjana espanyola,
percentatge que rebaixa en 12,5 punts percentuals el que s’havia registrat l’any 2001 i 14,5
punts percentuals el d’una dècada enrere. Tot
plegat ha provocat que les illes descendissin, en
termes reals, de la primera a la cinquena posició
del rànquing regional. Un fet que troba també
la seva raó de ser en l’evolució turística. No en
va, entre el 2000 i el 2005, el VAB a preus bàsics
de la branca d’hoteleria balear va experimentar
un descens (-7,5%) que contrasta amb el creixement registrat pel conjunt de l’economia nacional (8,4%), malgrat que la seva participació en
la producció regional (20,4%, 2004) continuàs
sent superior a la mitjana de l’Estat (6,7%), per
bé que de manera menys intensa que l’any 1987
(32,7% vs 11,2%, Espanya).
Una anàlisi més profunda dels factors determinants d’aquest menor creixement del PIB per
càpita durant el darrer sexenni, mostra que la
caiguda de la productivitat mitjana del treball
(-4,4% vs 0,9%, Espanya) i la menor reducció
relativa de la taxa d’atur (6,5% vs 8,5%, Espanya) són els dos factors que expliquen la desfavorable evolució del PIB per càpita balear.
Per contra, la taxa d’activitat (64,1% vs 58,3%,
Espanya) ha seguit augmentant fins a erigir-se
en el principal suport del creixement del PIB per
càpita balear.

2

Aquesta qüestió es tracta àmpliament a la part tercera de l’obra.

Amb tot, es pot afirmar, doncs, que l’actual estructura econòmica de les Balears i els
canvis que ha experimentat al llarg dels darrers vint anys s’expliquen, sobretot, arran del
paper que ha tengut el turisme en l’entramat
productiu regional, tant en termes de les activitats que li són pròpies com d’aquelles sobre
les quals exerceix efectes multiplicadors. Val a

dir que aquest ventall d’efectes s’ha produït en
un context general en el qual la importància
creixent del sector serveis a les economies occidentals ha derivat, d’ençà que Clark (1940)
diferenciàs entre els tres principals blocs d’activitat econòmica (primària, secundària i terciària), en el fet que aquest sector s’hagi anat
dividint progressivament en diferents grups
d’activitat que permeten, sobretot, entendre
millor el procés de terciarització de les economies (Coffey, 1992; Gottman, 1983; Abler
i Adams, 1977).
Així, a les Balears, l’impuls efectuat durant els
darrers vint anys als principals segments d’activitat terciària per satisfer els aspectes més fonamentals del producte turístic (hoteleria, comerç
i restauració) ha provocat l’expansió de serveis
més avançats, com són les activitats quaternàries (transport, intermediació financera, serveis a les empreses i activitats immobiliàries),
que permeten donar un suport ampli al sector
turístic i a la canalització de les seves rendes, i
posteriorment, les activitats quinàries, entre les
quals figuren els serveis recreatius i culturals,
juntament amb la R+D, la informàtica, la sanitat, l’educació i els serveis socials. En aquest
marc, l’orientació de l’estructura productiva regional en l’àmbit dels serveis cap a activitats de
naturalesa quinària ostenta un elevat atractiu
per a l’economia balear, atès que el seu desenvolupament duu associat la consecució de majors nivells de creixement i de productivitat, per
tal com es recolza en la satisfacció de bona part
dels requisits que, en matèria d’innovació, qualificació del capital humà i eficiència, demanen
l’economia en general, per enfrontar els reptes
que l’escenari global imposa, i el sector turístic
en particular, per garantir la seva continuïtat a
mitjà i a llarg termini.2
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1 .2. D e l i m i tac i ó d el s ect or t u r ís t ic
Dissortadament, la complexitat del turisme i
la informació disponible no permeten identificar, d’entrada, o almenys d’una manera immediata, la contribució del sector turístic en
el PIB regional. En aquest sentit, l’afer de descriure, quantificar i interpretar el paper que el
turisme té en l’entramat econòmic regional assenyala la necessitat de delimitar les activitats
que intervenen en la provisió del servei turístic.
Per dur a terme aquesta tasca, el llibre blanc
s’ha inspirat, d’una banda, en les directrius
metodològiques vigents i, de l’altra, en la informació que ofereixen les taules input-output
disponibles per a l’economia de les Balears.
En aquest context, les directrius metodològiques adoptades per la Comissió d’Estadística de l’Organització de les Nacions Unides
(ONU) constitueixen un referent internacional
en els processos d’elaboració d’estadístiques
turístiques, i són utilitzades, generalment, en
la construcció dels anomenats comptes satèl·

Descripció d’activitats
1. Hotels i similars
2. Segones residències en propietat
3. Restaurants i similars

lit. El corpus metodològic esmentat identifica la indústria turística amb un conjunt de
dotze activitats, les quals són susceptibles de
ser relacionades directament amb la Classificació Industrial Internacional Uniforme
d’Activitats Econòmiques (CIIU Rev. 3) i la
Classificació Internacional Uniforme d’Activitats Turístiques (CIUAT-93), fet que permet
constituir un sistema coherent, global i objectiu per organitzar, analitzar i comunicar la
informació turística.
Paral·lelament, les taules input-output disponibles per a l’economia de les Balears, que permeten descriure amb detall el procés productiu
i els fluxos de béns i serveis generats durant els
exercicis 1983, 1997 i 2004, presenten diferents
alternatives de classificació tant de les activitats
econòmiques com dels béns i serveis que aquestes activitats produeixen. En aquest sentit, la
delimitació de la indústria turística es basa, generalment, a identificar aquelles activitats que

CIIU Rev. 3

CIUAT-93

5510

5510

Part 7010

Part 7010

5520

5520

4. Transport de passatgers per ferrocarril

Part 6010

6010.1 i 6010.2

5. Transport de passatgers per carretera

Part 6021 i 6022

6020.1-3 i 6022.1-4

6. Transport marítim de passatgers

Part 6210 i 6220

6110.1-2 i 6120.1-3

Part 6303

6210.1 i 6220.1-2

7. Transport aeri de passatgers
8. Serveis annexos al transport de passatgers

Part 7111, 7112 i 7113

6303.1-3

9. Lloguer de béns de transport de viatgers

6304

7111.1-3 i part 7112 i 7113.1

10. Agències de viatges i similars

9232

6304

11. Serveis culturals
12. Activitats esportives i recreatives

9233

9232.1-2 i 9233.1-2

9241, 9219, 9249 i part 9214

9219.1 i part 9214, 9241 i 9249

Font: «Recomendaciones sobre estadísticas de turismo». Informes estadísticos, sèrie M (83). ONU, 2000

Quadre 1.1

Classificació internacional
d’activitats turístiques
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Quadre 1.2

Activitats orientades
a la demanda de
no residents
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Activitats

% 		

TAULA INPUT-OUTPUT 1983		
Hoteleria

99,8

Lloguer de béns mobles

85,7

Apartaments

83,9

Agències de viatges

69,8

Begudes refrescants

56,4

Bars i cafeteries

56,2

Restaurants

53,9

Sales de festa i altres serveis

51,5

TAULA INPUT-OUTPUT 1997		
Hotels de 4 i 5 estrelles

99,3

Apartaments turístics

98,7

Hotels d’1, 2 i 3 estrelles

98,5

Hostals i altres allotjaments

98,3

Lloguer de cotxes i béns mobles

95,8

Agències de viatges

73,8

Bars i cafeteries

56,4

TAULA INPUT-OUTPUT 2004		
Altres serveis annexos al transport de passatgers (agències de viatges)

89,9

Allotjament en establiment

89,6

Transport marítim de passatgers

79,3

Lloguer de maquinària i efectes personals

69,8

Allotjament segones residències

69,5

Transport de passatgers terrestre discrecional

67,8

Serveis recreatius, culturals i esportius de mercat

51,1

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades dels marcs input-output de les Illes Balears 1983, 1997 i 2004

Quadre 1.3

Delimitació del sector
turístic de les Balears

Activitats
1. Allotjament turístic (hotels, apartaments i similars)

CNAE-93 Rev. 1
55.1 i 55.2

2. Agències de viatges

63.3

3. Lloguer de vehicles

71.1 i 71.2

4. Restaurants

55.3

5. Bars i cafeteries

55.4

6. Serveis culturals i recreatius
7. Lloguer d’immobles (segones residències)
8. Transport de passatgers (aeri, marítim, terrestre)
Font: elaboració pròpia

92.3, 92.6 i 92.7
70.2
60.1, 60.2, 61, 62 i 63.2
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destinen més del 50% del valor afegit brut que
generen a satisfer la demanda dels no residents.
Partint de les indicacions marcades per les directrius metodològiques internacionals i per la informació que infereixen les taules input-output
de les Balears, el llibre blanc ha convengut que
el turisme, com a sector econòmic, està integrat
per les activitats següents: (1) allotjament turístic,
(2) agències de viatges, (3) lloguer de vehicles,
(4) restaurants, (5) bars i cafeteries, (6) serveis
culturals i recreatius, (7) lloguer d’immobles
(segones residències) i (8) transport de passat-

gers, cadascuna de les quals correspon a diferents grups i divisions de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-93 Rev. 1).
En aquest sentit, la delimitació anterior permet
al llarg del llibre blanc analitzar la importància
relativa de la indústria turística sobre diferents
aspectes de l’economia balear, si bé, en sentit
estricte, no permet quantificar el pes del turisme, atès que les activitats econòmiques considerades produeixen per satisfer la demanda
dels turistes però també la dels residents, amb
o sense motius turístics.
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1 . 3. I n t er d ep en d èn cies s ect or ia l s
Sovint la literatura econòmica especialitzada
posa en relleu que la importància del turisme,
com a activitat productiva, no rau només en la
contribució directa que efectua sobre l’economia, sinó també en els efectes que de manera
indirecta i induïda acaba exercint sobre la resta
de sectors productius.
En aquest sentit, les taules input-output constitueixen un valuós instrument quantitatiu que
permet analitzar, a través del càlcul dels multiplicadors de la producció, en quina mesura l’augment de la demanda que rep un sector d’activitat concret provoca un increment de producció
a la resta de sectors i definir-ne, d’aquesta manera, la capacitat d’arrossegament. Addicionalment, a través dels multiplicadors d’una expansió uniforme de la demanda, el tractament de la
informació disponible permet estudiar en quina
mesura la producció d’aquest mateix sector és
necessària per tal que la resta de l’economia
pugui seguir satisfent la demanda i esbrinar-ne,
així, la capacitat d’estrangulació. Sota aquest
marc d’anàlisi és possible classificar les activitats
econòmiques com a impulsores –si presenten un
efecte d’arrossegament superior a la mitjana de
l’economia–, estratègiques –si palesen un efecte
d’estrangulació superior a la mitjana de l’economia– o claus –si presenten ambdós efectes superiors al de la resta de sectors.

3

Vegeu, Polo i Valle (2002) i
Juaneda (1990) per conèixer la
classificació dels sectors d’acord
amb els marcs input-output de
1997 i 1983, respectivament.

D’acord amb la taula input-output de les Balears (2004),3 les activitats relacionades amb els
serveis annexos al transport de passatgers –que
se circumscriuen, bàsicament, a l’àmbit de les
agències de viatges– i el lloguer d’immobles,
es revelen claus en l’economia de l’arxipèlag.
Així mateix, les activitats referides al transport
aeri i marítim, la compravenda d’immobles i
la restauració es consideren impulsores, atès

que l’augment de la demanda dels serveis que
presten, no només empeny la seva pròpia producció, sinó també la de la resta dels sectors
de l’economia balear. Paral·lelament, el sector de serveis d’allotjament turístic –que recull
l’activitat duita a terme en hotels, apartaments
i altres establiments similars– es revela com a
sector estratègic, en la mesura que actua com
a principal proveïdor del sector de les agències
de viatges, activitat que assumeix el percentatge més elevat de la demanda dels no residents
de l’arxipèlag.
Amb tot, les interdependències sectorials que
la indústria turística estableix amb el conjunt
de l’economia són susceptibles de ser analitzades d’una manera descriptiva, a partir dels
consums intermedis que necessita efectuar de
la resta de sectors per proveir els serveis que nodreixen l’experiència turística. Una vegada més,
les taules input-output ofereixen una fotografia
estàtica de l’estructura de relacions sectorials
vigent a l’exercici de referència, si bé, generalment, des del punt de vista temporal, no són
estrictament comparables arran dels canvis
metodològics esdevenguts.
Així les coses, l’any 1983 la indústria turística
de les Balears va absorbir el 36,9% dels consums intermedis de l’economia, la major part
dels quals es demanava al sector de lloguer
d’immobles (13,7%) i a les activitats relacionades amb l’energia (12,4%), la producció de begudes refrescants (6,9%), el sacrifici de ramat
i la producció de carn (6,7%), les indústries
alimentàries (6%) i vinícoles (4,9%) i el comerç
a l’engròs (4,6%).
A mesura que la presència de la indústria turística en el teixit productiu regional ha anat

Activitats
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Quadre 1.4

IPD

ISD

Serveis annexos al transport de viatgers. Agències de viatges

1,522

1,173

Lloguer d’immobles

1,064

1,873

Transport marítim de passatgers

1,206

0,884

Serveis recreatius, esportius i culturals de no-mercat

1,118

0,715

Serveis immobiliaris de compravenda

1,085

0,725

Serveis recreatius, esportius i culturals de mercat

1,074

0,843

Transport aeri de passatgers

1,039

0,861

Serveis turístics de no-mercat

1,025

0,715

Restauració

1,004

0,900

Allotjament en establiments turístics

0,979

1,304

Lloguer de maquinària, efectes personals i útils domèstics

0,952

0,995

Transport terrestre regular de passatgers

0,910

0,715

Transport terrestre discrecional de passatgers

0,907

0,850

Allotjament en segones residències

0,715

0,715

Mitjana

1,000

1,000

Sectors clau

Sectors impulsors

Sectors estratègics

Sectors independents

* IPD: índex de poder de dispersió basat en el multiplicador de la producció
** ISD: índex de sensibilitat de dispersió basat en el multiplicador d’expansió de la demanda
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades del marc input-output de les Balears de 2004

augmentant, la demanda efectuada a la resta
de sectors de l’economia s’ha anat enfilant fins
a representar l’any 1997 el 40,1% del total dels
consums intermedis de les Balears. La procedència dels béns i serveis consumits per la indústria
turística que deriva del marc input-output corresponent a l’any 1997 és força similar a la que
recollia el marc input-output anterior, atès que
es va canalitzar, bàsicament, cap al sector energètic (12,5%), la indústria alimentària (10,7%) i
les activitats immobiliàries (4,9%), si bé aparegueren en escena els sectors de la construcció
(8,6%), els serveis prestats a les empreses (7,9%)
i els serveis annexos al transport (4,9%).
Addicionalment, el marc input-output corresponent a l’any 2004 palesa que la indústria
turística consumeix el 48,4% de la demanda intermèdia de les illes i, així mateix, posa en relleu
una major interdependència entre les activitats
que integren la indústria turística mateixa. En

aquest sentit, una bona part dels consums intermedis necessaris per proveir el servei turístic es
demanen a les activitats d’allotjament (17,2%),
agències de viatges (8,1%) i transport aeri de
passatgers (6,5%), si bé cal destacar, igualment,
el consum efectuat pels sectors relacionats amb
la construcció (6,6%), la intermediació financera (5,7%) i altres serveis empresarials (5,4%).
Aquest resultat, a pesar que pot estar subjecte
a diferents condicionants metodològics, reflecteix, en certa manera, la tendència de la indústria turística a externalitzar aspectes de la seva
activitat a altres branques del sector serveis.
Amb tot, cal assenyalar que l’augment de la
contribució dels consums intermedis realitzats per la indústria turística balear es reforça
encara més si es pren en compte el progressiu ascens relatiu de la demanda intermèdia
total sobre la producció de les illes (39,5%,
1983 vs 51,5%, 2004).

Classificació de
les activitats turístiques
a les Balears
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1 . 4 . C on t r ib u ció econ òm ica d el t u r i sme
Habitualment, la literatura ha prestat una atenció escassa a la contribució del turisme a l’activitat econòmica agregada i, més concretament, als
efectes de l’especialització turística sobre el creixement a llarg termini. No obstant això, el vincle
entre turisme i creixement econòmic està ben
documentat: Brau et al. (2003) i Neves-Sequeira
i Campos (2005) evidencien que la trajectòria ascendent del nombre de visitants ha evolucionat a
les principals destinacions turístiques de manera
paral·lela a la del PIB, amb taxes de creixement i
d’ocupació superiors a la resta d’economies del
seu entorn. Així mateix, Durbarry (2004), Balaguer i Cantavella-Jordà (2002), Dritsakis (2004)
i Hyun Jeong et al. (2005) analitzen la relació de
causalitat entre el creixement del producte nacional i la importància del turisme a l’economia, i
coincideixen en el fet que l’activitat turística afecta positivament el creixement a llarg termini.
En aquest context, des de les hipòtesis del creixement econòmic basat en les exportacions
(Emery, 1987; Balassa, 1978; Feder, 1982; Kavoussi, 1984; Ram, 1987), es pot entendre que
el turisme afavoreix el creixement en un horitzó
temporal ampli a partir de tres vies diferents. Així,
en primer lloc, es pot argumentar que, en general,
els ingressos derivats del turisme proporcionen
divises que poden utilitzar-se per importar béns
de capital o recursos bàsics, fet que permet una
major producció de béns i serveis i, per tant, un
major creixement econòmic (McKinnon, 1964).
En segon lloc, el turisme internacional contribueix a impulsar la renda, atès que augmenta l’eficiència a través de la competència escomesa entre les empreses locals i les d’altres destinacions
turístiques (Bhagwati i Srinivasan, 1979; Krueger,
1980). En tercer lloc, l’especialització turística
permet a les empreses locals explotar economies
d’escala (Helpman i Krugman, 1985).

Així les coses, conèixer la contribució del turisme
a la producció i al creixement econòmic, però
també a la creació d’ocupació i, per extensió,
d’ambdós fenòmens, a les finances públiques
de les Balears, són qüestions força cabdals, no
només per refermar el caràcter preponderant
de la indústria turística a les illes, sinó també
per prendre les decisions adequades en matèria
de política econòmica regional.
Amb aquest objectiu, el marc comptable ofert
per les diferents taules input-output de l’economia de les Balears permet quantificar, sota
certs condicionants metodològics, la contribució que la satisfacció de la demanda dels no
residents efectua de manera directa, indirecta i
induïda en el valor afegit generat a l’arxipèlag,
tot avaluant l’efecte multiplicador del turisme en
el teixit productiu regional (Polo i Valle, 2008).
Així mateix, els instruments comptables esmentats
ofereixen la possibilitat d’analitzar la contribució
del turisme a la creació d’ocupació, informació
que, complementada amb els registres laborals
corrents, posa en relleu la preponderància de
l’activitat turística en el mercat de treball balear. Finalment, la contribució del sector turístic
a les arques públiques regionals deriva en una
anàlisi que obliga a revisar, d’una banda, l’impacte del turisme sobre la capacitat de recaptació fiscal i sobre les necessitats de despesa
pública i, de l’altra, el resultat final condicionat
al nivell de descentralització existent i al sistema
de finançament autonòmic imperant.

1.4.1. Producció i creixement
D’acord amb la delimitació de la indústria turística, convenguda en el segon apartat d’aquesta
primera part, és possible analitzar la contribució
que el turisme efectua a la producció i a la rique-
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Figura 1.1
Producció
44,8%
(40,7%, 1983)

Consums intermedis
48,4%
(36,9%, 1983)

La contribució de
la indústria turística
al VAB de les Balears

VAB
41%
(43,2%, 1983

Remuneració assalariats
27,6%
(32,2%, 1983)

Excedent brut d’explotació
54,2%
(54,9%, 1983)

Font: elaboració pròpia d’acord amb les taules input-output de 1983 i 2004

sa generada a les Balears. Des d’un punt de vista
merament descriptiu, les activitats turístiques
aportaren el 41% del valor afegit brut regional
de l’any 2004, percentatge que palesa una participació sensiblement inferior a la que s’havia
comptabilitzat l’any 1983 (43,2%).4 Així mateix,
la riquesa derivada de l’activitat turística va contribuir a satisfer el 27,6% de la remuneració dels
assalariats (vs 32,2%, 1983) i generà el 54,2% de
l’excedent brut d’explotació obtengut pel teixit
empresarial de l’arxipèlag (vs 54,9%, 1983).
Des de la perspectiva de la demanda, els béns i
serveis produïts a les Balears s’orienten a satisfer les necessitats de consum i/o inversió de les
famílies, empreses i administracions públiques
de l’arxipèlag, així com de la resta del món, a
través del comerç exterior. En aquest entramat,
la despesa efectuada a les illes per individus no
residents és susceptible de ser associada a la de-

manda turística i, per tant, sovint es considera
una bona aproximació a la contribució econòmica del turisme.
Segons la informació disponible, el consum de
les unitats de consum no residents a les Balears
representa el 25,2% de la demanda agregada,
partida que, malgrat haver minvat 8,9 punts
percentuals la seva aportació respecte de 1983,
no ha derivat en un descens de la contribució de
la indústria turística a la producció regional. El
cert és que durant el període 1983-2004 s’observa, paral·lelament, un notable repunt de la participació de les exportacions sobre la demanda
agregada regional (11,1%, 2004 vs 5,7%, 1983),
que respon, en termes generals, al progressiu
procés de liberalització comercial i integració de
les economies i, particularment, a l’aparició de
nous sectors exportadors que a les illes han desbancat, en certa manera, els més tradicionals.

4

La contribució econòmica del
turisme a les Balears ha estat
objecte de nombrosos estudis,
com ara el publicat pel Govern de
les Illes Balears (2007).
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Quadre 1.5

VAB generat per
satisfer la demanda
de no residents, 2004
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Activitat
Serveis annexos al transport de passatgers
Allotjament en establiment
Transport marítim de passatgers
Lloguer de vehicles i altra maquinària
Allotjament en segones residències
Transport terrestre discrecional de passatgers
Serveis recreatius, esportius i culturals de mercat
Transport aeri de passatgers
Altre material de transport
Serveis de restauració
Begudes no alcohòliques
Maquinària d’oficina i equipament informàtic
Energia, petroli i combustibles nuclears
Serveis annexos al transport de mercaderies
Begudes alcohòliques i tabac
Naus i material de transport naval
Electricitat, aigua i gas
Productes alimentaris
Serveis d’informàtica
Productes tèxtils
Agricultura, ramaderia, caça i pesca
Vehicles de motor
Altres serveis personals
Comerç al detall
Serveis immobiliaris (lloguer)
Telecomunicacions
Intermediació financera
Transport marítim de mercaderies
Transport terrestre de mercaderies
Comerç i reparació de vehicles
Serveis socials i sanitaris (de mercat)
Altres serveis empresarials
Pelleteria, cuir i calçat
Productes químics i plàstics
Productes de paper i cartó
Mobles i altres productes manufacturats
Vidre i ceràmica
Maquinària i material elèctric
Serveis de recuperació de materials secundaris
Joieria, bijuteria i similars
Serveis de llars que utilitzen personal domèstic
Serveis de R+D
Serveis de sanejament públic (de mercat)
Fusta, suro i productes derivats
Comerç a l’engròs
Ciment, calç i guix
Construcció
Metal·lúrgia bàsica i foneria
Transport terrestre de passatgers
Educació (de mercat)
Transport aeri de mercaderies
Minerals no energètics
Altres productes minerals no metàl·lics
Material electrònic
Serveis proporcionats per sindicats i altres associacions
Serveis de compravenda d’immobles
Total demanda dels no residents

%
89,9
89,6
79,3
69,8
69,5
67,7
51,1
48,9
42,3
41,6
31,2
30,1
28,3
27,1
27,1
27,0
24,4
23,6
22,1
22,0
21,1
20,7
20,6
20,6
20,5
19,1
18,0
17,9
17,9
17,3
16,6
16,5
15,8
14,0
13,4
10,3
7,1
7,0
6,7
6,2
5,5
5,3
5,1
4,7
4,6
4,4
4,3
4,0
3,8
3,5
3,3
3,1
2,8
1,5
1,2
1,1
26,6

Demanda dels
no residents

* Les dades fan referència al percentatge del valor afegit brut directe i indirecte que es destina a la demanda dels no residents
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la taula input-ouput de les Balears de 2004
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En aquest sentit, mentre que els marcs inputoutput corresponents als anys 1983 i 1997 palesen que la major part de les vendes a l’exterior
de les Balears provenien del sector del calçat, la
bijuteria i els productes metàl·lics, les taules més
recents manifesten que, a més d’aquestes activitats, el major protagonisme correspon a la construcció (8,3%), els serveis immobiliaris (12,1%),
el transport aeri de passatgers (9,1%), els serveis
annexos al transport de viatgers i agències de
viatges (6,7%) i els serveis empresarials (6,1%).
Així, es confirma l’existència d’activitats que formen part de la indústria turística orientades a
satisfer les necessitats dels no residents a l’arxipèlag, però també a l’exterior. Tot plegat indica
el sorgiment d’un nou tipus de servei, lligat al
know-how turístic balear, que s’exporta, fet que
ha permès que el turisme hagi mantengut i, fins
i tot, augmentat la seva contribució a la producció regional, malgrat el retrocés relatiu del consum realitzat a les illes pels no residents.
En aquesta mateixa línia, les estadístiques del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç referides a les inversions que les Balears efectuen a
l’estranger, palesen que gairebé la totalitat del
capital invertit durant el període 1993-2006
(més del 90% durant els exercicis 1997, 1998,
1999, 2001, 2002 i 2005) ha estat absorbit pel
sector de l’allotjament turístic, d’acord amb el
procés d’internacionalització que han desenvolupat les principals cadenes hoteleres de les
illes. Així mateix, cal assenyalar que bona part
de la resta dels recursos invertits fora de l’arxipèlag s’han destinat al sector d’activitats immobiliàries, que ha assolit la màxima participació
durant l’exercici 2006 (32,5%).
Paral·lelament, des d’una perspectiva més analítica, és possible fer una aproximació de la contribució del turisme al conjunt de l’economia si
s’afegeixen a la seva aportació directa –entesa
com allò que genera la indústria per satisfer

la demanda dels no residents–, els efectes indirectes que exerceix sobre la resta d’activitats
productives –mesurats com el valor afegit que
aquestes activitats generen per satisfer la demanda de la indústria turística– i els efectes induïts –derivats de la generació de valor necessària per satisfer la demanda realitzada a partir de
les rendes generades per la indústria turística.
Així doncs, el marc input-output palesa que el
26,6% del valor afegit brut generat l’any 2004
a les Balears es dedicà a satisfer, directament i
indirectament, la demanda dels no residents. Es
tracta, fonamentalment, d’activitats relacionades amb els serveis d’allotjament, que satisfan
el 24,7% de la demanda d’aquest col·lectiu, restauració (15,1%), agències de viatges (9%), allotjament en segones residències (7,4%), lloguer
d’immobles (6,1%), comerç al detall (4,7%), serveis empresarials (3,5%), lloguer de vehicles i altra maquinària (3,2%) i intermediació financera
(2,7%), entre d’altres. No en va, el VAB d’aquestes activitats es destina, en gran manera, a satisfer la demanda dels no residents.
Així mateix, l’explotació de les taules input-output
permet obtenir l’anomenat ‘multiplicador turístic’, concepte que relaciona la despesa que
els no residents efectuen a l’arxipèlag amb la
producció total que és necessària per satisferla. D’acord amb aquesta definició, l’any 2004
el multiplicador turístic de les Balears va assolir un valor d’1,73, la qual cosa palesa que per
cada euro que incrementa la despesa turística,
l’economia de les illes eleva en 1,73 euros la
seva producció.
Tot i l’existència de nombroses qüestions metodològiques que condicionen la comparació
directa entre els resultats obtenguts a través
dels diferents marcs input-output disponibles,
s’observa que el multiplicador extret de les
taules de 2004 és força superior al que deri-
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5
Per a més informació sobre els
multiplicadors turístics, vegeu
els treballs de Polo i Valle (2008)
i Payeras i Sastre (1994), referits
als marcs input-output de 1997
i 1983, respectivament.
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va de les taules de 1997 (1,28) i 1983 (1,36).5
Aquest fet es pot associar, fonamentalment,
al notable increment del pes que els consums
intermedis realitzats per la indústria turística
han manifestat al llarg del temps sobre els realitzats pel conjunt de l’economia i que, així
com s’ha comentat a l’apartat anterior, ha
derivat en una major interrelació entre les
diferents activitats que conformen la indústria turística. Si a aquest escenari, però, s’hi
afegeixen els efectes induïts, el sector turístic
explica la generació del 36,6% del valor afegit
regional, que deriva, principalment, de l’activitat duita a terme en el segment de l’allotjament turístic (18,3%), la restauració (15,6%),
el lloguer d’immobles (8,7%), el comerç al detall (6,9%) i els serveis annexos al transport de
passatgers, els quals, sobretot, assumeixen les
agències de viatges (6,6%).
Malgrat els condicionants metodològics que
sorgeixen a l’hora de comparar aquests resultats amb els derivats d’un marc input-output
anterior, el fet que l’any 1983 el valor afegit brut
per satisfer, directament i indirectament, la demanda dels no residents s’enfilàs fins al 38,2% i
assolís el 54,7%, si, a més, es prenen en compte
els efectes induïts, suggereix que s’ha produït
un canvi substancial durant els darrers vint anys
que s’explica per la diversificació de la demanda
turística. Així les coses, al llarg del temps s’ha
produït una disminució del pes relatiu del consum dels no residents, antigament únic motor
de la indústria turística balear, a favor de la demanda dels residents i de l’exportació emergent
de serveis turístics generats a les illes.

1.4.2. Ocupació
El creixement econòmic de les Balears experimentat durant les dues darreres dècades ha derivat
en un augment progressiu del nivell de renda dels
seus habitants, fet que ha anat associat al nota-

ble dinamisme dels registres laborals. En aquest
sentit, durant el període 1987-2006, el nombre de
treballadors afiliats a la Seguretat Social ha seguit
una senda ascendent i ha arribat, pràcticament,
a duplicar-se. Així mateix, per mor d’una creixent
participació activa de la població en el mercat de
treball regional, la taxa d’ocupació durant els darrers vint anys s’ha impulsat fins a assolir el nivell
més elevat de l’Estat (60% vs 44,6%, 1987), alhora
que la taxa d’atur s’ha reduït gradualment fins a
atènyer el quart registre més moderat del conjunt
nacional (6,5% vs 14%, 1987).
Sens dubte, una bona part de l’evolució dels
registres laborals s’explica arran de la creixent
terciarització de l’economia de les illes, fortament impulsada pel desenvolupament i la consolidació del turisme. D’aquesta manera, els registres d’afiliació a la Seguretat Social palesen,
pel que fa al període 1987-2006, un transvasament continu de treballadors assalariats des de
l’agricultura i la indústria al sector dels serveis
i, en menor mesura i de manera més tardana, al
sector de la construcció. Així les coses, actualment, les activitats terciàries, intensives en l’ús
de capital humà, absorbeixen el 76,6% de la població assalariada (vs 66,1%, 1987), mentre que
tant el sector industrial (7,1% vs 14,9%, 1987)
com el primari (2,3% vs 9,5%, 1987) han acabat
escurçant notablement la seva participació en
els registres d’ocupació agregats.
D’acord amb la delimitació del sector turístic
efectuada en el segon apartat d’aquesta primera
part de l’obra, el conjunt d’activitats econòmiques que integren la prestació del servei turístic
ocupa un contingent de més de 130.000 persones, xifra que, actualment, representa el 31%
del total dels treballadors assalariats a les Balears i, així mateix, el 40% dels efectius del sector
serveis. Atenent els diferents grups d’especialització, cal assenyalar que el gruix del treball per
compte d’altri s’ha generat en l’àmbit de l’allot-
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Gràfic 1.2

Activitats turístiques
i ocupació, 2006
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Lloguer de vehicles
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Lloguer de vehicles
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Serveis culturals i recreatius
Bars i cafeteries
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Lloguer d'immobles

Serveis culturals i recreatius

Transport de passatgers Lloguer d'immobles
16,9

Transport de passatgers
2,3
16,9

* Dades en percentatges sobre el total d’assalariats de la indústria turística

3,7
2,3

3,7

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la TGSS

jament turístic (44%), la restauració (27,9%) i
el transport de passatgers (15,4%), atès que el
segment de les agències de viatges, juntament
amb el del lloguer de vehicles i immobles i d’altres de més recent impuls, com els serveis recreatius i culturals, aglutinen poc més de la dècima
part restant.
Paral·lelament, la informació inclosa als diferents marcs input-output de les Balears permet
aproximar, des d’un punt de vista més analític,
la contribució de l’activitat turística al nombre
de llocs de feina totals creats pel conjunt de
l’economia regional. Així les coses, de la mateixa manera que ha estat possible apropar-se a
la contribució econòmica del turisme en termes
del valor afegit necessari per satisfer la demanda
dels no residents, l’explotació del marc comptable referit a l’any 2004 palesa que el 22% dels
llocs de treball existents a les illes s’ocupen per
dur a terme aquest afer. Val a dir que aquest
percentatge inclou els llocs de treball coberts

per les empreses que es dediquen a la prestació
del servei turístic, pròpiament dita, però també
la d’aquelles altres orientades a la satisfacció
de les necessitats de la indústria turística. Per
segments d’activitat, la major part dels llocs de
treball relacionats amb el turisme es concentra
en els serveis d’allotjament (23,1%), restauració
(18,8%), agències de viatges i serveis annexos al
transport (7,8%) i altres serveis recreatius, culturals i esportius de mercat (4,2%), si bé també
s’han de considerar els llocs acollits en l’àmbit
del comerç al detall (10,3%) i altres serveis empresarials (4,9%).
En termes globals, si a més es prenen en compte
els llocs de treball generats a partir de les rendes
derivades de l’activitat turística, la contribució
del turisme a l’ocupació regional s’enfila fins
al 32,6%, percentatge que, sobretot, renova la
participació dels serveis de restauració (18%),
allotjament (15,8%) i comerç al detall (13,9%),
entre d’altres.
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1.4.3. Finances públiques
L’activitat duita a terme pel sector turístic genera, així com qualsevol altre sector econòmic,
una important contribució a les arques de les
administracions públiques per la via dels impostos, si bé, a la vegada, els demana un conjunt
de béns i serveis que són utilitzats com a inputs
en el procés de prestació del servei. Així les coses, sembla que a priori no hi ha diferències significatives entre el turisme i la resta de sectors i
que, per tant, la major o menor contribució de
l’activitat turística als ingressos i despeses de les
administracions públiques està condicionada,
fonamentalment, pel pes relatiu que ostenta
respecte de la resta del teixit productiu.

6

Els estudis empírics de Solé-Ollé
(2001), Solé-Ollé i Bosch (2005),
Bel (2006) i Costa (2008), posen
de manifest un important increment de les necessitats de despesa
dels municipis espanyols provocat
per la població no resident
associada al turisme. Els estudis
de Brosio (1981), Bramley (1990),
Teisl i Reiling (1992), Wong
(1996) i Carter (2000) detecten,
també, efectes positius d’aquest
tipus de població sobre la despesa
dels governs locals d’altres països.

7
Els estudis de Bradbury i Ladd
(1985), Ferguson i Ladd (1986),
Wasylenko i Yinger (1988), Ladd i
Yinger (1989) i Ladd et al. (1991),
entre d’altres, posen de manifest
que els fenòmens d’exportació
impositiva, característics de les
zones turístiques, constitueixen
un factor que incrementa
significativament la capacitat
de recaptació impositiva de les
jurisdiccions.

No obstant això, cal tenir en compte que una
de les principals característiques del sector turístic, per la qual es distingeix clarament de la
resta d’activitats, és que els serveis que proveeix
són consumits en un àrea concreta del territori
per una població, la major part de la qual no hi
resideix, almenys, de manera habitual. Aquest
desplaçament de persones cap a zones amb un
gran atractiu turístic, com és el cas de les Balears, genera un conjunt de vincles que poden
arribar a ser molt rellevants entre el turisme i les
administracions públiques.
Així les coses, en primer lloc, el producte turístic que s’ofereix en una determinada destinació
constitueix el resultat d’una combinació d’elements interrelacionats que produeixen un cert
grau de satisfacció al turista (Morant et al.,
1996). Entre aquests elements es troben, principalment, la dotació de recursos turístics que serveixen de base per a la creació del producte –paisatge, platges, monuments històrics i elements
culturals, entre d’altres–, els béns i serveis privats
oferts per la indústria turística mateixa –allotjament, restauració, transports i intermediaris turístics, entre d’altres– i un ampli ventall de béns i

serveis públics –sanitat, neteja viària, seguretat,
infraestructures hidràuliques i de transport, recollida i tractament de residus, sanejament i
subministrament d’aigües i promoció turística,
entre d’altres– que, en gran manera, són proveïts
per les administracions autonòmiques i locals.
En segon lloc, cal assenyalar que el desplaçament
de persones cap a les zones amb un gran atractiu
turístic suposa, entre altres efectes, un increment
dels usuaris potencials dels béns i serveis de provisió pública que pot arribar a ser força substancial.
Aquest fet dóna lloc a la necessitat de subministrar els béns i serveis públics a un nivell de població clarament superior al de la població censada,
fet que obliga les administracions implicades a
assumir unes majors necessitats de despesa en un
intent d’assolir un determinat nivell de qualitat en
la provisió dels béns i serveis que presten.6
Així mateix, en tercer lloc, l’existència de població
no resident associada al turisme pot incrementar
considerablement les bases impositives sotmeses
a gravamen per part de les administracions públiques. En aquest sentit, s’ha de dir que el turisme constitueix, sens dubte, una de les activitats
econòmiques que permet exportar una major
càrrega tributària cap als no residents.7 D’aquesta manera, a les zones turístiques, una proporció indeterminada de les bases impositives –com
ara les associades al consum, als negocis i a les
propietats, entre d’altres– poden estar a les mans
de no residents i, consegüentment, generar un
major nivell d’ingressos per a les administracions
d’aquests territoris, exigint uns tipus impositius
equivalents a un estàndard prèviament establert.
Amb tot, els vincles que el turisme manté amb
les administracions públiques constitueix, malgrat l’interès actual que suscita en els cercles
econòmics i altres grups d’interès, un camp
de recerca poc estudiat, en el qual la qüestió
principal rau a determinar si l’activitat turística
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reporta per a les administracions públiques un
nivell d’ingressos suficient per cobrir les demandes de béns i serveis públics vinculats tant a la
indústria turística mateixa com a la població no
resident que s’hi associa. Si bé resoldre aquesta
qüestió pel que fa al cas concret de les Balears
no sembla fàcil a priori, apuntar-hi algunes respostes és, sens dubte, un afer interessant.
En aquest marc, per avaluar la contribució neta
del turisme en l’àmbit de les finances públiques,
des del punt de vista autonòmic és obligat estimar els efectes que genera l’activitat turística
sobre la capacitat d’obtenció d’ingressos tributaris del Govern de les Illes Balears. Així les
coses, d’acord amb les dades referides a l’any
2005, es pot comprovar que l’Administració
autonòmica presenta, en la totalitat dels impostos –excepte en el cas de l’impost sobre vendes al detall d’hidrocarburs (IVMH)– una capacitat de recaptació part damunt de la mitjana,
qüestió que es posa de manifest, sobretot, arran dels tributs d’imposició indirecta i que, en
qualsevol cas, confirma els efectes positius que
l’activitat turística exerceix sobre la capacitat
autonòmica de recaptació.
Concretament, són especialment destacables els
resultats observats en l’àmbit de l’impost sobre
el valor afegit (IVA), els impostos especials (IE) i
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD).8 En aquest
sentit, la capacitat de recaptació autonòmica
en el cas de l’IVA, amb 844,65 euros per habitant, duplica la mitjana nacional i, d’aquesta
manera, posa de manifest l’impacte que genera
el consum dels no residents sobre els ingressos
derivats d’aquest gravamen.9 Una situació similar es produeix en el cas dels IE, amb una capacitat de recaptació que supera en un 41% l’espanyola (212,17 €/hab.), la qual cosa constata
l’efecte del consum dels no residents sobre els
impostos que graven, per exemple, el consum de

begudes alcohòliques i tabac. Així mateix, la recaptació en concepte de l’ITPAJD10 supera en un
54% la mitjana nacional (522,86 €/hab.), fet
que, aparentment, posa de manifest la relació
existent entre l’activitat turística i l’expansió del
sector immobiliari de la darrera dècada.
Paral·lelament, cal preguntar-se si la major capacitat de recaptació impositiva generada per
l’activitat turística es tradueix, efectivament, en
un nivell d’ingressos suficient per fer front a les
necessitats de despesa que porta associades.11
Part de la resposta a aquesta qüestió rau en els
diferents models de finançament autonòmic,
els quals s’han basat, des dels seus orígens, en
el càlcul previ de les necessitats de despesa de
cadascuna de les comunitats en un any base.
Aquests càlculs, que, com a regla general, s’han
efectuat mitjançant una fórmula de repartiment que pondera un conjunt de variables, no
tenen en compte cap indicador que mantengui
un vincle directe amb la població no resident
associada a l’activitat turística, motiu pel qual
no es reconeixen a l’Administració autonòmica
de les Balears unes majors necessitats de despesa efectiva pel que fa a aquest fet. Alhora,
si es pren en compte que els càlculs esmentats
de necessitats condicionen el finançament que
acaba rebent cada comunitat autònoma, l’Administració autonòmica de les Balears no pot
aprofitar la major capacitat de recaptació impositiva generada pel turisme. De fet, les Balears presenten un fons de suficiència negatiu, la
qual cosa implica que la part de recaptació impositiva que supera les necessitats de despesa
retorna a l’Administració estatal. Tot plegat desemboca a l’arxipèlag en una situació d’insuficiència financera relativa que es tradueix en una
pressió fiscal i/o un endeutament superiors als
de la resta de comunitats autònomes, o en una
provisió de béns i serveis públics de qualitat inferior que, en darrera instància, afecta també la
qualitat de la provisió del servei turístic.
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8
Aquests resultats prenen una
rellevància especial des de 2001,
any durant el qual se cediren a les
comunitats autònomes l’IVA i els
IE, els impostos indirectes més
vinculats amb el turisme a través
del consum dels no residents.
9

Certament, els majors nivells
de consum que es produeixen
a les Balears poden associar-se
als majors nivells de renda. No
obstant això, es pot comprovar
que comunitats autònomes com
Madrid o Catalunya, amb nivells de renda més elevats, presenten xifres de consum i, per
tant, de capacitat de recaptació
de l’IVA clarament inferiors.
10
Les dades d’aquest impost es
refereixen a la recaptació real de
cada comunitat autònoma pel
que fa a l’any 2005, la qual cosa
pot donar lloc al fet que part
de les disparitats de recaptació
observades venguin motivades
per diferències en l’exercici de
la capacitat normativa que els
governs autonòmics tenen en
l’àmbit de l’ITPAJD.
11
Certament, no s’ofereixen
dades que permetin comprovar
l’increment de necessitats de
despesa que genera el turisme
en l’àmbit autonòmic. La raó
d’aquesta omissió és deguda
a la inexistència de treballs
que analitzin amb profunditat
aquesta qüestió. Tot i això, convé
remarcar que l’augment del nombre d’usuaris potencials d’alguns
béns i serveis públics –com els de
sanitat, medi ambient, urbanisme
i, sobretot, infraestructures–
suposarà, amb tota probabilitat,
un increment de les necessitats
de despesa, tot i que no s’hagi
quantificat.
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IRPF a

IVA a

IE a

IVMH a

72,9

90,4

90,7

Aragó

120,0

108,4

Astúries

103,9

Balears

111,2

Quadre 1.6

Capacitat de recaptació
impositiva de les
comunitats autònomes
de règim comú

Andalusia

Canàries

IEMT a

ISD b

IP b

ITPAJD b

87,4

102,4

49,7

48,2

89,7

119,2

131,9

81,3

162,5

120,9

98,7

105,5

94,3

84,0

77,9

99,4

92,0

59,8

199,2

140,8

94,7

129,1

137,9

127,6

154,4

77,8

0,0

14,1

0,0

0,0

40,2

63,6

73,6

108,4

112,5

111,5

110,3

97,1

120,1

148,2

120,2

Castella-la Manxa

71,4

83,4

125,4

153,2

84,4

61,0

38,0

87,0

Castella i Lleó

89,5

97,5

117,9

143,2

79,0

140,1

75,6

69,0

143,4

114,1

109,4

99,7

136,1

151,0

159,1

135,9

96,9

99,0

105,3

98,7

128,9

76,2

95,0

128,7

Cantàbria

Catalunya
Com. Valenciana
Extremadura

56,3

80,6

89,2

98,3

64,4

40,0

27,6

46,6

Galícia

80,2

97,1

92,0

93,8

81,3

107,0

68,5

54,6

Madrid

180,1

121,9

80,1

72,5

230,8

167,0

214,3

150,4

Múrcia

76,3

87,2

109,9

119,3

118,0

74,2

61,2

121,1

La Rioja

111,9

103,0

100,2

113,0

89,5

73,6

160,0

110,1

Espanya (€/hab.) 432,4

424,0

193,3

21,7

34,5

52,4

27,2

338,7

* Índex Espanya=100. S’ha tengut en compte la recaptació corresponent a l’exercici 2005 dels tributs totalment o parcialment cedits a les comunitats autònomes de règim comú: el 33% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), el 35% de l’impost sobre el valor afegit (IVA),
el 100% dels impostos especials sobre l’electricitat i el 40% dels impostos especials sobre l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs (IE), el 100% dels
impostos sobre determinats mitjans de transport (IEMT), la part estatal de l’impost sobre les vendes al detall d’hidrocarburs (IVMH) i el 100%
dels impostos sobre successions i donacions (ISD), patrimoni (IP) i transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD)
a
Recaptació potencial									
b
Recaptació real
									

Font: Ministeri d’Economia i Hisenda i elaboració pròpia

Pel que fa a la interrelació entre l’activitat turística i les finances dels consells insulars, les
conclusions de l’anàlisi són força similars a les
descrites per a l’àmbit autonòmic. No obstant
això, cal assenyalar que la limitada autonomia
tributària de les administracions insulars –a tall
d’exemple, els drets reconeguts per ingressos de
caràcter tributari representaven l’any 2005 el
15% del total d’ingressos– provoca que l’impacte que pot generar l’activitat turística sobre la
capacitat recaptadora sigui relativament reduït.
Malauradament, les administracions insulars
tampoc no poden aprofitar els majors nivells
de recaptació impositiva derivats de l’activitat
turística, atès que es detreuen, per a l’any base
2004, de les transferències corrents atribuïdes

per l’Administració estatal a cada consell insular, mentre que, alhora, els criteris de distribució no tenen en compte, així com succeeix en
l’àmbit autonòmic, els efectes que el desenvolupament turístic efectua sobre les necessitats de
despesa insulars. Així mateix, no s’ha d’oblidar
que durant els darrers anys els consells insulars
han assumit un nombre important de competències, les quals s’han finançat a través de
transferències de l’Administració autonòmica
de les Balears, quantificades d’acord amb un
‘cost efectiu’ que, en darrera instància, podria
reflectir-ne la insuficiència financera.
Paral·lelament, l’estructura tributària municipal palesa vincles especialment rellevants amb
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l’activitat turística, si bé els efectes que aquesta activitat genera sobre les finances locals
són susceptibles de diferenciar-se dels descrits
prèviament en l’àmbit insular o autonòmic.
En aquest sentit, cal assenyalar que les corporacions locals de les illes, així com la resta de
l’Estat, gaudeixen d’una autonomia tributària
prou acceptable, atès que els ingressos impositius suposen al voltant del 40% del total d’ingressos i els qualificats com a propis arriben al
60%. Així doncs, convé remarcar que els tributs
que ofereixen una major recaptació municipal
–com ara l’impost sobre béns immobles (IBI),
l’impost sobre el valor dels terrenys (IIVTNU),
l’impost sobre construccions (ICIO) i les taxes
per a la prestació de serveis i per a l’aprofitament del domini públic– es fonamenten, bàsicament, en la propietat immobiliària, fet que
permet preveure que la capacitat recaptadora
sigui superior en els municipis de naturalesa
turística. No obstant això, convé destacar que,
de la mateixa manera, part de les competències
municipals –sobretot en matèria de protecció
civil i seguretat ciutadana; recollida, eliminació
i tractament de residus; neteja viària; sanejament i distribució d’aigües i protecció del patrimoni historicoartístic, entre d’altres– mantenen una relació molt estreta amb el turisme,
fet pel qual cal esperar que l’augment d’usuaris
potencials derivats del turisme s’acabi traduint
en un augment significatiu de les necessitats de
despesa dels municipis més turístics.
D’altra banda, cal assenyalar que els criteris de
distribució de la principal transferència que reben els municipis –és a dir, la participació en els
ingressos de l’Estat– no té en compte, així com
succeeix en els àmbits autonòmic i insular, les
peculiaritats que comporta el turisme per als
municipis i, per tant, les corporacions locals més
turístiques de l’arxipèlag no veuen reconegudes
unes majors necessitats de despesa. No obstant
això, els municipis turístics no reben tampoc una

47

menor transferència com a conseqüència de la
seva major capacitat recaptadora, fet que sí que
es produeix en el cas de l’Administració autonòmica i que, en aquest cas, permet que aquestes
administracions locals gaudesquin d’un nivell
d’ingressos més elevat que la resta.
En un estudi recent de Costa (2008), efectuat a
partir d’una mostra de 2.623 municipis espanyols que l’any 2003 presentaven una població empadronada superior als mil habitants,
s’obté que tant el turisme allotjat en establiments reglats com el turisme residencial, també anomenat de segona residència, generen
un fort impacte sobre la capacitat d’obtenció
d’ingressos tributaris i sobre les necessitats de
despesa municipals. Així, s’estima que a les
Balears, municipis com Calvià, Alcúdia, Muro,
Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida,
Capdepera, Sant Lluís, Ciutadella, Formentera, Sant Josep o Santa Eulàlia, amb uns nivells
d’oferta d’allotjament reglada per habitant
que superen més de quinze vegades la mitjana
nacional, presenten una capacitat d’obtenció d’ingressos superior en concepte de l’IBI
(50%), l’IIVTNU (30%), l’ICIO (35%) i les taxes recaptades (55%).12 Així mateix, en el cas
de l’IBI, s’estima que la capacitat d’obtenció
d’ingressos arriba a duplicar amb escreix la
mitjana, com succeeix a Calvià, Alcúdia, Muro
i Sant Llorenç.
Amb tot, cal tenir en compte que l’efecte que
exerceix el turisme allotjat en establiments reglats sobre les necessitats de despesa als municipis esmentats és també força considerable.
En aquest sentit, s’estima que les necessitats de
despesa corrent en aquestes demarcacions superen en més d’un 40% la mitjana del conjunt
de municipis analitzats, alhora que les necessitats de despesa d’inversió són més d’un 20%
superiors. Addicionalment, l’estudi de Costa
(2008) posa en relleu una situació força similar

12
En qualsevol cas, des de l’any
2004, els consells insulars participen en un 0,9936% de l’IRPF,
en un 1,0538% de l’IVA i en un
1,2044% dels IE sobre alcohol,
hidrocarburs i tabac, amb els
criteris de distribució utilitzats
en l’àmbit autonòmic.
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Gràfic 1.3

Oferta turística reglada:
índex de capacitat fiscal
i necessitats de despesa
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Gràfic 1.4

Oferta turística no reglada:
índex de capacitat fiscal
i necessitats de despesa
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Font: Costa (2008)
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en el cas del turisme residencial, si bé els efectes
que aquesta modalitat turística genera sobre la
capacitat d’ingressos municipal són superiors i
les conseqüències sobre les despeses són lleugerament inferiors.
Així les coses, tot i que s’estima que l’impacte
del turisme sobre la capacitat fiscal és, en termes relatius, superior a l’exercit sobre les necessitats de despesa, cal tenir en compte que la
despesa municipal mitjana respon a unes xifres
(508,88 €/hab., despesa corrent; 236,38 €/hab.,
despesa inversió) molt superiors a la mitjana
dels ingressos tributaris (105,74 €/hab., IBI;

15,19 €/hab., IIVTNU; 39,19 €/hab., ICIO;
131,87 €/hab., taxes). D’aquesta manera, si
es prenen en compte els efectes que genera
l’activitat turística, en termes absoluts, es pot
concloure que els increments dels ingressos
no són suficients per cobrir els augments de
les necessitats de despesa, per tal com la major capacitat de recaptació no reverteix directament en les arques locals, fet que acaba
generant un efecte negatiu sobre les f inances
dels municipis espanyols, en general, i de les
Balears, en particular, que només pot ser
compensat, almenys actualment, per la via
de les transferències.
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El turisme, i els efectes multiplicadors que genera arreu de l’estructura productiva regional, està
sotmès a les forces de l’oferta i la demanda que configuren i determinen l’equilibri del mercat, tot
tenint en compte que les illes, com a destinació, formen part d’un univers turístic global, en el qual
la flexibilitat i la rapidesa en l’adaptació a les noves circumstàncies de l’entorn condicionen, en gran
manera, els resultats finals.
El fet que, tal com s’ha considerat tradicionalment, sigui la demanda la que marca les principals pautes del mercat obliga, en aquesta segona part, a analitzar, d’entrada, l’evolució dels fluxos turístics,
tasca en què pren força el coneixement dels mercats d’origen, als quals s’associa una determinada
importància relativa en termes del flux d’entrada de visitants, fidelitat i despesa.
En qualsevol cas, les noves tendències, que al llarg del temps afecten paràmetres econòmics, socials
i culturals, troben, cada vegada més, la seva raó de ser en les preferències i els hàbits de consum
individuals, fet que atorga una rellevància important al seguiment de les motivacions, valors i estils
de vida dels turistes, per tal com aquestes qüestions determinen la durada de l’estada i la manera
d’organitzar el viatge.
Paral·lelament, si bé és cert que el model turístic de les Balears se centra fortament en l’anomenat producte de sol i platja, una bona part dels elements que conformen l’oferta –referits, principalment, a les
infraestructures, instal·lacions i equipaments dels subsectors de l’allotjament, l’oferta complementària
i altres recursos turístics– han tractat, al llarg de les dues darreres dècades, d’adaptar-se a la demanda
canviant amb la finalitat de capturar nous segments de mercat. Sens dubte, els intents de diversificació
de l’oferta turística han trobat entre les seves motivacions principals la mitigació del comportament
estacional del sector, el qual ha caracteritzat la trajectòria turística de les illes i ha derivat en diversos
impactes sobre l’economia, el mercat laboral, la població local i el medi ambient regionals.
En aquest context, és adient analitzar també l’estructura empresarial que suporta la prestació del servei
turístic a les Balears, per tal com la seva naturalesa multidimensional afecta el desenvolupament i la
instrumentació de l’activitat en àmbits tan diversos com l’allotjament, la restauració, la intermediació
i la comercialització, el transport, l’oci i altres serveis relacionats. I és que la configuració del teixit empresarial regional és clau per respondre d’una manera adequada a la demanda turística dels sectors
implicats, però també a la demanda de la població local, tot tenint en compte que assegura aspectes
tan importants per al desenvolupament futur del turisme com l’accessibilitat, la innovació i la qualitat
del servei i, sobretot, l’aprofitament de les oportunitats del sector a curt i a llarg termini.
Els continguts d’aquesta segona part aborden, per tant, el complex trencaclosques amb el qual les
Balears s’enfronten a les tendències actuals del mercat turístic global per tal d’obtenir un determinat posicionament i assegurar el desenvolupament de l’activitat turística com a principal motor de
riquesa de les illes.
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2. 1 . E vo l uc i ó d el s f l u xos t u r ís t ics
Durant les darreres dècades, el desenvolupament
de les relacions econòmiques, polítiques, socials
i culturals ha assolit una dimensió que s’eleva per
sobre de les fronteres i desdibuixa les divisions
administratives i polítiques entre els diferents països. Per expressar aquesta nova realitat s’utilitza
genèricament el terme globalització, entès com
l’absència de fronteres i barreres al comerç entre
nacions (Bairoch i Kozul-Wright, 1996).
En aquest context, el turisme internacional constitueix, sens dubte, una de les expressions més
clares del procés de globalització econòmica
(Hannam, 2002), i n’és la prova el fet que el
nombre de moviments turístics a nivell mundial
s’ha duplicat amb escreix al llarg dels darrers vint
anys. Així, segons Reiser (2003), tant la globalització econòmica com la generalització del turisme tenen a veure amb el moviment de persones,
d’idees i de capital a través de les fronteres. La
globalització abasta el turisme i, en aquest sentit, l’increment dels fluxos turístics internacionals
és un bon indicador de la creixent importància
que revesteix la progressiva interpenetració de
les economies en aquest terreny.
Així mateix, la complexitat associada a aquest
fenomen es veu multiplicada no sols per la rapidesa de la revolució tecnològica, sinó també
per la quantitat ingent de variables que entren
en joc. Així, en un interval de temps molt breu,
certes innovacions poden introduir mutacions
estructurals i les simples fluctuacions dels preus
i del tipus de canvi poden alterar l’equilibri del
mercat, fets als quals cal afegir el risc de ruptura derivat de desequilibris geopolítics, fenòmens naturals, terrorisme, etc.
A continuació s’analitza l’evolució dels fluxos turístics a les Balears al llarg de les dues

darreres dècades, sobre la base de la dinàmica experimentada tant a nivell internacional
–especialment a la regió Mediterrània– com
nacional, en un intent d’identificar els factors
que expliquen les diferents trajectòries observades en les sèries d’afluència de turistes. Tot
plegat configura un escenari mutant al llarg
del temps, en el qual s’albiren noves tendències en el desplegament dels moviments turístics
futurs que revertiran, sens dubte, en el mapa
turístic global.

2.1.1. Perspectiva mundial
Segons l’Organització Mundial del Turisme
(UNWTO), el nombre de turistes que durant
l’any 2006 es va desplaçar fora de les seves fronteres nacionals va arribar als 842 milions de
persones, xifra que contrasta notablement amb
els 359,7 milions corresponents a l’any 1987. En
qualsevol cas, cal assenyalar que aquesta expansió –que pel que fa al període esmentat representa un creixement mitjà anual del 4,6%– no ha
estat homogènia ni en el temps ni en l’espai.
Des d’una perspectiva temporal, l’evolució dels
moviments turístics internacionals s’ha caracteritzat per una inèrcia força expansiva que, generalment, ha palesat una notable sincronia amb el
nivell d’activitat econòmica mundial. En aquest
sentit, pel que fa al període 1987-2006, és possible identificar quatre intervals temporals diferents
que, fonamentalment, permeten posar en relleu
els moments d’àlgida expansió i d’estancament
produïts en l’àmbit turístic internacional:
1987-1991: el turisme mundial experimenta
una etapa d’expansió que es prolonga fins a
l’inici de la dècada dels noranta i que deriva en
un avanç del nombre de turistes del 6,9% anual,
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Gràfic 2.1

Evolució mundial
del nombre de turistes,
1987-2006
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que coincideix amb la fase alcista del cicle econòmic agregat. No obstant això, aquest resultat
defalleix sobtadament l’any 1991 (0,7%) arran,
sobretot, del conflicte del Golf Pèrsic i de les
conseqüències econòmiques de la reunificació
alemanya.

2004-2006: la reactivació econòmica mundial
i la recuperació de la confiança col·lectiva deriven en un important avanç dels registres turístics,
amb la qual cosa s’inicia un nou període de creixement que se salda amb un augment de 78 milions de turistes i una taxa anual del 6,7%.

1992-2000: la prolongada etapa de bonança
econòmica es tradueix en una permanent trajectòria ascendent dels registres turístics a nivell
mundial, encetada l’any 1992 amb un repunt
del 8,4%. D’aquesta manera, el volum de turistes augmenta en 207,2 milions al llarg de tot el
període, xifra que representa una taxa mitjana
de creixement del 5% anual.

Des d’una perspectiva geogràfica, els moviments
turístics arreu del món han palesat una marcada tendència a la diversificació que ha provocat
canvis en la configuració del mapa turístic global,
atès que mentre que certes regions turístiques
han completat el procés de maduresa, d’altres
han emergit i copsat una quota de mercat significativa. En aquest sentit, el continent europeu,
que inclou bona part de les principals destinacions de la Mediterrània, ha perdut durant les
dues darreres dècades part del seu pes relatiu,
si bé continua liderant el rànquing mundial atès
que acull el 54,4% de les arribades turístiques (vs
62,2%, 1987). Igualment, Amèrica, com a segona regió turística del món, ha retallat la quota de
mercat fins al 16,2% (vs 21,3%, 1987), afectada,
especialment, per les conseqüències de la fase
d’estancament del període 2001-2003.

2001-2003: la dinàmica dels moviments
turístics es capgira després dels atemptats
de l’11-S a Nova York, per tal com aquest
succés avança l’existència d’un terrorisme
global dirigit a objectius occidentals i sovint turístics. Així mateix, la desacceleració
econòmica amb què s’enceta el nou segle
estanca els f luxos de viatgers en una taxa de
creixement del 0,4% anual.
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Gràfic 2.2

Evolució de la distribució
geogràfica dels fluxos
turístics, 1987-2006
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Mentrestant, la popularització de les destinacions exòtiques, situades a una llarga distància
dels principals focus emissors (Europa i Amèrica del Nord), ha estat un dels factors que ha
contribuït, en bona mesura, a fer que regions
com ara Àsia i el Pacífic hagin experimentat el
major creixement turístic a cadascun dels intervals temporals considerats i que, d’aquesta
manera, hagin incrementat fins al 19,8% la seva
presència al mapa turístic mundial (vs 11,7%,
1987). Així mateix, tant el continent africà com
el Pròxim Orient han augmentat, ambdós, la
seva importància relativa fins a copsar el 4,8%
del total de turistes internacionals (vs 2,7% i 2%,
respectivament).

2.1.2. Desenvolupament a la
Mediterrània
Sens dubte, bona part dels països situats a la
conca mediterrània comparteixen una sèrie de
factors que els permeten ser tractats, turísticament parlant, com una regió específica. En

aquest sentit, el coneixement de la regió esmentada revesteix una importància especial a l’hora
d’analitzar l’evolució del turisme a les Balears,
per tal com les illes s’hi insereixen com una de les
destinacions més consolidades, tot i que competeixen amb la resta per la captació dels principals
mercats emissors en els segments afins.
Des d’un punt de vista general, els fluxos turístics captats per les destinacions banyades per
la Mediterrània han seguit, durant les dues
darreres dècades, una evolució força similar a
l’observada a nivell mundial. Així les coses, el
nombre de turistes arribats a aquesta regió ha
avançat a un ritme del 4,3% anual, fins a totalitzar el 30,5% del mercat turístic internacional.
En qualsevol cas, cal assenyalar que, en termes
territorials, l’evolució turística ha estat clarament divergent:
Les principals destinacions de la Mediterrània
occidental palesen un ritme d’avanç anual inferior a la mitjana, com és el cas de França (4,1%),
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Mapa 2.1

Evolució del nombre de
turistes a la Mediterrània,
1987-2006
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Espanya (3%) i Itàlia (2%), si bé aquestes tres,
actualment, continuen liderant el mercat regional amb un 69,1% dels turistes internacionals.
Les principals destinacions de la Mediterrània oriental han canalitzat les taxes de creixement mitjà més elevades de la regió, sobretot arran de la progressió experimentada per
Turquia, Croàcia, Egipte i Síria, països que
totalitzen el 15,3% dels turistes. Així mateix,
Grècia i Xipre han mantengut la seva posició
relativa d’acord amb l’obtenció de creixements propers a la mitjana regional (4% i 5%,
respectivament).

13

Per a una anàlisi detallada
sobre la competitivitat turística de les Balears, vegeu
l’apartat 3.2. Competitivitat,
a la part tercera de l’obra.

Les principals destinacions del nord d’Àfrica,
el Marroc i Tunísia, han avançat part damunt
de la mitjana de la regió (5,8% i 6,8%, respectivament) i han canalitzat, conjuntament, el 5,1%
del mercat turístic internacional.

Tot plegat ha provocat un desplaçament del
centre de gravetat turística cap a l’est de la
regió, atret per la inf luència d’aquelles destinacions que a f inals de la dècada dels vuitanta es consideraven emergents –com és el
cas de Turquia– i que, actualment, es conf iguren com a importants focus d’atracció turística a la Mediterrània. En aquest escenari,
les Balears es posicionen, a la Mediterrània
occidental, com una de les destinacions més
madures que, majoritàriament, continua operant en el segment de sol i platja i que, per
tant, comparteix els principals mercats emissors europeus amb bona part de les destinacions emergents. Aquesta situació convida
les Balears a desplegar una nova estratègia
competitiva que, més enllà dels factors tradicionals de preus i costos baixos, permeti
assegurar el seu lideratge turístic a mitjà i a
llarg termini.13
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Amb tot, amb relació a la dinàmica dels fluxos
turístics a la Mediterrània, és necessari assenyalar que, si bé l’evolució ha estat força similar a la
mundial, s’observen una sèrie de particularitats
que permeten explicar la configuració turística
actual de la regió. Així, pel que fa als intervals
temporals identificats, és plausible matisar cinc
períodes diferenciats:
1987-1989: el període d’expansió turística
mundial se salda a la Mediterrània amb la confirmació de Turquia, el Marroc i Tunísia com a
destinacions emergents, fet que contrasta amb
el ritme moderat de les destinacions europees,
com ara Itàlia i Espanya, només compensat pel
dinamisme francès.
1990-1992: contra la tendència d’alentiment
global, la Mediterrània avança a un ritme mitjà
del 5,4% anual, impulsada pels resultats obtenguts a les destinacions occidentals de França i
Espanya, més properes als focus emissors i, per
tant, percebudes com a més segures pels turistes en el marc del conflicte bèl·lic del Golf Pèrsic.
Aquesta mateixa situació geopolítica explica la
significativa moderació de l’afluència turística a
les destinacions emergents de Turquia, el Marroc
i Tunísia i, en certa manera, el descens italià.
1993-2000: el període més llarg d’expansió
turística a nivell mundial es manifesta a la
Mediterrània amb una especial intensitat. Recuperen elevats nivells de creixement destinacions com Croàcia, Israel i Síria, per bé que,
excepte Itàlia, les destinacions occidentals,
com ara França i Espanya, moderen el ritme
d’ascens. Turquia, tot i avançar part damunt
de la mitjana de la regió, registra taxes negatives en alguns exercicis (1993, 1998 i 1999)
d’acord amb la influència de certs atemptats
terroristes de caràcter islàmic produïts contra
objectius turístics, com per exemple el del mes
de novembre de 1997 a Luxor (Egipte).

2001-2003: les destinacions de la Mediterrània comparteixen amb la resta del món la
contenció dels fluxos turístics internacionals
d’acord amb la repercussió de l’espiral terrorista encetada l’11-S, fet que estanca la taxa
anual de creixement de les arribades turístiques de la zona en el 0,5%. Tot i així, contra
tot pronòstic, la major part de les destinacions emergents, com ara Turquia (8,5%), Croàcia (8,1%), Egipte (4,1%) i el Marroc (2,1%),
aconsegueixen augments significatius de l’afluència turística.
2004-2006: la regió Mediterrània continua
avançant positivament, per bé que a un ritme
inferior a la mitjana mundial. En aquest context,
l’estancament de determinades destinacions tradicionals, com són França i Itàlia, contrasta amb
el dinamisme que segueixen palesant altres destinacions com Turquia, Egipte, Tunísia i el Marroc.
Mentrestant, Espanya es desmarca de la resta de
destinacions occidentals amb un avanç mitjà del
4,8% anual, si bé en el territori nacional hi conflueixen dinàmiques locals divergents.

2.1.3. Evolució del turisme a Espanya
Durant les dues darreres dècades, els fluxos
d’arribada de turistes a Espanya han evolucionat força influenciats pels canvis esdevenguts
en la configuració del mapa turístic internacional, així com per l’evolució del panorama
econòmic nacional, sobretot arran de l’ingrés,
l’any 1986, a la Unió Europea. En aquest sentit, l’evolució dels fluxos turístics corresponent
als darrers vint anys permet confirmar la importància del turisme en el desenvolupament
econòmic i social espanyol, per tal com el país
es consolida, a nivell internacional, com a destinació turística madura i assoleix la segona
posició en el rànquing mundial, tant en nombre d’arribades de turistes estrangers com en
ingressos per turisme (IET, 2007).
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En qualsevol cas, l’evolució del turisme a Espanya –que durant el període 1987-2006 presenta
una clara sincronia amb la dinàmica dels fluxos
turístics globals– és susceptible de ser explicada
en cinc intervals temporals diferenciats:
1987-1990: així com a la resta del món, el turisme espanyol tanca la dècada dels vuitanta amb
un marcat caràcter de desacceleració dels fluxos
turístics que se salda amb un avanç mitjà de l’1,3%
anual. Val a dir que aquest resultat es veu afectat
per la pèrdua de competitivitat-preu experimentada pel producte turístic nacional, una vegada que
Espanya entra a formar part de la Unió Europea i
assumeix la liberalització del preu dels serveis, fet
que ve acompanyat d’un augment del preu de les
matèries primeres i dels costos laborals.
1991-1994: els primers anys de la dècada dels
noranta constitueixen per a Espanya un període de marcada expansió turística durant el qual
l’afluència de visitants augmenta a un ritme
mitjà del 6,5% anual, malgrat el descens registrat l’any 1993 a causa, en part, de l’apreciació

Gràfic 2.3

Evolució del nombre
de turistes internacionals
arribats a Espanya,
1987-2006

de la moneda nacional. Al llarg d’aquest quadrienni, la inestabilitat derivada del conflicte
bèl·lic al Golf Pèrsic redunda en la intensificació
del flux d’arribada de turistes a Espanya, territori percebut pels visitants com a més segur,
d’acord amb la major proximitat als principals
mercats emissors.
1995-2000: el nombre de turistes que arriben
a Espanya continua evolucionant a l’alça, si bé
a un ritme de caràcter més moderat que permet
tancar la dècada dels noranta amb un avanç
mitjà del 2,3% anual. Al llarg d’aquest període,
la idea que el producte turístic espanyol es troba en plena fase de maduresa es generalitza i
comença a percebre’s la competència exercida
per les destinacions turístiques emergents que
operen en segments de producte i públic objectiu d’igual naturalesa.
2001-2003: l’estancament econòmic de bona
part de les economies occidentals i l’aparició
del terrorisme internacional afecta l’evolució
de l’arribada de turistes a Espanya, que mo-
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dera el ritme d’ascens al 2,1% anual. Aquest
resultat s’explica, així mateix, per factors que
afecten més directament el mercat turístic, com
ara l’abaratiment dels costos de desplaçament
derivat de la liberalització del transport aeri i
la intensificació de la competència exercida per
bona part de les regions de la Mediterrània.
2004-2006: seguint la tendència observada
a nivell global, els registres turístics espanyols
recuperen el pols i assoleixen, d’aquesta manera, la xifra de 58,5 milions de visites l’any 2006,
amb la qual cosa augmenten fins a una taxa
anual del 4,8%.
Amb tot, cal assenyalar que el producte turístic
espanyol s’identifica, fonamentalment, amb el
mercat de sol i platja ofert a la costa del llevant
de la Península i als dos arxipèlags. De fet, més
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del 80% de les arribades de turistes procedents
de l’estranger es concentren a les comunitats de
Catalunya (25,7%), les Balears (17,4%), les Canàries (16,4%), Andalusia (14,6%) i la Comunitat Valenciana (9,4%). Durant la darrera dècada,
totes i cadascuna de les regions esmentades han
evolucionat a l’alça, si bé el ritme de creixement
mitjà anual de les destinacions més madures,
com són les Balears (1,4%) i les Canàries (0,5%),
ha estat sensiblement inferior al de la resta (Catalunya, 8,4%; Andalusia, 5,7%; Comunitat Valenciana, 4%). Així mateix, d’entre la resta de comunitats autònomes, destaca la Comunitat de
Madrid, que amb un perfil força dinàmic (9%)
ha arribat a canalitzar el 6,7% dels turistes internacionals arribats al territori espanyol.
Així doncs, els fluxos d’arribada de turistes a
Espanya han evolucionat d’acord amb la dinà-

Gràfic 2.4

Evolució de les principals
destinacions turístiques
espanyoles, 1997-2006
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mica seguida als principals mercats emissors: el
Regne Unit i Alemanya. Actualment, ambdós
països representen el 45% de la demanda turística internacional, percentatge que s’enfila fins
al 71% si s’hi afegeix la contribució d’altres països europeus com França, Itàlia i Holanda.

2.1.4. El turisme a les Balears
Durant les dues darreres dècades, la demanda
turística internacional de les Balears ha experimentat una tendència ascendent que ha situat
la xifra de visitants de l’any 2006 en els 9,7 milions anuals (vs 6,1 milions, 1987). No obstant
això, cal assenyalar que, en termes relatius, el
creixement dels fluxos turístics d’entrada a les
illes ha registrat, durant el període 1987-2006,
una taxa mitjana del 2,7% anual, inferior, per
tant, a l’assolida a nivell mundial i, específicament, en el conjunt de la regió Mediterrània. En
qualsevol cas, és necessari prendre en compte
que a l’inici del període considerat les Balears ja
es trobaven, així com bona part de les destinacions tradicionals de la Mediterrània occidental, en un avançat estat de maduresa turística,
fet que, en certa manera, relativitza el caràcter
moderat del ritme de creixement assolit, enfront del corresponent a altres zones immerses
en una clara fase d’emergència.

14
Per a una anàlisi més detallada
sobre aquesta qüestió, consultau
l’epígraf 2.2.1.1. Fluxos d’origen.

Així les coses, si bé la dinàmica de l’afluència
turística a les illes s’assimila a l’observada a nivell mundial, a la regió mediterrània i, concretament, en el conjunt espanyol, s’identifiquen
certes desviacions que s’expliquen, fonamentalment, pel comportament conjuntural dels
mercats emissors alemany i britànic, els quals
canalitzen l’arribada de tres quartes parts dels
visitants de l’arxipèlag:
1987-1990: l’evolució turística a les Balears contrasta notablement amb la registrada en termes
globals, atès que al llarg del trienni 1987-1989 el

nombre de turistes experimenta un descens mitjà del 2,9% i s’estén a l’any 1990 amb una pèrdua
agregada de 870.000 visitants. Aquest resultat
s’explica, fonamentalment, pel defalliment del
mercat britànic –que aleshores copsava el 45%
del mercat internacional insular–, esdevengut
arran de la depreciació de la lliura esterlina, la
feblesa econòmica del moment i la desaparició
d’Intasun, un dels principals operadors turístics
d’aquest mercat (Aguiló, 1995).
1991-1994: el comptador d’arribades turístiques
a les Balears es refà, tot coincidint amb la renovada empenta del mercat turístic mundial esdevenguda l’any 1992. Així, al llarg d’aquest període es
registra una taxa mitjana de creixement del 7,4%
i l’any 1993 s’assoleix el màxim de les dues darreres dècades, amb una taxa anual del 19,9%. En
aquest sentit, les devaluacions de la pesseta instrumentades els anys 1992 i 1993, juntament amb la
problemàtica d’altres destinacions competidores,
com l’exIugoslàvia, permeten que les Balears, i Espanya en general, aprofitin sobre manera la fase
d’expansió turística internacional.
1995-2000: la segona meitat de la dècada dels
noranta constitueix per al turisme balear una
de les etapes més expansives de les dues darreres dècades, només interrompuda per l’estancament de l’any 1996. En aquest sentit, durant
el període considerat es registra un avanç mitjà
del 6,1%, tot tenint en compte que l’any 1999
s’experimenta la taxa de creixement rècord del
quinquenni (15,2%) i se supera, per primer cop,
el llindar dels nou milions de turistes estrangers. Així mateix, és important assenyalar que,
en aquesta fase, el mercat alemany desbanca
el mercat britànic i es converteix en el principal emissor de turisme a les illes, situació que es
manté des d’aleshores.14
2001-2003: l’estancament dels moviments turístics a nivell mundial es tradueix en un retro-
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cés de l’afluència de visitants a les Balears del
3,2% anual, justificat, fonamentalment, per la
dinàmica dels mercats d’origen. En aquest sentit, els principals factors que expliquen el balanç
turístic de les illes fan referència al ressentiment
del trànsit aeri de passatgers, arran de l’11-S, i a
l’estancament econòmic alemany, que provocà
un descens de 3,5 milions del nombre de turistes
arribats a les destinacions del sud d’Europa.
2004-2006: el darrer trienni es caracteritza per
la recuperació dels registres turístics internacionals, que remunten a una taxa mitjana del 2,7%
anual i situen el màxim creixement al final del
període (4,1%). No obstant això, cal assenyalar que aquesta dinàmica és superada per gran
part de les destinacions que operen al segment
de sol i platja mediterrani amb un producte turístic que es troba en una fase menys avançada
del seu cicle de vida.
Amb tot, l’evolució dels registres turístics de les
Balears corresponent a les dues darreres dècades és susceptible de ser explicada, en bona part,

pels canvis esdevenguts en el ventall de mercats
emissors europeus. En l’àmbit internacional, durant el període 1987-2006, el mercat alemany ha
evolucionat a l’alça a un ritme anual (4,9%) que
supera amb escreix el registrat pel mercat britànic (1,8%). Aquesta situació ha provocat que el
turisme alemany es convertesqui en el principal
mercat emissor de les illes i aconsequesqui copsar el 41,3% del turisme internacional que arriba
a l’arxipèlag (vs 27,6%, 1987), amb la qual cosa
pren aquesta primera posició al turisme britànic,
el qual, actualment, constitueix la segona força
turística amb el 34,9% dels visitants (vs 45,2%,
1987). Val a dir que, a aquest fet, s’hi ha d’associar la tendència del turista britànic a escollir per
a les seves vacances les destinacions emergents
de la conca Mediterrània –com ara Egipte, Turquia, Croàcia i Tunísia– i d’altres més enllà –com
són la República Txeca, Tailàndia, Polònia i els
Emirats Àrabs– en detriment de les clàssiques
franceses, gregues i espanyoles.
Així mateix, en l’àmbit nacional, els registres
turístics de les Balears s’han vist positivament

Nre. turistes (esquerra)
% var. anual (dreta)
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afectats per la irrupció del mercat domèstic, tradicionalment minoritari i escassament recollit
per les estadístiques oficials. En aquest sentit, el
nombre de turistes espanyols arribats a les illes
ha presentat, des de l’any 2001, una tendència
força ascendent que es reflecteix en un augment
mitjà del 12,1% anual, el qual, amb una xifra que
s’apropa als 2,5 milions de visitants, ha permès
millorar el balanç turístic regional dels darrers
exercicis. Per disposar d’una perspectiva més àmplia temporalment cal recórrer als registres dels
establiments hotelers, que palesen que el 20,2%
dels turistes allotjats i el 14,2% de les estades són
imputables al mercat domèstic, percentatges
que superen notablement els corresponents a
l’any 1987 (15,2% i 9,7%, respectivament).

2.1.5. El futur dels moviments turístics
La dinàmica seguida pels fluxos turístics a nivell internacional i la seva particular evolució
a cadascuna de les regions turístiques del món
constitueix la base per albirar el futur dels moviments turístics i configurar un nou escenari
que es veurà afectat, bàsicament, per l’augment
progressiu de la mobilitat arreu del món i pels
canvis en els gustos i preferències dels turistes
potencials. En aquest sentit, si abans els fluxos turístics emanaven d’un conjunt previsible
de mercats emissors cap a un nombre relativament reduït de destinacions, actualment els
moviments turístics s’han globalitzat i, cada
vegada més, més individus es desplacen des de
qualsevol regió del món envers un ampli ventall
de localitzacions de distinta naturalesa.
En aquest context, els principals organismes internacionals en matèria turística coincideixen a
avançar que el turisme mundial experimentarà
un notable ascens durant els propers temps i
que, així mateix, augmentarà fins a taxes que,
sovint, superaran el creixement econòmic previst. Addicionalment, hi ha consens a l’hora

d’explicar la distribució geogràfica de l’expansió dels moviments turístics, que presenten les
destinacions asiàtiques com les més dinàmiques i les europees com les més moderades.
Aquesta situació suposa la continuació de la
tendència observada durant la darrera dècada,
que manifesta una major diversificació de les
destinacions escollides pels turistes dels principals mercats emissors.
Així les coses, l’Associació Internacional del
Transport Aeri (IATA, 2007) assenyala que, si bé
ja s’ha assolit el màxim del cicle actual, el trànsit
internacional de passatgers continuarà creixent
amb solidesa durant el proper quinquenni arran,
fonamentalment, de la liberalització dels mercats i l’emergència de noves rutes i serveis. En
aquest sentit, les previsions indiquen que durant
el període 2007-2011 el trànsit internacional de
passatgers creixerà fins a una mitjana del 5,1%
anual, taxa que superaran, en bona mesura, les
regions del Pròxim Orient (6,8%), Àsia i el Pacífic
(5,9%) i Àfrica (5,6%). Així mateix, es preveu que
el trànsit domèstic de viatgers avanci de manera
decidida (5,3%) per mor de l’impuls dels mercats
interiors de la Xina i l’Índia.
Per la seva banda, el World Travel and Tourism
Council (WTTC, 2007a) preveu, d’acord amb
l’elaboració dels comptes satèl·lit del turisme,
que la demanda de turisme i transport creixerà
a un ritme mitjà del 4,3% anual durant el període 2008-2017, de manera que cal esperar que,
en termes agregats, el valor afegit generat per
aquestes activitats econòmiques augmenti la
seva contribució al PIB mundial fins al 10,7%
(vs 10,4%, 2007). Atenent les principals regions
turístiques, les previsions del WTTC auguren
que les destinacions localitzades al continent
asiàtic experimentaran el creixement més elevat
(5,8%-7,3%, segons la regió), les situades al Carib i al nord d’Amèrica evolucionaran part davall de la mitjana (3,4% i 4%, respectivament) i
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les més tradicionals de la Unió Europea manifestaran el menor dinamisme (3,3%).
Paral·lelament, la UNWTO (2007) estima, per
a un horitzó temporal que arriba a l’any 2020,
que el nombre de turistes creixerà a un ritme del
4,5% anual i, d’aquesta manera, assolirà la xifra
de 1.561 milions de persones. També aquest cop
les previsions concedeixen el major dinamisme a
les regions de l’est d’Àsia i el Pacífic –que acabaran acollint el 26,6% dels fluxos turístics internacionals– i a les destinacions d’Àfrica i del Pròxim
Orient –que mantendran la seva participació al
voltant del 10% dels fluxos totals–. Així mateix,
el continent europeu, tot i gaudir d’una evolució
positiva, arrossegarà un menor ímpetu i fixarà la
seva quota de mercat en un 45,9%, deu punts
percentuals inferior a l’actual.

En aquest escenari, les Balears s’insereixen
en el context de moderació previst per a
les destinacions europees més tradicionals,
amb un producte turístic força madur que
competeix amb els veïns més emergents de
la Mediterrània i les regions més llunyanes
de l’Índic. Tot suggereix que la puixança del
turisme nacional i la reconsideració dels paràmetres de competitivitat turística de l’arxipèlag contribuiran positivament als balanços anuals, tot tenint en compte l’efecte
que els canvis en les preferències individuals
del turista acaben afectant la conf iguració
del producte i la seva comercialització, en
termes de motivacions, mercats d’origen,
durada de l’estada, organització del viatge,
f idelitat i despesa turística.
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2 . 2 . A n à l is i d el m erca t t u r ís t ic
El turisme, com a sector econòmic, desenvolupa la seva activitat en un mercat que respon,
així com el corresponent a qualsevol altra
branca productiva, a la interacció de les múltiples decisions preses simultàniament pels
agents que integren la demanda (turistes potencials) i l’oferta (proveïdors del servei). En
aquest sentit, la caracterització de l’un i l’altre
col·lectiu i, alhora, la identificació dels factors
que incideixen en el seu comportament prenen
una rellevància especial, no només per descriure l’escenari en el qual es produeix l’intercanvi,
sinó també per contextualitzar els resultats del
sector i analitzar els processos transformadors
que s’hi gesten contínuament.
En aquest context, tal com assenyalen Sinclair
i Stabler (1997) o De Rus i León (1997) en les
metanàlisis respectives, la literatura especialitzada en economia del turisme ha dedicat
la major part dels seus esforços a estudiar la
demanda turística i ha deixat en un pla secundari els aspectes referits a l’oferta. Així les
coses, bona part dels estudis en l’àmbit del
turisme se centren en l’anàlisi de la demanda en qüestions relacionades amb la nacionalitat, l’organització del viatge, el nivell de
despesa (Archer i Owen, 1971; Aguiló i Juaneda, 2000), la durada de l’estada, el grau de
fidelitat (Opperman, 2000; Juaneda i Alegre,
2006), les motivacions i actituds dels turistes
(Beaumont, 2001; Herbert, 2001; Jutla, 2000;
Ryan i Huyton, 2000), l’estacionalitat (Ashwort
i Thomas, 1999; Baum i Hagen, 1999; Lim i
McAleer, 2001; Rosselló et al., 2004) i la segmentació de la demanda (Chandra i Menezes,
2001; Hassan, 2000).
També és cert que, en aquest cas, l’oferta no
resulta fàcil de delimitar arran de la comple-

xa identificació dels diferents components
que, més enllà del transport i l’allotjament,
configuren el producte turístic, sobretot si es
pren en compte que el que finalment es posa
a la venda en el mercat –l’experiència turística– constitueix quelcom incommensurable.
Tal volta per això la major part de la literatura
s’ha ocupat a distingir i classificar els diferents
components de l’oferta turística (Cooper et al.,
1993; Holloway, 1994). D’aquesta manera,
també la UNWTO (1994) enfoca la definició
d’oferta turística des del vessant de la demanda, quan afirma que «l’oferta turística és el
conjunt de productes i serveis posats a disposició de l’usuari turístic en una destinació determinada per al seu gaudi i consum».
En qualsevol cas, l’anàlisi de l’estructura empresarial que cobreix la prestació de les diferents dimensions del producte turístic (transport, allotjament, intermediació, restauració,
recreació, etc.) a les Balears és imprescindible
per conèixer la capacitat de resposta de la
destinació enfront dels reptes que proposa la
instrumentació de l’activitat turística a nivell
internacional i, sobretot, per assegurar que
s’adapta adequadament als canvis de la demanda, en termes de composició, motivacions
i maneres de viatjar.
En aquest marc, al llarg de les dues darreres
dècades, les Balears han encetat, sia de manera estratègica o de manera natural, diferents
intents de diversificació de l’oferta turística
amb la intenció de treure el màxim rendiment
als recursos turístics disponibles i, sobretot,
amb la finalitat d’evitar els efectes sobre els ingressos, l’ocupació i el medi ambient, que han
imprès, tradicionalment, el patró estacional
de l’activitat turística de les illes.
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2.2.1. Caracterització
i motivació dels turistes
Sens dubte, la dissecció del mercat turístic des
del punt de vista de la demanda constitueix un
dels eixos centrals de l’anàlisi, sobretot si es pren
en compte que la capacitat d’una destinació de
conèixer i satisfer les necessitats dels seus turistes potencials resulta imprescindible per assolir elevades ràtios de fidelitat i, així mateix, per
atreure nous visitants.
En aquest context, el present epígraf pretén cobrir els diferents aspectes que permeten descriure la demanda turística de les Balears, tenint en
compte la procedència dels fluxos d’origen, la
manera d’organitzar el viatge, la durada de l’estada, la despesa turística que acaba revertint a
les illes i el grau de fidelitat. Tot plegat s’emmarca en un escenari en el qual no només existeixen
factors purament objectius, sinó que les motivacions individuals i els processos econòmics,
socials i culturals que sotmeten els valors i els
estils de vida a transformacions constants hi
tenen també un paper important. Potser cal esmentar, especialment, el rol preponderant que
ha assumit el progrés tecnològic sobre l’esdevenir del mercat de les dues darreres dècades,
fenomen que, com s’explicarà més endavant,
ha capgirat part dels patrons que, tradicionalment, havien perfilat el comportament de la demanda turística de les illes.
2.2.1.1. Fluxos d’origen
Els fluxos turístics arribats a les Balears s’han
caracteritzat, històricament, per una elevada
concentració dels mercats d’origen, tendència
que s’ha continuat manifestant al llarg dels
darrers vint anys. En aquest sentit, l’activitat
turística de les illes segueix, actualment, fortament focalitzada en la recepció de visitants
internacionals, que representen el 79,8% dels

turistes arribats l’any 2006 a les illes per via aèria (vs 85,8%, 1990)15 i que procedeixen, principalment, del mercat alemany (32,9% vs 31,3%,
1990) i britànic (27,9% vs 30,6%, 1990).
No obstant això, cal assenyalar que al llarg de la
intensa expansió de l’afluència turística esdevenguda a les illes durant el període 1987-2006, s’han
produït tota una sèrie de canvis en la composició
interna dels fluxos d’origen que es poden resumir,
fonamentalment, en les tres qüestions següents:
Augment de la importància relativa del mercat domèstic: l’afluència de turistes procedents
del territori nacional fet que la seva contribució s’enfilàs fins al 20,2% dels fluxos turístics
totals (vs 14,2%, 1990) que, d’aquesta manera, es consolidàs com el tercer mercat emissor
més important. Bàsicament, aquesta situació
s’explica arran de l’intens repunt experimentat
pel nombre de turistes espanyols arribats a les
Balears –sobretot a partir de l’inici de la nova
dècada–, fet que ha duplicat la magnitud del
flux durant el període 2000-2006 fins a assolir
una xifra de 2,44 milions de turistes.
Bescanvi de lideratge entre els principals mercats internacionals: el mercat britànic, tot i l’expansió continuada que ha manifestat al llarg
dels darrers vint anys, ha cedit l’avantatge de
participació al mercat alemany. En aquest sentit, si l’any 1987 el nombre de turistes procedents del Regne Unit representava el 45,2% dels
visitants internacionals (vs 27,6%, alemanys),
l’any 2006 el mercat alemany es configura com
el principal focus emissor de turisme a les illes,
amb una quota del 41,3% (vs 34,9%, britànics).
Aquest fet respon, fonamentalment, a la dinàmica de creixement seguida per l’un i l’altre
mercat, atès que mentre que l’afluència de britànics ha crescut un 22,6% durant el període
1987-2006, la referida als visitants alemanys
s’ha duplicat amb escreix (137,7%).
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15

La informació disponible suggereix centrar l’anàlisi en les dades
referides a l’afluència turística per
via aèria, atès que les sèries referents a l’entrada de turistes per via
marítima disposen d’una escassa
historicitat, alhora que efectuen
una molt minsa contribució a
l’afluència total (3,8%, 2006).
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Gràfic 2.6

Importància del
turisme nacional
25

100

25

90

20

20

85
15

15
80

10

10
75
5

Internacional (esquerra)
0

Nacional (dreta)

5

70

Internacional (esquerra)
0

65

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

4 2005 2006

* Dades en percentatges sobre el total de turistes per via aèria
Font: CITTIB

Gràfic 2.7
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Gràfic 2.8

Distribució dels fluxos
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Reequilibri de forces entre els mercats minoritaris: si bé, fruit de l’accentuació de la concentració dels principals mercats turístics d’origen,
la resta de mercats han minvat la seva contribució als fluxos totals (19%, 2006 vs 24%, 1990),
és necessari assenyalar que s’ha produït un procés gradual en la composició relativa de nacionalitats. Així les coses, destaca, principalment,
el descens del mercat tradicional francès (1,8%,
2006 vs 5,1%, 1987) i, en un pla més secundari,
el retrocés experimentat pels belgues (0,9% vs
1,7%) i, en general, dels turistes procedents del
països nòrdics (3,6% vs 6,6%). En contraposició, el mercat italià s’ha convertit en la primera
força minoritària (3,8% vs 2,4%), mentre que
també s’han observat certs guanys d’importància relativa entre els visitants procedents d’Àustria (1,5% vs 1%) i d’Irlanda (1,5% vs 0,6%).

2.2.1.2. Organització del viatge
L’organització del viatge constitueix un concepte
multidimensional que recull totes aquelles decisions que pren el turista a l’hora de preparar la
seva sortida i que depenen de les preferències individuals, però també de la destinació finalment
elegida. En aquest sentit, la proximitat cultural i
les relacions institucionals entre el país d’origen
i el país de destinació determinen, en gran manera, la forma d’organitzar el viatge.
Generalment, l’anàlisi de l’organització del viatge inclou aspectes relacionats amb la forma de
contractació, la utilització dels diferents canals
de reserves, el tipus i la categoria de l’allotjament seleccionat i el règim contractat, entre
d’altres. Així mateix, no s’ha d’obviar la influèn-
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Quadre 2.1

Formes de reservar
el viatge a les Balears

Agència de viatges. Paquet turístic

1993

1999

2004

87,7

87,8

68,7

Agència de viatges. Només transport

8,3

7,7

5,8

Internet

n.d.

n.d.

21,5

Sense reserva

3,5

3,8

3,2

NC

0,5

0,7

0,8

* Dades en percentatges referides a la temporada alta
Font: La despesa turística (1993 i 1999), Govern de les Illes Balears, i elaboració pròpia

16

Per a més informació sobre
aquesta qüestió, consultau el
subapartat 3.1.2. Tecnologia i
coneixement, de la part tercera
d’aquesta obra.
17

Dades extretes de La despesa turística 1993, publicada pel Govern
de les Illes Balears, i elaboració
pròpia. Aquesta informació no
està disponible pel que fa als anys
anteriors al 1993.
18
Informació referida al total de
temporades aportada pel CITTIB.
19
D’ara endavant, les dades
referides a l’any 1987, extretes de
la col·lecció La despesa turística,
publicada pel Govern de les Illes
Balears, fan referència a la temporada alta.

cia que el desplegament de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions exerceix
sobre la planificació del viatge, tant a l’hora de
recollir informació sobre la destinació com en
el moment d’efectuar la reserva.16
En aquest context, els turistes que visiten les Balears han diversificat àmpliament els canals de reserves que utilitzaven dues dècades enrere, de manera que la comercialització tradicional del producte turístic, a través de les agències de viatges o
dels operadors turístics, ha descendit (72%, 2004
vs 96%, 1993)17 enfront de la penetració creixent
de les vendes en xarxa (29%, 2006),18 després de la
generalització massiva de l’ús d’Internet.

Pel que fa al tipus d’allotjament seleccionat, els
turistes que visiten les illes continuen manifestant una elevada preferència pels establiments
hotelers (75%, 2006 vs 65%, 1987),19 per bé que,
alhora, s’observa un augment progressiu dels visitants que es decanten per les diferents modalitats d’allotjament gratuït (18%, 2006 vs 8%,
1987). Aquesta darrera qüestió s’explica, d’una
banda, arran de la puixança del turisme de segona residència en propietat –sobretot de les
nacionalitats alemanya (6%, 2004 vs 4%, 1993)
i britànica (5%, 2004 vs 2%, 1993)– i, de l’altra,
d’acord amb l’augment de la importància relativa de l’ús de cases d’amics i familiars (11,1%, 2006
vs 2,6%, 1987).

D’acord amb aquests resultats, s’observa una
tendència a la baixa del percentatge de turistes
que arriben a les Balears amb la contractació
d’un paquet turístic, forma tradicional de comercialització del producte de sol i platja. Així,
segons la Conselleria de Turisme, aquesta modalitat de viatge l’han utilitzada el 54,4% dels
turistes que han visitat les illes l’any 2006, percentatge que s’ha retallat en deu punts durant
el darrer trienni. Atenent la nacionalitat dels visitants, val a dir que el paquet turístic continua
sent l’opció preferida en els principals mercats
emissors europeus, mentre que el turisme nacional utilitza aquesta fórmula de manera més
minoritària (34%).

Atenent l’allotjament majoritari, la planta hotelera de tres estrelles s’ha consolidat amb el pas
del temps com la més demanada entre els turistes que viatgen en temporada alta (77%, 2004
vs 46%, 1987), seguida de la de quatre estrelles
(13%, 2004 vs 7%, 1987), mentre que els establiments de categoria inferior han reduït notablement la seva notorietat relativa (10%, 2004
vs 47%, 1987). Val a dir que aquesta tendència, més
enllà d’un canvi en les preferències d’organització
del viatge per part dels turistes, respon, igualment,
al procés de reconversió de la planta d’allotjament
hoteler de les illes, la qual, durant el període considerat, s’ha caracteritzat per la substitució gradual
dels establiments de categoria inferior.
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Gràfic 2.9
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Així mateix, el règim d’allotjament contractat
majoritàriament pels turistes que visiten l’arxipèlag consisteix en la mitja pensió (30,4%, 2006
vs 40,8%, 1987), seguida de la fórmula d’allotjament i esmorzar (14,2%, 2006 vs 6,4%, 1987), si
bé durant la darrera dècada la modalitat del tot
inclòs ha guanyat adeptes (14,8%, 2006 vs 7,8%,
1997) en detriment de la clàssica pensió completa (11,3%, 2006 vs 18,3%, 1987). Paral·lelament,
les noves tendències en la forma d’organitzar el
viatge palesen un repunt del percentatge de visitants que només reserven el transport (19,8%,
2006 vs 12%, 1987), fet que s’adequa a la preferència creixent d’allotjar-se en establiments fora
del circuit de l’oferta reglada.
Amb tot, val a dir que alguns dels factors que
expliquen els diversos vessants de la planificació
i organització del viatge presenten diferències
significatives al llarg de les distintes temporades
turístiques. Així les coses, si bé la tendència de

canvi durant el període d’estudi considerat ha
estat comuna a les diferents èpoques de l’any,
les dades referides a l’any 2004 posen en relleu
que el turista que visita les illes durant la temporada baixa manifesta una major tendència
a: (1) contractar el viatge a través de la xarxa
(48,2% vs 21,5%, temporada alta) enfront dels
canals tradicionals (38% vs 68,7%); (2) utilitzar
allotjament gratuït (30,1% vs 9,6%, temporada
alta), tot i que s’ha de destacar el diferencial
entre temporades pel que fa al percentatge
d’utilització de cases en propietat (9,6% vs 3%);
i, d’acord amb l’anterior, (3) efectuar reserves
que inclouen únicament el transport (34,9%
vs 11,9%, temporada alta) i, en menor mesura,
les que s’acullen a la modalitat del tot inclòs
(11,2% vs 16,3%). Cal dir que, tal com es desprèn de l’enquesta de despesa turística, durant
la temporada mitjana els factors definidors de
l’organització del viatge s’assimilen notablement als evidenciats en temporada alta.
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Quadre 2.2

Factors explicatius de
l’organització del viatge
per temporades, 2004
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Alta

Mitjana

Baixa

Reserva del viatge			
Agència de viatges

68,7

74,6

38,0

Internet

21,5

19,0

48,2

Tipus d’allotjament			
Hotels i similars
Gratuït (cases en propietat o d’amics i familiars)

71,3

69,4

62,3

9,6

11,3

30,1

Conceptes inclosos a la reserva			
Transport

11,9

10,1

34,9

Transport i allotjament

21,1

27,8

10,6

Transport i allotjament amb esmorzar
Transport i allotjament amb mitja pensió
Transport i allotjament amb pensió completa
Transport i allotjament amb tot inclòs

6,0

3,3

7,9

39,2

39,0

32,5

5,5

6,2

2,9

16,3

13,6

11,2

* Dades en percentatges
Font: elaboració pròpia

2.2.1.3. Estada mitjana

20
Definició extreta de La despesa
turística 2001, Govern de les Illes
Balears.

L’estada mitjana, definida com el nombre
de pernoctacions que el turista realitza a la
destinació,20 constitueix una variable d’elevat
interès, atès que condiciona, en gran manera,
no solament el grau d’ocupació dels establiments d’allotjament turístic, sinó que també
acaba determinant el nivell de despesa que els
turistes desemborsen al llarg del viatge i, per
tant, la contribució econòmica que el turisme
acaba efectuant a l’economia regional.
El cert és que, actualment, la reducció de l’estada
mitjana constitueix una de les tendències més generalitzades del turisme internacional, fet que es
troba fortament relacionat amb la transformació
de les preferències i el comportament de la demanda turística. En aquest sentit, a tall d’exemple, els turistes britànics –representants del major consum de turisme a nivell mundial, després
d’Alemanya i els Estats Units d’Amèrica (UNWTO,
2007)– han escurçat al llarg de les dues darreres

dècades més d’una cinquena part l’estada mitjana de la majoria dels seus viatges, excepte en el
cas de les destinacions dels països asiàtics, situats a una llarga distància del lloc de residència.
Enfront d’aquest fenomen, l’anàlisi especialitzada sovint se serveix d’aspectes socioeconòmics
per explicar el canvi de comportament dels visitants i, en aquest sentit, entre els principals factors s’argüeixen el progressiu envelliment de la
població, l’augment de famílies en què els dos
cònjuges treballen fora de casa, les modificacions dels patrons tradicionals de vacances laborals i escolars i, així mateix, la preferència dels
turistes actuals de fragmentar les vacances en
lloc de concentrar-les, sobretot a l’època estival,
i d’incrementar, així, el nombre d’escapades de
curta durada al llarg de l’any (Vanhove, 2005).
A les Balears, l’enfocament majoritari de sol i
platja acusa d’una manera especial la tendència
observada, atès que la comercialització d’aquest
producte s’ha realitzat, tradicionalment, a tra-
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vés de la configuració de paquets setmanals. No
obstant això, la generalització de les noves tecnologies i l’ampliació de les possibilitats d’organitzar el viatge que ofereixen ha contribuït i
contribuirà cada vegada més a flexibilitzar la
durada dels viatges, si bé els seus efectes són
encara incerts.21 En aquest sentit, Alegre i Pou
(2006) constaten el descens de l’estada mitjana a les illes i l’atribueixen a les característiques
sociodemogràfiques dels turistes, així com a la
variació del preu del viatge, i suggereixen que
l’orientació de la política turística cap als segments de mercat menys sensibles permetria, en
darrera instància, mantenir l’estada mitjana i
garantir un major nivell d’ingressos.
Així, segons la Conselleria de Turisme, l’estada
mitjana a les Balears, que respon a l’evolució
conjunta del nombre de turistes arribats a les
illes i al volum de pernoctacions efectuades,
s’ha situat en els 10,9 dies durant la temporada alta de l’any 2006, xifra que suposa una retallada de 2,5 dies respecte de les estimacions
publicades a l’enquesta de despesa turística de

1987 (13,4 dies). Val a dir que, alhora, altres
fonts que recullen l’estada mitjana per tipus
d’allotjament assenyalen una reducció força
més pronunciada i situen, actualment, la durada de l’estada en nivells inferiors. En aquest
sentit, l’enquesta d’ocupació hotelera (EOH),
publicada per l’INE, rebaixa l’estada mitjana
a 6,2 dies (vs 10 dies, 1987), mentre que tant
l’enquesta d’ocupació en apartaments com
d’ocupació en establiments de turisme rural,
si bé no disposen d’una historicitat tan elevada, estimen, igualment, una durada de l’estada menor a la del conjunt del sector (8,2 dies i
5,1 dies, respectivament).
En aquest marc, la reducció de l’estada mitjana
produïda durant les dues darreres dècades ha
afectat els principals mercats emissors europeus,
atès que, segons les dades de la Conselleria, tant
els turistes britànics (10,6, 2006 vs 13,08, 1987)
com els alemanys (11,2, 2006 vs 14,38, 1987)
han registrat un descens del nombre de dies que
han pernoctat a l’arxipèlag.22 Per la seva banda,
el turisme domèstic assenyala un lleuger repunt
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21

Per a una anàlisi més acurada
d’aquesta qüestió, consultau
l’epígraf anterior, 2.2.1.2. Organització del viatge.

22

Dades referides a la temporada
alta. Les dades de 1987 s’han
extret de La despesa turística 1987,
Govern de les Illes Balears.

Gràfic 2.10

Estada mitjana
per mercat d’origen
i temporada, 2006
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de l’estada (11,2, 2006 vs 9,75, 1987) i, d’aquesta manera, se situa part damunt de la mitjana
de la destinació. No obstant això, els resultats
de l’EOH palesen, per la seva banda, que l’estada mitjana del turisme espanyol allotjat en establiments hotelers se situa 2,3 dies per sota de la
del turisme internacional.
Addicionalment, és necessari assenyalar que
l’estada mitjana varia en el transcurs de
les diferents temporades en què es divideix
l’any natural. Així les coses, les dades de la
Conselleria de Turisme situen l’estada referida a la temporada baixa de 2006 en una
mitjana d’11,7 dies, xifra que supera l’estimada per a les temporades alta i mitjana
(10,9 dies). Val a dir que, contràriament a
la tendència a la reducció palesada a l’estiu,
la durada de l’estada ha anat ampliant-se
progressivament al llarg de la darrera dècada durant les temporades mitjana i baixa
(9,4 dies, 1997).

Aquests resultats s’expliquen, principalment,
d’acord amb la distinta concentració relativa de
nacionalitats, l’alteració d’alguns dels factors
que defineixen els turistes i l’organització del viatge –com ara les motivacions i el tipus d’allotjament contractat– i la major o menor preponderància dels diferents segments de mercat
que cohabiten amb el tradicional de sol i platja –com és ara l’auge del turisme residencial.
2.2.1.4. Despesa turística
La despesa turística resulta una magnitud primordial per determinar la contribució que el turisme efectua a la producció i a la generació de
riquesa regional. Així mateix, juntament amb el
seguiment de l’afluència turística, el volum de
recursos ingressats a la destinació permet valorar els resultats sectorials obtenguts exercici
rere exercici i, d’aquesta manera, orientar la
presa de decisions.

Gràfic 2.11

Evolució de la despesa
turística mitjana per
temporades, 1987-2004
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En qualsevol cas, és necessari tenir en compte
que la despesa turística es desagrega en diferents components d’acord amb el concepte pel
qual es desemborsa i el territori on s’efectua.
Així, generalment, es distingeix entre la despesa
que els turistes realitzen a l’origen (en concepte
dels serveis reservats amb antelació, de transport, allotjament o sota la fórmula del paquet
turístic) de la que s’efectua a la destinació turística (tant a l’establiment d’allotjament com a
fora, en concepte d’excursions, consumicions,
compres, etc.). Amb tot, la part de la despesa
que acaba revertint a la destinació inclou tant
la despesa efectuada in situ com la desemborsada a l’origen orientada a satisfer els serveis
subministrats pels proveïdors turístics de la
destinació. Val a dir que no sempre les fonts
disponibles aporten tota aquesta informació.
La despesa turística a nivell mundial ha experimentat una tendència alcista al llarg del període 19872006 que, amb un ritme de creixement mitjà del
7,2%, ha arribat a assolir un volum d’ingressos total de 584.000 milions d’euros anuals. Geogràficament, les zones turístiques més emergents han experimentat els augments més intensos –Orient Mitjà
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(9,2%), Àsia i Oceania (8,9%) i Àfrica (8,7%)–, enfront de l’evolució més moderada de la despesa
total a les destinacions més consolidades –Europa
(6,8%) i Amèrica (6,5%)–. No obstant això, el continent americà continua liderant l’aportació als ingressos turístics mundials (51,1%), tot i haver cedit
part de la seva importància relativa als països asiàtics (20,8%), que s’han situat en segona posició.
A les Balears, la despesa turística, segons les
dades publicades per l’Institut d’Estudis Turístics (IET), s’ha enfilat fins als 8.850 milions
d’euros durant l’any 2006.23 Atès que la inexistència d’una sèrie homogènia impedeix efectuar
comparacions al llarg del període 1987-2006, es
pot assenyalar que la despesa efectuada anualment pels turistes que visiten les illes va augmentar a un ritme del 6,3% anual durant el període
1987-2004,24 percentatge que, una vegada descomptat l’efecte de la inflació, es tradueix en un
augment real del 2,2%. Cal esmentar que, fonamentalment, aquest augment real de la despesa
és imputable a l’evolució creixent de l’afluència
turística a l’arxipèlag, fet que ha compensat parcialment el descens relatiu de l’estada mitjana i,
així mateix, de la despesa efectuada per turista.
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44
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27

53
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Despesa mitjana

17

28

A l’establiment

3

5
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14

23
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2

5

Menjars i begudes
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9
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Altres

3

5

* Dades referides a la despesa per turista i dia efectuada en temporada alta i expressada en euros corrents
Font: La despesa turística (1987-2001), Govern de les illes Balears, i elaboració pròpia

23

Dades referides a les estimacions
EGATUR disponibles trimestralment a partir de l’any 2003.

24

Dades extretes de la col·lecció
La despesa turística publicada pel
Govern de les Illes Balears.

Quadre 2.3

Distribució de
la despesa mitjana diària
per components
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Gràfic 2.12

Despesa mitjana diària
per mercat emissor
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Respecte d’aquesta darrera qüestió, cal assenyalar
que la despesa diària per turista ha experimentat
una tendència creixent al llarg de les dues darreres
dècades, fet que, segons les dades publicades per
l’IET, ha situat la despesa diària en 95 euros l’any
2006. Així mateix, l’enquesta de despesa turística afegeix que els augments nominals registrats
al llarg del període 1987-2004 s’han deixat sentir
amb més intensitat durant les temporades mitjana (96,6%) i baixa (92,4%) que durant la temporada alta (83%). No obstant això, és durant els
mesos d’estiu que la despesa per turista assoleix
encara el màxim anual (81 €/dia vs 75,3 €/dia,
mitjana; 73,7 €/dia, baixa). En qualsevol cas,
cal tenir present que si es descompta l’efecte de
la inflació per valorar l’evolució real de la despesa
que efectuen els turistes que visiten les illes, s’obté
que la despesa efectuada descendeix notablement
durant la temporada alta (-6%), es manté pràcticament estable al llarg de la temporada mitjana
(-0,5%) i és només, per tant, a la temporada bai-

xa que el consum per visitant registra una taxa de
creixement positiva (10%).
Per components de la despesa, val a dir que el
retrocés real experimentat per la despesa mitjana durant la temporada de major activitat
s’explica per una reducció generalitzada del dispendi realitzat pels turistes a les illes (-16,7%),
tant a l’allotjament turístic (-22%) com a fora
(-15,3%), especialment, en aquest darrer cas,
en concepte d’adquisició de menjar i begudes (-28,6%), excursions i lloguer de vehicles
(-7,3%) i altres conceptes (-17%). Alhora, el
desemborsament efectuat pels turistes a l’origen ha augmentat tímidament en termes reals
(1,2%), cosa que, no obstant això, ha derivat en
el fet que aquest component hagi incrementat
la seva importància relativa sobre la despesa
mitjana total (66%, 2006 vs 61,2%, 1987). En
qualsevol cas, l’enquesta de despesa turística
referida a l’any 2004 estima que el 69,3% de la
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Gràfic 2.13

Evolució del
percentatge de noves
visites i de repetició,
1987-2006
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despesa total efectuada per turista i dia acaba
revertint en l’economia de les illes.

ona directament amb el nivell de repetició, freqüència i seqüència de compra (Opperman, 2000).

Tenint en compte la nacionalitat dels turistes, el
descens real de la despesa mitjana s’explica, fonamentalment, arran de la disminució del consum diari dels turistes alemanys (-16,2%), atès
que la despesa diària de britànics i espanyols
ha augmentat notablement de l’any 1987 ençà
(7,7% i 12,7%, respectivament). Així mateix, la
resta de mercats minoritaris han experimentat
un descens generalitzat de la despesa real diària, fet que ha afectat especialment els turistes
italians (-27,1%), els quarts en importància a
les illes en termes d’arribada de visitants.

Així, l’estudi del nivell de repetició revesteix una
rellevància especial des de la perspectiva del
màrqueting turístic, atès que la segmentació de
la demanda d’acord amb el grau de fidelitat permet plantejar campanyes de promoció i de diversificació de l’oferta diferenciades (Mountinho i
Trimble, 1991). Addicionalment, des d’un punt
de vista estrictament econòmic, s’assenyala que
la repetició de l’estada té un efecte positiu sobre
la despesa realitzada pel turista, si bé l’evidència aportada per la literatura empírica és encara
poc concloent (Alegre i Juaneda, 2006).

2.2.1.5. Fidelitat

En aquest context, les Balears han estat tradicionalment una destinació turística freqüentada per un elevat nombre de turistes repetidors
–entès com aquells que han visitat l’arxipèlag
més d’una vegada–, un volum que actualment
representa el 78,9% de les arribades de turistes.
D’entre aquest col·lectiu, el 79,4% ha repetit la

Tot i que hi ha una relació estreta entre el grau de
fidelitat i el nivell de repetició, és important advertir que aquests dos conceptes no són coincidents.
Tanmateix, quan el grau de fidelitat s’estudia des
del vessant del comportament del turista, es relaci-
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visita un mínim de tres vegades, tot destacant
aquells que viatgen a les illes amb una freqüència anual (33,9%) o semestral (13%).
Així les coses, les dades disponibles referides
a la temporada alta fan palès que la proporció dels visitants que arriben a l’arxipèlag per
primer cop ha descendit progressivament durant les dues darreres dècades (20,3%, 2006
vs 37,2%, 1987), a excepció del període comprès
entre els anys 2002-2004, en què la ràtio de primeres visites va assolir el 37,5% de mitjana. Paral·
lelament, el percentatge dels que repeteixen l’estada per tercer cop o més ha manifestat una
clara tendència a l’alça (51,7%, 2006 vs 15,6%,
1987), llevat també dels anys 2002-2004, en què
se situà en una mitjana del 17,1%.
D’acord amb l’origen dels turistes, val a dir que
l’augment del grau de fidelització, mesurat a través de la repetició de l’estada, s’ha manifestat als
principals focus emissors de turisme. D’aquesta
manera, els britànics es presenten com la nacionalitat més fidel a l’arxipèlag, atès l’increment
del percentatge de turistes que repeteixen estada
per tercer cop o més (55%, 2006 vs 17,9%, 1987)
i la simultània reducció dels que efectuen la primera visita (15,1%, 2006 vs 28,9%, 1987).
Paral·lelament, la creixent contribució del mercat
alemany a l’afluència turística internacional de les
illes s’ha reflectit, així mateix, en un ascens del per-

Quadre 2.4

Percentatge de repetició
i de noves visites
per temporades

Temporada alta

centatge dels més repetidors (51,2%, 2006 vs 21%,
1987) i una minoració del percentatge de primeres
visites (22,3%, 2006 vs 32,6%, 1987), si bé aquest
darrer es manté encara part damunt de l’agregat
(20,3%). Mentrestant, el mercat nacional, malgrat
el comportament irregular dels indicadors disponibles, palesa, en termes generals, una disminució
del percentatge de primeres visites (23,5%, 2006
vs 46,9%, 1987) i, sobretot, un notable repunt dels
més fidelitzats (49,2%, 2006 vs 10,4%, 1987).
Val a dir que fora de la temporada alta els resultats palesen el mateix sentit observat en termes generals, si bé cal assenyalar que el grau
de fidelització del turista sembla superior en
temporada baixa, tant pel que fa a l’evolució
del percentatge de primers visitants (18,6%
vs 20,3%, temporada alta) com d’aquells que
arriben a les illes per tercera vegada o més (56%
vs 51,7%, temporada alta), fet que exposa una
justificació addicional per dedicar esforços en
matèria de desestacionalització. Pel que fa a
la repetició en temporada mitjana, s’observa
igualment una tendència creixent, encara que
més moderada (47,8% vs 25,6%, 1993).
2.2.1.6. Motivacions, valors i estils de vida
Els canvis en els valors i estils de vida de la societat en general exerceixen un efecte especialment
rellevant en l’àmbit particular del turisme, per tal
com constitueixen un motor transformador de
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15,6 (37,2)

22,3 (34,7)

26,8 (30,2)
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47,8 (24,2)
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n.d.

34,5 (28,9)

30,5 (25,4)

56,0 (18,6)

* Dades del percentatge de turistes que repeteixen l’estada per tercer cop o més. Entre parèntesis, percentatge de noves visites
Font: elaboració pròpia d’acord amb La despesa turística (1987, 1993 i 2000), Govern de les Illes Balears, i el CITTIB
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les motivacions per viatjar i que, per tant, poden
arribar a qüestionar els productes tradicionalment oferts o, si més no, suggerir-ne la diversificació per cobrir les noves dimensions de l’experiència turística requerides per la demanda.
En aquest sentit, l’existència d’una major preocupació pel medi ambient i la preservació dels
recursos naturals, la creixent individualització
de la societat i la contínua recerca de l’autenticitat són algunes de les tendències socioculturals que part de la literatura escomet
per explicar els canvis que afecten la manera
amb la qual les persones entenen el turisme
(Vanhove, 2005). Ara per ara, sembla que hi
ha una certa evidència envers la consolidació
del turisme com a fórmula d’experimentar noves sensacions i de conèixer cultures diferents
(Poon, 1993) que van més enllà del producte
tradicional de sol i platja.
D’acord amb les dades disponibles referides
als aspectes més qualitatius de la demanda
turística, les principals motivacions dels turistes s’identifiquen, fonamentalment, amb tres
blocs, segons la importància que els atorguen
a l’hora d’elegir la destinació turística balear en
temporada alta:

la qualitat dels allotjaments hotelers (15,1%,
2004 vs 19,3%, 1993) i de l’entorn (21,4%, 2004
vs 23%, 1993), si bé ha augmentat la influència
de l’ambient nocturn (20,3%, 2004 vs 17,4%,
1993), que es configura com la cinquena motivació principal, i es manté pràcticament constant l’associada als aspectes referits al trasllat
(17,2%, 2004 vs 16%, 1993) i a la tranquil·litat a
la destinació (16,2%, 2004 vs 16,1%, 1993).
En tercer lloc, es continuen situant a la coa
i, així mateix, presenten un lleuger descens, les
qüestions relacionades amb les facilitats per als
infants (9,7%, 2004 vs 11,5%, 1993), la possibilitat de realitzar excursions a peu (5,7%, 2004
vs 7,4%, 1993) i practicar esport (2%, 2004 vs 4,1%,
1993). Aquests resultats, que sovint permeten
albirar canvis en les preferències dels consumidors, també posen en relleu la disminució de la
importància relativa de certs factors que, segurament, es donen per descomptats en un context d’elevat desenvolupament turístic.

En primer lloc, se situen els aspectes bàsics
que històricament han caracteritzat el model
turístic. En aquest sentit, el clima, les platges i
el preu assequible dels viatges continuen sent
les motivacions essencials, si bé tant el preu
(29,4%, 2004 vs 40%, 1993) com els avantatges del clima (66,1%, 2004 vs 74,8%, 1993) han
perdut part de la seva influència tradicional en
l’elecció de la destinació, mentre que les platges
s’han mantengut com a factor determinant força estable (52,9%, 2004 vs 51,7%, 1993).

Més enllà de la temporada alta, cal assenyalar que
s’observen algunes diferències interessants en termes dels motius que indueixen els residents dels
mercats d’origen a seleccionar les Balears com a
destinació per a les seves vacances. En aquest sentit, durant la temporada mitjana –que comprèn
els mesos immediatament anteriors i posteriors
a la temporada estival–, tots i cadascun dels factors han experimentat un augment de la importància relativa durant el període considerat. Així
les coses, el clima i les platges es consoliden com
a motivacions estrella també en la temporada
menys calorosa (72,2% i 37%, respectivament) i
el preu augmenta la seva influència (36,2%, 2004
vs 27,5%, 1993), tot i coincidir en el fet que és precisament durant aquesta època de l’any en què es
registra una menor despesa diària per turista.

En segon lloc, destaca el descens de la importància atorgada a factors relacionats amb

Contràriament, els factors decisius durant la temporada baixa no coincideixen amb la tríada de
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Alta		

Quadre 2.5

Rànquing de motivacions
per temporades, 2004

Mitjana		

Baixa

Posició

%

Posició

%

Posició

%

Clima

1

66,1

1

72,2

1

60,1

Platges

2

52,9

2

37,0

7

12,9

Preu

3

29,4

3

36,2

4

28,4

Qualitat de l’entorn

4

21,4

4

23,8

2

35,1

Ambient nocturn

5

20,3

5

23,0

9

7,5

Facilitat de trasllat

6

17,2

6

21,3

3

34,7

Tranquil·litat

7

16,2

7

15,0

5

23,4

Qualitat dels hotels

8

15,1

8

13,3

8

12,9

9

9,7

9

12,6

11

1,3

Excursions a peu

Facilitats per a nins

10

5,7

10

12,5

6

16,5

Pràctica d’esports

11

2,0

11

7,9

10

5,8

* Els resultats fan referència a preguntes de resposta múltiple (màxim quatre)
Font: elaboració pròpia

motivacions (clima-platja-preu) pròpia del model
turístic balear de la resta de l’any i, d’aquesta manera, juntament amb el clima (60,1%), apareixen
com a elements essencials la qualitat de l’entorn
(35,1%) i les facilitats de trasllat (34,7%). Així mateix, els turistes que visiten l’arxipèlag els mesos
d’hivern valoren més la tranquil·litat (23,4%) i la
possibilitat de realitzar excursions a peu (16,5%),
mentre que l’ambient nocturn queda relegat a
una antepenúltima posició (7,5%).
Tot plegat convida, una vegada més, a reflexionar sobre el mercat turístic de les illes, per tal
com tant els canvis produïts al llarg dels anys en
les motivacions dels turistes, com la diferenciació que aquestes motivacions palesen arreu de
les diferents temporades, recomanen i justifiquen la diversificació del producte tradicional.

2.2.2. Estacionalitat
El nivell d’activitat de bona part de les destinacions turístiques experimenta fluctuacions significatives al llarg de l’any. Generalment, aquest

fenomen, conegut amb el nom d’estacionalitat,
respon, d’una banda, a variacions de les característiques climatològiques que suporta el
producte turístic i, de l’altra, a factors de caire
social referents a l’organització de les vacances
laborals i escolars en els països d’origen.
La varietat d’impactes econòmics, socials i
ambientals que duu associada l’estacionalitat
per a la regió de destinació varien d’acord amb
les seves condicions particulars, com ara el
nivell de desenvolupament i d’especialització
turística, l’existència d’activitats econòmiques
alternatives al turisme, la internacionalització
de les empreses locals i les condicions ambientals, entre d’altres. Precisament, aquesta
àmplia tipologia d’impactes explica la contínua orientació de les polítiques públiques a la
suavització del patró estacional i a la mitigació dels seus efectes. No obstant això, cal reconèixer que tot i haver-se inclòs en les agendes
polítiques i haver estat una qüestió d’interès
per a nombroses recerques, l’estacionalitat,
lluny de desaparèixer, s’ha mantengut i fins i
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tot ha augmentat a les principals destinacions
del món (Butler, 1994).
Així, pel que fa als principals impactes econòmics de l’estacionalitat, cal assenyalar que la
major part deriven en un descens de la rendibilitat durant el període de menor activitat,
el qual s’associa a una utilització poc eficient
dels recursos productius i de les infraestructures, que ha de ser compensat per un nivell
d’ingressos més elevat durant la temporada de
major activitat. A més, el patró estacional condiciona l’atracció de capital privat i la presa
de decisions relatives a la dotació i assignació
de factors productius i a la inversió en infraestructures i serveis públics, que afecten, en
major o menor grau, els diferents subsectors
turístics, com ara el de l’allotjament, sotmès a
uns elevats costos fixos en concepte de manteniment de les instal·lacions i equipaments.
Paral·lelament, el patró estacional de l’activitat
es transmet als registres del mercat de treball
regional, cosa que deriva en unes elevades taxes
de temporalitat de la població ocupada i, consegüentment, en escassos incentius per a les
empreses turístiques per invertir en la formació
contínua de la seva plantilla. Aquesta situació
provoca que la qualificació del capital humà
del sector depengui, en bona mesura, del sector
públic i de la iniciativa dels treballadors, fet que
acaba suposant un menor nivell formatiu de la
població en aquelles economies especialitzades
en turisme (Capó et al., 2007b).
En l’àmbit social, la literatura especialitzada sovint
considera no tan sols els efectes de l’estacionalitat
sobre la població resident, sinó els esdevenguts,
així mateix, sobre els turistes mateixos. En aquest
sentit, els principals efectes del patró estacional
sobre la població local es refereixen, fonamentalment, a la congestió de la xarxa viària, dels espais
urbans i dels equipaments d’oci durant els perío-
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des de màxima concentració de l’activitat, així
com a l’increment de l’accidentalitat, l’augment
dels preus finals i la saturació de bona part dels
serveis públics (policia, sanitat i neteja, fonamentalment). A tall d’exemple, la percepció
d’aquests efectes per part de la població local
deriva, segons els estudis recents, en el fet que
el 60% de la població resident a les Balears consideri necessari prendre accions per afrontar
l’estacionalitat (Aguiló et al., 2007). Addicionalment, aquests efectes, també experimentats pels
turistes al llarg de la seva estada, poden incidir
en la imatge de la destinació i conferir-li aspectes
poc favorables relatius a la saturació o a la manca de serveis durant les èpoques de major i de
menor activitat, respectivament.
Des de la perspectiva ambiental, l’elevada concentració de visitants durant un determinat
període de l’any duu associat, a més de la congestió, una major pressió sobre els recursos naturals i l’increment de contaminants. En aquest
sentit, la literatura especialitzada es planteja si,
des d’un punt de vista ecològic, és menys perjudicial mantenir un patró estacional que, malgrat exercir un efecte de major magnitud durant
la temporada de més activitat, ofereix la possibilitat de recuperar els ecosistemes durant els
períodes de menor activitat, o sostenir un flux
constant de visitants al llarg de l’any, tot i ser
menys intens (Butler, 1980).
D’acord amb el diferent grau d’intensitat de
l’activitat turística al llarg de l’any, l’anàlisi del
turisme a les illes s’efectua, habitualment, sota
la consideració consensuada de tres temporades: alta (juny-setembre), mitjana (març-maig
i octubre) i baixa (gener-febrer i novembredesembre). En aquest sentit, el fenomen estacional es mesura, majoritàriament, des d’una
perspectiva de demanda, tenint en compte el
nombre de turistes que visiten l’arxipèlag al
llarg de les diferents temporades identificades,25

25

Seguint Lundtorp (2001), es poden definir també diferents indicadors de concentració temporal dels
fluxos turístics, d’entre els quals
l’índex de Gini és el més utilitzat.
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mentre que, des del punt de vista de l’oferta,
la mesura més directa correspon al percentatge d’ocupació que registren els establiments
d’allotjament turístic, atès un percentatge de
planta oberta que varia segons la temporada.

tendit a alleugerir la seva intensitat durant els
mesos d’estiu (54,4%, 2006 vs 62,3%, 1987),
el turisme britànic ha accentuat el seu comportament estacional (66,2%, 2006 vs 63,6%,
1987) i la resta de mercats emissors, com el
francès i l’italià, continuen registrant els majors percentatges de concentració de visites
durant els mesos d’estiu (68,8% i 90,1%, respectivament).

A les Balears, els fluxos anuals de l’arribada
de turistes presenten una elevada concentració durant els mesos de la temporada alta,
els quals, en termes globals, s’han mantengut
pràcticament constants al llarg dels darrers vint
anys. En aquest sentit, pel que fa al turisme internacional, actualment el 62,7% dels turistes
estrangers es concentren durant la temporada
alta, percentatge que supera en 4,7 punts percentuals el corresponent a l’any 1987. Aquesta
situació s’explica, fonamentalment, arran de la
distribució dels fluxos turístics procedents dels
distints mercats d’origen, de manera que si bé
amb el pas del temps el turisme alemany ha

Gràfic 2.14
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bé és cert que el major percentatge de visitants
es registra els mesos d’estiu (47,4%), durant la
temporada baixa concentra el percentatge més
elevat de totes les nacionalitats (21% vs 6,9%,
mercats internacionals).

Aquesta situació, que es configura d’acord
amb el comportament estacional de cadascun dels principals mercats emissors, revela
que la demanda d’allotjament turístic a les
Balears prové, fonamentalment, dels mercats
alemany i britànic (30%-35%), si bé aquest
darrer té tendència a registrar taxes lleugerament superiors. D’altra banda, el mercat alemany explica la major part de la taxa
d’ocupació durant la temporada mitjana
(35%-40%), mentre que el turisme domèstic
protagonitza, essencialment, la temporada
baixa (arriba a superar el 40%).

En aquest context, l’oferta turística rau condicionada al patró eminentment estacional
marcat per la demanda, fet que es reflecteix,
fonamentalment, en la taxa d’ocupació de la
planta d’allotjament turístic i en les variacions de la disponibilitat que presenta al llarg
de l’any. En aquest sentit, la taxa d’ocupació
dels establiments d’allotjament de les illes
varia des de taxes superiors al 85% durant la
temporada alta –que frega el 100% durant el
mes d’agost–, fins a taxes inferiors al 45% de la
planta oberta al llarg de la temporada baixa,
polarització que s’ha accentuat al llarg de la
darrera dècada.

D

En qualsevol cas, cal tenir en compte que,
enfront de la intensificació del patró estacional, l’oferta mensual de places d’allotjament
ha tendit, igualment, a disminuir durant els
mesos que no corresponen a la temporada
alta. Així les coses, la planta oberta oscil·la,
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actualment, entre el 100% del període de màxima afluència i percentatges inferiors al 15%
durant la temporada baixa, mentre que fins a
finals de la dècada dels noranta la capacitat
mínima en actiu se situava al voltant del 20%.
Tot plegat assenyala que les Balears palesen el
patró estacional més marcat del conjunt de
comunitats autònomes espanyoles i, així mateix, un dels més representatius de les principals destinacions competidores de la Mediterrània (Aguiló et al., 2005).

(Rosselló et al., 2006)– tenen també un paper clau. Així, Rosselló et al. (2004) conclouen que a mesura que la renda creix, el patró
estacional dels alemanys i dels britànics que
visiten les illes disminueix. Addicionalment,
un descens dels preus relatius no només estimula la demanda, sinó que també inf lueix
en una major dispersió dels f luxos turístics al
llarg de l’any. Així mateix, encara que la introducció de la moneda única impossibilita
utilitzar polítiques canviàries per estimular la
demanda, un euro fort, com el dels darrers
anys, incideix favorablement en l’evolució de
l’estacionalitat dels països emissors fora de
la UME, tal com s’ha evidenciat en el passat
en el cas del mercat britànic.

Encara que les desigualtats interanuals que
s’observen en la distribució de l’arribada de
turistes al llarg de l’any es poden atribuir a
factors estructurals que dif iculten la modif icació del patró estacional, les oscil·lacions
tant de la renda dels consumidors com
dels preus relatius de la destinació –principals determinants de la demanda turística

Gràfic 2.16
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gressivament, la creació d’una sèrie de productes de desestacionalització amb la finalitat de
diversificar l’oferta turística existent –basada, essencialment, en el sol i platja– i d’ampliar la temporada de major activitat. L’articulació d’alguns
d’aquests productes –que actualment constitueixen segments de mercat concrets amb un menor o major nivell de desenvolupament–, ha implicat la creació d’establiments especialitzats i la
generació de certs instruments i infraestructures,
com és el cas de l’ampliació de la xarxa cicloturística, l’establiment de rutes per al senderisme i
el turisme eqüestre, l’ampliació i creació de ports
esportius per impulsar el turisme nàutic i la generació d’itineraris guiats, en el cas del turisme cultural, entre d’altres. Val a dir que, fins ara, bona
part de la política pública de desestacionalització
s’ha recolzat, fonamentalment, en l’articulació
de campanyes de promoció –sobretot arran de la
creació de l’IBATUR l’any 1989– per divulgar entre
el públic objectiu els nous productes i possibilitats de l’arxipèlag com a destinació més enllà de
les tradicionals vacances d’estiu. Des del punt de
vista legislatiu, el Decret 13/2004, de 6 de febrer,
preveu i regula la participació del Govern de les
Illes Balears en el finançament de projectes destinats a pal·liar l’estacionalitat turística, a través,
per exemple, de la subvenció d’iniciatives municipals orientades al foment del turisme alternatiu i
a la creació o adaptació de les infraestructures,
l’oferta i la promoció que potenciï la destinació
en temporada baixa.26

els fluxos d’entrada, fonamentalment els provinents del mercat alemany, principal consumidor d’aquest tipus de turisme. Altres segments
específics de mercat que contribueixen, actualment, a pal·liar l’estacionalitat turística balear,
des de l’aprofitament de la mateixa dotació
d’infraestructures i equipaments de sol i platja
en temporada mitjana i baixa, són els relacionats
amb el turisme sènior, que arran dels programes
públics promoguts des de l’Administració nacional i regional ha palesat al llarg de les darreres
dècades una marcada tendència a l’alça.

Així mateix, els canvis produïts en l’esdevenir
propi del mercat turístic de les illes i en els gustos i preferències dels turistes han contribuït a
estimular la demanda en segments de mercat
específics com el turisme rural i d’interior, el turisme de creuers, el turisme de salut i el turisme
de cap de setmana. En la mateixa línia, el desenvolupament palesat –sobretot durant la darrera dècada– pel turisme de segona residència ha
contribuït, en certa manera, a desestacionalitzar

Mentrestant, des del punt de vista de l’oferta,
els motius principals que expliquen l’interès
de la diversificació del producte turístic rauen,
d’una banda, en l’intent permanent de combatre el patró estacional de l’activitat, per la
qual cosa s’impulsen aquells segments que permeten ampliar el període de màxima activitat i
que, per tant, ofereixen la possibilitat de minimitzar els desequilibris estructurals referits a la
infrautilització d’infraestructures i als desajus-
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2.2.3. Segmentació
Els canvis en els gustos i les preferències dels turistes han anat derivant arreu del món en la demanda de tota una sèrie de productes i serveis
lligats a l’experiència turística, els quals, amb el
temps, han esdevengut noves motivacions per a
viatjar. A tall d’exemple, des del punt de vista de
la demanda, l’evolució dels valors i l’estil de vida
de les societats occidentals ha anat conferint
una importància creixent a aquelles experiències
que impliquen un major gaudi de la naturalesa
i l’entorn, tot basant-se en una major conscienciació envers la necessitat de desenvolupar-se
d’una manera sostenible.27 Així mateix, els canvis
provocats en l’àmbit acadèmic i laboral han derivat en una estructuració diferent de les vacances,
que ha variat tant la freqüència com la durada
de les estades fora del territori de residència.

26

A tall d’exemple, vegeu la Resolució del conseller de Turisme, de 10
de març de 2004, de convocatòria
d’ajuts urgents als municipis
de les Illes Balears per pal·liar
l’estacionalitat turística (BOIB 043,
25 de març).
27

Per a més informació, consultau
el subapartat 2.2.1. Caracterització
i motivació dels turistes.
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taments laborals generats durant els mesos de
menor intensitat turística.
Les tendències palesades pel mercat turístic internacional i la progressiva reducció de la despesa mitjana efectuada pels turistes de vacances
han conduït les Balears a promoure, al llarg de
les dues darreres dècades, segments d’activitat
específics que, la major part de les vegades, es
combinen fortament amb el producte tradicional de sol i platja i, alhora, són més rendibles en
termes dels ingressos per visitant que reverteixen
a l’arxipèlag. En aquest sentit, val a dir que, si bé,
en general, el desenvolupament de la major part
dels segments de mercat articulats es fonamenta
en la utilització dels recursos i les infraestructures propis de l’activitat bàsica, d’altres suposen
la promoció de recursos turístics no vinculats especialment a les zones litorals, que requereixen,
per tant, el foment de noves instal·lacions i equipaments o l’obertura controlada de certs espais
naturals adequadament dotats per a la utilització turística.
En aquest context, les accions duites a terme
en l’àmbit de la promoció turística i les dinàmiques mateixes del mercat han permès desenvolupar a les Balears una sèrie de segments específics relacionats amb l’esport –com el turisme de golf i el cicloturisme–, l’esbarjo –com el
turisme nàutic i el turisme de creuers–, la relació amb la naturalesa i els valors locals –com
ara el turisme rural/agroturisme/d’interior–,
les activitats professionals –com el turisme de
congressos, reunions i incentius– i d’altres relacionats amb la promoció social –com el turisme sènior–. Paral·lelament, els canvis en les
preferències i motivacions de la demanda han
provocat, de manera natural, la generació d’un
turisme residencial –també anomenat de segones residències–, que s’ha vist afavorit pel dinamisme experimentat durant la darrera dècada
pel mercat immobiliari balear.

D’acord amb l’abast de la informació disponible,
el turisme nàutic, juntament amb el turisme de golf,
constitueix un dels primers intents de diversificar
l’oferta turística de l’arxipèlag. En aquest sentit, les Balears disposen, actualment, de 65 ports
esportius (vs 50, 1987), que ofereixen un total de
19.983 amarratges, xifra que ha augmentat un
30% durant els darrers vint anys. Val a dir que
aquest resultat manifesta un augment tant
de la mida de les instal·lacions (307 amarraments/port, 2006 vs 279, 1987) com de la ràtio
d’amarratges per quilòmetre de costa (16, 2006
vs 11, 1987). La demanda d’aquest tipus de turisme ha anat augmentant amb la creació progressiva de nous equipaments i, així mateix, amb la
relativa pèrdua d’elitisme del segment, fins que
l’any 2006 s’han registrat un total de 292.813 turistes, contingent que representa el 2,3% del total
de visitants arribats a les Balears. Així les coses,
si bé l’activitat nàutica no contraresta el patró
turístic estacional –per tal com la major part
d’aquesta activitat es concentra en la temporada alta–, cal assenyalar que la despesa per turista i dia que acaba revertint a les illes (111,50 €)
se situa part damunt de la mitjana (106 €), fet
que, juntament amb una estada de durada superior (14,1 dies vs 11 dies, mitjana), constitueix
una important entrada potencial de recursos a
les illes (460,35 milions d’euros, 2006; 5,1% del
total). Addicionalment, s’han de tenir en compte
els ingressos que deriven del turisme nàutic més
enllà de la temporada de major activitat, en termes de la generació d’activitats complementàries
relacionades amb la compravenda, el lloguer, el
manteniment i la hibernació d’embarcacions.
L’aprofitament d’una posició geogràfica i d’unes
condicions climàtiques privilegiades per a la navegació ha permès que, més enllà de la utilització del
medi marí per a l’oci i l’esbarjo, els ports comercials de les Balears constituesquin una oportunitat
per desenvolupar el segment associat als creuers
turístics. La puixança d’aquest segment manifesta-
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Gràfic 2.17
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da durant les dues darreres dècades arreu del món
s’ha deixat sentir, igualment, a les illes, tant en el
nombre de bucs (649, 2006 vs 120, 1987) com
de passatgers (1.060.060, 2006 vs 60.833, 1987)
atracats a les costes de l’arxipèlag. Val a dir que,
des del punt de vista essencialment turístic, cal distingir entre els creuers que fan escala a les illes i els
que prenen un port de les Balears com a base.28
En aquest sentit, el CITTIB estima que aquest segment turístic va aglutinar l’any 2006 el 76,4% del
total de passatgers arribats en creuers a les illes.29
Així mateix, és necessari assenyalar que el turisme de creuers constitueix el segment específic de mercat que aporta el major percentatge de turistes (8,6%, 2006), tenint en compte, sobretot, que durant la darrera dècada els
creuers que prenen el port de Palma com a
base han arribat a multiplicar per 5,2 vegades
el nombre de passatgers desembarcats. No
obstant això, des del punt de vista econòmic,

l’aportació del turisme de creuers es xifra en
el 0,8% de la despesa turística total, atenent,
d’una banda, la reduïda durada de l’estada
(1,5 dies) i, de l’altra, la despesa per turista i
dia que acaba revertint a les Balears (59 €),
import que respon a les despeses efectuades a terra (restauració, bars i transport,
fonamentalment). En qualsevol cas, el turisme de creuers és un segment turístic que
no s’ha de menysprear atès el seu potencial
de creixement actual i el poc consum territorial que necessita, malgrat que el patró
estacional coincideix fortament amb el del
producte tradicional.
Per la seva banda, el turisme de golf ha anat
evolucionant a les illes d’una manera molt semblant al desenvolupament del turisme de masses. Així les coses, durant el període 1987-2006,
la dotació d’equipaments ha augmentat fins a
un total de 23 camps (vs 9, 1987), tres quar-

28

Els ports de Palma, Alcúdia,
Maó, Eivissa i la Savina acullen les
escales dels creuers, mentre que
només el port de Palma actua com
a port de base.

29

El CITTIB, en aquest cas,
computa com a turistes el total de
passatgers arribats en creuers que
fan escala a les illes més la meitat
dels passatgers arribats en creuers
que prenen com a base els ports de
les Balears.
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Gràfic 2.18
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tes parts dels quals ofereixen la possibilitat
de realitzar un recorregut de devuit forats. El
turisme de golf ha permès, en certa manera,
l’aprofitament de la infraestructura turística
ociosa durant els mesos de primavera i tardor,
si bé, encara a hores d’ara, la seva representativitat, amb un total de 84.752 turistes, continua sent escassa (0,7% del total). Així mateix,
l’aportació del segment en termes d’ingressos
segueix representant un percentatge residual
(1,8%, 2006), tenint en compte, en part, que
l’estada mitjana dels golfistes i els seus acompanyants (9,9 dies) és sensiblement inferior a la
mitjana (11 dies), tot i que la despesa individual
per dia és una de les més elevades d’entre tots
els segments (157,35 €).
Així mateix, el foment de les illes com a destinació apta per a la pràctica del cicloturisme suposa
encetar un altre segment basat en l’esport que,
com el turisme de golf, tracta de contribuir, sobretot, a minimitzar l’estacionalitat turística.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

El cert és que, arreu d’Europa, la concepció
d’aquesta pràctica més enllà de l’àmbit del ciclisme professional o federat ha permès que el
nombre de cicloturistes a les Balears s’hagi anat
incrementant fins a un total de 84.752 visitants
anuals, xifra que duplica amb escreix la corresponent a la primera estimació efectuada l’any
1995 (35.000 cicloturistes). Aquesta tendència
ha anat acompanyada d’un augment de la infraestructura orientada a la pràctica d’aquest esport, fins que l’any 2004 la Conselleria de Turisme va decidir crear una xarxa cicloturística arreu
de l’arxipèlag tot aprofitant l’equipament de la
xarxa viària terciària i el seu interès paisatgístic.
Així les coses, l’any 2006 les Balears tenen 39 rutes aptes per a la pràctica tant de la bicicleta de
muntanya com de carretera, que sumen un total
de 1.157,6 quilòmetres. En termes de concentració dels visitants, cal assenyalar que l’afluència de
cicloturistes a les illes respon a un patró marcadament estacional, atès que s’aglutinen, sobretot, a l’inici de la primavera. Econòmicament, la
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Gràfic 2.19
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relativa joventut del segment explica que a hores
d’ara la seva contribució als ingressos turístics
sigui gairebé testimonial (0,7%, 2006), tot i que
cal tenir en compte que, segons les estimacions
disponibles, tant l’estada mitjana (9,7 dies) com
la despesa efectuada per turista i dia (73,9 €)
són inferiors a la mitjana del sector (11 dies i
106 €, respectivament).
Paral·lelament, el desenvolupament de certs segments de mercat fora de les zones estrictament
litorals, si bé no han permès contrarestar totalment el patró estacional de sol i platja, han contribuït, igual que el cicloturisme, a allargar la temporada d’activitat més intensa, amb la qual cosa
engreixen, en major o menor grau, l’anomenada
temporada mitjana. En aquest sentit, el turisme
rural –duit a terme a les zones d’interior– i el turisme de reunions i congressos –localitzat, principalment, en l’àmbit urbà– configuren dues alternatives força diferents que donen l’oportunitat de
rendibilitzar l’atractiu turístic de les illes.

Pel que fa al primer dels casos, l’aprovació del
Decret 62/1995, de 2 de juny, que regula la
prestació de serveis turístics en el medi rural de
les Illes Balears, va suposar el reconeixement i
l’articulació d’un nou segment de mercat que
no només responia a l’existència d’una demanda interessada en el medi natural, sinó que,
alhora, suposava una oportunitat per complementar l’economia del medi rural i interconnectar diversos sectors tradicionals. En el marc del
turisme rural, la normativa defineix tres modalitats turístiques –hotel rural, agroturisme i turisme d’interior–30 que exigeixen diferents requisits
formals als establiments que presten el servei
d’allotjament, atès que constitueixen la pedra
angular d’aquest tipus de turisme.
De llavors ençà, l’oferta d’allotjament en el medi
rural ha crescut exponencialment i ha multiplicat per quatre el nombre d’establiments operatius (244, 2006 vs 55, 1995) i per set el nombre
de places (3.930, 2006 vs 565, 1995). Aquest

30

L’article 2 del Decret 62/1995,
de 2 de juny (BOIB núm. 80, de 24
de juny de 1995), defineix les tres
modalitats de prestació de serveis
turístics en el medi rural. En aquest
capítol s’utilitza el terme ‘turisme
rural’ com a denominació genèrica
del conjunt del segment.
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Definició formal del segment
extreta de Turespaña (2002).
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superior a la mitjana (56,56 €/dia) i, de l’altra,
una durada de l’estada inferior (7,5 dies vs 11
dies, mitjana), arran, sobretot, del comportament dels turistes espanyols (5,6 dies).

fet ha permès que, actualment, el turisme rural aglutini una cinquena part dels establiments
extrahotelers de l’arxipèlag, si bé, d’acord amb
la seva reduïda dimensió (16,1 places per establiment vs 86,7 oferta extrahotelera), tan sols
representen el 3,8% de les places disponibles.
Alhora, els demandants d’aquesta modalitat
turística han augmentat, segons dades de l’INE,
fins a assolir, l’any 2006, un total de 90.808 turistes, el 78,1% dels quals són estrangers, principalment de nacionalitat alemanya. Val a dir
que, malgrat que l’afluència al llarg de l’any
presenti un patró estacional clar, el degoteig de
turistes els mesos de març, abril, octubre i novembre permet allargar la temporada de major
activitat i alimentar la temporada mitjana.

En un altre context, el turisme de reunions i congressos, segment que recull els viatgers que es
desplacen per participar en congressos, convencions, viatges d’incentius i altres reunions i jornades similars convocades per motius professionals
o associatius,31 ha registrat a les Balears una tendència creixent durant les dues darreres dècades,
fet que ha permès experimentar les possibilitats
desestacionalitzadores i d’impuls a la despesa
d’aquest producte turístic. En aquest sentit, val a
dir que, si bé el liderat en l’àmbit dels grans congressos i reunions correspon, actualment, a les
ciutats de major envergadura i d’elevada especialització en la matèria –com ara Madrid i Barcelona, en el mercat espanyol–, sembla factible
que les illes puguin seguir articulant estratègies
per situar-se competitivament en el segment de

En termes econòmics, s’estima que el turisme rural va ingressar l’any 2001 un total de
72,6 milions d’euros, xifra que representa l’1,5%
de la despesa efectuada a les Balears i que recull,
d’una banda, una despesa per turista (115,5 €/dia)

Gràfic 2.20
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reunions d’una menor dimensió, en termes del
nombre de participants. Específicament, el focus
de desenvolupament d’aquest segment turístic
es concentra a Palma, ciutat que d’acord amb la
seva grandària i dotació d’infraestructures atreu
la major part dels participants en congressos i reunions amb seu a les illes.

demanda d’aquest segment turístic. Sens dubte,
el major atractiu del segment rau en el seu impacte econòmic potencial, atès que la despesa per turista i dia que reverteix a les Balears (203,6 €) es
configura com una de les més elevades del mercat
turístic (106 €, mitjana), si bé, en qualsevol cas,
cal tenir en compte que l’estada mitjana, atenent la
motivació principal del viatge, és reduïda (4,6 dies
vs 11 dies, mitjana). Amb tot, el turisme de congressos i reunions, amb una despesa total de
210,6 milions d’euros, va aportar el 2,3% dels recursos ingressats l’any 2006.

Segons Garau (2006), el segment de reunions i
congressos va comptabilitzar l’any 2006 un total
de 3.736 esdeveniments, que reuniren 167.261 turistes, xifra que representa l’1,3% del volum anual
de visitants. Val a dir que gairebé la totalitat dels
esdeveniments es varen celebrar, com és habitual, en els establiments hotelers que disposen
d’instal·lacions per a aquesta finalitat, d’acord
amb l’encara incipient infraestructura específica,
tot esperant la construcció del Palau de Congressos de Palma que, més enllà d’ampliar la infraestructura a aquests efectes, permetrà impulsar la

D
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En qualsevol cas, el turisme de reunions i congressos presenta l’avantatge de concentrar-se
fortament durant els mesos de maig, juny, setembre i octubre i, d’aquesta manera, permet
compensar part de la pèrdua de l’afluència de
visitants que es produeix durant la primavera i la
tardor. Les bones expectatives envers l’evolució
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futura del segment, comunes en l’àmbit nacional i internacional, conviden a traçar una estratègia decidida que capitalitzi l’existència d’una
planta hotelera adequada per satisfer les necessitats d’aquest tipus de visitants, d’uns atributs
naturals (clima, paisatge, etc.) força atractius
per atreure i complementar l’estada i d’unes
bones connexions amb la resta d’Espanya i Europa, atès que els principals mercats emissors
són el domèstic i l’alemany (38% i 31% dels turistes, respectivament).
32

Per a més informació, vegeu
Mundosenior (2004).

Així les coses, potser els segments que, de manera planejada o natural, contribueixen amb
més força a combatre el patró estacional del
producte tradicional siguin el turisme social i el
turisme residencial.
Pel que fa al primer dels casos, l’any 1985,
l’Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO,
abans INSERSO) va posar en marxa el Programa de Vacances per a Majors, amb la finalitat
d’enriquir el temps d’oci de la gent gran i millorar-ne la qualitat de vida i, alhora, afavorir
la creació i el manteniment de l’ocupació en el
sector turístic i el seu entorn, a més de proporcionar ocupació hotelera en èpoques de baixa
activitat (IMSERSO, 2004). De llavors ençà, les
Balears han estat la destinació espanyola que
més visitants ha rebut sota aquesta modalitat
turística, instrumentada en campanyes que, en
termes generals, s’inicien els mesos d’octubre i
finalitzen entre els mesos de maig i juny. Aquest
fet, que ha permès compensar part del decalatge d’ingressos i d’ocupació que es produeix
en temporada baixa, pren una rellevància especial si es té en compte que la prestació del
servei es recolza en exactament els mateixos
equipaments i infraestructures que cobreixen la
demanda de sol i platja a l’estiu. Així les coses,
durant la temporada 2005/2006, el nombre
d’usuaris que viatjaren a les Balears amb aquesta modalitat de turisme social es va enfilar fins

a les 171.242 persones, xifra que representa el
6,1% dels turistes espanyols arribats al llarg de
l’any i, més concretament, el 10,8% dels turistes
espanyols que visiten l’arxipèlag en temporada
mitjana i baixa. Tot i que es desconeix la despesa turística efectuada pels turistes d’aquest segment, els estudis disponibles assenyalen que a
les Balears, durant la temporada 2003/2004, es
varen generar uns ingressos totals de 75,15 milions d’euros i es crearen 1.889 llocs de feina,
xifres que representen, ambdues, el 31,5% dels
registres corresponents al conjunt de l’Estat.32
Addicionalment, s’han de tenir en compte altres iniciatives duites a terme en aquest segment per l’Administració autonòmica, com ara
el Pla Oci 60 promogut per la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears a través de
l’IBATUR. Aquesta iniciativa, que permet que la
gent gran resident a les illes pugui viatjar arreu
de l’arxipèlag, va aglutinar durant la temporada 2005/2006 un total de 9.806 turistes, dels
quals el 43% visità Menorca, el 32,4% les Pitiüses i el 24,6% restant, Mallorca.
Paral·lelament, és necessari destacar que la
transformació dels estils de vida arreu d’Europa
i els canvis en les motivacions i formes de viatjar,
han constituït la base per encetar un segment
d’activitat addicional, conegut amb el nom de turisme residencial. El turisme vinculat a la possessió de segones residències per part d’estrangers
s’inicià l’any 1986 arran de l’entrada d’Espanya
a la Unió Europea, per bé que no va ser fins ben
entrada la dècada dels noranta que va prendre
més força d’acord amb el dinamisme experimentat pel sector immobiliari. Les condicions climàtiques i els atributs naturals i paisatgístics de
les illes, juntament amb les facilitats de transport
i comunicació amb els països europeus d’origen,
són alguns dels factors que han propiciat l’impuls
d’aquest segment turístic. Si bé no hi ha registres
que permetin quantificar directament el nombre
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de turistes que s’adhereixen a aquesta modalitat a les Balears, alguns estudis recents estimen
que el turisme residencial copa entre el 39% i el
44% del total de turistes arribats a l’arxipèlag.33
Entre els avantatges del turisme residencial, cal
assenyalar l’elevat grau de fidelització del turista –ara propietari d’un habitatge que necessita
amortitzar–, la possibilitat de contrarestar les
fluctuacions a la baixa de l’afluència turística
global i el trencament del patró estacional tradicional. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, si
bé l’evidència palesa que durant la temporada
alta el turisme residencial es multiplica, així com
en el conjunt del mercat, el cert és que la llarga
durada de l’estada mitjana dels turistes residencials i l’atractiu que revesteix per a bona part dels
turistes europeus la docilitat del clima insular en
èpoques distintes a l’estiu, permeten aplacar el
decalatge que experimenta el mercat turístic balear una vegada finalitzada la temporada alta.

2.2.4. Estructura empresarial
El fet que el sector turístic s’articuli al voltant
d’una demanda derivada i no finalista explica
que el creixement i la competitivitat del sector
depenguin, en primera instància, de les unitats
de negoci que el componen. Així, l’anàlisi de les
diferents activitats empresarials –grau d’atomització, dimensió, correspondència entre oferta i
demanda, etc.– és cabdal per avaluar no només
l’evolució d’aquestes activitats sinó la del conjunt del sector, atès que la interrelació d’empreses i activitats, mitjançant l’organització i la permanència de nexes amb altres empreses del sector, és una condició indispensable per garantir
la satisfacció del turista i maximitzar els efectes
multiplicadors que deriven de l’activitat.
Amb tot, partint, necessàriament, de l’anàlisi individual de les activitats més representatives del
sector, aquest apartat –d’acord amb la delimitació efectuada a la primera part del llibre blanc–

analitza la configuració empresarial en àmbits
tan diversos com l’allotjament, la restauració,
el transport, la intermediació i la comercialització i l’oci i l’entreteniment.
2.2.4.1. Allotjament
Les empreses turístiques d’allotjament són, segons la Llei general turística de les Illes Balears
(2/1999, de 24 de març), aquelles que de manera professional i habitual ofereixen allotjament
en un establiment obert al públic, amb o sense
serveis complementaris. Segons aquesta definició, l’oferta d’allotjament constitueix, sens dubte, una peça clau en la provisió del servei turístic,
per tal com contribueix a definir el producte, en
condiciona la diferenciació i determina, en bona
part, l’especialització turística de la destinació.
Val a dir que les profundes transformacions experimentades pel fenomen turístic, a mercè de
la globalització, el creixement econòmic i la consolidació de l’estat del benestar, han anat modificant les preferències i les demandes dels turistes potencials, fet que ha incidit, encara més,
en el caràcter de l’allotjament com a element
definidor de la qualitat del servei. En aquest escenari, cal tenir en compte que la concepció de
l’allotjament, com a part integrant del producte turístic, ha variat considerablement al llarg
del procés de creixement i consolidació de les
Balears com a destinació. Així les coses, amb el
pas del temps, l’oferta d’allotjament ha passat
de considerar-se una peça necessària en la provisió del servei, però secundària en termes del
valor que confereix a l’experiència turística, a
ostentar una elevada representativitat, tant en
termes de la configuració del producte com de
la satisfacció obtenguda pel turista i la valoració general que finalment n’efectua.
Des d’una perspectiva agregada, el desenvolupament de la planta d’allotjament turístic ha
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Les dades fan referència als estudis de Mateu i Riera (2006) i de
la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació de Mallorca (2006),
respectivament.
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Dades de l’1 de gener de 2007
extretes del Directorio central de
empresas (DIRCE) de INE.
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provocat que el col·lectiu d’empreses que la
suporten assolesqui una representativitat significativa sobre el teixit empresarial i la capacitat
generadora d’ocupació regional. Així, segons el
directori central d’empreses de l’INE, la provisió
de l’allotjament turístic es concentra en un total
de 1.634 empreses, que constitueixen el 8,4% de
la indústria turística i l’1,8% de les empreses dedicades a la provisió de béns i serveis no agraris
de les Balears.34 D’acord amb el caràcter marcadament atomitzat de la demografia empresarial
insular, la major part de les empreses d’allotjament operen amb menys de deu assalariats al
seu càrrec, si bé és una de les poques activitats
de l’arxipèlag que opera amb empreses de més
de cinc-cents assalariats i, així mateix, l’única que
disposa d’entitats de més de cinc mil efectius.

que tenen un sol establiment fins a les empreses, sovint de caràcter familiar, que operen amb
un nombre reduït d’establiments i les grans cadenes hoteleres, que agrupen la quota més elevada de la planta d’allotjament total. Aquesta
situació justifica, en tot cas, l’augment de la
participació de les empreses d’allotjament sobre la indústria turística regional a mesura que
s’incrementa la dimensió de les unitats.
En aquest marc, les empreses que operen en el
segment de l’allotjament turístic presten una
oferta que l’any 2006, segons els registres de la
Conselleria de Turisme, es concreta en un total
de 423.259 places, repartides en 2.624 establiments. Des d’un punt de vista transversal,
l’oferta d’allotjament és susceptible de ser dividida en dos grans grups que atenen característiques força diferenciades:

Aquesta elevada polarització de l’entramat
empresarial del sector de l’allotjament turístic
s’explica arran de la confluència d’estructures
força diferenciades, que van des de les unitats

Oferta hotelera: constitueix la pedra angular
de l’oferta d’allotjament turístic regional, atès
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que acull el 75,4% de les places ofertes. Val a dir
que en aquest grup s’atansen modalitats distintes, entre les quals, l’hotelera pròpiament dita,
és la majoritària en termes de places (199.181),
seguida de les variants d’hotel-apartament
(86.286) i, de manera residual, pels hostals,
els hostals-residència i els hotels-residència
(21.793) i les pensions i similars (1.720).
Cal esmentar que la grandària dels hotels
(282,9 places/est.) i dels hotels-apartament
(394 places/est.) condiciona fortament la mida
mitjana dels establiments d’aquest segment de
l’oferta (221,5 places/est.).
Oferta extrahotelera: aglutina una variada
oferta d’allotjaments, entre els quals destaca el paper preponderant de la provisió de
places en apartaments turístics (97.403), les
ciutats de vacances (7.836) i els establiments
que operen sota les diferents modalitats de

turisme rural (3.930), seguits d’altres menys
nombrosos com els càmpings turístics (2.762)
i les residències-apartament (2.348). En aquest
segment, la mida mitjana dels establiments
(93 places/est.) recull realitats extremes que
van des de la grandària de les ciutats de vacances (653 places/est.) fins a la reduïda dimensió dels establiments rurals (16 places/est.), si
bé en el segment més nombrós, el dels apartaments, la dimensió se situa prop de la mitjana
(101,9 places/est.).
Des d’una perspectiva temporal, l’evolució de
l’oferta d’allotjament turístic a les Balears durant el període 1987-2006 s’ha saldat amb un
increment del 35,3% del nombre de places i un
augment del 9,7% del nombre d’establiments.
Atenent el tipus d’oferta, cal assenyalar que
aquest resultat s’explica d’acord amb la creació
de llits tant en l’àmbit hoteler (34%) –especial-
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ment en la variant d’hotel-apartament (108%,
des de la seva aparició l’any 1994), atès que
l’oferta de llits pròpiament hotelers ha crescut
un 6,3%–, com en l’extrahoteler (38,8%), si bé,
en el primer dels casos, aquest procés s’ha duit
a terme de manera paral·lela a un descens del
nombre d’establiments (-14,8% vs 63%, oferta extrahotelera). En qualsevol cas, els canvis
produïts a la planta d’allotjament turístic són
susceptibles de ser explicats en tres trams temporals diferenciats:
1987-1990: la planta d’allotjament turístic experimenta un període d’expansió derivat, d’una
banda, de la bonança econòmica generalitzada
tant a nivell nacional com internacional i, de
l’altra, de la fase del cicle de vida en què es troba el producte turístic balear. En aquest sentit,
després de dues dècades d’intens creixement, el
nombre de places avança a un ritme del 7,9%
anual, mentre que el nombre d’establiments,
amb un increment del 5,1% anual, s’enfila fins

85,2

a un màxim de 2.759 unitats d’allotjament que,
posteriorment, no tornarà a assolir-se.
1991-1994: si bé es pot pensar a priori que
la inversió turística va quedar paralitzada per
la crisi econòmica viscuda a nivell mundial, el
cert és que, juntament amb els condicionants
de l’entorn, la planta d’allotjament turístic va
iniciar un procés de reconversió de l’oferta disponible amb la finalitat d’ajustar-se a la normativa vigent i als canvis en els gustos i preferències dels turistes. Així les coses, durant aquest
quadrienni, la planta d’allotjament descendeix
a un ritme del 3,8% anual, fins que l’any 1994
assoleix, amb un total de 2.351 establiments,
el nivell mínim del període 1987-2006. No obstant això, el nombre de llits a disposició del públic es manté relativament estable, atès que es
redueix a una taxa mitjana anual del 0,5%.
1995-2006: el naixement i l’expansió de destinacions competidores de les illes, sobretot
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ents (dreta)
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a l’àrea de la Mediterrània, juntament amb el
grau de maduresa assolit pel producte turístic
balear, expliquen l’ampliació contenguda de la
planta d’allotjament durant aquesta dècada.
En aquest sentit, tant el nombre d’establiments
com de places s’han mantengut força estables,
atès que han anat creixent a un ritme del 0,1%
anual i, fins i tot, cal assenyalar la completa
congelació de l’oferta de llits disponibles durant el bienni 2005-2006.
Més enllà de l’evolució purament quantitativa,
durant el període 1987-2006, la planta d’allotjament turístic de les Balears ha experimentat importants canvis qualitatius que han alterat tant
la seva composició com la configuració del producte turístic final. Principalment, aquesta transformació ha afectat, d’una banda, la distribució
de l’oferta entre les diferents tipologies dels establiments i, de l’altra, el transvasament de places
entre les diferents categories. Així, en primer lloc,
destaca l’aparició de noves modalitats d’allotjament, tant en l’àmbit hoteler com extrahoteler, la
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qual cosa ha provocat l’esgotament i/o la transformació d’altres tipologies fortament arrelades
vint anys enrere.
En aquest sentit, la promulgació l’any 1995 del
Decret 62/1995, de 2 de juny, que regula la prestació de serveis turístics en el medi rural de les Illes
Balears, va suposar el reconeixement d’un nou
segment de mercat que, de la seva creació ençà,
ha augmentat exponencialment, fins al punt de
quadruplicar amb escreix el nombre d’establiments i de septuplicar el nombre de places.
Actualment, l’oferta rural aglutina una cinquena
part dels establiments extrahotelers de l’arxipèlag i el 3,4% de les seves places.35 Paral·lelament,
l’amortització de places s’ha produït, sobretot, en
el segment dels establiments associats a un servei
turístic menys desenvolupat, com ara els hostals
(-77,8%) i les cases d’hostes (-62,5%). Tot plegat
ha derivat en una major participació de l’oferta
extrahotelera en termes d’establiments (45,8%,
2006 vs 30,9%, 1987), si bé l’oferta hotelera

35

Per a més informació sobre la
constitució d’aquest nou segment
de mercat, consultau el subapartat 2.2.3. Segmentació, d’aquesta
part segona de l’obra.
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continua copant el major percentatge de places
(75,4%, 2006 vs 76,6%, 1987).
En segon lloc, el procés de reconversió i modernització de la planta d’allotjament turístic
balear ha concentrat bona part dels esforços a
amortitzar part de les places de categoria inferior amb la finalitat última de millorar la qualitat de l’oferta, tot recolzant-se en la normativa
desenvolupada per l’Administració autonòmica pel que fa al cas. Sens dubte, la major part
d’aquesta tasca s’ha duit a terme en l’àmbit de
l’hoteleria i es poden distingir dues fases ben diferenciades al llarg de tot el procés:
1987-1996: s’impulsa l’oferta de places de tres
estrelles (66%, 2006 vs 45%, 1987) en detriment
de places de les dues categories immediatament
anteriors (19,4%, 2006 vs 43,3%, 1987). Aquest
fet erigeix la planta hotelera de tres estrelles en
l’establiment turístic característic del producte
de vacances de sol i platja balear.

1997-2006: es fomenta la creació de places de
quatre (25,4%, 2006 vs 13%, 1987) i de cinc estrelles (2,8%, 2006 vs 0,6%, 1987) d’acord amb
la progressió dels plans de reconversió iniciats
durant la dècada anterior. No obstant això, val
a dir que aquesta nova fase respon, així mateix,
a la necessitat d’atendre els requeriments d’una
part de la demanda, caracteritzada per l’exigència d’una major qualitat i de tota una sèrie de
serveis complementaris a l’experiència turística.
Així mateix, val a dir que el mateix procés de
transvasament de places s’observa en l’àmbit
dels establiments inscrits a la categoria d’hotelapartament, si bé en aquest cas es diferencia del
duit a terme a la planta estrictament hotelera, fonamentalment, en dues qüestions. D’una banda,
la tardana posada en funcionament d’aquesta
modalitat d’allotjament va derivar en el fet que
la dotació d’establiments de tres estrelles (84,1%,
1994) fos, des del principi, superior a la de categories inferiors (7,7%, 1994). D’altra banda, si bé

Gràfic 2.26
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amb el pas del temps també s’ha engreixat l’oferta de quatre i de cinc estrelles, cal assenyalar que
aquests establiments han avançat (39,7%, 2006
vs 8,1%, 1994), en gran manera, sobre la base de
la reconversió de places de tres estrelles (56,4%,
2006 vs 84,1%, 1994), fet que no ha succeït en la
mateixa mesura en l’àmbit hoteler.

sada més fortament en la contenció dels costos
que no pas en la consecució de majors nivells
de qualitat. La maduresa del sector, l’enduriment de la competència a nivell internacional i
els canvis detectats en bona part de la demanda han alterat aquesta premissa i han fomentat, en certa manera, la reconversió de la planta
d’allotjament i la consciència envers la seva modernització al llarg del temps.

Tot plegat indica l’existència de tota una sèrie
de factors que no només expliquen els canvis
esdevenguts en l’oferta d’allotjament turístic,
sinó que, així mateix, han derivat en canvis de
l’estructura empresarial que la proveeix i dels
diferents models de negoci. La major part
d’aquests elements transformadors s’han gestat en els àmbits següents:

La transformació dels mitjans de comercialització: l’arribada de les tecnologies de la informació i les comunicacions i la creixent generalització del seu ús en l’àmbit del turisme
han provocat que els turistes disposin de més
informació a l’hora d’elegir i contractar el seu
viatge i, així mateix, que es pugui organitzar de
manera diferent a la fórmula del paquet turístic tradicional. En aquest sentit, la selecció i
contractació de l’allotjament de manera directa i independent de la resta dels elements del
viatge per part del consumidor final convida a

La definició del producte turístic balear i el seu
grau de maduresa: la concentració del desenvolupament del turisme balear en el segment de
sol i platja havia motivat, des dels seus inicis, el
plantejament d’una estratègia competitiva ba-

Gràfic 2.27
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prendre les mesures necessàries per projectar
una imatge de servei que satisfaci les necessitats del turista i que, sobretot, en cobresqui
les expectatives.

36
Per a més informació, vegeu el
subapartat 2.2.3. Segmentació,
d’aquesta part segona de l’obra.

37

Per a una anàlisi detallada
d’aquesta qüestió, vegeu el
subapartat 4.5.3. Regulació
administrativa dels establiments
d’allotjament, a la part quarta
d’aquesta obra.

L’aparició de noves fórmules d’allotjament: els
canvis en els hàbits i estils de vida dels turistes
reals i potencials han derivat en la progressió de
modalitats d’allotjament fora de l’oferta tradicional. Un dels exponents més destacables rau,
sens dubte, en el naixement i en la progressiva
expansió del turisme residencial, fora del circuit
de la planta d’allotjament clàssica.36
L’ampliació del bagatge normatiu: d’ençà que
el Reial Decret 3401/1983, de 23 de novembre, va regular el traspàs de funcions i serveis
de l’Estat en matèria de turisme a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els òrgans
legislatius autonòmics han aprovat i propugnat l’aplicació d’un corpus normatiu relacionat
amb l’ordenació del turisme, en general, i dels
establiments d’allotjament turístic, en particular. Entre el conjunt de disposicions disponibles
destaquen, a tall d’exemple, les recollides als
textos següents:37
• Llei 7/1988, d’1 de juny, de mesures transitòries
d’ordenació d’establiments hotelers i allotjaments turístics, per la qual, entre altres qüestions, s’exigeix l’autorització prèvia per a l’inici de
l’activitat, només s’autoritza la creació d’hotels
i apartaments de categoria superior, es fixa una
superfície mínima de solar per a cada plaça turística, s’estableix el requisit de disposar d’una
piscina d’unes dimensions determinades i es
plantegen els mecanismes que permetin fomentar la reconversió dels hotels obsolets.
• Llei 3/1990, de 30 de maig, del pla de modernització d’allotjaments turístics, a través de la
qual s’intenten adoptar mesures orientades a
la reconversió i renovació de places obsole-

tes, parc que en aquells moments s’estimava
en un total de cinquanta mil places.
• Decret 62/1995, de 2 de juny, regulador de la
prestació de serveis turístics en el medi rural,
distingeix la categorització dels allotjaments
turístics en tres modalitats: hotel rural, agroturisme i turisme d’interior.
• Llei 2/1999, de 24 de març, general turística
de les Illes Balears. Aquesta disposició marc
sorgeix amb la intenció de regular els diferents serveis que configuren l’activitat turística general, tot apostant decididament per la
qualitat de la destinació. Amb aquest motiu
s’estableix un paquet de mesures, entre les
quals destaquen l’obligatorietat de substituir
places antigues per places noves i l’acreditació dels establiments, procedent de les inspeccions duites a terme en virtut del pla de
modernització permanent.
Finalment, val a dir que, d’acord amb els processos de transformació esmentats, el teixit
empresarial que presta els serveis d’allotjament
turístic a les illes ha duit a terme un procés
d’adaptació de la seva estructura i els models
de negoci utilitzats amb la finalitat d’impulsarne la rendibilitat i garantir la supervivència del
negoci a mitjà i a llarg termini. Entre les diferents iniciatives escomeses destaquen, principalment, les qüestions següents:
Canvis en els règims d’explotació: els tradicionals models de negoci fonamentats en la propietat i els contractes d’arrendament han derivat
cap a noves modalitats basades en contractes
de franquícia (fonamentats principalment en
el dret d’ús de marques i xarxes comercials) i de
gestió (que impliquen bàsicament la transmissió d’un know how en la direcció i administració
del negoci). Aquests canvis, adoptats, sobretot, en l’àmbit de l’hoteleria, permeten reduir
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el volum desemborsat de la inversió inicial i
vincular la rendibilitat de l’establiment únicament a l’evolució del negoci turístic, motiu pel
qual s’han erigit en una opció atractiva a l’hora
de plantejar una estratègia d’expansió de l’activitat. No en va, en el dia d’avui, la major part
de cadenes hoteleres de les Balears mantenen
a la seva cartera una relació quasi equiparada entre contractes de gestió i franquícia, per
un costat, i propietat i lloguer, per l’altre. Per
contra, els establiments turístics en propietat
o en arrendament són majoritaris pel que fa a
propietaris independents o a cadenes hoteleres
de petita dimensió.
Procés d’expansió i internacionalització: el
procés d’expansió de la planta d’allotjament,
essencialment hotelera, ha provocat que
l’empresariat balear hagi optat per la internacionalització de les seves companyies, tot
basant-se en l’exportació del know-how acumulat en destinacions turístiques en vies de
desenvolupament. En aquest sentit, les estadístiques referides a les inversions espanyoles
a l’estranger assenyalen que durant la major
part del període 1993-2006 gairebé la totalitat del flux de sortida de capital de l’arxipèlag
es va canalitzar cap al sector de l’hoteleria resident, principalment als països de l’Amèrica
Central i el Carib (Mèxic, Panamà, la República Dominicana, Costa Rica i Cuba). A partir
de l’any 2000, la inversió hotelera a l’exterior
es diversifica cap a altres zones, si bé amb una
menor importància relativa que les localitzacions llatinoamericanes, fet pel qual destaca
el desplaçament de capitals cap a Croàcia,
Tunísia i altres països europeus (Holanda,
Bèlgica, etc.). Val a dir, en tot cas, que el flux
d’inversió dirigit a l’altre costat de l’Atlàntic
no ha desaparegut, cosa que s’explica arran
de la continuació de l’expansió i, alhora, de
les millores en les instal·lacions que, a hores
d’ara, ja acumulen una antiguitat superior a
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la dècada. Amb tot, Mèxic i Cuba són els dos
països que presenten una major continuïtat
de recepció de capital balear durant el període 1993-2006.
Aposta per la qualitat i les bones pràctiques ambientals: les empreses d’allotjament
de les illes han avançat cap a una gestió integral que inclou paràmetres de qualitat i de
responsabilitat ambiental, tot seguint les directrius i tendències internacionals en aquest
àmbit. En aquest sentit, l’Institut de Qualitat Turística de les Balears –promotor dels
requisits definits en el Pla de Modernització
Permanent per a la satisfacció del client i la
millora contínua– ha reconegut un total de
66 establiments d’allotjament amb el segell
IQT, 35 dels quals operen sota alguna de les
modalitats que se circumscriuen a l’àmbit del
turisme rural. Així mateix, sota el programa
ECOTUR –impulsor de la implantació d’instruments voluntaris per a la millora integral
del medi ambient–, 43 empreses d’allotjament han estat reconegudes amb la certificació EMAS38 –les quals integren el 87,8% del
total d’empreses certificades– i, alhora, una
s’ha adherit als preceptes postulats a través
de l’Etiqueta Ecològica Europea (EEE).
Diversificació del negoci: la diversificació dels
riscos i l’aprofitament de les oportunitats de
negoci ha estat una constant en l’àmbit del turisme, en general, i de l’hoteleria, en particular. En aquest sentit, el sector immobiliari ha
actuat com a refugi en moments d’escassetat
de la demanda turística, a l’empara de noves
formes de comercialització de l’allotjament
turístic, com ara l’aprofitament per torns
(timesharing), modalitat que permet al turista
disposar durant un temps determinat d’unes
instal·lacions concretes que, fins i tot en alguns casos, poden ser bescanviades per altres
situades en localitzacions diferents.

38

Els requisits enunciats pel sistema de gestió ambiental EMAS
(Eco-Management and Audit Escheme) estan regulats pel Reglament
de la Comissió Europea 761/2002
i per la normativa internacional
ISO-14001.
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2.2.4.2. Restauració
El sector de la restauració comprèn, segons
la Llei general turística de les Illes Balears
(2/1999, de 24 de març), tots aquells establiments oberts al públic que es dediquen a subministrar, de manera professional i habitual,
menjars i begudes per a consumir en l’establiment mateix, amb la particularitat que existeixen un conjunt de serveis complementaris que
són determinants en l’elecció que fan els individus (atenció al públic, ambient agradable,
qualitat del producte i/o servei, etc.).

39

Empreses que ocupen menys
de deu assalariats i que registren
un volum de negoci inferior als
dos milions d’euros. En aquest
sentit, consultau la Recomanació
2003/361/CE, de 6 de maig de
2003, sobre la definició de microempreses i de petites i mitjanes
empreses.

En una primera aproximació, és possible diferenciar, d’una banda, els restaurants en totes
les seves varietats; de l’altra, les cafeteries o
establiments que serveixen begudes juntament amb plats freds o calents per a un refrigeri ràpid; i, finalment, el col·lectiu de bars. A
pesar d’aquesta classificació, la principal característica de les activitats de restauració és
la gran heterogeneïtat que manifesten quant
a la producció de béns i serveis, la qual cosa
ha esdevengut en una multiplicitat de fórmules de restauració (Cañizal, 1996):
Restauració tradicional: restaurants, fondes,
cafeteries, cantines, bars, cases de menjars, tavernes, etc.
Neorestauració: restaurants temàtics, autoserveis (self-service), bufets, hamburgueseries,
pizzeries, croissanteries, cerveseries, etc.
Restauració complementària: menjadors d’hotel, salons de banquets, serveis de menjars aeris, marítims o ferroviaris, restaurants de carretera,
centres turisticorecreatius, centres comercials, etc.
Les particularitats dels negocis de restauració
(diversitat d’establiments, heterogeneïtat de
productes, varietat de serveis en termes de qua-

litat, atenció al client o assortiment, etc.) fan
que sigui complicada la comparança d’aquesta
activitat amb altres del sector terciari i, al mateix temps, que la seva valoració estadística, des
d’un punt de vista eminentment turístic, resulti
enormement complicada, per tal com, encara
que el mercat està articulat per satisfer diversos
segments de demanda –local o turística–, una
part important de l’oferta de restauració és des
d’aquesta perspectiva indivisible.
L’evolució del nombre d’establiments dedicats
a la restauració ha estat significativa en les dues
últimes dècades, fins a representar l’any 2006
el 44,6% de les empreses que operen en el sector turístic balear, un pes que supera clarament
el de les empreses hoteleres (8,4%). Així les coses, un dels principals trets d’aquest subsector
és l’elevada presència de microempreses,39 atès
que el desenvolupament de l’activitat no exigeix,
en general, grans inversions econòmiques (immobilitzat, maquinària, etc.), fet que propicia
una gestió majoritàriament de caràcter familiar.
D’acord amb les darreres dades publicades per
l’INE sobre aquest sector, i atenent la naturalesa
jurídica de les empreses de restauració, la majoria
estan constituïdes com a persones físiques, mentre que en aquelles que prenen naturalesa societària destaquen les societats de responsabilitat
limitada. Analitzant el nombre de treballadors
contractats, resulta que el 93% dels restaurants
que operen l’any 2006 tenen menys de deu assalariats, percentatge que arriba al 98,5% en el cas
de bars i cafeteries. No obstant això, entre les tendències que s’observen en el sector de la restauració, sobretot pel que fa als restaurants, destaca
l’augment de la capacitat mitjana i la concentració empresarial, fets que s’han traduït en un increment del nombre d’assalariats. D’aquesta manera, el percentatge de restaurants que operen amb
tres o més assalariats s’ha incrementat al llarg dels
darrers anys (38,7%, 2006 vs 34%, 1999).
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Amb tot, atès que la capacitat de creixement i
de generació d’ocupació del sector de la restauració està fortament vinculada al desenvolupament de l’activitat econòmica general i lligada a
les rendes de les persones i a la seva capacitat
de despesa, l’evolució del sector posa de manifest tres períodes diferenciats:
1987-1996: el nombre de restaurants i cafeteries s’incrementa a un ritme anual del 3,7% i del
2,7%, respectivament, esperonat per l’avanç del
consum de les famílies de les Balears (9,1% anual)
–per mor de l’alça del consum individual i el
creixement poblacional– i per l’augment en l’arribada de turistes internacionals (3,2% anual).
1997-2003: la reducció del consum mitjà de
les famílies entre els anys 1998/1999 (-3,2%
anual) arran de l’estancament del poder adquisitiu dels illencs, incideix intensament en la demanda del sector de la restauració, atesa l’elevada elasticitat renda que presenten aquests
tipus de serveis. Un fet que, juntament amb
la menor afluència de turistes entre els anys
2001-2003 (-2% anual) i la consegüent disminució en la despesa turística en aquests establiments (-5,8% anual), es tradueix en una reducció significativa del nombre de restaurants
(-3,4% anual) i, en menor mesura, de cafeteries
(-0,7% anual) al llarg de tot el període. Amb tot,
el mercat potencial, entès com el volum màxim
de vendes que poden realitzar els establiments
de restauració durant un any,40 va manifestar al
llarg d’aquest període un comportament dual,
ja que va créixer fins a l’any 2000 a un ritme del
9,5% anual, per decréixer posteriorment a un
ritme anual de l’1,8% fins al final del període.
2004-2006: el subsector de la restauració enceta una nova fase expansiva que es tradueix
en un increment anual tant del nombre de restaurants (3% anual) com de cafeteries (3,4%)
i, en menor mesura, de bars (1,1%). Darrera
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aquesta favorable evolució es troba el dinamisme de la despesa efectuada per les famílies en
restauració (10,6% anual) i el creixement de la
despesa turística realitzada en aquests establiments (18,1% anual). Així les coses, l’augment
de la població (1,9% anual), la major propensió individual a gastar en aquests establiments
(8,5% anual), la recuperació de l’afluència de
turistes (5%, anual) i, en general, l’increment
en el nombre de pernoctacions (13,3%, anual),
han impulsat a l’alça el creixement del mercat
potencial del sector (15% anual).
Així doncs, actualment operen a les Balears
4.174 restaurants, la qual cosa suposa un increment del 41,6% respecte de l’any 1987. Una
evolució que s’ha traduït també en un augment
de capacitat, d’acord amb el nombre de places
disponibles, que han evolucionat de les 177.181
de 1987 a les 294.299 de 2006, i de la dimensió mitjana dels establiments (71 places, 2006
vs 60 places, 1987).
No obstant això, aquest creixement no ha estat
homogeni, ja que, per exemple, els restaurants
d’una forqueta s’han multiplicat per tres, mentre que els de dues, tres i quatre forquetes s’han
reduït a la meitat. Encara que hi ha dubtes sobre la classificació dels restaurants per nombre
de forquetes per raons d’ordre fiscal i tècniques,
que aventuren una possible desconfiguració del
mecanisme de qualificació per una intencionada requalificació a la baixa amb la intenció de
suportar nivells inferiors de pressió fiscal amb
independència de les característiques bàsiques
de l’oferta, el cert és que les estadístiques suggereixen la contínua reducció de la categoria
dels establiments, tendència que s’estén a totes
les tipologies. A tall d’exemple, les places en restaurants de dues forquetes, que l’any 1987 representaven el 62,8% del total, s’han reduït de
manera progressiva des del començament de la
dècada dels noranta i, en l’actualitat, tan sols

40
El mercat potencial s’ha
aproximat indirectament a partir
de la determinació de la despesa
en concepte de restauració dels
residents i dels turistes, d’acord
amb la metodologia seguida a
la col·lecció Anuario económico de
España de ‘la Caixa’.

102

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

Gràfic 2.28

Evolució del nombre de
restaurants, cafeteries i
bars de les Balears,
1987-2006
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Gràfic 2.29

Evolució de la categoria
dels restaurants de les
Balears, 1987-2006
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representen el 36,1% del total de restaurants
operatius a les Balears, un fet que s’accentuà
a partir de 1992 coincidint amb l’entrada en
vigor de la normativa autonòmica de l’oferta turística complementària i el corresponent
enduriment dels requisits tècnics d’obertura i
manteniment d’aquests establiments (Ordre de
6 de juliol de 1992 d’ordenació i regulació de
l’oferta turística complementària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).
Per la seva part, les dades indiquen que el
nombre de cafeteries que operen a les illes
s’ha incrementat un 5,8% respecte al 1987. Tot
i el lleuger ascens del nombre de cafeteries i
de la seva capacitat mitjana (50 places, 2006
vs 49 places, 1987), el creixement del nombre
de places s’ha situat en el 7,9% i ha assolit un
total de 109.462 places disponibles l’any 2006.
La classificació i distintiu de les cafeteries es
realitza en tres grups: especial (3 tasses), primera (2 tasses) i segona (1 tassa). Així doncs,
l’any 2006 s’han comptabilitzat 2.188 cafeteries, distribuïdes en un 0,1% de tres tasses,
un 3,2% de dues tasses i un 96,8% d’una tassa.
Atenent la proporció de cafeteries d’una tassa
existents l’any 1987 (92,8%), les estadístiques
palesen de nou la contínua reducció de la categoria d’aquests establiments.
Finalment, pel que fa al col·lectiu d’establiments
denominat bars, la inexistència d’un directori
centralitzat o la falta d’actualització periòdica
dels registres en dificulta la valoració des d’un
punt de vista estadístic. No obstant això, amb
caràcter general, els bars es caracteritzen per un
gran nombre d’empreses, d’una grandària reduïda i amb una important participació de l’empresari i altres familiars en l’explotació de l’activitat, fet que propicia un elevat índex de rotació
empresarial. Amb tot, la producció del col·lectiu
de bars és una de les més nombroses de totes
les activitats de restauració, amb 3.939 esta-

bliments. Així, el creixement en termes absoluts
d’aquest col·lectiu ha estat de prop de 1.744 nous
establiments entre el 1987 i el 2006, xifra que
supera àmpliament els increments assenyalats
anteriorment pel que fa al cas dels restaurants
i les cafeteries.
La relació existent entre la restauració i l’hoteleria i, de manera general, amb totes les activitats
turístiques, fa que les empreses de restauració
es caracteritzin per la temporalitat, cosa que es
reflecteix en la volatilitat que presenta l’ocupació en el sector; de fet, l’ocupació que genera
durant els tres mesos de més afluència turística
sobrepassa en un 27% la mitjana de la resta de
l’any. Quant a la localització geogràfica dels locals de restauració, segueixen la tendència marcada pels hotels, és a dir, les regions del litoral
concentren el major nombre d’establiments.
En aquest sentit, cal argumentar que el 40% de
l’activitat del sector es localitza a les capitals insulars, un 51,5% a les zones del litoral i el 8,5%
a la resta de municipis de l’interior.
Així, la contribució del turisme, aproximada per
la via de la despesa turística, s’estima en el 62,3%
del mercat potencial de la restauració, fet que indica la gran dependència que el sector presenta
envers l’activitat turística. Aquesta aportació depèn, indubtablement, de l’afluència de visitants
i, sobretot, del nombre total de pernoctacions i
del nivell de despesa mitjana que els turistes realitzen en aquests tipus d’establiments.
D’aquesta manera, la contribució del turisme
als establiments dedicats a la restauració ha
presentat, al llarg dels darrers anys, una evolució que encaixa amb el progrés de l’activitat
turística a les illes. En aquest sentit, l’aportació
del turisme al sector de la restauració assolí el
seu punt àlgid l’any 1999 (70,6%), si bé la crisi turística encetada el 2001 en va provocar la
disminució fins ben entrat l’any 2003 (57,5%),

103

104

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

Gràfic 2.30

Evolució del mercat
potencial del sector
de la restauració,
1998-2006
Mercat potencial turístic

200
180
160
140
120

Mercat potencial total

200100
180 80
160 60

Mercat potencial turístic
Mercat potencial total

140 40
120 20
100 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

80
60
40

* Índex 1998=100
Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’INE, el CITTIB i La despesa turística (1998-2001) del Govern de les Illes Balears

20
0

1998

1999

2000

2001

2002

moment a partir del qual l’augment gradual del
nombre de pernoctacions i l’increment de la
despesa realitzada pels turistes van incrementar-ne l’aportació.
Per finalitzar aquesta revisió sobre les activitats
de restauració a les Balears, convé assenyalar
que els últims anys s’ha produït una evolució
cap a noves formes o tècniques per prestar el
servei de menjar i beguda d’acord amb les necessitats demanades pels consumidors i, en
conseqüència, ha estat necessària la combinació de noves tecnologies, productes innovadors
i modernes estratègies de gestió empresarial.
Aquestes noves formes o tècniques de restauració inclouen:
Les tècniques de la franquícia, que es desenvolupen també en el sector de la restauració mitjançant la transmissió de coneixements comuns i
específics a un conjunt d’establiments amb l’objectiu de prestar el servei d’alimentació i beguda
conforme a un manera de fer predeterminada.

2003

2004

2005

2006

La venda automàtica (vending) a través del
subministrament de productes des d’una màquina, amb el pagament previ de la quantitat
especificada, sense limitació d’horaris i intentant aconseguir una oferta de qualitat, còmoda
i estalviadora de temps.
La restauració en els mitjans de transport i comunicació té una importància especial en el cas
de les Balears com a conseqüència dels nombrosos desplaçaments que es realitzen. Cal diferenciar, en aquest sentit, entre el servei de menjar que
es desenvolupa en el mitjà de transport mateix
–catering aeri, principalment– i les infraestructures
de restauració localitzades en aeroports, estacions o carreteres. Pel que fa al servei de menjars
a les carreteres, s’han produït canvis importants
que estan vinculats, en la majoria dels casos, amb
la implantació d’establiments al costat de benzineres, que ofereixen durant un horari ampli una
gran diversitat de productes.
La restauració en hotels, com a manera de diversificar els ingressos més enllà de la prestació del
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servei d’allotjament, representa una bona oportunitat per millorar l’eficiència dels establiments
i, en darrera instància, els comptes de resultats
(Riera et al., 2007).
2.2.4.3. Transport
La rellevància que el turisme ostenta en l’entramat econòmic provoca que les diferents activitats que hi estan més directament vinculades
acabin efectuant una contribució altament significativa a la generació agregada de riquesa i
que, alhora, assumesquin una representativitat
més elevada en el teixit empresarial regional. Des
d’aquesta concepció, les empreses que operen
en l’àmbit del transport, si en termes generals
són les encarregades de facilitar tots aquells mitjans a través dels quals es duu a terme l’acció de
portar algú o alguna cosa d’un lloc a un altre, en
el marc específic del turisme adopten un paper
preponderant, per tal com possibiliten el fet turístic pròpiament dit i, a més, s’erigeixen en una
peça clau en el desplegament de diferents activitats que formen part de l’experiència turística.
En aquest sentit, a les Balears, les empreses
que circumscriuen la seva activitat al sector del
transport de passatgers adquireixen, sens dubte, una transcendència especialment rellevant,
atès que, juntament amb una dotació d’infraestructures suficient i adequada, són les encarregades de donar resposta d’una manera àgil i
eficient a una demanda dual: la dels residents i
la dels més de deu milions de turistes que visiten anualment les illes, els quals incorporen a
la seva afluència un perfil força estacional. Val
a dir que, justament, el fet insular constitueix
un handicap que restringeix l’accessibilitat a l’arxipèlag i la mobilitat entre les illes al transport
aeri o marítim, la qual cosa pressuposa que
la inexistència o insuficiència de la cobertura
d’aquests mitjans podria acabar exercint un
efecte estrangulador per a l’economia.
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Addicionalment, cal assenyalar que l’anàlisi del
teixit empresarial orientat al transport turístic
de passatgers resulta certament complicada,
atès que sovint la prestació del servei incorpora
la impossibilitat de discriminar el destinatari final (turista o resident) i, així mateix, sobretot en
el camp del transport aeri i marítim, es realitza
simultàniament amb el transport de mercaderies. Respecte d’aquesta darrera qüestió, cal
destacar que el caràcter regional i insular de les
Balears reverteix en una marcada dependència
de l’exterior pel que fa a la disponibilitat de les
mercaderies que, evidentment, són requerides
per la població local però que, en gran manera,
permeten satisfer la demanda de les empreses turístiques i, per extensió, dels visitants mateixos.
Concretament, seguint la delimitació del sector
turístic efectuada a la primera part d’aquesta
obra, les empreses que treballen a les Balears
per proveir el transport de passatgers en totes
les modalitats,41 amb un total de 4.360 unitats, representen el 22,3% del teixit empresarial
turístic i, per extensió, el 4,8% del teixit empresarial regional. Val a dir que si a aquests registres s’hi afegeixen les empreses que operen en
l’àmbit del lloguer de vehicles, proveïdores d’un
servei de transport essencialment turístic, el teixit empresarial considerat augmenta en 951 unitats i, d’aquesta manera, s’erigeix en el segment
que ostenta la major representativitat en l’entramat turístic regional (27,2%).
Entre els diferents àmbits d’activitat, el 94,3%
de les empreses operen en el segment terrestre,
mentre que la resta es reparteixen la provisió
dels serveis de transport marítim (1,5%), aeri
(0,5%), ferroviari (0,1%) i, en un altre estrat,
de suport a les diferents formes de transport
(3,6%). No obstant això, cal assenyalar que el
sector del transport balear constitueix, així com
el sector de l’allotjament turístic, un dels casos
paradigmàtics en els quals el teixit empresarial

41
D’acord amb les fonts d’informació disponibles, no és possible
discernir les empreses que es
dediquen al transport únicament
de passatgers.
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presenta una polarització extrema en termes de
dimensió de les unitats que l’integren. En aquest
sentit, la gran majoria de les empreses que
s’adscriuen al segment del transport terrestre
ocupen un màxim de cinc assalariats (94,1%),
alhora que assumeixen la major quota d’autònoms (57,1%). A l’altre extrem, el segment del
transport aeri aglutina el percentatge més elevat d’empreses que integren més de dos-cents
efectius (25%), fet que el situa com un dels
trams del teixit empresarial regional amb una
major quota de grans empreses, només superat
pel referit a la intermediació financera (60%).
En una situació intermèdia –que, amb tot,
respon a la marcada atomització regional–,
els segments dels serveis annexos al transport
(74,5%), el transport marítim (68,7%) i el ferroviari (33,3%), posen en relleu, igualment, una
major presència d’empreses que ocupen fins a
cinc treballadors. Addicionalment, les empreses de lloguer de vehicles també se situen en el

tram de les que tenen una dimensió més reduïda (94,1%, fins a 5 assalariats), malgrat que
s’observa una diferència notable en termes de
les regides per un autònom, atès que aquestes
darreres passen de representar el 35,6%, en el
cas del lloguer d’automòbils, al 75,9%, en el del
lloguer d’altres mitjans de transport.
A més, és necessari precisar que la prestació
dels diferents serveis de transport per part del
teixit empresarial de naturalesa privada conviu
amb els serveis oferts per l’administració pública, que, en el cas de les Balears, se circumscriuen, fonamentalment, a l’àmbit del transport
de viatgers urbà i interurbà per carretera i a través de la xarxa ferroviària. En aquests casos, la
característica de servei públic dificulta destriar
l’ús realitzat per part dels turistes de l’efectuat
regularment per la població resident.
En aquest escenari general, el segment empresarial del transport aeri s’erigeix en un dels

Gràfic 2.31
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majors catalitzadors i, alhora, motivadors,
dels canvis esdevenguts en l’àmbit de l’accessibilitat i la mobilitat de les persones durant
les dues darreres dècades. Val a dir que aquest
fet, si bé està fonamentat, en certa manera,
en l’augment de la renda per càpita, també ha
rebut un fort impuls gràcies a la progressiva
democratització del fet de viatjar, sustentada
en les inversions públiques en infraestructures,
en l’avanç tecnològic i, en definitiva, en la reducció de costos. Només cal pensar en el canvi
estructural propiciat pel procés de liberalització del cel europeu, el qual –posat en funcionament mitjançant l’entrada en vigor escalonada de tres paquets de mesures reguladores
els anys 1987, 1989 i 1992– va derivar en l’establiment de companyies, sovint inductores de
noves formes de gestió, i la creació de noves
rutes entre els estats membres de la UE, la qual
cosa en va implicar una major internacionalització. Amb tot, potser un dels aspectes més
destacats d’aquest període ha estat l’aparició
de les anomenades companyies de baix cost,
les quals, partint de la maximització de l’ingrés
mitjà per passatger, basen la contenció dels
costos en un ús elevat dels aparells, la utilització d’aeroports secundaris, tradicionalment
menys congestionats, i la reducció a la mínima expressió de les despeses de caràcter no
imprescindible. Cal assenyalar que la intensa
projecció de les companyies de baix cost s’ha
erigit al llarg dels darrers quinze anys en un veritable focus de competència per a les companyies tradicionals –que han hagut de desplegar
estratègies per maximitzar la gestió de les vendes, impulsant l’ús de tècniques basades en la
discriminació de preus, com ara el yield management o el revenue management–, però també per
als intermediaris i operadors turístics –que han
hagut de flexibilitzar la seva oferta de productes per tal d’incorporar la filosofia del transport a baix cost i de comercialització en línia
fàcil i accessible.42
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A les Balears, el trànsit aeroportuari sota els
nous condicionants ha registrat xifres rècords
any rere any i, a més, ha confirmat, una vegada més, que els avanços en matèria d’aviació
comercial constitueixen un dels principals elements vertebradors del desenvolupament turístic esdevenguts a les illes al llarg dels darrers
vint anys. No en va, els aeroports de l’arxipèlag
assumeixen una taxa turística del 80%, percentatge que indica que vuit de cada deu passatgers
que transita per les instal·lacions esmentades
ho fa amb finalitat turística. Tot plegat explica
l’elevada dependència respecte del turisme que
assumeixen les empreses que operen en el segment del transport aeri, qüestió que es materialitza en termes d’estacionalitat i concentració
dels mercats d’origen.
El seguiment de les principals magnituds aeroportuàries palesa que el trànsit d’aeronaus
s’ha duplicat amb escreix al llarg del període 1987-2006 (103,8%), fins a assolir un total de 270.488 moviments per any. Val a dir
que la trajectòria dels darrers vints anys posa
en relleu tres esdeveniments rellevants: (1) el
conflicte bèl·lic del Golf Pèrsic –que provocà
un retrocés del trànsit aeri durant els exercicis 1989 i 1990–; (2) la liberalització de l’espai aeri europeu –que enlairà especialment els
nivells de creixement durant la segona meitat
dels noranta–; i (3) els atemptats terroristes
de l’11-S a Nova York –els quals, juntament
amb la desacceleració econòmica viscuda a
les primeries del nou segle, trencaren el creixement de l’activitat aeroportuària durant els
exercicis 2001 i 2002–. Així mateix, el trànsit
de passatgers ha reproduït el perfil traçat pels
moviments aeroportuaris d’aeronaus –amb
un increment acumulat del 82,2%–, fet que ha
permès que els balanços anuals hagin arribat
a recollir màxims històrics que se xifren al voltant dels trenta milions de passatgers anuals
(29.559.079, 2006 vs 16.222.720, 1987).

42

A tall d’exemple, cal assenyalar el naixement del dynamic
packaging, modalitat que permet
al turista adquirir cadascun dels
serveis inclosos en un paquet
turístic tradicional, transport
inclòs, per separat.

108

43

No en va, d’acord amb l’elevat
grau de dependència exterior
de productes manufacturats i
alimentaris característic de l’arxipèlag, les empreses de transport
marítim han transportat, l’any
2006, 14,3 milions de tónes, xifra
que representa el 99,8% del total
de mercaderies importades per
les Balears i suposa un creixement acumulat del 131,2% des
de 1990.
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Tot plegat ha derivat en el fet que al llarg de
les dues darreres dècades companyies aèries de
capital nacional i estranger hagin ubicat estratègicament les seus a les illes, cosa que explica
que el teixit empresarial balear reunesqui companyies d’una gran dimensió en aquest segment d’activitat i, entre altres coses, que la balança comercial regional reculli sovint partides
d’elevat volum associades a la navegació aèria.
Així mateix, cal assenyalar l’ús del hub de l’aeroport de Son Sant Joan per part de les companyies que connecten la zona nord d’Europa
(Alemanya, Àustria, el Regne Unit, Holanda,
Dinamarca i Suïssa, entre d’altres) amb la zona
sud-occidental (Espanya i Portugal).
Paral·lelament, les empreses que operen en
l’àmbit del transport marítim de passatgers
també han evolucionat al llarg d’aquests darrers vint anys, tant en termes quantitatius –arran de la creació de noves companyies–, com
qualitatius –d’acord amb l’adaptació als nous

imperatius del mercat–. Val a dir que, malgrat
això, el transport marítim continua sent estratègic, sobretot per la seva funció de càrrega i
descàrrega dels aprovisionaments necessaris
per satisfer la demanda insular i turística,43 atès
que el trànsit portuari de passatgers ha continuat sent totalment complementari a l’aeroportuari, sense que s’hagi pogut identificar un
transvasament efectiu entre l’una i l’altra modalitat de transport.
En aquest sentit, les empreses de transport marítim, l’any 2006, han portat a les Balears un
total de 4,41 milions de passatgers de línia regular, xifra que, tot i que s’ha duplicat respecte
de l’inici del nou segle (96,1%), continua aportant poc més d’una dècima part dels viatgers
arribats a les illes (13%, 2006 vs 12,5%, 1990).
En tot cas, cal tenir en compte que el 52,1%
dels moviments portuaris de persones són de
caràcter interior i, per tant, responen fonamentalment a la demanda dels residents per traslla-
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dar-se entre els diferents territoris insulars. Així
les coses, des d’un punt de vista estrictament
turístic, els serveis prestats per les companyies
d’aquest segment d’activitat els han utilitzat un
total de 480.855 turistes al llarg de 2006, xifra
que si bé s’ha incrementat un 34,5% al llarg del
darrer sexenni, continua contribuint amb un escàs 3,8% a les arribades de turistes a l’arxipèlag
(vs 3,2%, 2001), encara que la seva aportació
s’eleva al 12,9% en el cas del turisme domèstic
(vs 1,2%, internacional). No obstant això, és important remarcar que tant les infraestructures
portuàries com les empreses que hi ofereixen
els serveis annexos al transport de viatgers han
assumit la notable puixança experimentada
pel turisme de creuers, tot emulant, salvant les
distàncies, el procés de democratització seguit
temps enrere pel segment del transport aeri. Els
balanços portuaris més recents comptabilitzen,
doncs, una tendència marcadament ascendent,
tant del volum de bucs (649, 2006 vs 120, 1987)
com de passatgers (1.060.060, 2006 vs 60.833,
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1987), el 47,1% dels quals prengueren el port de
Palma com a base.
Addicionalment, les empreses que operen en
l’àmbit del transport terrestre de passatgers es
diferencien essencialment de les que treballen
en els segments aeri i marítim en el tipus de
necessitat que satisfan. Des d’un punt de vista turístic, mentre que el teixit empresarial de
navegació aèria i marítima possibilita l’accessibilitat dels visitants a les illes, el que treballa en
l’àmbit terrestre en cobreix, fonamentalment,
la mobilitat durant l’estada a l’arxipèlag. En
aquest sentit, el ventall de serveis és força ampli per tal com atén el caràcter multidimensional del producte turístic. Així, d’una banda,
les empreses de transport terrestre assumeixen
el servei que permet el trasllat dels passatgers i
el seu equipatge des del punt d’arribada/sortida al lloc d’allotjament i viceversa, alhora que,
d’altra banda, recolzen fortament la prestació
d’altres elements de l’experiència turística, com
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ara excursions i el desplaçament a qualsevol
dels recursos complementaris (restauració,
comerç, espais naturals, patrimoni cultural,
instal·lacions esportives o recreatives, etc.).
Sens dubte, els serveis de transport terrestre esdevenen a les Balears un element clau en l’àmbit
del turisme, atès que influeixen sobre la satisfacció del turista i, alhora, sobre la diversificació territorial dels ingressos turístics. En aquest
context, el teixit empresarial adjacent reprodueix, en certa manera, el caràcter heterogeni dels
serveis que presta, si bé la major part se centra
en l’àmbit del transport col·lectiu discrecional
–sovint inclòs als paquets turístics tradicionals,
almenys pel que fa als trasllats– i en el dels vehicles de lloguer –modalitat de caràcter individual que ha reforçat la seva demanda, sobretot
d’ençà que el turista contracta cada vegada
més sovint els elements que integraran la seva
estada de manera separada i d’acord amb la
puixança del turisme residencial.

44
El nombre de bitllets efectius
manlleven del total de bitllets
venuts els adquirits mitjançant
la targeta ciutadana, els referits a
pensionistes, escolars i universitaris i d’altres de tipus gratuït, modalitats que afecten únicament la
població resident.

Segons les estadístiques publicades pel Ministeri
de Foment, a les Balears es comptabilitza un total de 2.422 empreses autoritzades per al transport de viatgers per carretera, el 95,8% de les
quals corresponen a autotaxis i grans turismes
amb conductor. Així mateix, d’entre les 116 empreses que es dediquen al transport amb autobús, el 23,3% ho fan des de l’esfera privada.
En el cas concret del transport discrecional, la
concentració del teixit empresarial a través de
distintes fórmules (absorcions, adquisicions i
integracions, etc.) es configura com una de les
principals tendències que s’observen a les illes,
així com a la resta d’Espanya, durant els darrers
anys, tot apel·lant a l’enfortiment del sector i a
un millor aprofitament de les sinergies existents.
Pel que fa a les empreses de lloguer de vehicles,
les dades aportades per l’Agrupació Empresarial de lloguer de Vehicles amb i sense Conductor

de les Balears (AEVAB) assenyalen la vigència entre els seus associats d’una flota composta per
46.000 cotxes i 8.300 motocicletes. En aquest
cas, l’activitat empresarial s’ha caracteritzat els
darrers anys per la incorporació de grans empreses al mercat balear, fet que ha incrementat
la competència del sector i ha provocat que els
preus hagin evolucionat, en certa manera, a
la baixa. Val a dir que aquesta darrera qüestió
s’ha vist recolzada, alhora, per l’augment de la
contractació del servei a través d’Internet, modalitat que redueix el nombre d’intermediaris i,
per tant, influeix en el preu final.
Complementàriament, els turistes poden satisfer les seves necessitats de mobilitat mitjançant la utilització dels serveis de transport públic a través de la xarxa urbana i interurbana
per carretera, o bé a través dels trams de xarxa
viària en funcionament. En termes agregats,
el transport urbà de viatgers es realitza a la
ciutat de Palma a través dels serveis prestats
per l’Empresa Municipal de Transports (EMT,
creada l’any 1985), la qual, el 2006, ha fixat
l’oferta en un total de 83,1 milions de places
(+47,5%, respecte de 2000) distribuïdes en
25 línies distintes (ídem 2000). Si bé cal assenyalar que no és possible destriar l’ús
d’aquests serveis efectuat pels turistes del referit a la població resident, subjecte principal de
la demanda, el recompte anual de bitllets efectius44 palesa que dos de cada tres corresponen
a les línies que inclouen localitzacions de caire
turístic, com ara la Platja de Palma (27,1%),
Cas Català (21,5%), s’Arenal (9,2%) i el trajecte que uneix l’aeroport, el passeig marítim
i el port (8,3%). Així mateix, s’han d’esmentar
diferents productes posats en funcionament
per l’Ajuntament de Palma al llarg d’aquests
darrers anys amb la intenció de potenciar l’ús
turístic d’alguns mitjans de transport públic,
d’entre els quals cal destacar el ‘Taxi Tour’
–que ofereix la possibilitat de realitzar distintes
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rutes predeterminades per la ciutat i els seus
voltants–, el ‘Bus Ciutat Turística’ –que permet
efectuar una visita guiada a través dels punts
historicopatrimonials més emblemàtics– i el
‘Tren Turístic’ –que efectua el trajecte Platja de
Palma-Cala Estància, sobretot durant la temporada alta turística–, entre d’altres.
Mentrestant, el transport interurbà de viatgers, que depèn de la Conselleria de Mobilitat
i Ordenació del Territori, disposa de 24 concessions que han prestat serveis a un total
de 9,6 milions de viatgers durant l’any 2006
(+39,5%, respecte de 2001), mitjançant una
flota de 237 vehicles (+22,8%, respecte de
2001). Així mateix, des de l’any 2003 s’ofereix
la possibilitat de realitzar el viatge de manera
combinada amb els trajectes oferts pels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) –ampliats
fins a cobrir Palma-Marratxí-Inca-sa Pobla i
Palma-Manacor–, modalitat que ha estès la
seva representativitat fins al 12,3% dels usuaris d’aquesta xarxa ferroviària. Val a dir, en
tot cas, que aquests serveis, concretament,
són utilitzats en gran manera per la població
resident i no disposen, per tant, de cap tipus
d’orientació turística. Contràriament, els serveis oferts per l’empresa privada que gestiona
el ferrocarril de Sóller i, per extensió, el tramvia fins al port de la localitat esmentada, més
enllà de prestar un servei regular de transport
per als residents continua ostentant un caràcter marcadament turístic, d’acord, sobretot,
amb el fet que les localitzacions de destinació
s’incloguin entre les que tenen un major atractiu turístic de l’illa i, per consegüent, formen
part dels catàlegs oficials d’excursions comercialitzades pels intermediaris turístics.
2.2.4.4. Intermediació i comercialització
Entre els factors que han contribuït a impulsar
el desenvolupament de l’activitat turística a les
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Balears, els serveis d’intermediació –fonamentats en l’existència d’operadors majoristes i minoristes i, més recentment, a través de la popularització d’Internet– han tengut un paper clau
en la comercialització del producte turístic i en
la majoria de casos, aprofitant les economies
d’escala, han duit a terme també la política de
comunicació del producte turístic, atesa la dispersió territorial dels consumidors.
Els serveis d’intermediació i comercialització
fan referència, doncs, al conjunt d’accions mitjançant les quals es connecten dues o més persones (o entitats) amb la finalitat d’assolir un
acord envers un determinat producte o servei
turístic.45 Aquest contacte es realitza principalment per mitjà d’accions de comunicació –com
ara publicitat i altres eines de promoció–, distribució –a través de canals que permeten la
realització de les transaccions– i d’informació,
amb la finalitat de facilitar a les persones (o entitats) que puguin optimitzar la relació entre els
diferents agents que operen en el sector.
Així, la distribució turística té com a principal
missió posar el producte-servei a la disposició del
client en la quantitat demanada en un moment i
un lloc concrets. Aquesta tasca la poden desenvolupar directament els proveïdors mateixos o
delegar-la a tercers. En ambdós casos, la intermediació turística ha de demostrar al client que
aporta valor al producte-servei turístic i que redueix el nombre de transaccions necessàries per
configurar-lo, ans al contrari la intermediació no
tendria sentit, atès que el client té accés a eines
interactives i amigables (com Internet, la gestió
automatitzada de bitllets, etc.) que li permeten
configurar els seus propis productes i serveis turístics. A més d’aquesta funció, aquelles empreses que actuen com a intermediàries dels productes turístics han de convèncer els proveïdors que
sense la seva tasca el volum de vendes i els marges
comercials es veurien seriosament afectats.

45

El primer viatge organitzat
professionalment es remunta a
l’any 1841, en què Thomas Cook
va tenir la idea de llogar un tren
des de Leicester a Lougborough,
on havia de tenir lloc un congrés
antialcohòlic (vegeu, Vogeler i
Hernández, 1997).
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D’acord amb l’article 31 de la Llei general turística de les Illes Balears (2/1999, de 24 de
març), les agències de viatges són les empreses
que, exclusivament, es dediquen de manera
professional i comercial a l’exercici d’activitats
de mediació o organització de serveis turístics,
sempre subjectes a la possessió del títol-llicència atorgat per l’administració turística competent. Seguint aquesta llei, les agències de viatges
es poden classificar en:

46

Encara que segons Vogeler i
Hernández (1997) el terme anglès
tour operator no fa referència a la
condició legal, sinó més aviat a
la mida i a l’activitat, la UNWTO
(1998) els considera agències de
viatges majoristes.

Agències majoristes (Business to Business, B2B),
que projecten, elaboren i organitzen tot tipus
de serveis turístics i viatges combinats, que
s’han de vendre exclusivament a través d’altres
agències de viatges –minoristes generalment–,
atès que l’oferta i la venda a consumidors finals
és una pràctica restringida.46
Agències minoristes, també anomenades detallistes (Business to Consumer, B2C), que comercialitzen el producte de les agències majoristes i el
venen directament al consumidor o bé projecten,
elaboren i organitzen tota mena de serveis turístics
i viatges combinats per a l’usuari final. En general,
no estan facultades per vendre ni comercialitzar el
seu producte cap a altres agències de viatges, si bé
queden excloses d’aquesta restricció les que actuen com a representants d’agències estrangeres o
les que ho fan en qualitat d’agències receptives.
Agències majoristes/minoristes (B2B; B2C),
que poden desenvolupar les activitats pròpies
d’ambdós grups.
La divisió cada vegada més difusa entre minorista i majorista turístic (Serra, 1998a, 1998b),
l’impacte d’Internet i la venda electrònica directa dels diferents proveïdors a través de la xarxa,
ha obligat a les empreses d’intermediació turística a forçar la reducció dels costos dels proveïdors de serveis, millorar la ràtio cost/eficiència i contrarestar el creixement de les despeses

d’explotació mitjançant l’extensió a altres productes complementaris i la prestació de serveis
suplementaris (Tamayo, 1998).
En aquest context, el sector d’agències de viatges ha experimentat al llarg de les dues darreres dècades una important transformació,
fruit del procés de concentració que, primer,
des d’una perspectiva horitzontal i, després,
vertical, ha determinat l’actual estructura del
mercat, en el qual un nombre petit d’empreses
controla una gran part del volum de vendes.
Tal com assenyala Renshaw (1997), aquest
procés s’ha orientat cap a la consolidació del
sector en un intent d’evitar la fragmentació
del mercat.
Segons els registres amb data 1 de gener de
2007 del directori central d’empreses, el sector d’agències de viatges de les Balears està integrat per 480 empreses, tant majoristes com
minoristes, el 89,4% de les quals ocupen menys
de deu treballadors –40% sense cap assalariat– i tan sols el 2,9% té en nòmina més d’un
centenar de treballadors, la qual cosa denota
encara un elevat grau d’atomització. Tanmateix, els darrers vuit anys, el nombre d’agències
de viatges que tenen cent o més assalariats ha
augmentat un 75%, taxa que se situa clarament
part damunt de l’assolit pel conjunt del sector
(10,6%), fet que evidencia el procés de concentració registrat.
Precisament, l’escassa dimensió empresarial del
sector, que se suma a la petita mida de les empreses turístiques de les Balears (94,5%, menys
de 10 assalariats), és aprofitada pels operadors
turístics nacionals i internacionals, els quals,
d’acord amb la major grandària de les unitats
de negoci i les característiques oligopolístiques
del mercat, fixen els preus de venda del producte
turístic i, de manera indirecta, l’ingrés marginal
de la intermediació.
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Gràfic 2.34
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Paral·lelament a l’intens procés de concentració abans esmentat, l’any 1977 va néixer
l’Agrupació Empresarial d’Agències de Viatges
de Balears (AVIBA), integrada per dotze grups
empresarials –Barceló, Iberia, Compas, Melià,
Sidetours, Ultramar Express, Airtour Palma,
Rumbo, O.T.A., Euromar, Euroclub i Europlan–,
amb l’objectiu d’evitar les guerres de preus i garantir la qualitat del servei i la satisfacció del
client. Actualment, AVIBA integra més de cent
agències de viatges i quatre-centes sucursals, la
intermediació de les quals pràcticament explica
el cent per cent dels turistes nacionals i internacionals que visiten les Balears.
Amb tot, deixant de banda la personalitat, física
o jurídica, del destinatari final del producte turístic, la principal diferència entre les agències de
viatges minoristes i majoristes rau en el nivell de
risc assumit per les unes i les altres. En aquest sentit, és necessari recordar que les agències de viatges minoristes s’encarreguen, fonamentalment,
de la distribució i comercialització dels produc-

tes turístics creats per les empreses d’allotjament
i els operadors majoristes, motiu pel qual no disposen, en realitat, d’un estoc de productes propi
–tot i que algunes empreses venen petits paquets
particulars–, ni es beneficien, doncs, econòmicament ni financerament del producte ofert, sinó
més aviat de la prima ingressada com a agent
distribuïdor, fet que alhora traspassa bona part
del risc a l’agència majorista.
Així, la funció de producció dels majoristes està
integrada per un grapat d’elements turístics que
amb anterioritat al procés de distribució han
estat acordats amb els productors respectius
–habitacions d’hotel, places aèries, transport
discrecional, guies– i que, arribat el moment,
són oferts al minorista a un únic preu, el qual
és menor a la suma dels elements que l’integren.
De fet, aquesta és la principal fortalesa dels operadors majoristes, atès que aprofitant les economies d’escala que es generen en la distribució
són capaços de pressionar a la baixa els costos
dels productors i, d’aquesta manera, forçar un
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ingrés marginal que, tot i que s’ajusta molt al
cost, es manté lleugerament part damunt.
En aquest context, d’acord amb el que evidencia Williams (1996), l’expansió dels operadors
turístics de les darreres dues dècades respon,
fonamentalment, als menors preus que obtenen gràcies a la interacció dels agents i a
les economies d’escala que es generen en els
successius esglaons de la cadena de valor. No
obstant això, els beneficis derivats del funcionament del mercat d’intermediació majorista
s’estenen, més enllà dels comptes anuals dels
operadors majoristes i del mercat mateix, per
beneficiar directament o indirectament la totalitat d’agents immersos en l’experiència turística. A grans trets, seguint les directrius de
Sheldon (1996):

47

Exemples destacats de fusió
horitzontal són l’adquisició per
part de Thomson, l’any 1988,
d’Horizon Travel Group, considerat el tercer operador turístic
del Regne Unit, i l’any 1994 de
Country Holidays.

48
Un exemple representatiu és
la creació d’Air 2000 per part de
First Choice o l’adquisició de
Flying Colours per part de
Thomas Cook.

Pel costat de l’oferta, la tasca dels operadors
turístics permet augmentar l’ocupació de les
places hoteleres i aèries i assegurar-ne la rendibilitat. Així, els majoristes contracten un nombre de places hoteleres abans d’iniciar-se la
temporada que, en cas de no cobrir-se, els obliga a assumir una penalització. Tanmateix, l’experiència mostra que no s’aplica gairebé mai,
atès el major poder de negociació del majorista, fet que traspassa el risc des del majorista
cap a l’hoteler. Per contra, en el procés de contractació de places aèries, el majorista lloga les
places de l’avió independentment de si és capaç
d’ocupar-les o no, cosa que eleva el risc del majorista i l’incentiva a baixar els preus del paquet
turístic, per tal de cobrir les despeses aèries, i a
elevar els costos de promoció i publicitat, per
reduir-los en hotels i companyies aèries.
Pel costat de la demanda, els majoristes disminueixen els costos de transacció i d’informació, abans i durant l’estada de vacances, relacionats amb les característiques socioculturals
de la destinació, la seguretat, l’allotjament, les

possibilitats de transport, el preu més baix,
etc., fet que contribueix a la popularització i
democratització dels viatges. Així, la relativa
manca de coneixements del turista a l’hora de
planificar i contractar cadascun dels termes
del viatge i l’incentiu del majorista d’augmentar el volum de turistes contractats, expliquen
també l’expansió del sector d’intermediació
(Williams, 1996).
Amb tot, la necessària maximització de les economies d’escala, la diversificació del risc operatiu de l’activitat, l’expansió dels mercats d’actuació –tant nacional com transnacionals– i les
eventuals oportunitats de negoci, són factors
que, entre d’altres, són al darrera de l’intens
procés que en temes de fusions i d’adquisicions
ha palesat el sector majorista els darrers vint
anys. En aquesta evolució s’identifiquen dues
estratègies de concentració:
La primera, de caràcter horitzontal, propicia
que dues o més empreses d’un mateix sector i
fase de la cadena de producció es fusionin i donin lloc a un únic operador que segueix actuant
sota el mateix objectiu, si bé les marques inicials poden perdurar amb finalitat comercial.
Sens dubte, aquesta actuació potencia l’aprofitament de les economies d’escala i, alhora,
augmenta el poder de mercat dels diferents
operadors i la seva oligopolització, fets, tots,
que es tradueixen en una barrera d’entrada.47
La segona, de caràcter vertical, persegueix la
fusió d’empreses que, tot i pertànyer a un mateix sector, ocupen nivells diferents en la cadena
de producció, amb l’objectiu de participar més
activament en la cadena de valor. Així, depenent de la posició en què se situa l’adquirent
en la cadena de producció, la concentració pot
produir-se en sentit ascendent (i.e. operador turístic que compra/crea una companyia aèria)48
o descendent (i.e. operador turístic que compra
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un hotel o una cadena hotelera).49 En aquest
marc, l’estalvi en costos de transacció constitueix un dels principals guanys d’aquest tipus
d’actuacions, si bé l’obtenció de beneficis –via
volum de venda, d’acord amb un ingrés unitari
petit– i, sobretot, de garanties en el proveïment
dels recursos necessaris per continuar amb
el procés de distribució del producte turístic
(i.e. places aèries, d’allotjament, etc.), són elements centrals en qualsevol fusió. Certament,
evitar colls d’ampolla, en moments de puntes
de demanda, i assegurar un flux d’oferta de places amb la finalitat de crear un nombre creixent
de paquets és cabdal en el negoci de la intermediació turística.
Encara que existeixen exemples significatius
de concentracions horitzontals a nivell nacional, potser el tret més destacat de la darrera
dècada és l’expansió transnacional dels principals operadors majoristes davant la creixent
competència. Així, la lluita competitiva entre
els operadors turístics ha tengut el seu reflex,
més enllà de la contenció dels preus i la corresponent reducció dels marges de beneficis, en el
creixement de les vendes com a via per mantenir
i augmentar el volum de beneficis, fet que ha estimulat la concentració d’operadors majoristes
de distints països en un intent d’augmentar la
quota de mercat i aprofitar encara més les economies d’escala i de reduir els costos unitaris
mitjançant la utilització més eficient dels recursos. L’exemple per excel·lència de concentració
transnacional és el que va tenir lloc a l’entorn
de TUI quan Preussag, a la segona meitat dels
noranta, va entrar al món dels serveis adquirint
la majoria de l’accionariat de Hapag-Lloyd i,
posteriorment, la majoria de l’accionariat de
TUI, amb la creació, el 1998, de Hapag Touristik Union (HTU). Poc després, HTU va comprar
prop del 25% de Thomas Cook, va canviar el
nom pel de TUI Group i, a mitjan 2000, va adquirir Thomson Travel Group, amb la qual cosa

donà vida al primer gran operador turístic europeu. Una posició de lideratge que més tard va
reforçar amb la compra de participacions en els
operadors turístics més importants de França,
Nouvelles Frontiers, i d’Itàlia, Alpitour.
L’any 2007 neix un nou consorci turístic a Europa, la fusió entre la divisió turística de TUI AG
i First Choice. L’empresa d’Hannover es converteix, així, en el primer operador turístic europeu. No menys important és la fusió entre
My Travel Group plc i Thomas Cook Group, a
partir de la qual es crea Thomas Cook AG plc,
consorci que ven quasi vint milions de viatges,
ocupa 33.000 treballadors i és propietari d’un
centenar d’avions.
El cert és que tal com s’ha evidenciat en el passat, el sector majorista d’intermediació turística disposa de tot un seguit de condicionants
que faciliten, i alhora incentiven, els processos
de concentració. En aquest context, les Balears, com a destinació receptora de turisme de
masses en el segment de sol i platja, han estat
testimoni de la concentració dels principals
operadors turístics europeus que comercialitzen l’oferta del producte balear. Així, si als
inicis de la dècada dels noranta cinc grups
majoristes explicaven prop del 50% dels fluxos
turístics a les Balears, a l’inici del segle xxi tres
grups –TUI, Thomas Cook i My Travel–, centrats en els mercats emissors d’Alemanya i el
Regne Unit, abracen el mateix percentatge. No
és estrany, doncs, que s’afirmi que els grans
majoristes britànics i alemanys que operen
amb les Balears com a destinació turística ho
facin sota un règim oligopolista (Sard, 2006).
Addicionalment, la fusió el mes de juny de
2007 entre Thomas Cook i My Travel ha incidit de ple en la concentració del mercat dels
operadors turístics a les Balears, que ha passat
d’una situació regida per un oligopoli a una
altra dominada pel duopoli.
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Un xemple significatiu és la
participació de World of TUI en
el capital de la cadena Riu Hotels.
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Aguiló et al. (2003), sobre la
base del mercat balear, obtenen
l’evidència que paquets oferts
per diferents operadors, tot i
presentar les mateixes característiques, tenen preus distints, fet
que suggereix que el turista està
disposat a pagar per l’expectativa
de rebre un millor servei per part
de l’agència receptiva.

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

Així mateix, d’entre les concentracions verticals,
destaca la inversió dels operadors majoristes en
agències receptives, en un intent d’augmentar
la rendibilitat i controlar i garantir la qualitat
del servei en els trasllats i en l’oferta d’activitats complementaries.50 A les Balears, la compra d’Ultramar Express per part de TUI, és un
exemple clar d’aquesta estratègia.

terístiques atorguen als operadors turístics
una posició dominant en el procés de negociació amb hotels i cadenes hoteleres a l’hora
de fixar els preus. De fet, Taylor (1995), a partir d’una anàlisi de la competitivitat preu dels
paquets turístics de la Mediterrània, arriba a
la conclusió que els hotels espanyols (balears)
són preu acceptants en la negociació amb els
operadors turístics.

Amb tot, tal com posen de manifest Curtin
i Busby (1999), tant o més important que el
procés de concentració dels principals operadors europeus que ha tengut lloc durant la
darrera dècada del segle xx i que explica l’eminent control que tenen en la distribució i venda dels seus productes en el mercat d’origen
(oligopoli) és l’elevat poder de compra dels
majoristes (oligopsoni). Aquestes dues carac-
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Paral·lelament, l’oferta d’allotjament de les Balears, amb l’objectiu de pujar esglaons en el procés de negociació amb els majoristes, ha tendit
a concentrar la seva activitat; així, la tendència
ha estat augmentar la grandària mitjana dels
establiments hotelers i constituir cadenes hoteleres. No obstant això, Sard (2006), una vegada
analitzats els preus dels catàlegs dels principals

d

a

Regne Unit; b Alemanya; c Irlanda; d Escandinàvia; e Holanda; f Canadà; g Àustria; h Polònia

Font: elaboració pròpia a partir de Sard (2006)
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majoristes i les seves característiques, conclou
que el fet que un establiment hoteler pertanyi a
una cadena no es tradueix en uns preus més alts.
Consegüentment, les empreses d’allotjament,
davant la impossibilitat de maximitzar l’ingrés
marginal, atès que el determinen els operadors
turístics, se centren en la minimització del cost
marginal, per a la qual cosa utilitzen com a variable de control la taxa d’ocupació.
En aquest context, la progressiva popularització dels equips informàtics i, posteriorment,
l’aplicació de les tecnologies de la informació
i la comunicació han modificat la tradicional
intermediació presencial entre agència i consumidor per adaptar-la al món virtual d’Internet
i al paradigma B2C. Així, l’ús d’Internet com a
eina planificadora de les estades de vacances
ha augmentat el seu paper, especialment entre
el segment jove de la població que resideix als
països desenvolupats, bressol, sens dubte, de
bona part del turisme internacional.51

Encara que els nous processos de comercialització del producte turístic van modificant el paper
tradicionalment desenvolupat pels majoristes,
atès que transfereixen de mica en mica poder de
mercat cap als hotels i les cadenes hoteleres, l’ús
del paquet turístic entre el turisme estranger es
troba, segons les dades de l’IET, molt més estès
a les Balears (58,7%) que al conjunt de l’Estat
(34%), si bé continua situant-se part davall del
de l’arxipèlag canari (71%). En qualsevol cas,
s’observa una clara tendència a la baixa pel que
fa a la contractació de paquet turístic, com ho
prova el fet que el percentatge de turistes que
l’any 2006 ha emprat aquesta fórmula retalla
gairebé dos punts percentuals el palesat l’any
anterior (60,4%) i més de deu punts percentuals
el de dos anys enrere (69,6%). El cert, emperò
és que ara per ara l’ús de les noves tecnologies
repercuteix negativament sobre la contractació
dels paquets. I és que tant Internet com l’agilització dels processos derivats de les tecnologies
de la informació i la comunicació han modifi-
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51
Per a més informació sobre
aquesta qüestió, consultau
l’epígraf 2.2.1.2. Organització del
viatge.

Gràfic 2.35
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Figura 2.1
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Font: elaboració pròpia

cat el negoci turístic, la qual cosa ha otorgat al
client la possibilitat de confeccionar el viatge a
mida i, alhora, de cercar arreu del món en línia
l’oferta que més s’adequa a les seves preferències i a la seva restricció pressupostària.
Avui ja ningú no dubta que les relacions econòmiques en general, i les que es refereixen a
la intermediació turística en particular, han de
passar necessàriament per la xarxa de les xarxes.
D’aquesta manera, tal com assenyala González
(2008), la irrupció d’Internet en el món de la
intermediació turística ha comportat l’aparició
de nous agents de mercat, els quals, com a tret
distintiu, aporten l’operativitat exclusivament
mitjançant Internet, és a dir, treballen en xarxa. Aquest procés, anomenat reintermediació,
es caracteritza per l’expansió del nombre d’empreses del sector, fet que ha invertit la tendència
a la concentració del sector minorista i ha afegit nous actors a la cadena de distribució.
Paral·lelament, el procés de desintermediació,
definit per Buhalis (2003) com l’eliminació

d’intermediaris en el cadena de distribució,
permet als productors, sobre la base de mitjans
electrònics, vendre directament al consumidor
final sense operar a través de cap intermediari. El grau de desintermediació varia entre una
activitat i l’altra, de manera que mentre que
pràcticament la totalitat d’empreses aèries comercialitzen el seus serveis per Internet, només
una part de la planta hotelera està integrada
en aquest nou procés. Així, sembla raonable
pensar que la major o menor implicació de la
desintermediació turística es troba estretament lligada, d’una banda, al poder de mercat
i a la capacitat per discriminar preus i, de l’altra, al nivell de risc assumit en la relació amb
l’operador turístic.
No obstant això, els canals tradicionals mantenen encara avui un avantatge comparatiu
important enfront dels canals electrònics,
sobre la base de la proximitat, penetració
i coneixement del sector, que els permet,
d’una banda, prestar serveis avançats i integrals i, d’altra banda, oferir una assistència
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Figura 2.2
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més personalitzada als clients finals i afegir
valor als processos de decisió de les agències
de viatges minoristes i proveïdors de serveis
turístics, fet que els converteix en gestors del
coneixement.
Així, tenint en compte que la UNWTO considera com a canals de distribució la combinació d’intermediaris que cooperen en la venda
d’un producte, és necessari assenyalar que
tant poden operar en paral·lel, com, contràriament, competir entre ells. Serà, per tant,
l’elecció d’una modalitat o l’altra la que determini la no necessària desaparició dels mecanismes tradicionals en la cadena de valor com
a conseqüència de la desintermediació. Sigui
el que sigui, en la situació competitiva actual,
resulta imprescindible que les empreses d’intermediació turística s’orientin al mercat i que
adeqüin la cartera de serveis a les especificitats del client, accelerin l’arribada al mercat
(time to market) i estalviïn a consumidors i productors costos de transacció. I és que en els
mercats turístics, la intermediació massiva va
evolucionant cap a una distribució cada cop
més personalitzada.

2.2.4.5. Oci i entreteniment
Segons la Llei general turística de les Illes Balears
(2/1999, de 24 de març), el concepte d’activitat
turística inclou, més enllà de la prestació dels
serveis d’allotjament, restauració, intermediació
i moviment dels viatgers, un ampli espectre de
serveis considerats d’entreteniment. En aquest
sentit, la disposició esmentada explicita que es
consideren serveis d’entreteniment tots els que
consisteixen en actuacions musicals, tant en viu
com a través de mitjans mecànics o electrònics,
exhibicions artístiques, ball públic i, en general,
totes aquelles actuacions orientades a entretenir.
D’acord amb aquesta definició i seguint la delimitació del sector turístic efectuada a la primera part del llibre blanc, s’analitzen en aquest
epígraf un ampli ventall d’activitats empresarials duites a terme en l’àmbit dels serveis de l’oci
i l’entreteniment, atesa l’atenció generalitzada
rebuda arreu dels diferents corpus metodològics i classificacions turístiques internacionals.
Així, la classificació de la despesa del visitant,
basada tant en la naturalesa del producte52 com

52

Seguint la correspondència
de la Classificació Central de
Productes (CCP) amb les de
Productes Específics de Turisme
(PET) i de Productes Característics de Turisme (CST/PCT).
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53

Seguint la Classificació de les
Funcions de Consum Individual
(COICOP).

54
Per a més informació, consultau Nacions Unides (2000).
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en la finalitat del consum,53 integra els serveis
de recreació i les activitats culturals i esportives
en la classificació tradicional de la despesa turística.54 Addicionalment, la Classificació Internacional Uniforme de les Activitats Turístiques
(CIUAT) inclou en aquesta rúbrica els serveis
proporcionats pels museus, llocs i edificis històrics, les activitats teatrals, musicals i artístiques,
els parcs d’atraccions, les activitats esportives i
altres activitats d’esbarjo relacionades amb les
platges, els parcs recreatius, les fires, el joc i els
casinos, etc.
No obstant això, el fet que els serveis prestats en
aquests diferents àmbits siguin utilitzats només
parcialment pel turista –cosa que fa gairebé impossible destriar l’ús turístic de l’ús resident– i
que bona part dels elements en els quals se sustenten els serveis d’oci i entreteniment formin
part del patrimoni històric i natural de la destinació, dificulta l’anàlisi dels serveis efectivament prestats pel teixit empresarial associats a
aquesta dimensió del producte turístic.
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Per a més informació sobre
aquestes qüestions, consultau
l’apartat 1.3. Interdependències
sectorials i el subapartat
1.4.1. Producció i creixement,
de la part primera de l’obra.

Així les coses, una aproximació al marc comptable regional de les Balears, referit a l’any 2004,
permet estimar que el 51,1% del valor afegit generat per les empreses que treballen en l’àmbit
de les activitats recreatives i culturals es dedica a la satisfacció de la demanda dels no residents, la qual cosa palesa que, veritablement,
una bona part d’aquests serveis formen part
de l’oferta turística complementària de les illes.
Així mateix, l’explotació de l’esmentat marc
comptable atorga al conjunt d’aquestes activitats la categoria de sector impulsor de l’economia, atesa la seva capacitat d’arrossegament,
que provoca que un augment de la seva activitat derivi en un increment de la producció de la
resta de sectors.55
Amb tot, seguint els preceptes marcats per la
Llei general turística, els establiments d’ofer-

ta d’entreteniment a les Balears s’ordenen,
d’acord amb les seves característiques, en cinc
grans grups: sales de festa, sales de ball, discoteques, cafès concert i centres recreatius turístics. Val a dir que els registres empresarials
disponibles de caràcter general inclouen a la
rúbrica de serveis culturals i recreatius aquests
tipus d’establiments, però també molts altres
que, en qualsevol cas, són susceptibles de prestar en major o menor grau un servei de naturalesa turística.
Concretament, l’Associació Mallorquina d’Atraccions Turístiques (AMAT), constituïda l’any 2001,
palesa a través de les empreses associades que
la dimensió d’oci i entreteniment del producte
turístic balear abasta un ampli ventall d’activitats, la major part de les quals es fonamenten
en un turisme de tipus familiar i es materialitzen
en els productes oferts pels parcs aquàtics, restaurants espectacle, exposicions de productes
tradicionals, excursions marítimes i ferroviàries
i visites a llocs d’interès natural o cultural. Val
a dir, en aquest sentit, que la venda d’aquests
productes es duu a terme directament al turista o com a elements que formen part dels
itineraris que integren el programa oficial
d’excursions organitzades, les quals són comercialitzades a través de les agències de viatges de les illes.
En aquest marc, el directori central d’empreses,
elaborat i publicat anualment per l’INE, assenyala a les Balears l’existència d’un total de 2.104 empreses inscrites en les activitats culturals i recreatives associades fortament a l’oferta turística,
de les quals el 42,3% operen en l’àmbit de les
activitats artístiques i d’espectacles, el 29,1% en
el de les activitats recreatives diverses i el 28,7%
restant en el camp de les activitats esportives.
Respecte de la dimensió mitjana d’aquest segment empresarial, s’ha d’esmentar que, així com
la resta del teixit turístic i regional, la major part
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de les unitats estan a càrrec d’autònoms (50,6%)
o bé ocupen menys de deu assalariats (41,4%).
No obstant això, cal destacar especialment que,
en aquest cas, les activitats culturals i recreatives
incorporen al sector turístic la segona quota més
notable d’empreses de més de cinquanta treballadors (14,5%), després de les empreses d’allotjament (57%) i seguides a poca distància de les
empreses de transport (13,2%).
Sigui el que sigui, és necessari assenyalar que
el desenvolupament de l’activitat duita a terme
per aquest grup d’empreses, que representa el
10,8% del teixit empresarial turístic balear, revesteix una rellevància especial no només per
al sector turístic, en particular, sinó també per
a l’economia de les illes, en general. En aquest
sentit, l’ampliació i el desenvolupament de
l’oferta recreativa, esportiva i cultural constitueix un element cabdal per a la gestió del producte turístic, atès que, com que és controlat
completament per la destinació, permet, en
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primer lloc, la millora contínua de l’oferta tradicional, que es va adaptant als canvis que les
preferències i motivacions dels turistes experimenten al llarg del temps. Respecte d’aquesta
darrera qüestió, cal no deixar de banda que
l’entreteniment forma part intrínseca de l’experiència turística, motiu pel qual la disponibilitat i la qualitat dels serveis que en aquest
àmbit oferesqui la destinació condicionaran
en gran manera la satisfacció final del visitant
i, en darrera instància, la possibilitat de repetició de l’estada.
En segon lloc, i en un sentit més ampli, l’impuls
de determinades activitats culturals, recreatives
o esportives permet introduir un element de
diversificació del producte turístic regional, fet
que pot acabar derivant en la configuració de
nous segments turístics més o menys recolzats
en el producte tradicional.56 Aquest cas s’ha reflectit durant les dues darreres dècades arran
de la inversió empresarial efectuada, sota el

56
Per a més informació sobre
aquesta qüestió, vegeu el subapartat 2.2.3. Segmentació.

Gràfic 2.36
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paraigües de la intervenció pública, en determinades instal·lacions esportives (com ara camps
de golf, ports esportius, etc.), infraestructures
i iniciatives que permeten materialitzar l’experiència recreativa oferta tant pels elements
naturals (platges, medi rural i entorn natural,
en general) com culturals (museus, certàmens,
exposicions, etc.) i, així mateix, per l’ampliació
de l’oferta d’equipaments, activitats i dinàmica
comercial a les zones urbanes.

2007, en l’àmbit dels serveis quinaris, el conjunt
dels quals, alhora, aporta el 29,4% de les empreses de serveis de les illes (vs 19,1%, 1999). Així
mateix, durant el període 1999-2007, la rúbrica
referida als serveis de l’oci, l’esport i la cultura
ha ampliat el seu teixit empresarial (51,4%) a
un ritme similar al de la resta de serveis quinaris
(53,6%), però considerablement superior al del
conjunt del sector turístic (25,1%) i, per extensió,
de l’agregat regional (35,9%).

Des d’un punt de vista agregat, els serveis prestats per les empreses que operen en l’àmbit de les
activitats recreatives, culturals i esportives són els
únics que, integrats en el producte turístic, corresponen a l’estadi més evolucionat del procés
de terciarització econòmica i s’adscriuen a la categoria de quinaris. Des d’una òptica purament
de demografia empresarial, els establiments que
operen en el segment dels serveis recreatius, culturals i esportius representen el 10,2% dels que
s’adscriuen als registres, amb data 1 de gener de

Complementàriament, és necessari assenyalar
que el desenvolupament de la demanda turística en matèria d’oci i entreteniment ha estès
la seva influència més enllà de les activitats circumscrites a l’àmbit estricte dels serveis recreatius i culturals, la qual cosa ha contribuït al
desenvolupament, modernització i ampliació
de l’oferta d’altres serveis tradicionals del teixit
productiu regional. Potser el cas més paradigmàtic es troba en la creixent connexió que s’ha
establert, sobretot durant els darrers temps,

Gràfic 2.37
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entre turisme i comerç, sota la concepció general que el shopping constitueix una atractiva
activitat per gaudir del temps d’oci.
Des de la literatura en matèria turística s’avala amb èmfasi aquesta tesi i s’assegura que la
significativa relació que existeix entre comerç i
turisme deriva en importants beneficis econòmics, psicològics i socials (Choi et al., 1999;
Snepenger et al., 2003). El cert és que la tendència creixent manifestada tant pel temps com
pels diners i l’esforç que els turistes dediquen
a anar de compres arreu de les destinacions del
món, recomana, fins i tot de manera urgent,
que la política turística en termes de planificació i promoció reculli l’activitat comercial com
un element més de la dimensió recreativa de
l’experiència turística (Timothy, 2005). Nombrosos són, així mateix, els estudis aplicats que
demostren que el consum dels turistes efectuat en els establiments comercials dels llocs que
visiten s’aproxima a un terç de la despesa turística total (Chang et al., 2007; Kim i Littrell,
2001; Wong i Law, 2003), fet que deriva en la
generació de llocs de treball i que, alhora, constitueix una de les maneres més fàcils i directes
d’experimentar amb la cultura local (Stobart,
1998; Hsieh i Chang, 2006).
Addicionalment, sovint es posa de manifest
que entre turisme i comerç existeix una mena
de relació bidireccional. En aquest sentit, mentre que, com ja s’ha exposat, el comerç s’integra
com a element de recreació a l’oferta turística,
el turisme es converteix, cada vegada més, en
una estratègia important per al desenvolupament de l’activitat comercial de la destinació.
D’aquesta manera, malgrat que els beneficis
canalitzats pel comerç depenen de les necessitats i preferències dels turistes, la major part
dels segments comercials extreuen algun rèdit
del trànsit turístic. Així, sembla demostrat que
el turisme impacta sobre el teixit comercial
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local, tant des d’un punt de vista quantitatiu
–atès que impulsa significativament el nombre
de comerços– com qualitatiu –ja que deriva en
una major diversitat de les estructures comercials i dels béns i serveis que s’ofereixen–. D’acord
amb aquesta qüestió, alguns estudis assenyalen
que l’èxit del comerç a les comunitats turístiques de dimensió reduïda rau, sobretot, en el
creixement de negocis innovadors que presten
els seus serveis tant als residents com als turistes (Ryan et al., 1999).
A les Balears, el comerç i, molt especialment, el
comerç al detall, constitueix una activitat que
efectua una de les majors aportacions al valor afegit regional (19%, 2006), realitat que es tradueix,
igualment, als registres laborals en la generació de
treball assalariat (17,4%, 2006) i, sobretot, en la
presència de treball autònom (27,5%, 2006). En
termes empresarials, l’estructura comercial de les
illes està integrada, segons els registres del directori central d’empreses, per un total de 19.956 unitats, el 67,9% de les quals opera en el segment del
comerç al detall. Val a dir que la representació
empresarial del comerç, que per a l’any 2006 se
situa en el 21,5% del teixit regional, explica en gran
manera el nivell d’atomització de les empreses
que operen a les illes, atès que, en el cas precís de
la venda al detall, el 82% de les unitats tenen cap
o menys de dos assalariats al seu càrrec (vs 78,8%,
total empreses).
Complementàriament, l’explotació dels registres de l’impost d’activitats econòmiques
(IAE) palesa que a les Balears hi ha un total de
24.452 establiments que tributen per aquest
concepte,57 els quals operen, majoritàriament,
en el segment de l’alimentació (28,9%), el vestit i el calçat (18,4%), el parament de la llar
(17,6%) i altres productes (28,3%).58 Així les
coses, els intercanvis a la menuda es duen
a terme a les illes arreu d’una superfície comercial de tres milions de metres quadrats, el

57
En aquest sentit, cal recordar
que a partir de l’entrada en vigor,
l’1 de gener de 2003, de la Llei
51/2002, de 27 de desembre, de
reforma de la Llei reguladora de
les hisendes locals, els contribuents que pel conjunt de les
activitats econòmiques duites a
terme registrin una xifra de negocis inferior a un milió d’euros,
estan exempts del pagament de la
quota de l’IAE.
58

Dades extretes de la col·lecció
Anuario económico de España de
‘la Caixa’.
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Gràfic 2.38
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74,1% localitzada als municipis mallorquins
considerats turístics per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
En aquest escenari, la relació entre turisme i
activitat comercial a les Balears palesa, seguint
la tendència general, una senda creixent al
llarg dels darrers vint anys. Segons la informació extreta dels marcs comptables disponibles
pel que fa a l’economia regional, el percentatge de valor afegit que el segment del comerç
al detall genera per satisfer directament i indirectament la demanda dels no residents s’ha
incrementat des del 10% que s’obtenia l’any
1983 fins al 20,6% que deriva de l’explotació
més recent de 2004.
De fet, l’anàlisi del mercat potencial del comerç al detall a les illes permet estimar que
la contribució del turisme es manté al voltant
d’una quarta part del total, fet que palesa una
evolució que s’identifica clarament amb la
senda marcada per l’afluència i la despesa tu-

rística al llarg de la darrera dècada. D’aquesta
manera, pel que fa al període 1998-2006, l’any
1999 s’identifica com el punt àlgid de l’aportació turística al volum de negoci potencial
del comerç, moment en el qual s’assoleix una
quota del 29,8%. Posteriorment, el decalatge
del turisme internacional esdevengut durant el
trienni 2001-2003 retalla aquest percentatge
fins al valor mínim del període temporal considerat (20%, 2003) per tornar a recuperar-se
progressivament fins a assolir l’any 2006 un
percentatge del 26,1%.
Tot plegat suggereix que la relació entre turisme i comerç sovint condiciona l’estratègia i
la presa de decisions dels responsables de les
empreses comercials, si bé bona part dels aspectes formals –horaris, períodes de rebaixes,
etc.– estan subjectes a diferents disposicions
legals. El cert és que, així mateix, la incorporació del comerç a l’ampli espectre de la recreació
turística pren una rellevància especial més enllà de les zones costaneres o de marcat interès

Mercat potencial turístic

Mercat potencial local

Mercat potencial total
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Gràfic 2.39

Evolució del mercat
comercial potencial
de les Balears,
1998-2006
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turístic –on predomina el comerç de productes que satisfan una necessitat puntual (com
ara menjars i begudes), o bé es dediquen a la
venda de productes-record escassament diferenciats– i s’estén a qualsevol indret, atorgant
un important protagonisme a l’àmbit urbà
–on triomfa el comerç generalista i els establiments amb certa notorietat internacional–, tot
i que es pren en compte que és imprescindible
no desmarcar-se de les expectatives de la població local. En qualsevol cas, la magnitud de

la contribució que la dimensió comercial del
turisme acaba efectuant en una destinació depèn fonamentalment del nivell de satisfacció
obtengut pels turistes. Val a dir que, en aquest
àmbit, la satisfacció depèn no només de l’amplitud de la gamma de productes oferts, sinó
també de les característiques de l’entorn, les
possibilitats d’interacció social i, sobretot, la
seguretat (Yüksel i Yüksel, 2007), dimensions,
totes, que sostenen, actualment, la continuïtat del turisme a curt i a llarg termini.
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2 . 3. Ten d èn cies a ct u a l s

59

Vegeu, per exemple, WTTC (2008).

El turisme, en el sentit més ampli del terme,
assumeix un procés de transformació contínua que deriva no només dels canvis que escometen progressivament els diferents elements
del sistema turístic, sinó també, i de manera
especialment intensa, de la multiplicitat de
mutacions que, en termes generals, es gesten
en l’àmbit econòmic, social i ambiental. No
en va, el World Travel and Tourism Council
(WTTC, 2007b) fonamenta qualsevol de les
seves iniciatives en el reconeixement que el turisme constitueix una part inseparable de la
realitat actual, per tal com efectua una contribució vital al creixement mundial i a la qualitat
de vida dels seus ciutadans.
Així, els reptes mundials proposats pels primers
compassos del nou mil·lenni constitueixen,
igualment, els principals desafiaments als quals
s’enfronta el turisme. En aquest context, la globalització i, consegüentment, la reestructuració de l’economia mundial, la liberalització dels
sectors productius, la terciarització de l’ocupació, la segmentació creixent dels mercats, la reconfiguració dels models de negoci i el desenvolupament de l’economia digital, entre d’altres,
sotmeten a una revisió contínua bona part dels
preceptes econòmics i socials. La transcendència d’aquest fenomen global no impedeix que
les seves conseqüències, materialitzades en una
pluralitat d’efectes, adoptin una dimensió localitzada, tant en termes agregats com pel que fa,
especialment, al desenvolupament de l’activitat
turística. En aquest sentit, no s’han d’obviar els
principals vectors que incideixen, directament
o indirectament, en l’esdevenir del turisme,
com ara l’estabilitat geopolítica, la variació de
les constants demogràfiques, la liberalització i
transformació de sectors estratègics, la irrupció i generalització de les noves tecnologies i el

canvi climàtic, entre d’altres. Tot plegat omple
l’agenda de les principals institucions i organismes internacionals que treballen en l’àmbit del
turisme,59 però també dels responsables de la
política turística a nivell nacional i regional, en
una multitud de fronts que obliguen a afrontar
el fet turístic des d’una òptica que abasti la pluralitat del sistema.
En aquest context, les principals tendències que
afecten el turisme balear s’expliquen d’acord
amb les qüestions següents:
La creixent mobilitat de les persones –basada
en la liberalització del comerç i la prestació de
serveis a nivell global, l’augment de la renda per
càpita a determinades zones del món i l’abaratiment generalitzat dels costos de transport–,
juntament amb la consolidació de noves potencies industrials –la Xina, l’Índia, Rússia i el
Brasil–, assenyalen un augment substancial de
la intensitat dels fluxos turístics mundials i, així
mateix, una ampliació del ventall de mercats
emissors potencials. El turisme s’ha incorporat
de manera irrenunciable a les pràctiques d’oci
d’àmplies capes de la societat.
Els principals canvis demogràfics esdevenguts al llarg de les darreres dècades –que han
conduït a la intensificació dels índexs d’envelliment, el retard en l’edat de jubilació, la major
presència d’immigrants als mercats de consum
i l’increment d’unitats familiars monoparentals o unipersonals, entre d’altres–, modifiquen
progressivament la composició dels fluxos turístics, tot apel·lant a un canvi continu de gustos i necessitats. Addicionalment, l’evolució de
diverses consideracions de tipus sociocultural
–relacionades amb el major nivell formatiu de
la població, la conscienciació envers qüestions
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relacionades amb la salut i el medi ambient,
l’aparició de nous estils de vida que deriven en
diferents aprofitaments del temps d’oci, etc.–,
erigeixen la demanda turística en l’eix vertebrador del procés transformador. Al seu torn, tot
això es reflecteix en el comportament turístic,
amb l’aparició de noves motivacions (turisme
d’aventura, de naturalesa, de parcs temàtics,
de salut, esportiu, etc.) i la creixent diferenciació (per gènere, edat, estatus socioeconòmic,
cicle familiar, orientació sexual, trajectòria
prèvia de mobilitat...) dels estils de vida i, especialment, dels comportaments turístics, la
qual cosa obliga a una creixent segmentació i
diversificació del turisme (turisme familiar, turisme sènior, turisme jove, turisme lingüístic o
acadèmic, etc.). En aquest sentit, les tendències actuals, per tal com rauen fonamentades en
una major sofisticació dels requeriments dels
turistes, cada vegada més allunyats del paquet
estandarditzat ‘fordista’ (Santana, 2000), palesen canvis seriosos que afecten totes i cadascuna de les dimensions del producte turístic, tant
en termes de configuració com de la prestació
del servei. Així les coses, els balanços turístics
referits als darrers exercicis recullen pel que fa a
les Balears tendències que, en la mateixa línia,
caracteritzen l’espectre turístic mundial: la progressió ascendent del nombre de turistes que
contracten el viatge a través d’Internet, fragmenten la compra en diferents elements que
integren l’experiència turística i fan ús de les diverses modalitats d’allotjament gratuït, enfront
de la reducció de la contractació del paquet
turístic tradicional a través d’una agència de
viatges i l’allotjament en establiments hotelers;
la desaparició de la clàssica segmentació de
l’estada en períodes setmanals i la reducció de
l’estada mitjana, acompanyada d’un augment
de la freqüentació; la disminució de la despesa
diària per turista i l’alteració de la seva composició; la pèrdua de la importància relativa dels
elements definidors de les principals motivaci-

ons del turista i la potencial repercussió del seu
nivell d’exigència sobre el nivell de satisfacció i
els índexs de repetició.60
L’eclosió tecnològica, liderada per la generalització de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), tant en l’àmbit familiar
com empresarial, sustenta bona part dels canvis experimentats en els hàbits de la demanda,
però també en la dinàmica de l’oferta, atès que,
d’una banda, altera els processos i la manera
de treballar i, de l’altra, obliga a reconfigurar el
producte i certes dimensions de la seva gestió i
comercialització. Les tendències s’orienten, així,
envers un procés progressiu de desintermediació, que amplia tant les possibilitats d’elecció del
turista com el seu grau d’independència respecte
dels canals de distribució tradicionals (Lanquar,
2006), però que, sobretot, suposa un revulsiu
organitzatiu especialment rellevant que, d’acord
amb el seu caràcter transversal, s’estén arreu del
teixit empresarial turístic. Més enllà de les TIC,
cal assenyalar el desenvolupament de determinades tecnologies que, fruit d’un creixent grau d’innovació, incideixen fortament en la demanda turística, com és el cas del transport (per ex. noves
generacions d’avions i aeroports), l’energia (per
ex. fonts renovables), la seguretat, la salut i l’alimentació, entre d’altres. Les tendències apuntades en aquest àmbit recomanen incentivar la
capacitat d’adequació del sistema turístic a les
possibilitats que ofereixen les noves tecnologies,
per tal com permeten modificar certes dimensions del producte i adequar-lo a les exigències de
l’entorn, en general, i de la demanda turística,
en particular, amb la finalitat d’assegurar-ne,
d’aquesta manera, la posició competitiva.
La simplificació progressiva de les condicions
per a la creació de la iniciativa empresarial i el
seu desenvolupament han derivat al llarg de
la darrera dècada en l’escomesa d’un nou cicle inversor que ha incrementat notablement
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Per a més informació, vegeu els
diferents epígrafs que integren el
subapartat 2.2.1. Caracterització i
motivació dels turistes.
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Respecte d’aquesta qüestió,
consultau l’epígraf 2.2.4.1. Allotjament, d’aquesta part segona.
62
Per a més informació, consultau el subapartat 4.5.3. Regulació
administrativa dels establiments
d’allotjament i l’epígraf 2.2.4.1.
Allotjament, a les parts quarta i
segona de l’obra, respectivament.
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l’oferta turística mundial, tant en termes de
volum de places d’allotjament com de diversitat de localitzacions. Val a dir que, alhora,
aquesta situació va acompanyada d’un augment de la competència internacional, atès
que les destinacions tradicionals –com ara les
Balears– conviuen amb l’oferta generada per
les noves destinacions emergents, amb la qual
cosa es polaritzen els registres de creixement de
les unes i les altres. En aquest context, Mastny
(2001) assenyala que el nombre de turistes que
viatja a un país en vies de desenvolupament des
d’un país industrialitzat ha augmentat fins a
un de cada cinc, des d’un de cada tretze que
es registrava a mitjan dècada dels setanta. Tot
plegat ha permès que a les destinacions turístiques consolidades l’augment de l’oferta hagi
crescut part damunt de la demanda, fet que
no succeïa des dels anys cinquanta del segle
passat (Zoreda, 2006). A les Balears, aquesta
tendència s’ha traduït, a més, en la consecució
d’un intens procés d’internacionalització de les
principals cadenes hoteleres,61 força basat en
la capitalització del know-how acumulat i en les
oportunitats que representa ubicar-se en destinacions emergents amb un potencial elevat.
Els diferents canvis normatius i reguladors,
juntament amb els processos de liberalització
d’alguns sectors clau, com l’aeri, han transformat la realitat turística i, sobretot, han incidit
en la configuració de l’estructura empresarial
i els productes que ofereix. Així, si la liberalització del comerç i la prestació de serveis a nivell global, juntament amb la liberalització del
mercat de les telecomunicacions, afecten de
manera substancial els preceptes generals del
negoci turístic, la liberalització del sector del
transport aeri i del sistema aeroportuari modifiquen els paràmetres que regeixen un dels elements més essencials de l’experiència turística:
l’accessibilitat a la destinació. Paral·lelament,
el desenvolupament del corpus normatiu que

regula les diferents activitats turístiques deriva
en noves modalitats d’allotjament que suposen
modificar, en major o menor grau, tipologies
existents o bé configurar-ne de noves que deriven en experiències turístiques diferenciades.
Val a dir, així mateix, que les diferents regulacions en matèria d’allotjament que apel·len a
la contenció de l’oferta de places i, sobretot, a
la reconversió i modernització de les existents,
permet explicar a les Balears el progressiu
procés d’amortització de places de baixa categoria, per tal d’adequar-se als requeriments
d’una demanda cada vegada més exigent.62 La
sostenibilitat ambiental de les pràctiques empresarials en el sector turístic es va convertint
progressivament en un factor crucial en l’èxit
empresarial (Mastny, 2001), no només en termes de promoció i màrqueting sinó també de
contenció de costos (energètics, etc.).
Els efectes econòmics i ambientals del canvi
climàtic, si bé variaran geogràficament, s’estendran a tots els països i sectors d’activitat,
i exerciran una incidència especial sobre les
destinacions turístiques i els patrons de viatge. En aquest sentit, només cal tenir present
que la necessària reducció de les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle exigirà la transformació dels sistemes energètics i de transport
d’arreu del món, fet que tendrà implicacions
importants sobre el cost de viatjar i, consegüentment, sobre la mobilitat turística (Scott,
2008). Concretament, estudis recents indiquen que és molt probable que es produesqui
un desplaçament de les condicions climàtiques atractives per al turisme cap a latituds i
altituds més altes (Scott et al., 2004; Amelung
et al., 2007), la qual cosa erosionarà la posició
competitiva de les destinacions de la Mediterrània, com ara les Balears, a l’estiu. Aquesta
tendència pronostica una modificació dels
patrons de la demanda, atès que els turistes
palesen una enorme capacitat d’adaptació
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als efectes del canvi climàtic, d’acord amb la
relativa llibertat d’evitar les destinacions afectades o de triar altres èpoques de l’any per viatjar, tot defugint les condicions climàtiques
desfavorables. En aquest escenari, les tendències observades suggereixen la mobilització del
sector turístic per dur a la pràctica una agenda
d’actuacions que, sota els preceptes encetats
a les cimeres promogudes per la UNWTO, el
programa ambiental de les Nacions Unides
(UNEP) i l’Organització Meteorològica Mundial (WMO) al llarg del darrer quinquenni,63
integri el desenvolupament sostenible i les perspectives del canvi climàtic en la gestió turística
a mitjà i a llarg termini.
Així les coses, sembla que la conjunció de les
diferents tendències identificades imposa, més
enllà d’una multitud de transformacions sobre
aspectes puntuals, la consecució d’un canvi fonamental, tant de la concepció com de l’enfocament del fet turístic. En aquesta conjuntura,
es parla, actualment, d’un canvi en la definició
de l’exòtic, després de l’emergència d’una cultura popular global que s’estén arreu del planeta difuminant la noció de l’autèntic (Cohen,
2005). Mentrestant, es percep una transformació de la ‘mirada turística’, és a dir, d’allò
que es considera excepcional, digne de veure i,
per tant, turístic, tant des del punt de vista romàntic (el viatger solitari davant el passat o la
naturalesa), com de l’experiència organitzada
(el turista entre els turistes). S’entén, en aquest
sentit, que existeix una evolució cap a noves formes reflexives de mirada turística (Urry, 2000)
o, fins i tot, del turisme per se, prou diferenciat
d’altres pràctiques d’oci (Lash i Urry, 1994).
En aquest marc, diferents estudis que apel·len
al futur del turisme europeu, en general (ETC,
2006), i del sistema turístic espanyol, en particular (Secretaria General de Turisme, 2008),
reconeixen la necessitat d’evolucionar des d’un

mercat d’oferta a un mercat de demanda, ja que
entenen que el turista tendeix cada vegada més
a valorar la satisfacció obtenguda del producte
turístic d’acord amb les emocions, les experiències personals i el temps necessari per consumir-lo (value for time), en contraposició al cost
monetari suportat (value for money). En qualsevol cas, atès que, tal com confirma Lohman
(2004), els canvis instrumentats pel principal
motor de transformació, la demanda turística,
no constituiran una revolució sinó que s’aniran
desenvolupant progressivament, és imprescindible encetar la reconfiguració i l’estabilització de la cadena de valor sectorial, de manera
que tots els agents puguin adaptar-se i arribar
a gaudir d’uns marges raonables en un entorn
competitiu (Fundació OPTI, 2005).
Sigui el que sigui, cal reconèixer que l’assumpció del gran repte del turisme del segle xxi comporta la superació de diferents riscos, però
també requereix la capacitat necessària per
aprofitar un ampli ventall d’oportunitats que
deriven en aspectes claus per a la continuïtat
del turisme a les Balears. El principal objectiu
és, sens dubte, la competitivitat de la destinació, que s’assoleix a través de tots aquells factors que permeten impulsar la productivitat,
com ara la diversificació i l’especialització, la
tecnologia, el coneixement, la imatge, la qualitat, l’eficiència, la relació entre sector públic i
sector privat i la relació de la població resident
amb el turisme, entre d’altres.
En darrera instància, no s’ha de deixar de
banda que el turisme, tenint en compte la importància que ostenta en la cruïlla economiasocietat-natura balear, s’erigeix en el motor
perfecte per encarar i enllestir la transformació que, amb caràcter general, imposa el nou
mil·lenni per preservar les prioritats en matèria de competitivitat econòmica, sostenibilitat
ambiental i cohesió social.
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En aquest sentit, cal assenyalar
la convocatòria de la Primera
Conferència Internacional sobre
Turisme i Canvi Climàtic a Gerba, Tunísia, l’any 2003; la Segona Conferència Internacional
sobre Canvi Climàtic i Turisme
a Davos, Suïssa, l’any 2004; i,
així mateix, l’impuls donat a les
principals conclusions de Davos
a través de les diferents jornades
patrocinades per la UNEP (Oxford, 2008) i altres organismes
afins (Bangkok, 2008).
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La continuïtat futura de l’activitat turística a les Balears constitueix l’objecte d’estudi d’aquesta
tercera part de l’obra, un cop analitzada la dinàmica dels fluxos turístics i la configuració del teixit
empresarial que els suporta.
En qualsevol cas, cal precisar que, en el context del turisme, el terme continuïtat incorpora una doble dimensió: temporal –en la mesura que contempla l’exercici de l’activitat en el
temps–, però, també, qualitativa –atès que la qüestió vertaderament rellevant descansa en el fet
de seguir garantint la contribució del turisme al creixement, l’ocupació i la riquesa regional–. Així, encara que hom podria confiar en la continuïtat temporal –per mor que el creixement
ha estat imparable, tot i que amb oscil·lacions, durant molt de temps–, és necessari reconèixer que
aquest període de prosperitat ha creat elements de ruptura que incideixen en la capacitat del turisme
com a generador de riquesa i benestar.
Cal, doncs, no oblidar que molts dels factors d’inquietud que ja s’havien manifestat en el primer
Llibre Blanc del Turisme de les Illes Balears (1987), conjurats per un cicle internacional positiu i excepcionalment llarg, segueixen sent crítics per a la continuïtat del turisme a l’arxipèlag. Addicionalment, els
canvis econòmics, socials i tecnològics esdevenguts arreu del món durant les dues darreres dècades
no es poden obviar, per tal com plantegen un ampli ventall d’oportunitats que convida a desenvolupar la capacitat necessària perquè siguin internalitzats i aprofitats al màxim.
En aquest sentit, l’anàlisi que es presenta en aquesta tercera part de l’obra identifica tota una sèrie de
factors entorn dels fenòmens transformadors del turisme, tenint en compte que alguns es gesten al si
de les Balears, però d’altres troben l’origen i la seva raó de ser fora de l’arxipèlag. Així les coses, l’orientació cap a una major diversificació i qualitat dels serveis prestats, l’abast de les noves tecnologies
disponibles, la projecció d’una imatge adequada, l’articulació d’estratègies de gestió que millorin
l’eficiència i impulsin la rendibilitat sectorial, la cooperació activa entre els agents públics i privats i
la implicació de la comunitat local, constitueixen alguns dels principals focus dels riscos i oportunitats que determinen, actualment, la competitivitat de les illes com a destinació turística enfront de la
resta del món i, per tant, condicionen la continuïtat de l’activitat en el sentit més ampli.
Així les coses, l’anàlisi de la competitivitat turística de les Balears, duita a terme en un context temporal subjecte a grans transformacions, té la necessitat d’ampliar el seu horitzó informatiu més enllà
dels paràmetres que tradicionalment l’han sustentada a curt termini i, d’aquesta manera, s’orienta
cap als factors de naturalesa més estructural que no només expliquen el posicionament actual, sinó
que en garanteixen l’estabilitat futura. Val a dir que, en qualsevol cas, els resultats obtenguts en l’àmbit turístic són altament explicatius de la capacitat competitiva assumida pel conjunt de l’economia
balear, per bé que els resultats regionals subratllen, alhora, la necessitat de sustentar el procés de
creació de riquesa en els paràmetres impulsors de la productivitat agregada.
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3 . 1 . Ri sc o s i o po r t u n ita t s p er a l t u r is m e
Les Balears, com a àrea receptora de turisme
per excel·lència, ocupen una posició privilegiada
per aprofitar l’expansió turística internacional
que la UNWTO i altres agents i institucions preveuen fins a l’any 2020, arran, fonamentalment,
del seu estratègic posicionament geogràfic
–prop dels principals mercats emissors amb una
excel·lent accessibilitat–, la seva possibilitat de
turisme total –amb l’oferta de múltiples i diversos productes turístics en un espai territorial reduït–, la seva positiva relació qualitat-preu i les
possibilitats d’aprofitament i potenciació d’una
àmplia gamma de recursos turístics encara no
explotats. No obstant això, les Balears han assolit, des d’un punt de vista quantitatiu, fites
difícils de superar, les quals, emperò, són fruit
d’un tipus de desenvolupament que, en termes
qualitatius, evidencia l’existència de diversos
elements de risc que assenyalen certa capacitat
de ruptura. En aquest context, el principal repte rau en el disseny i l’entrada en funcionament
d’una nova manera de gestió, pública i privada,
del fet turístic, més dinàmica i capaç de combinar les rendes de situació, gaudides avui per la
destinació balear, amb les oportunitats que les
tendències actuals dibuixen per al futur.
En termes econòmics, tot plegat apunta cap a
la reconversió, adaptació i modernització del
producte turístic; la millora del nivell de prestacions i professionalitat del sector; el desenvolupament i la diversificació de l’oferta; l’adopció
de les novetats tecnològiques i la generació de
coneixement; la potenciació d’una relació estreta, coordinada i coherent entre el sector públic i els agents privats; la garantia d’una relació
positiva entre el turisme i la població resident;
la potenciació i difusió de la imatge turística i la
vertebració i ampliació de les accions de màrqueting i promoció amb l’objectiu últim d’am-

pliar i estendre les possibilitats de captació de
nous segments i afegir més valor als productes
i serveis turístics.

3.1.1. Especialització i diversificació
Des d’una perspectiva econòmica, el principal
tret que distingeix les Balears és la seva especialització en activitats turístiques. Aquesta intensa dedicació al turisme confereix a l’economia
regional una estructura idiosincràtica, clarament allunyada de la configuració del conjunt
de l’Estat. Així, l’índex d’especialització productiva mostra que el patró sectorial de les
Balears, d’entre totes les regions espanyoles,
és el més distant respecte a la composició de
l’agregat nacional. Al mateix temps, els resultats del coeficient de diversificació evidencien
que l’arxipèlag és l’economia regional amb una
producció menys variada.
La forta especialització en turisme es troba,
doncs, al darrere de l’escassa diversificació productiva de les Balears, no només perquè una
gran part de l’activitat està orientada a la satisfacció de la demanda final dels no residents,
sinó també perquè aquesta especialització genera un fort impacte indirecte a través de la
producció dels inputs intermedis que són necessaris en la prestació dels serveis turístics.64 Així,
el turisme ha definit una estructura econòmica
on té primacia el sector serveis (80,9% del VAB
total, 2006), circumstància que ha propiciat
l’expansió de la construcció (11,2%) i ha intensificat la contracció de la indústria i l’agricultura (6,6% i 1,2%, respectivament).
En aquest context, l’elevada orientació de
l’economia balear envers les activitats turístiques ha portat a parlar de l’existència d’un

64

Per a més informació sobre
aquesta qüestió, vegeu l’apartat
1.3. Interdependències sectorials,
a la part primera d’aquesta obra.
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Índex d’especialització productivaa

Quadre 3.1

Índexs d’especialització
productiva i diversificació
regional

a
b

Coeficient de diversificaciób

1986-1990

1991-1995

1995-2002

1986-1990

1991-1995

1995-2002

Andalusia

0,116

0,105

0,123

0,503

0,554

0,575

Aragó

0,068

0,073

0,078

0,420

0,490

0,450

Astúries

0,174

0,132

0,126

0,510

0,558

0,488

Balears

0,224

0,217

0,212

0,712

0,737

0,661

Canàries

0,205

0,190

0,195

0,674

0,701

0,641

Cantàbria

0,138

0,131

0,078

0,442

0,506

0,477

Castella i Lleó

0,144

0,133

0,131

0,416

0,462

0,491

Castella-la Manxa

0,168

0,156

0,156

0,412

0,464

0,521

Catalunya

0,105

0,093

0,105

0,416

0,478

0,395

Com. Valenciana

0,104

0,089

0,082

0,481

0,517

0,468

Extremadura

0,237

0,198

0,202

0,551

0,585

0,627

Galícia

0,127

0,121

0,105

0,429

0,463

0,487

Madrid

0,153

0,133

0,132

0,532

0,564

0,572

Múrcia

0,113

0,109

0,106

0,492

0,519

0,514

Navarra

0,165

0,164

0,160

0,330

0,379

0,373

País Basc

0,198

0,177

0,139

0,376

0,427

0,436

La Rioja

0,266

0,247

0,176

0,499

0,526

0,409

Els valors més propers a la unitat reflecteixen estructures productives més diferents a l’àrea de referència, en aquest cas Espanya
Els valors més propers a la unitat reflecteixen una major especialització de la regió en determinades activitats

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’INE						

‘monocultiu productiu’, una afirmació que es
recolza, entre d’altres, en el fet que la branca d’hoteleria representa quasi una cinquena
part del PIB balear, una importància relativa
que triplica amb escreix la del conjunt espanyol (6,5%). Altres indicadors accentuen encara més l’alta dedicació regional al turisme. Així,
a pesar de la seva dimensió reduïda, les Balears
varen absorbir l’any 2006 el 17,3% del turisme estranger que va visitar l’Estat espanyol.
Paral·lelament, el 18,3% de la despesa turística
es va localitzar a les illes, quantia que equival al
40% del PIB no agrari. L’escassa diversificació
productiva de les Balears s’intensifica si es té en
compte l’elevada estacionalitat de l’activitat i el
fet que el turisme estranger, principalment de
nacionalitat alemanya i britànica, representa el
60,8% de la demanda turística de l’arxipèlag.

La teoria tradicional del comerç internacional
(Ohlin, 1933; Samuelson, 1948 i 1949), que
sosté que una economia ha d’especialitzarse en aquells béns i serveis la producció dels
quals requereix un ús intensiu dels factors
amb els quals està dotada abundantment
per obtenir un avantatge comparatiu enfront
de la resta, permet explicar l’especialització
turística de les Balears. En aquest sentit, les
illes, posseïdores d’abundants platges i bells
paisatges, han aprofitat les possibilitats recreatives que deriven dels seus recursos naturals, fet que ha provocat un desplaçament
progressiu de la funció de producció cap a
les activitats turístiques i la producció de
béns no comercialitzables, com altres serveis
i construcció (Salir i Lutz, 1981; Gray, 1982;
Capó et al., 2007b).
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Així, l’actual patró d’especialització turística de
les Balears és el resultat de la intensa transformació estructural que les illes han experimentat
al llarg dels darrers quaranta anys. En aquest
sentit, el boom turístic de mitjan dècada dels
seixanta va propiciar una primera expansió de
les activitats turístiques i l’inici del procés d’especialització, que es va impulsar sobre manera
arran de la segona expansió turística esdevenguda a la primeria de la dècada dels vuitanta.
Posteriorment, encara que els episodis d’apreciació de la pesseta i la crisi de principis dels
noranta va revertir momentàniament el procés
d’especialització, les successives devaluacions
de la moneda nacional, com a conseqüència de
la crisi del Sistema Monetari Europeu, el varen
intensificar de nou per acabar madurant, en el
decurs de la darrera dècada, en un entorn definit per l’estabilitat canviària i l’aparició de noves destinacions rivals, de les quals les Balears
s’han defensat arran de l’avantatge comparatiu
cimentat sobre l’àmplia experiència acumulada
(know-how), la diversificació del risc practicada
per les empreses hoteleres, la proximitat als
principals mercats emissors i el seu caràcter de
destinació segura.
Aquesta evolució ha llegat un dels períodes més
dilatats de creixement de la producció i de la
renda per habitant i ha permès a les Balears
avançar més enllà del terreny econòmic, gràcies a la seva capacitat de sostenir un creixement
continuat, abans desconegut.65 No obstant
això, el fet que la consolidació de les Balears
com a potència turística, especialitzada en una
activitat de demanda fortament creixent al llarg
d’aquestes darreres dècades, s’hagi basat en la
combinació d’avantatges de cost i localització
favorable en relació amb els mercats europeus,
ha contribuït a completar el perfil d’especialització productiva de l’arxipèlag envers activitats
d’escàs contingut tecnològic, en l’àmbit de les
quals, la competència en preus, atès el caràc-
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ter d’indústria madura, és més rellevant que les
diferències de qualitat que, tot i que existeixen,
tenen un abast certament molt limitat.
En aquest context, qualsevol intent de valorar
les possibilitats de continuar amb aquest model
de desenvolupament i especialització a curt termini, i sobretot a mitjà termini, obliga a analitzar si en les circumstàncies actuals es pot seguir
confiant a obtenir uns bons resultats en termes
comparatius, és a dir, uns resultats millors que
els altres, sobre la base dels avantatges competitius que l’economia balear, en general, i el sector
turístic, en particular, han aprofitat fins ara.
I és que la pèrdua de competitivitat que s’observa en el cas del producte turístic balear66 i, en
particular, l’avanç negatiu de la productivitat,
juntament amb la pèrdua de posicions de la inversió estrangera directa en matèria turística i
l’estancament de l’índex de convergència amb
el nivell de rendes de la Unió Europea, suggereixen que es van esgotant, tot i que de manera
lenta, les possibilitats de seguir aprofitant els
avantatges competitius d’aquestes dues darreres dècades (sobretot, els referits als costos),
sense que s’hagin assolit encara els avantatges
que deriven de la nova economia.67
L’explicació a aquests fets es troba també arreu
de la literatura sobre creixement econòmic
(Karl, 1997; Sachs i Warner, 1995), que estableix que un patró productiu especialitzat en un
sector vinculat a l’explotació de riquesa natural i a la producció de béns no comercialitzables (serveis i construcció) condiciona negativament el creixement de la productivitat, atès
que és menys propici al progrés tecnològic i a la
innovació. L’altre canal pel qual es penalitza el
creixement a llarg termini deriva de la desatenció a l’educació per mor del menor nivell de les
demandes de formació (Cooper et al., 1993).
És, doncs, l’especialització productiva mateixa

65

Per a més informació, consultau l’apartat 1.1. Principals macromagnituds, a la part primera
de l’obra.
66

Per a una anàlisi detallada
d’aquesta qüestió, vegeu l’apartat
3.2. Competitivitat.

67
Sense cap ambició de donar
una definició exacta, per nova
economia s’entén la integració
progressiva de les noves tecnologies de la informació i del coneixement a l’economia actual. La nova
economia posa el coneixement i
les persones que l’obtenen com
a variable central del sistema i
té com a mitjà de producció i de
transmissió les tecnologies de la
informació i la comunicació. Vegeu el subapartat 3.1.2. Tecnologia
i coneixement, per a una anàlisi
més detallada d’aquesta qüestió
aplicada a l’àmbit turístic balear.
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la que porta a una menor eficiència en la producció de béns i serveis i, consegüentment, a
menors taxes de creixement a llarg termini.
L’avaluació de la continuïtat de l’especialització
turística a les Balears obliga també a analitzar
la reassignació espacial de l’ocupació i de la
població que ha tengut lloc i que ha derivat en
un profund desequilibri territorial i en un elevat
impacte ambiental, accentuat per un creixement urbanístic desorbitat orientat a absorbir
l’extraordinari increment de la població residencial i turística. Tot plegat ha sotmès a una forta
pressió els recursos naturals de l’arxipèlag. Des
d’una perspectiva estrictament econòmica, un
ús intensiu dels recursos naturals no renovables
suposa una major taxa de depreciació del capital natural i, per tant, un menor nivell de renda
per càpita a llarg termini.
En aquest context, la millora de la competitivitat de l’economia balear suggereix metes
més ambicioses que la moderació dels preus i
els costos. La variable fonamental és la millora
de la productivitat, entesa com la font última
de generació de riquesa i llocs de treball. Atès
que l’augment de la productivitat requereix no
només produir el mateix d’una manera més eficient, sinó produir eficientment nous productes,
la recomanació és clara: és necessari promoure
una progressiva transformació del teixit productiu balear cap a activitats en les quals la innovació i el coneixement siguin més importants i en
què la diferenciació del producte permeti suportar millor el nivell regional de costos.
Amb tot, cal assenyalar que aquesta transformació no significa, en cap cas, l’abandonament
de l’especialització en turisme ni l’assumpció
d’un canvi dràstic, sinó que convida a adaptar
el que ja existeix i a aprofitar i atreure les noves
activitats que es generin. Més encara, aquesta
transformació no s’ha d’erigir mai en un pretext

per qüestionar la conveniència d’aprofundir
en la terciarització de l’economia, a favor
d’una suposada diversificació de l’estructura
productiva balear que suggeresqui un creixent
protagonisme del sector industrial. Fer-ho
seria certament erroni, bàsicament per dos
motius. En primer lloc, perquè els països i les
regions més desenvolupats tendeixen cada vegada més a la terciarització de l’economia. No
és una casualitat que les principals economies
del planeta siguin pràcticament economies de
serveis. Com no ho és que els Estats Units hagin liderat el procés de terciarització mundial,
superant el 75% del seu valor afegit i ocupació
en serveis, o que les economies industrials més
competitives, com l’alemanya i la japonesa,
s’hagin integrat a poc a poc en el procés de
terciarització, encara que una gran part de la
producció de serveis la realitzin les grans corporacions industrials (Cuadrado-Roura et al.,
2002; Wölfl, 2005).
En segon lloc, perquè la progressiva especialització en serveis de les economies petites, com
són les insulars, permet superar les restriccions
que els imposa la mida –com ara les relacionades amb l’estretesa del mercat local, la nopresència d’economies d’escala o la falta de
recursos en general– i l’aïllament geogràfic (Liu
i Jenkins, 1996; Easterly i Kraay, 2000; Brau et
al., 2003). D’aquesta manera s’explica que les
economies insulars orientin la seva producció a
l’explotació dels recursos naturals existents o a
l’extensió de serveis –prioritàriament financers i
turístics–. Activitats, totes, fàcilment dirigibles
a l’exportació i que, en tot cas, permeten a les
economies insulars augmentar la dimensió del
seu mercat interior i aprofitar, així, les economies d’escala que, d’aquesta circumstància,
se’n deriven (Helpman i Krugman,1985).
Tot plegat suposa un gran desafiament per a les
empreses i les institucions socials de les Balears,
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atès que el canvi plantejat no és fàcil ni ràpid, si
bé la direcció del canvi està marcada i, en darrera instància, obliga les Balears a:
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tor turístic, sinó del conjunt de l’economia, a
través dels seus impulsos innovadors.

Accentuar l’especialització, laboral i productiva, a l’entorn del sector serveis (turístic),
excel·lint la capacitat d’adaptació al nou context d’internacionalització i, especialment, a
l’impacte tecnològic. La nova economia es caracteritza pel seu àmbit global. Cada vegada
més, la competència entre empreses i regions
serà a escala mundial i per això és important
que les Balears donin continuïtat als factors que
en el passat contribuïren a la creació de més valor afegit i més avantatges competitius, sobre la
base de línies d’especialització de nivell tecnològic elevat. La importància de l’especialització
en activitats d’un major contingut tecnològic
és deguda, entre altres qüestions, al fet que els
productes que generen aporten més valor afegit, mentre que els serveis que presten incorporen innovacions destacades i, per aquesta raó,
els seus mercats són dinàmics i expansius.68
Addicionalment, el desenvolupament d’aquests
serveis avançats presenten un alt grau de complementarietat amb el producte turístic, fet que
suposa una oportunitat estratègica clau per garantir la continuïtat del turisme a les illes.

Promoure la diferenciació de productes, esdevé igualment un aspecte que no s’ha de menysprear com a via per suportar l’augment del
nivell de costos. L’especialització en sectors i
línies de producció en les quals predominen els
serveis homogenis atorga una major rellevància
a la competència en preus que si la producció
s’orienta cap a activitats en què predomina la
diferenciació de productes. La creixent competència d’altres destinacions turístiques que
gaudeixen de preus inferiors, l’aparició de les
quals no és més que la conseqüència directa
de l’augment dels intercanvis que suposa la
globalització, obliga a desplegar un ventall de
productes de qualitat orientats a segments específics on l’adaptació a les preferències dels
diferents grups de consumidors, que estan
disposats a pagar i a suportar costos més elevats, permet oferir una major gamma de productes.69 Amb tot, el manteniment o la millora
de l’atracció turística d’una destinació depèn
naturalment de la capacitat d’identificar nous
productes turístics complets, en què es vinculi
l’oferta d’allotjament amb el gaudi de determinades experiències.

Incidir en la diversificació, promovent la reorientació progressiva del teixit productiu cap a
serveis complementaris, on la innovació i el coneixement revestesquin una importància major.
En aquest sentit, és clau diversificar el sector
serveis, amb un esment especial als serveis de
caràcter avançat, com la R+D, la informàtica,
les telecomunicacions i els serveis a les empreses
altament especialitzats. Aquests serveis permeten reduir els costos, flexibilitzar les estructures
empresarials i facilitar l’accés a les empreses al
reclutament de professionals tècnics i especialistes, alhora que, amb tot, contribueixen a
l’augment de la productivitat no només del sec-

En definitiva, l’especialització d’un país o d’una
regió en el comerç internacional revela la seva
capacitat de competir a mitjà i a llarg termini
en cadascun dels sectors productius. En aquest
sentit, les Balears han mostrat reiteradament al
llarg d’aquestes dues darreres dècades que la
seva especialització turística els permet participar del creixement general dels mercats, però
els avantatges o desavantatges que resulten
d’aquesta especialització tenen més a veure
amb característiques estructurals pròpies del
sector turístic –productivitat, costos, capacitat
comercial, dimensió i orientació exportadora–
que no pas amb les debilitats associades al di-

68

Per a una anàlisi més detallada,
vegeu l’apartat 4.4. Capacitat
innovadora, a la part quarta
d’aquesta obra.

69

Per a una anàlisi sobre aquesta
qüestió, consultau el subapartat
2.2.3. Segmentació, a la part
segona d’aquesta obra.
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ferencial d’inflació existent amb altres destinacions emergents.
En aquest context, tenint en compte que les Balears ja no poden fer ús del tipus de canvi com
a instrument per recuperar el terreny perdut, la
constatació que el producte turístic balear és avui
menys competitiu del que ho era fa dues dècades
i l’anàlisi de les raons que expliquen aquesta pèrdua de competitivitat és determinant de cara a la
continuïtat futura de la indústria. Entre aquestes
raons, en destaquen, fonamentalment, dues: en
primer lloc, el fet que el producte turístic de les
Balears hagi assolit en el decurs d’aquestes dues
darreres dècades un grau de maduresa molt elevat, mentre que els mercats on aquest producte
s’intercanvia han experimentat un creixement
molt accelerat. Com a conseqüència d’aquesta
circumstància, l’economia balear ha participat
en un grau menor del creixement del mercat. En
segon lloc, la intensa i creixent orientació del producte turístic de les illes cap al mercat interior de
la UE, especialment Alemanya i el Regne Unit, en
limiten la participació en economies molt més
expansives i amb caràcter de potencials emissores de turisme.
Ara per ara, ningú no dubta que la demanda
mundial de serveis turístics continuarà sent forta els any vinents, si bé l’expansió del mercat no
té perquè assegurar la continuïtat de la indústria turística balear. El turisme és una activitat
de consum i, per tant, de demanda canviant
que depèn no únicament de la renda disponible, sinó principalment dels hàbits adquirits a
través de la difusió de conductes sovint a escala
planetària. Com que les fluctuacions de la demanda poden ser importants, les Balears han
d’avançar en un context de creixent competència internacional.
En aquest marc, atès que les Balears han assolit un elevat nivell de desenvolupament i estan

en condicions d’adoptar pràctiques tecnològiques avançades, no es poden conformar a
realitzar, únicament, millores en matèria turística que són evidents atesa l’àmplia experiència acumulada, sinó que han de desenvolupar
eficaçment especialitzacions en les quals puguin tenir algun avantatge i certa capacitat per
desplaçar les fronteres de producció i millorar
les ràtios de productivitat. Per això, les Balears
han de combinar encertadament diferents
tipus de recursos (terra, treball, capital, tecnologia, talent, esperit emprenedor, imatge,
disseny, qualitat de vida, creativitat, cultura,
estètica...), molts dels quals requereixen realitzar amb èxit processos d’acumulació que
acabin derivant en diferents tipus de capital
(productiu, tecnològic, humà, social, etc.). Ja
no es tracta d’imitar, sinó d’innovar.

3.1.2. Tecnologia i coneixement
Les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) són, de manera indiscutible, les
tecnologies avançades que gaudeixen d’un major grau de penetració a causa del seu caràcter
transversal. No en va, amb una o altra intensitat són aplicables a totes les activitats econòmiques, així com a moltes altres àrees de la societat, en la mesura que afavoreixen la implantació
de noves formes de consum i producció, modifiquen els patrons tradicionals d’utilització de
recursos i, sobretot, obren noves vies per a la
comercialització i el gaudi dels béns i serveis.
Potser per això, els principals estudis de prospectiva identifiquen, principalment, tres tendències
al voltant del binomi tecnologia-coneixement.
Les dues primeres fan referència al tomb cap
a la interoperabilitat perfecta i al creixement
en l’ús dels aparells d’informació, les quals,
combinades, posen de manifest una tendència
cap a la ‘globalització de la informàtica’. A la
vegada, aquest doble corrent impulsa un pol
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de desenvolupament al voltant de la ‘gestió del
coneixement’, és a dir, de la gestió de la informació una vegada organitzada i analitzada per
fer-la aplicable a la resolució de problemes o a
la presa de decisions (Turban, 1992). Es tracta,
per tant, d’un procés intel·lectual que revela la
importància de les TIC, per tal com la gestió i la
manipulació de la informació requereix un suport físic (textos, so, imatges, etc.).
En aquest context, directament relacionada
amb la intensitat del coneixement i el potencial
de les TIC, es troba la creixent terciarització de
l’economia i, molt particularment, l’aparició de
noves oportunitats a les branques relacionades
amb l’oci i l’entreteniment, com és el cas de les
activitats turístiques. No en va, les TIC constitueixen un dels principals motors de transformació del sector turístic, sobretot si es pren en
compte l’extraordinària necessitat d’intercanvi
d’informació que el desenvolupament d’aquest
sector necessita (Sheldon, 1997) entre els diferents agents involucrats (fonamentalment, proveïdors, turistes i intermediaris). Així, el turisme
s’erigeix en un sector estretament vinculat amb
els sistemes d’informació, en general, i amb
l’aplicació de les TIC, en particular, arran, sobretot, de la intangibilitat dels productes i serveis que proporciona, els quals requereixen una
informació actualitzada, detallada i fidedigna
per garantir una promoció i comercialització
adequades.
La importància de les TIC en el món turístic s’ha
manifestat d’una manera explícita a partir de la
liberalització del mercat de les telecomunicacions i la irrupció d’Internet, si bé, amb anterioritat, altres tecnologies com ara la telefonia, el
tèlex, el fax i els ordinadors personals ja havien
tengut un ampli impacte en l’activitat turística.
De fet, el turisme va ser una de les primeres indústries que va aplicar el comerç electrònic a
partir de l’ús dels sistemes computeritzats de
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reserves (CRS) –especialment a les companyies
aèries durant els anys setanta– i dels sistemes
de distribució global (GDS) –que, a partir de
la dècada dels vuitanta, permeteren la distribució dels serveis d’allotjament, lloguer de vehicles, etc.–. No obstant això, és amb l’aparició
d’Internet que es fa possible, per primer cop, el
contacte directe entre els operadors o intermediaris del turisme i el consumidor final (turista),
relació que amb el pas del temps ha evolucionat des de la mera recerca d’informació fins a
la reserva i contractació de serveis turístics
(Fernández de Alarcón et al., 2005).
No és estrany, doncs, que, en l’àmbit de la
literatura especialitzada, abundants estudis assenyalin que Internet ha estat el factor
que ha provocat, realment, que la majoria
de les innovacions escomeses al sector turístic durant els darrers anys s’hagin produït en
l’àmbit de les TIC.70 De fet, les TIC són les
úniques tecnologies que s’utilitzen a totes les
fases d’un viatge, abans –per a la planificació
i contractació–, durant –per facilitar l’accés a
diversos serveis al llarg de l’estada– i després
–per fidelitzar el consumidor.
En aquest sentit, d’acord amb l’enquesta de
despesa turística de les Balears realitzada pel
CITTIB, el 38,9% dels turistes que han visitat
l’arxipèlag al llarg de 2006 han utilitzat Internet
abans de dur a terme la seva estada. Una part
va accedir a la xarxa amb la finalitat d’obtenir
informació sobre transport, allotjament o altres activitats, mentre que un percentatge inferior va reservar i contractar els serveis en línia.
Així mateix, d’acord amb les principals conclusions derivades d’un estudi recent de la Fundació IBIT al voltant dels usos de la informació
turística de les Balears a Internet,71 s’observa
que hi ha una tendència creixent per part dels
turistes a utilitzar les noves tecnologies per con-

70

Segons Jacob et al. (2004), el
49,1% de la innovació tecnològica
duita a terme al sector turístic balear s’ha desenvolupat en l’àmbit
de les TIC, sobretot arran de la
implantació d’instruments que
afecten qüestions de producte
(51,2%), comercialització (32,1%)
i processos (14,6%). Tenint en
compte la complexitat de la
indústria turística, el nivell d’innovació tecnològica aplicat a les
TIC divergeix arreu de les diferents activitats que la componen,
de manera que els percentatges
més elevats corresponen a les
agències de viatges (96,8%) i del
transport (68,9%) i al lloguer de
vehicles (68,8%), mentre que a
certa distància se situen les activitats d’oci i entreteniment (54,2%)
i els serveis d’hoteleria (42,9%) i
restauració (41,9%).

71

Vegeu Fundació IBIT (2007).
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Informació

Reserva

Contractació

Transport

31,6

30,1

29,0

Allotjament

24,2

18,4

14,0

Activitats

14,6

3,9

2,7

Quadre 3.2

Utilització d’Internet
abans del viatge per part
dels turistes que visiten les
Balears

* Dades en percentatges sobre el total de turistes
Font: Enquesta de despesa turística de les Illes Balears 2006, CITTIB

Espanyols

Britànics

Alemanys

Web

37,2

82,2

49,0

Llibres i guies

20,0

3,6

6,0

Fullets

14,7

1,6

5,8

8,9

1,9

9,2

Quadre 3.3

Suports preferits pels
turistes que visiten
les Balears per a la
consulta d’informació
durant el viatge

Telèfon mòbil
PDA

4,0

0,3

0,7

Revistes

3,5

1,0

16,7

Televisió

2,8

0,0

6,8

DVD

0,2

0,6

0,5

* Dades en percentatges sobre el nombre de turistes enquestats
Font: Fundació IBIT (2007)

sultar durant el viatge mapes de la destinació i
guies de carrers, així com l’oferta i l’emplaçament de recursos turístics naturals, culturals i
de restauració i bars. Per dur a terme aquestes
consultes, el 82% dels turistes britànics enquestats han declarat que prefereixen utilitzar la xarxa en primera opció, percentatge que, tot i ser
igualment el majoritari, es redueix al 49% en el
cas dels turistes alemanys i al 37,7% en el del turisme domèstic. En aquest sentit, el grau d’implantació dels anomenats serveis electrònics
depèn de la intensitat de serveis, en termes de
qualitat i disponibilitat, i de l’accessibilitat a les
noves tecnologies que oferesqui la destinació.
Després del viatge, la necessitat del turista de
transmetre l’experiència viscuda també es veu
amplificada i condicionada per la irrupció de
les TIC. Així, els blocs i fòrums disponibles a

Internet permeten que la informació aportada
pels usuaris pugui motivar o desmotivar altres
individus a realitzar el mateix viatge. Aquest nou
escenari ha impulsat, en el marc de la indústria
turística, la creació d’eines de màrqueting que
es fonamenten en l’extracció de patrons de
conducta a través d’aquest tipus de publicitat
i de l’aplicació de les tècniques de netnografia,
orientades a l’estudi del comportament de les
xarxes socials virtuals.
En tots els casos, des d’una perspectiva o l’altra, és evident que es parla d’un procés (de gestió) complex que persegueix aglutinar coneixements, experiències (dins i fora del sistema) i
que exigeix disponibilitat de dades i de recursos tècnics, així com capacitat per manipularlos, infraestructures de transport (xarxes) i de
saber (capital humà). De l’elecció, selecció i
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Espanyols

Britànics

Publicació de comentaris (fòrums, blocs, etc.)

17,9

43,4

9,9

Publicació de fotos

10,1

25,6

13,7

Publicació de vídeos

2,3

2,9

1,2

57,5

44,6

87,2

Compartir informació només amb persones conegudes

Alemanys
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Quadre 3.4

Utilització de les TIC
per part dels turistes
que visiten les Balears
per transmetre informació
després del viatge

* Dades en percentatges sobre el nombre de turistes enquestats
Font: Fundació IBIT (2007)

organització d’aquests coneixements, tots de
caràcter immaterial, en depèn la capacitat
dels individus i de les organitzacions empresarials de donar resposta a l’entorn i, així mateix,
de produir actius (riquesa).
I és que cal no oblidar que tots els experts coincideixen en el fet que aquest àmbit és cridat a
ser un dels que experimentarà un major creixement, amb una gran incidència en el desenvolupament massiu de la cultura de la xarxa,
mitjançant la prestació de serveis a través de les
TIC. En aquest sentit, el comerç electrònic pot
considerar-se un bon indicador de la potencialitat econòmica de la xarxa en matèria turística
(e-tourism). Així les coses, l’observatori de negoci electrònic de la Comissió Europea (e-business
Watch) –constituït l’any 2001 per coordinar
l’adopció, el desenvolupament i l’impacte del
negoci en xarxa als diferents sectors econòmics
de la UE– posa en relleu que, actualment, el
sector turístic destaca en l’adopció de pràctiques de negoci electrònic, sobretot a l’àrea de
màrqueting electrònic i de les vendes a través
d’Internet. Seguint els resultats obtenguts pel
Centre for Regional and Tourism Research de
Dinamarca,72 el volum de facturació en xarxa del
sector turístic a Europa ha anat accelerant-se
progressivament durant el període 1998-2006,
de manera que, actualment, representa el 15,5%
de les vendes totals del sector. D’acord amb
la informació disponible, s’estima que aquest
percentatge s’enfilarà fins al 21,1% l’any 2008,

tota vegada que les transaccions turístiques en
línia assolesquin la xifra de 54,8 bilions d’euros
(vs 0,2 bilions, 1998). Subsectorialment, la major part del negoci turístic en xarxa es desenvolupa en l’àmbit del transport aeri (56%) i de
la comercialització de paquets turístics (16%) i
serveis d’allotjament (16%), mentre que la resta
de serveis de transport, com el ferrocarril i el
lloguer de vehicles, es mantenen en percentatges de participació més baixos (8% i 4%, respectivament). No obstant això, encara avui,
la major part de les transaccions turístiques
s’efectua pels canals tradicionals, de manera
que qualsevol operador ha de continuar mantenint disponibles serveis tradicionals –com ara
els de centre d’atenció telefònica– que permetin
atendre els turistes amb una menor disposició
a utilitzar la xarxa i aclarir les singularitats del
producte o servei que no s’expliciten totalment
als portals web. Paral·lelament, cal assenyalar
que no tot es juga al món en línia i que, per
tant, és recomanable no deixar excessivament
de banda els canals i elements tradicionals del
negoci, fet que suposaria córrer el risc de descuidar aspectes tan importants com el tracte
personal i la fidelització del client.
72

En aquest context, Espanya, juntament amb Itàlia, Portugal i Grècia, representa el 7% del negoci turístic europeu en xarxa, el qual és copsat en
bona mesura pel Regne Unit (34%), Alemanya
(20%) i França (14%). Amb tot, estudis com els
de l’Associació per a la Investigació dels Mitjans

Vegeu Marcussen (2007).
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Gràfic 3.1

Evolució del mercat
turístic europeu en xarxa,
1998-2008
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73

Vegeu AIMC (1998 i 2006).

de Comunicació (AIMC)73 assenyalen que, en
l’àmbit nacional, els productes més comprats a
la xarxa l’any 2006 són els bitllets de transport
(14,4%) i els serveis d’allotjament (10,5%), seguits dels productes informàtics (10,1%). Aquesta situació contrasta notablement amb la que
s’observava l’any 1998, en què el producte més
demanat a la xarxa era el programari informàtic
(30%) i els serveis turístics s’ubicaven, encara,
en un pla residual (2,4%).
En aquest marc, les expectatives dels consumidors i el nivell de competència del mercat són
els principals factors que impulsen el desenvolupament del negoci turístic en xarxa, mentre
que la reduïda dimensió de la major part de les
empreses que integren la indústria turística i els
relativament elevats costos d’implantació de les
noves tecnologies constitueixen els principals
obstacles per imposar-ne la presència d’una
manera més decidida. No obstant això, s’observa que en el món turístic la mida de l’empresa no resulta excessivament significativa, atès
que el diferencial en l’adopció de les TIC entre

les companyies de major i de menor dimensió
és inferior al de la resta d’indústries (Comissió
Europea, 2006a).
Amb tot, cal tenir en compte que la principal
particularitat de les TIC rau en el fet que adoptar-les té considerables implicacions per a tots
els intermediaris que integren la cadena de valor
del sector, cosa que es manifesta, sobretot, en
els processos de ‘desintermediació’ i ‘reintermediació’ que succeeixen de manera paral·lela. Així
les coses, d’una banda, suposa un risc per a la
configuració actual del negoci el fet que la creixent penetració de les tecnologies de la informació reduesqui progressivament la quota de
mercat dels intermediaris turístics d’acord, fonamentalment, amb el creixent volum de vendes
en xarxa de bitllets de transport i serveis d’hoteleria. D’altra banda, l’omnipresència de les TIC
en el món del turisme suposa l’oportunitat de
crear noves empreses i/o serveis que, a manera
de gestors d’informació, facilitin l’intercanvi de
coneixements i assessorin els consumidors finals
enfront de l’allau d’informació disponible.
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No obstant això, l’aplicació de les TIC ha afavorit i simplificat la relació entre les empreses
del sector turístic ja que ha facilitat l’intercanvi
d’informació, per tal com aquesta informació
constitueix un element intangible, però negociable i amb un alt valor. Aquest fet ha provocat
l’aparició de nous models de negoci basats en el
paradigma B2B (Business to Business), a partir del
qual la interrelació empresarial es duu a terme
d’una manera més ràpida, flexible, econòmica
i, el que és més important, en temps real. Així,
des d’un punt de vista tecnològic, es parla de
la interoperabilitat de sistemes, afavorida per
l’establiment d’estàndards internacionals. En el
món d’Internet, la cooperació empresarial es fa
palesa en la creació de portals horitzontals –on
les empreses del mateix sector tracten de millorar i potenciar la seva visibilitat en el mercat
virtual– i portals verticals –que permeten que
diverses empreses, generalment de dimensió reduïda, tenguin l’oportunitat de promocionarse a la xarxa–. Actualment, les tendències observades tendeixen a una creixent consolidació
del mercat entre els intermediaris a través de fusions, adquisicions i aliances estratègiques que,
si bé augmenten la competitivitat en l’àmbit de
l’empresa mateixa, alhora poden reduir el nivell
de competència del mercat turístic a llarg termini (Comissió Europea, 2006a).
Paral·lelament, les TIC han permès la relació
directa entre les empreses proveïdores dels serveis turístics i el consumidor final, fet que ha
encunyat el concepte B2C (Business to Customer)
per reflectir la contractació i la facturació de la
venda en temps real. Aquest fet, potser el més
rellevant derivat de la penetració de les TIC al
món turístic, atorga una gran importància a la
selecció i presentació de la informació que es vol
difondre a través de la xarxa. D’aquesta manera,
els continguts de caràcter generalista conviuen
amb els de naturalesa específica per a un determinat segment de mercat o època de l’any.

No obstant això, a més d’una qüestió d’imatge gràfica i de tècnica informàtica, cal abordar
amb profunditat la importància que, en termes
de màrqueting i d’imatge, revesteix convertir
un model merament publicitari en una eina de
transmissió d’informació (Majó i Galí, 2002).
En aquesta línia, dos aspectes tecnològics, com
la sindicació de continguts –que permet l’aprofitament d’una font d’informació per a diversos
portals diferents– i el desenvolupament de la
web 2.0 –que se sustenta en una base de dades modificable pels usuaris del servei, tant en
termes de continguts com de presentació–, ampliaran encara més les possibilitats d’interacció
entre ambdues parts del mercat i, sobretot, la
participació del client final en la configuració
del producte turístic.
Respecte d’aquesta darrera qüestió, és important
assenyalar que el desenvolupament de les TIC
contribuirà cada vegada més a facilitar que els
usuaris, fins i tot aquells que disposen de coneixements informàtics limitats, puguin utilitzar la
xarxa per intercanviar i exposar informació sobre
les seves experiències turístiques. Així les coses,
són els avanços tecnològics els que han permès
la creació d’una nova plataforma d’informació
turística, basada en la relació C2C (Consumer to
Consumer) i disposada a oferir els seus continguts a través de diversos instruments, per exemple les modalitats textuals (com ara els blocs) o
les de caire audiovisual (com els podcasts). Val a
dir, així mateix, que algunes pàgines web s’han
fet ressò d’aquesta tendència en turisme i, com
alguns portals venedors de viatges, inclouen la
valoració dels usuaris sobre els serveis prestats i
les destinacions visitades. Alhora, altres portals,
concebuts a manera de guia de viatge tradicional, integren informació, sovint de caràcter general, aportada pels usuaris mateixos.
El cert és que totes aquestes modalitats permeten que el turista accedesqui a informació,
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imatges i avaluacions detallades sobre la destinació i els diferents serveis turístics prestats,
com ara allotjament, companyies aèries, restauració, atraccions, etc., amb la qual cosa es
dota el mercat d’un major nivell de transparència i es posa a l’abast de les empreses una
base de dades actualitzada sobre els serveis
oferts tant per les empreses mateixes com pels
seus competidors, així com també la possibilitat de mantenir un diàleg directe amb el client,
que pot resultar extremadament útil en la formulació d’estratègies d’innovació i desenvolupament del producte. No obstant això, com
assenyala Munar (2007), l’expansió d’aquestes
plataformes de la comunicació suposa, al mateix temps, un repte per a les empreses turístiques, atès que s’exposen al fet que l’avaluació
del servei que presten, positiva o negativa, així
com la seva imatge de marca, es difonguin a nivell global sense cap tipus de control. En aquest
context, la imatge i la promoció de la destinació dependran cada vegada més de la quantitat
i, sobretot, de la qualitat de la informació abocada a la xarxa, motiu pel qual es fa necessària
la col·laboració entre empreses i institucions i,
alhora, l’execució d’una inversió adequada que
permeti adaptar els continguts dels portals de
les administracions públiques competents als
requeriments que el món de la xarxa imposa.
En darrera instància, tot plegat assenyala que la
progressiva penetració de les TIC en una indústria turística fortament desenvolupada, com la
de les Balears, suposa un repte tecnològic, però
també de model de negoci per al sector, que es
presenta farcit de riscos i d’oportunitats que
en condicionen la continuïtat a mitjà i a llarg
termini. Concretament, seguint Buhalis (1998),
les principals oportunitats derivades de l’aplicació estratègica de les TIC consisteixen en la
generació de noves formes de dirigir, organitzar
i gestionar el desenvolupament de nous negocis
(Peppard, 1993), l’augment de la productivitat

i, en definitiva, el guany d’avantatges competitius en termes de reducció de costos i de la millora de la percepció dels consumidors envers la
qualitat del producte ofert, tot diferenciant-lo
de la resta (Porter, 1985; Porter i Millar, 1985).
Així mateix, a les Balears, les principals oportunitats derivades de la progressiva implantació de les TIC a la indústria turística rauen,
fonamentalment, en la possibilitat d’innovació
contínua, investigant i creant nous productes,
dissenyant nous segments de mercat i, per tant,
diferenciant el producte ofert, a hores d’ara
prou madur. En aquest sentit, l’elevat coneixement del sector, associat a una àmplia experiència acumulada, i la possibilitat de disposar
d’una bona massa crítica, permeten garantir
l’èxit d’una aposta clara i decidida en la implantació de les TIC a la cadena de valor del sector:
exteriorment, suposa augmentar la presència
al mercat internacional, projectant una imatge
adequada a cadascun dels segments de mercat
objectius, mentre que, interiorment, permet, en
termes de negoci, reduir costos en els processos operacionals i, al mateix temps, flexibilitzar
l’estructura de tarifes. Aquesta darrera qüestió
propicia l’ús de tècniques de yield management o
revenue management, que, combinades amb tècniques de predicció de la demanda, permeten
que un proveïdor turístic pugui adaptar els seus
preus de mercat i maximitzar-ne, d’aquesta manera, la rendibilitat final.
Paral·lelament, el principal risc per a la continuïtat del turisme a les Balears rau, precisament,
a no assolir una inversió i una innovació tecnològica (maquinari i programari) apropiades,
homologables, fiables i eficients per gaudir de
les oportunitats que se’n deriven. Actualment,
la incorporació i l’adaptació de l’activitat turística a les TIC no constitueix un simple tret
diferencial, sinó que esdevé una necessitat per
a la continuïtat del negoci i la competitivitat de
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les empreses que l’integren. Dit això, cal tenir
en compte tota una sèrie de qüestions complementàries que afectarien l’èxit en l’adopció de
les TIC i el balanç final del sector turístic balear,
com ara la no-disponibilitat de dades (bases
de dades, fonts d’informació, documentació,
dipòsits de coneixement, etc.), que impediria
posar-les en valor; l’excessiva dependència tecnològica de l’exterior, que podria suposar una
fuga de know-how important; l’escassa qualificació del capital humà, que no permetria aprofitar els rèdits tecnològics; i l’absència d’un
marc normatiu, que no garantiria ni la seguretat ni la confidencialitat.
Amb tot, l’espiral de creixement del nou model
genera forces contraposades (centrífugues i centrípetes), que tant poden situar el sector turístic
balear al centre del sistema, estabilitzant-ne i reforçant-ne les potencialitats, com expulsar-lo del
sistema mateix. En aquest context, el temps és
un factor decisiu. L’actual temps històric és molt
més accelerat que fa tan sols mig segle i les TIC,
el model de desenvolupament econòmic implícit,
així com la dinàmica interna de creixement, l’acceleren encara més. En aquest context, l’assistència tècnica, formativa i informativa de la potencialitat de les TIC al teixit empresarial pareix una
necessitat evident (i urgent) i d’alta rendibilitat
estratègica ateses les notables perspectives de desenvolupament al voltant del sector turístic.
Però no hi ha capacitat de desenvolupament
sense infraestructures i equipaments tecnològics apropiats, formació intel·lectual (bàsica
i especialitzada), capacitació i destresa en les
noves tecnologies, massa crítica d’usuaris, capacitat per consumir i generar productes, etc.,
circumstàncies que l’obliguen a una acció decidida i a un pla estratègic coherent que abordi:
Avaluacions amb més detall de les capacitats
objectives de gestió del coneixement per part de

la societat balear en el seu conjunt i, específicament, de les seves organitzacions o institucions (públiques i privades). No cal insistir en el
fet que la gestió del coneixement és un element
fonamental en aquest nou model, factor clau
tant per al seu funcionament com per generar
valor i productes competitius.
La dotació d’una xarxa de telecomunicacions
suficient i adequada a la realitat turística de les
Illes Balears ha d’entrar a la societat del coneixement equipada en condicions de competitivitat, no només en el terreny públic i institucional, sinó també en el privat i empresarial. No
n’hi ha prou amb l’assistència als principals nuclis turístics, les infraestructures han d’assolir
el conjunt del territori en un intent de garantir
el desenvolupament dels distints segments de
mercat i evitar desequilibris interns i marginacions. Una xarxa robusta, àgil, competent, planificada en perspectiva, homologable i integrable
en les estructures i xarxes dels principals països
emissors de turisme.
La capacitació de la societat balear en el seu
conjunt (molt especialment la població del futur) a les formes, llenguatge, hàbits i usos de
la societat de la informació i del coneixement.
Educació tecnològica per formar i usuaris i
agents actius que participin del desenvolupament com a creadors tant en l’àmbit individual
com empresarial. Les TIC han d’estar presents
d’una manera molt més activa i aplicada a les
llicenciatures i estudis superiors, com hi ha
d’estar la cultura de la creació i de la iniciativa
empresarial.
Incentivar aliances empresarials per establir
estratègies tecnològiques conjuntes i d’innovació constant, formar professionals, enfortir la
producció pròpia, potenciar la creació d’empreses emergents, elaborar estudis de màrqueting, explorar segments de mercat, etc., tot
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prenent en compte que, a nivell intern, el canvi
associat a la revolució TIC afecta totes les àrees
de la companyia amb criteris de qualitat i de reenginyeria de processos, mentre que, a nivell extern, deriva en un augment de la competència,
arran de l’entrada de nous agents que conviuen
amb els més tradicionals, també beneficiats per
les solucions tecnològiques.

3.1.3. Imatge i marca
Acceptat el fet que la imatge no és més que la
manera com es percep una determinada realitat, la literatura especialitzada en màrqueting coincideix a reconèixer a aquest concepte
un caràcter marcadament multidimensional.
En aquest sentit, la imatge no es forma necessàriament a partir d’aspectes racionals o cognitius (objectius), sinó que es pot construir a
partir d’elements emocionals i fets no comprovats (subjectius) que no tenen perquè ajustarse estrictament a la realitat. La imatge, doncs,
es correspon a una representació mental que
revesteix una rellevància especial, atès que, en
darrera instància, suplanta o substitueix allò
que representa, allò del que és imatge.
Des de la literatura turística s’extreuen diverses conceptualitzacions al voltant de la imatge
d’una destinació turística: suma de creences,
idees i impressions (Bigné et al., 2000), conjunt
de percepcions (Hunt, 1975; Gartner, 1986;
Phelps, 1986), actitud del turista envers un conjunt d’atributs (Mountinho, 1987), interpretació subjectiva (Bigné et al., 2001), entre d’altres,
que palesen que la imatge d’una destinació turística és quelcom complex, múltiple, relativista
i, alhora, dinàmic (Gallarza et al., 2002).
En aquest marc, la majoria d’estudis teòrics
conclouen que la imatge en l’àmbit del turisme
és més important que a altres indústries, en la
mesura que té un paper fonamental en l’elecció

de la destinació per part del consumidor potencial, una vegada que la resta d’alternatives ha
estat sotmesa a un procés d’avaluació i eliminació a partir de consideracions de caràcter més
tangible (preus i temps disponible, per exemple). Així, la imatge es basa en una percepció
personal, però, alhora, determina l’actitud, el
comportament i la predisposició del consumidor, factors, tots, que influeixen en el seu procés de decisió i compra.
Així les coses, durant els darrers vint anys, la
imatge que les Balears ostenten als mercats
emissors internacionals ha constituït una qüestió de debat permanent, atesa la importància
estratègica que revesteix en la comercialització
turística que es duu a terme en un entorn de
competència creixent. No obstant això, els diferents instruments de màrqueting desenvolupats
al llarg del període 1987-2007 han tractat, generalment, la imatge turística de les Balears de manera tangencial i basant-se, majoritàriament, en
apreciacions qualitatives que, en qualsevol cas,
no han pogut ser validades a posteriori.
En aquest sentit, cal tenir en compte que al final
de la dècada dels vuitanta, les Balears constituïen una destinació turística madura, amb una
demanda del producte tradicionalment ofert
saturada. Aquesta situació va provocar que es
començassin a replantejar el model clàssic i indiferenciat de sol i platja, sobretot una vegada que
les competències turístiques s’havien traspassat
a les comunitats autònomes. Així, enfront del
risc d’iniciar una fase de decadència, apareix la
necessitat de trobar noves fórmules que permetin atreure nous visitants, especialment amb un
major poder adquisitiu, fet que suposa, en certa
manera, una reconversió de les infraestructures
turístiques i la necessitat d’oferir quelcom més
al turista, temptat per l’oferta de les destinacions emergents. En aquest context, neix l’IBATUR
(1989), amb la intenció de coordinar la promoció
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de l’arxipèlag entre les institucions públiques i
les entitats turístiques. La dècada dels noranta
s’ençata, doncs, amb la promulgació d’un primer pla de màrqueting turístic (1991-1993), que
inclou tres estratègies simultànies: de desenvolupament –per tal d’optimitzar els productes, mercats i avantatges competitius adquirits–, competitiva –per assegurar una supervivència rendible
a llarg termini que millori les forces competitives
del lideratge en qualitat-preu i que impulsi l’especialització i la diferenciació de producte– i de
màrqueting –que diferenciï les estratègies per als
segments de cada illa i per als productes del conjunt de l’arxipèlag.
No obstant això, la persistent i excessiva concentració del desenvolupament turístic en un
únic producte madur (sol i platja, en general, i
oci nocturn a Eivissa, en particular), la creixent
competència de les noves destinacions, els canvis produïts a la demanda, als canals de comercialització i a les tecnologies utilitzades, entre
altres factors, va derivar en la redacció d’un segon pla de màrqueting turístic (2001-2005) que
garantís la competitivitat de la destinació a llarg
termini. El nou pla, en una línia semblant a l’anterior, posa en relleu la necessitat de cercar una
imatge i un posicionament propis per a cada illa
a partir d’una estratègia de mercat i de producte
diferenciada. Aquest fet va implicar l’articulació
d’un pla de marques. L’objectiu era identificar
i crear una sèrie de marques que aglutinassin
les empreses compromeses amb l’especialització dels seus serveis per dur a terme accions de
comercialització, oferir productes innovadors i
projectar a l’exterior una imatge diferenciada.
En qualsevol cas, és rellevant assenyalar l’escassetat d’estudis orientats a analitzar el desenvolupament i l’evolució de la imatge de les
Balears com a destinació turística. En aquest
àmbit, destaca l’estudi de Serra et al. (2002)
referit a la imatge que l’arxipèlag ostenta

en el mercat alemany, el qual palesa que el
grau de coneixement de les illes és extremadament alt, sobretot en els casos de Mallorca
i d’Eivissa. Aquest fet explica que la imatge
de Mallorca sigui decisiva en la determinació
de la imatge conjunta de l’arxipèlag; no en
va, com més reduïda és la dimensió d’una determinada destinació, més probabilitat hi ha
que la seva imatge aparegui lligada a l’entitat
política o geogràfica a la qual pertany. Amb
tot, el grau de coneixement de l’arxipèlag per
part de la població revesteix una importància
cabdal, en la mesura que com més elevat és,
més defuig d’una imatge reduccionista i estereotipada, de manera que la imatge millora
especialment en el segment d’individus que
han visitat les illes alguna vegada. En qualsevol cas, cal assenyalar que una de les conclusions principals de l’estudi posa en relleu que
les Balears ostenten a Alemanya una imatge
fortament polaritzada, atès que presenta,
simultàniament, aspectes positius i negatius
d’acord amb el segment de població i el nivell
de coneixement que té de les illes. Així, com
a aspectes positius destaquen el clima, les
platges, la vida nocturna i el paisatge, mentre
que els negatius subratllen la massificació, la
manca de neteja, l’escassa preservació ambiental i la intensa urbanització i el nivell de seguretat ciutadana. No obstant això, cal afegir
que les Balears no es perceben com una destinació homogènia, de manera que si Mallorca
es caracteritza per una oferta més diversificada, majors contrastos i millor qualitat-preu,
Menorca és l’illa verda (major preservació,
menor massificació) i Eivissa està dominada
per la imatge de vida nocturna, especialment
orientada a la gent jove. Segurament, l’aplec
de conclusions que es deriven de l’estudi esmentat suggereix una revisió crítica del tipus
de comunicació que es duu a terme al mercat
alemany, en termes del que es transmet i de
qui ho transmet.

147

148

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

Així les coses, la imatge de les Balears constitueix una important variable de segmentació del
mercat, atès que no és, en termes generals, positiva o negativa en tots els casos. En aquest
sentit, si bé és cert que determinats components de la imatge són sempre negatius, la resta rau fortament relacionada amb els beneficis
perseguits per segments de mercat concrets i,
per tant, sovint depèn de les preferències i les
característiques socioeconòmiques dels individus. D’aquesta manera, correspon a les Balears determinar els segments de mercat més
atractius en termes de rendibilitat privada i social que es volen atreure de manera prioritària
i, en conseqüència, adequar la imatge als seus
requeriments, tot incidint en els aspectes que
més estimulin els individus que els integren.
No obstant això, la imatge, com a variable de
màrqueting, no és totalment controlable pels
responsables de la destinació i, en aquest sentit,
cal tenir en compte que és possible que la imatge que es vol projectar no sempre coincidesqui
amb la imatge realment percebuda pel mercat,
de manera que el consumidor potencial rep informació sobre la destinació a través d’una àmplia diversitat de fonts, a cadascuna de les quals
li atorga un nivell de credibilitat diferent.
Paral·lelament, cal assenyalar que la imatge de
la destinació que tenen els turistes, actuals o
potencials (imatge externa), pot no coincidir
amb la dels residents (imatge interna o identitat local) o, fins i tot, amb la realitat mateixa.
Així doncs, la imatge i, per tant, l’actitud envers
aquesta imatge, varia entre els diferents col·
lectius que suporten l’activitat turística (administracions públiques, empresaris, treballadors,
població resident, etc.), d’acord, sobretot, amb
el seu punt de vista i els interessos particulars.
En aquest sentit, la creació o modificació de la
imatge d’una destinació turística s’ha d’escometre, necessàriament, des de la coordinació

de tots els agents implicats, amb la finalitat última d’aconseguir projectar a llarg termini una
imatge coherent.
En aquest context, el concepte de marca sorgeix com a element clau per a la diferenciació
del producte ofert en un marc globalitzat i de
competència creixent. En l’entramat d’articular, projectar i consolidar la imatge de les Balears és imprescindible plantejar una estratègia
de marca adequada. Tot i que el concepte i
significat del ‘valor de marca’ ha estat objecte
d’un debat intens durant els darrers temps, diversos autors troben a faltar l’existència d’un
marc teòric que permeti enquadrar clarament
la qüestió (Vázquez et al. 2002). No obstant
això, com assenyalen Yoo i Donthu (2001), existeix una àmplia acceptació en la literatura per
mesurar el valor de marca a partir de les dimensions proposades per Aaker (1991): notorietat
o consciència, imatge, qualitat i fidelitat. En
el cas d’una destinació turística, sens dubte la
imatge constitueix la dimensió bàsica, sempre
que es correspongui amb la realitat de la destinació. Així mateix, la qualitat no deixa de ser un
component de la imatge i la fidelitat és conseqüència, la major part de les vegades, del grau
de satisfacció obtengut arran de l’experiència de les vacances, sempre que no es desviï,
precisament, de les expectatives (o imatge) que
es tenien abans de la visita.
Sens dubte, la creació d’una marca forta confereix una multitud d’avantatges que, seguint
Kotler (2006), redunden, bàsicament, en una
millor percepció dels resultats del producte i/o
destinació turístics, una major fidelitat dels visitants, una menor vulnerabilitat enfront de les
crisis de mercat i les activitats de màrqueting
que duguin a terme les destinacions competidores, uns marges més elevats, una menor sensibilitat de la demanda enfront de variacions
del preu, una major cooperació i recolzament
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Credibilitat del consumidor

Cost per a la destinació

Baixa

Alt

Mitjana

Baix

Baixa / Mitjana

Alt

Mitjana

Mitjà

Alta

Baix

Alta

Cap

Alta

Cap

Mitjana

Cap

Induïdes obertes I
Formes tradicionals de publicitat i promoció
(controlades per la destinació)
Induïdes obertes II
Informació rebuda d’operadors turístics i agències de viatges
Induïdes encobertes I
Suports de segones parts en forma de publicitat tradicional
Induïdes encobertes II
Suports de segones parts en forma de reportatge neutral
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Quadre 3.5

Fonts d’informació
que alimenten la imatge
d’una destinació turística

Autònomes
Generació de notícies per part d’organismes,
personatges de referència i mitjans de comunicació neutrals
Orgàniques
Visita personal a la destinació
Orgàniques sol·licitades
Informació sol·licitada a amics i familiars
Orgàniques no sol·licitades
Informació no sol·licitada rebuda d’amics i familiars

Font: adaptació pròpia d’acord amb Gartner (1997)

comercial dels operadors turístics i una major
eficàcia en la comunicació de màrqueting.
A les Balears, seguint els criteris d’Aaker (1991),
cal pensar que el valor de marca com a destinació turística és elevat, atès que, en termes generals, la imatge és positiva (excepte en alguns
atributs puntuals, com la intensa massificació),
la percepció de la qualitat-preu és acceptable,
el grau de notorietat en els mercats és alt i el
grau de fidelitat és considerable, si es prenen
en compte els percentatges de repetició de l’estada.74 No obstant això, cal tenir present que al
llarg de la història turística de l’arxipèlag mai
no ha existit una única marca per a les Balears,
sinó que cada illa ha constituït, en si mateixa,
una marca. Aquest fet s’explica, en gran manera, arran de l’activitat promocional dels distints
agents turístics –fonamentalment, dels opera-

dors turístics–, que s’ha anat articulant a mesura que es produïa el desenvolupament turístic a
cadascun dels territoris insulars.
Així, no és gens estrany que, prenent en compte el component de notorietat, el major valor de marca correspongui, avui, a Mallorca,
l’illa que gaudeix d’un grau de coneixement
més elevat en els principals mercats emissors,
seguida, per aquest ordre, d’Eivissa, Menorca i Formentera. Ordre que, en qualsevol cas,
rau en les distintes dimensions físiques de les
illes, la indústria turística local i en el temps
que cada una porta operant en el mercat turístic internacional. Així les coses, només a
partir de 2002, tot coincidint amb el llançament del nou logotip, s’introdueix la denominació ‘Illes Balears’, a manera de marca
paraigua que, tot i així, presenta un grau de

74

Per a una anàlisi detallada
d’aquesta qüestió, consultau
l’epígraf 2.2.1.5. Fidelitat a la part
segona de l’obra.
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Imatge 3.1

Logotip ‘Illes Balears’,
2002

Font: IBATUR

coneixement menor que la corresponent a les
diferents illes que la componen.
Amb tot, les Balears necessiten un model de
desenvolupament sostenible capaç de competir en els mercats internacionals i d’aprofitar
la posició de lideratge actual, que capitalitzi
els aspectes positius del desenvolupament turístic passat i, alhora, salvi les deficiències que
el mateix model de creixement ha provocat.
En aquest sentit, analitzar en profunditat quina és la imatge que actualment es projecta i,
consegüentment, quin és el grau de coneixement que se’n deriva, és un element de primer
ordre en la formulació d’estratègies vàlides.
Així mateix, és necessari construir una imatge planificada a partir d’una decisió prèvia de
posicionament dinàmica, capaç d’avançar-se
a les tendències del mercat, que es projecti de
manera homogènia i coherent, dirigida no només als clients potencials i reals, sinó també
a tots els agents implicats, atès que el turista es formarà la imatge de la destinació des
d’una experiència global. Addicionalment,
l’estratègia adoptada ha d’incorporar, necessàriament, vertaders instruments indicadors

que permetin efectuar un seguiment de l’eficàcia i l’eficiència de les accions duites a terme, tant de tipus quantitatiu (despesa turística, fluxos d’arribada de visitants, etc.), com
qualitatiu (satisfacció del turista, modificació
de la imatge després de la visita, assoliment
d’expectatives, imatge transmesa a través dels
mitjans de comunicació, posicionament de la
destinació en relació amb les tendències del
mercat, accions correctores d’objectius, polítiques i estratègies de màrqueting, entre d’altres), que es dirigesquin tant als turistes com
als professionals del sector i als residents.
Des d’aquesta concepció, la planificació estratègica de la imatge de les Balears, com a
destinació turística, ha de tenir en compte
quins són els riscos i les oportunitats que, actualment, es plantegen per garantir la continuïtat del turisme a mitjà i a llarg termini.
Des d’una perspectiva general, es detecten
com a riscos principals:
El deteriorament de la imatge turística en
l’àmbit dels atributs ambientals que la definei-
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xen, atesos, d’una banda, el model de creixement passat i actual intensiu en el consum de
recursos naturals i, de l’altra, la sobredimensió
de les infraestructures i la congestió derivada,
fonamentalment, del marcat patró estacional
de l’activitat.
El fort posicionament en un únic producte de
sol i platja, madur, fàcilment substitutiu i subjecte a una forta competència que infereix certa
vulnerabilitat a la destinació.
L’escassa diferenciació de l’oferta complementària, sotmesa a una pèrdua d’identitat gradual.
La manca de reforç als valors que defineixen la
imatge en termes de la qualitat de la prestació
del servei (hospitalitat, empatia, etc.), d’acord
amb la sovint escassa qualificació i motivació
del capital humà.
Concretament, respecte a l’estratègia actual
de marca, tot i que no existeixen estudis específics pel que fa al cas, s’identifiquen els riscos
següents:
La implantació desigual de la marca ‘Illes Balears’
i de les marques dels diferents territoris insulars
o d’altres circumscripcions geogràfiques.
L’excessiva atomització de les actuacions duites a terme, escassament coordinades, que
s’han arribat a traslladar al sector empresarial,
fora d’un marc d’iniciatives conjuntes.
La implantació de marques mancades d’una
planificació estratègica prèvia, que no han aconseguit un posicionament clar, coherent i capaç
de donar a conèixer l’especificitat i el sentit propi de cadascuna d’elles, tenint en compte que
la consistència i la persistència en el temps són
imprescindibles per dotar de notorietat una
marca en un mercat.

Així mateix, la situació actual de les Balears apunta tota una sèrie d’oportunitats que confereixen
altes dosis de confiança per a un creixement turístic sostenible, entre les quals cal destacar:
L’esforç constant duit a terme per transmetre
els atributs ambientals de la destinació, juntament amb la recuperació i la difusió dels valors
culturals, historicopatrimonials i gastronòmics
que, entre d’altres, ressalten la singularitat, la
cultura i la identitat.
La considerable dotació d’infraestructures que
permet projectar una imatge de confortabilitat
al turista en termes d’accessibilitat, mobilitat i
seguretat.
El reconegut prestigi internacional de l’oferta
d’allotjament, propietària d’un know-how, fruit
de l’experiència acumulada, que s’ha exportat
a altres destinacions.
La possibilitat d’oferir al turista una àmplia
gamma de productes més personalitzats mitjançant la incorporació constant de les tecnologies
de la informació i les comunicacions al negoci.
La capacitat per capitalitzar adequadament la
posició de lideratge turístic assolida històricament en el mercat turístic internacional.
D’acord amb l’aplec de riscos i oportunitats
identificats, els eixos principals de l’estratègia
d’imatge i marca de les Balears haurien d’articular-se al voltant de: (1) una aposta per la
qualitat integral de la destinació, (2) la creació
d’una cadena de valor competitiva, on és fonamental la cooperació i la implicació de tots els
actors, (3) un conjunt d’actuacions coordinades i segmentades, dirigides als actius i atributs
envers els quals el públic objectiu manifesta
preferència, (4) la creació d’una marca que
oferesqui valor, fortalesa i sigui perdurable en
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el temps i (5) la comunicació d’una imatge de
marca eficaç, que no només mostri els valors
sinó que els transmeti, tant al client extern (turista) com al client intern (resident).
En aquest escenari, si bé tradicionalment hi ha
hagut una certa controvèrsia enfront de la conveniència de crear una marca única enfront de
diverses marques locals, sembla recomanable el
plantejament d’una estratègia multimarca que
inclogui, d’una banda, una marca ‘Balears’,
de caràcter global –que capti el públic objectiu amb més facilitat, tot contemplant, sota un
concepte holístic, valors diferencials– i, de l’altra, una marca específica per a cadascuna de
les illes –que permeti maximitzar la cobertura
del mercat i contempli els valors més emocionals, exclusius i difícilment imitables dels territoris insulars–. Així, malgrat que l’opció de
marca múltiple provoca una major dificultat en
termes de control de costos, permet una major adaptació a les necessitats pròpies de cada
mercat, segment o nínxol. Alhora, si bé requereix una major mobilització de recursos per a
la comunicació de cada marca, també és més
eficaç per donar-ne a conèixer al públic l’especificitat, el sentit propi i la identitat.
En aquest marc, el disseny de les marques ha de
fixar-se com a objectius: (1) identificar i posicionar tan nítidament com es pugui els respectius àmbits territorials, (2) recollir i comunicar
els valors diferencials i singulars que confereixen personalitat a la destinació i (3) adoptar
una perspectiva dinàmica, capaç d’evolucionar i d’adaptar-se constantment als diferents
escenaris, que oferesqui valor, imatge social,
credibilitat, seguretat, compromís, notorietat,
garantia de qualitat, coherència i consistència,
alhora que transmeti sensacions i experiències.
Amb tot, la importància estratègica que revesteix per a les Balears la projecció d’una imatge
de la destinació turística i de la marca, com a

símbol d’identitat i de reputació, és indubtable. No en va, essencialment, la marca constitueix el compromís d’oferir béns, serveis i experiències, amb un valor potencial que recau,
fonamentalment, sobre els consumidors, la
informació, el coneixement i el gaudi (Kotler,
2006). En aquest escenari, oferir una nova
imatge corporativa de les Balears, com a destinació turística, es presenta com un objectiu
estratègic per al nou mil·lenni.

3.1.4. Fidelització i qualitat de servei
En un entorn cada vegada més competitiu,
aconseguir la fidelització dels consumidors
envers un producte, un servei o una marca revesteix una rellevància estratègica especial. Si
bé aquesta qüestió és àmpliament acceptada
i tractada històricament per la literatura econòmica –sobretot en l’àmbit del màrqueting
(vegeu Copeland’s, 1923, una de les primeres
incursions)–, la translació de l’anàlisi al context del turisme és molt més recent (Backman i
Crompton, 1991a i 1991b; Pritchard i Howard,
1997) i, ara per ara, hi continua havent una
mancança d’estudis que tractin la importància
i els fonaments del grau de fidelització dels turistes a una destinació determinada.
En aquest sentit, la literatura turística recorr,
d’entrada, als preceptes generals de Jacoby i
Chestnut (1978) i, d’aquesta manera, reconeix
que la fidelitat és un concepte multidimensional,
atès que per mesurar-la cal proveir-se de dades
que reflectesquin tant el comportament del consumidor com la seva actitud envers el producte
o servei i, així mateix, de mesures compostes que
recullin ambdues dimensions. Bona part dels
estudis que combinen els factors esmentats han
identificat, fonamentalment, quatre tipus de fidelitat diferents (Backman i Crompton, 1991a;
Dick i Basu, 1994): (1) elevada, repetició del patró de consum i afecció pel servei altes; (2) latent,
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repetició escassa però afecció elevada; (3) baixa,
repetició i afecció reduïdes; i (4) espúria, repetició elevada però afecció baixa. Val a dir que el
darrer cas és difícilment reproduïble en l’àmbit
del turisme, d’acord amb l’elevada implicació
del turista en tot el procés d’elecció i adquisició
del viatge (Baloglu, 2001).
En aquest context, atesa la dificultat per mesurar els elements afectius i, per tant, més emocionals que inclou el concepte de fidelització,
la major part de les aplicacions realitzades en
l’àmbit del turisme se centren en la dimensió
cognitiva i recullen, fonamentalment, aspectes
relacionats amb el comportament del consumidor (Niininen i Riley, 2003). Així les coses,
l’anàlisi del grau de fidelitat a una destinació
turística es duu a terme, sovint, a partir dels
percentatges de repetició de l’estada i la doble
dimensió de freqüència i seqüència de la compra, si bé cal no oblidar que aquest enfocament
es basa en informació parcial sobre la lleialtat i
no considera a priori els canvis produïts a través de les diferents estades en termes de motivacions i altres aspectes del viatge.
En qualsevol cas, l’estudi de la freqüència de la
repetició del viatge resulta d’una elevada utilitat
en el plantejament d’estratègies de màrqueting,
en general, i de segmentació, en particular. Segons Mountinho i Trimble (1991), el coneixement dels diferents segments de turistes d’acord
amb la freqüència de repetició, permet desenvolupar estratègies de diferenciació de producte,
sobretot si es té en compte que aquesta informació sustenta significativament les prediccions
sobre l’elecció futura de la destinació. Seguint
Oppermann (1998 i 2000), disposar d’un elevat grau de turisme repetidor és important per a
una destinació turística, bàsicament per quatre
motius: (1) els costos de màrqueting per atreure els visitants repetidors són inferiors; (2) un
percentatge de repetició alt és un indicador de

satisfacció elevada; (3) els turistes repetidors tenen una probabilitat major de tornar a visitar la
destinació; i (4) els turistes repetidors recomanen la destinació als individus del seu entorn més
proper (Pritchard, 2003).
Paral·lelament, conceptes com la qualitat de
servei i el grau de satisfacció del turista apareixen sovint com a elements que mantenen
una relació estreta amb la freqüència de repetició (Appiah-Adu, Fyall i Singh, 2000; Baker
i Crompton, 2000) i, alhora, permeten apropar-se a la dimensió més afectiva de la fidelitat
(Lee et al., 1997). Així les coses, bona part de
la gestió turística centra els seus esforços, habitualment, a millorar la qualitat de servei i a
impulsar la satisfacció dels visitants amb la intenció de guanyar turistes lleials que elegesquin
la destinació, estiguin disposats a recomanarla a altres i repetesquin l’estada (Tian-Cole i
Compton, 2003). Altres estudis assenyalen que
l’obtenció de bons resultats en termes de qualitat de servei i satisfacció faciliten la repetició
de l’estada i influeixen en les expectatives dels
turistes de cara a futures visites a la mateixa
destinació o a destinacions similars (Mazursky,
1989; Tian-Cole i Crompton, 2003).
Amb tot, és necessari precisar que qualitat de
servei i satisfacció són dos conceptes diferents
sobre els quals, si bé hi ha consens a la literatura
envers el seu caràcter determinant en el procés
d’elecció de la destinació, no hi ha unanimitat
a l’hora d’explicar la relació que mantenen.
Seguint Crompton i Love (1995), la satisfacció
es pot definir com la qualitat de l’experiència
dels visitants, entesa com el resultat psicològic
derivat de la seva participació a les activitats
turístiques. Mentrestant, la qualitat de servei
fa referència a la qualitat de les oportunitats
disponibles a la destinació i, per tant, està fortament relacionada amb el concepte de satisfacció anterior. Així les coses, sembla plausible
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exposar, malgrat les conceptualitzacions alternatives que la literatura ofereix envers les interrelacions entre ambdós conceptes (Tian-Cole
et al., 2002), que la qualitat de servei determina
la satisfacció dels turistes i, consegüentment,
el seu grau de fidelització, el qual, manifestat
a través d’un percentatge de repetició concret,
condiciona en darrera instància el nivell de rendibilitat obtengut per la destinació.

75
Per a una anàlisi detallada de
la repetició de l’estada i la seva
evolució, consultau l’epígraf
2.2.1.5. Fidelitat, de la part segona d’aquesta obra.
76

Per a una anàlisi més detallada
d’aquesta qüestió, consultau
l’epígraf 2.2.1.6. Motivacions,
valors i estil de vida, a la part
segona de l’obra.

Les Balears, com a destinació turística, gaudeixen d’un important percentatge de turisme
repetidor, fet que, d’acord amb la contextualització anterior, s’entén que deriva en un grau
important de fidelitat del turista.75 Sens dubte,
aquests resultats tenen, en bona manera, l’origen en l’assoliment de nivells de satisfacció significativament elevats. Així les coses, segons les
dades extretes de l’enquesta de despesa turística, el 88,6% dels turistes que varen visitar les illes
durant la temporada alta de l’any 2004 declararen que s’havien emportat una impressió del
viatge bona o molt bona (vs 75,9%, 1987). No
obstant això, la naturalesa multidimensional de
l’experiència turística explica que bona part dels
estudis se centrin a exposar els diferents aspectes
que constitueixen la satisfacció general (Pizam
et al., 1978; Danaher i Arweiler, 1996; Cho, 1998;
Fallon i Schofield, 2004), entenent que l’impacte que exerceixen és un indicador dels avantatges
competitius de la destinació (Kozak, 2003).
En aquest sentit, l’enquesta de despesa turística
referida a l’any 2004 palesa que, globalment,
la satisfacció del turista va assolir, en una escala que oscil·la entre l’1 i el 10, un valor de 7,6,
resultat que, tenint en compte els principals
mercats emissors de turisme europeu, s’enfila
fins als 8,0 punts en el cas del turisme britànic
i, en canvi, es redueix fins als 7,2 en el cas del
turisme alemany. Atenent els diferents aspectes
de l’experiència turística recollits pel qüestionari de l’enquesta esmentada, les qualificacions

més elevades corresponen al clima (8,1) i a les
platges (7,8), qüestions que coincideixen amb
les principals motivacions dels turistes per elegir
l’arxipèlag com a destinació per a les seves vacances.76 Així mateix, els turistes no puntuen desfavorablement la qualitat de l’allotjament (7,4),
el medi ambient (6,9) i l’entorn urbà (6,6),
ni l’hospitalitat (7,5), la seguretat (7,4) i el tracte
rebut (7,3). Mentrestant, els aspectes que fan una
aportació més minsa a la satisfacció global són
els relacionats amb els preus de les compres (6,1),
els menjars i les begudes (6,0) i les activitats
d’oci (5,7), fet que resulta especialment rellevant si es té en compte que el factor ‘preu assequible’ segueix sent a hores d’ara una de les
principals motivacions dels visitants de les illes.
Respecte a aquesta darrera qüestió, l’explotació dels resultats palesa que l’apreciació de
l’estada amb relació al seu cost respon majoritàriament a la condició de ‘normal’ (58,8% vs
52,7%, 1986), per bé que el 29,1% dels turistes
considera que el viatge ha estat car o molt car
(vs 38,2%, 1986).
D’acord amb el grau de satisfacció manifestat, el 83,6% dels turistes enquestats declaren la intenció de tornar a repetir l’estada
(vs 68,1%, 1987), percentatge que s’eleva fins
al 91,8% si únicament es pren en compte la
valoració dels visitants que arriben durant la
temporada baixa turística (vs 76,8%, 1987).
Val a dir, per tant, que la intenció de repetir
supera el percentatge de repetició efectiva
(64,7%, temporada alta; 80,8%, temporada
baixa), fet que s’explica, sobretot, arran de
la naturalesa de les enquestes de despesa turística, les quals, duites a terme generalment
al final de les vacances, obtenen, més que un
percentatge real de repetició de l’estada, un
balanç global de satisfacció de les vacances.
En aquest marc, una vegada confirmat l’assoliment d’uns percentatges de repetició de l’estada
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Gràfic 3.2

Satisfacció del turista,
2004

Satisfacció global
Clima
Platges
Hospitalitat
Seguretat
Diversió nocturna
Qualitat allotjament
Paisatge
Tracte rebut
Assistència mèdica
Informació
Senyalització
Activitats culturals
Qualitat medi ambient
Tranquil·litat
Neteja àrees públiques
Qualitat entorn urbà
Renou
Preu compres
Preu menjars i begudes
Preu oci

Total
Alemanys
Britànics
1

2

3

4

5

6

7
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9

10

* Les dades fan referència a la temporada alta i usen una escala d’1 a 10
Font: Enquesta de despesa turístisca 2004, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i Conselleria de Turisme
del Govern de les Illes Balears

–intencionada i real– elevats, algunes de les principals qüestions que sorgeixen són les referides,
d’una banda, a esbrinar els factors que determinen la intenció de repetir i, de l’altra, a analitzar
si, efectivament, s’observa un patró de comportament diferenciat entre els turistes repetidors i
els que visiten la destinació per primera vegada.
Respecte de la primera qüestió, Juaneda (1996)
i Alegre i Cladera (2006) han tractat d’estudiar
els factors que influeixen en la intenció de repetir l’estada a les Balears, per a la qual cosa
s’han basat en els resultats extrets de l’enquesta
de despesa turística. Ambdós treballs arriben a
la conclusió principal que la satisfacció obtenguda pel turista constitueix la variable que influeix amb més intensitat sobre la predisposició
a tornar a visitar les illes. En la mateixa línia,
l’estudi de Kozak (2001), que experimenta amb
els casos de Mallorca i Turquia, assenyala que
la satisfacció global i el nombre de visites prè-

vies influencien considerablement la intenció
de repetir l’estada, sobretot en el cas de destinacions madures com les Balears. Fonamentalment, aquests fets posen en relleu la importància de tenir cura de la imatge que el turista
rep durant la primera visita, atès que, tal com
exposen Gitelson i Crompton (1984) i Fakeye i
Crompton (1991), les repeticions posteriors en
busquen, principalment, la reconfirmació.
Paral·lelament, l’exploració de les conseqüències econòmiques de la fidelitat constitueix una
de les qüestions més rellevants a l’hora de plantejar les estratègies i accions necessàries per garantir la rendibilitat del turisme i, per tant, la
seva continuïtat a curt i a mitjà termini. En termes generals, la literatura explica que la fidelitat permet incrementar la rendibilitat, sobretot
a través de l’augment dels ingressos i la reducció de la sensibilitat dels consumidors enfront
de les variacions dels preus (Hallowell, 1996).
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Gràfic 3.3

Repetició de l’estada:
intenció vs realització
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No obstant això, l’existència de diferències significatives entre el comportament dels turistes
repetidors i els primers visitants ha estat escassament estudiada a la literatura, per bé que en
subratlla constantment la rellevància per a la
gestió i el desplegament d’una política turística adequada, sobretot en els casos de destinacions madures com les Balears.
En aquest sentit, el treball d’Alegre i Juaneda
(2006) tracta d’evidenciar, a partir de l’enquesta de despesa turística de 2003, l’existència de
diferents patrons de despesa per turista entre el
col·lectiu de repetidors –majoritari a les illes–
i el de primers visitants. Els autors conclouen
que els turistes repetidors efectuen una despesa
inferior a la resta, tant a la destinació (un 40%
menys) com a l’origen (28%, 2-3 visites; 32,3%,
més de 3). Aquests resultats s’expliquen, fonamentalment, d’acord amb la major eficiència
dels turistes repetidors a l’hora d’elegir eficaçment entre les diverses opcions d’activitats que
es poden realitzar i els preus corresponents. Així
mateix, Petrick (2004) assenyala que els turistes

repetidors, contràriament al que cal esperar en
els segments comercials tradicionals, són més
sensibles a les variacions de preus perquè amb la
seva experiència saben aprofitar millor les oportunitats. En qualsevol cas, aquest mateix autor
adverteix que si bé els primers visitants efectuen
una despesa superior, cal tenir en compte que
els correspon un índex de rendibilitat ajustada
al risc també més elevat al dels repetidors. Tot
plegat suggereix que el col·lectiu de primers
visitants presenta una volatilitat més elevada
(i, per tant, més risc), mentre que són els repetidors els que ofereixen una major seguretat
(en termes de rendibilitat) a la destinació.
Tanmateix, cal tenir present que no hi ha consens pel que fa a la influència positiva o negativa de la repetició de la visita sobre la despesa
turística, de manera que els resultats obtenguts
en aquest àmbit disten substancialment de ser
concloents i, fins i tot, poden arribar a ser contradictoris. A tall d’exemple, el treball d’Aguiló
i Juaneda (2000), realitzat d’acord amb l’enquesta de despesa turística de 1996, palesa que
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els primers visitants efectuen una despesa un
5% menor que els turistes repetidors. Segurament, l’existència de resultats dispars respon
al fet que aquests estudis s’elaboren a partir
d’enquestes que contemplen marginalment
el fenomen de la repetició, per la qual cosa és
important assenyalar la necessitat de plantejar
enquestes específiques per valorar l’impacte
econòmic de la fidelització.

duts i, de l’altra, en termes de gestió, eficiència
i qualitat en la prestació del servei. Addicionalment, l’intens coneixement del turista repetidor
generat al llarg del temps suposa l’oportunitat
d’adaptar-se d’una manera quasi perfecta a les
seves necessitats per tractar així que la repetició
motivada per factors conductuals acabi emanant d’un fort bagatge emocional que consolidi
la lleialtat dels turistes a la destinació.

Tot plegat permet afirmar que l’anàlisi de la
fidelització dels turistes és un afer important,
sobretot en aquelles destinacions que, com les
Balears, es troben en una fase força avançada
del seu cicle de vida i, per tant, gaudeixen d’un
elevat percentatge de repetició. Així, mentre que
alguns autors interpreten que disposar d’una
alta proporció de repetidors indica una manca
d’atractiu i de capacitat per captar nous visitants (Butler, 1980; Oppermann, 1998 i 1999),
alguns altres sostenen que aquest fet, precisament, posa en relleu un elevat sentit de la lleialtat i de satisfacció de les expectatives dels turistes, alhora que representa una via per garantir
la continuïtat de la qualitat del producte turístic (Shapiro, 1983; Keane, 1997).

Així doncs, els principals riscos deriven de la incapacitat de mantenir i, fins i tot, d’impulsar
la quota de repetició, atès que el cas contrari
suposaria posar en perill la continuïtat del turisme en termes de seguretat i de rendibilitat.
Per aquest motiu, és necessari que les Balears
avancin de manera parella amb les preferències
i motivacions dels turistes lleials, amb la finalitat última de garantir el cobriment de les seves
expectatives i, per tant, d’assegurar que experimentaran un nivell de satisfacció elevat. Així
doncs, pren una rellevància especial l’assoliment d’una adequada relació qualitat-preu
que se centri, fonamentalment, en el primer
factor del binomi, atès que la literatura empírica demostra que els turistes satisfets estan
disposats, generalment, a assumir un preu superior que, així mateix, permet que la destinació pugui seguir millorant la qualitat a curt i a
mitjà termini.

En realitat, l’extraordinària incidència de la repetició registrada actualment a les Balears suposa
una notable font d’oportunitats que afecten les
diferents dimensions de la gestió turística. Així
les coses, cal tenir en compte que, en primera
instància, l’elevat percentatge de repetició assolit
garanteix, en bona manera, la consecució d’una
quota de mercat estable que assegura la rendibilitat i la continuïtat de l’activitat a mitjà i a llarg
termini. Aquest fet, juntament amb l’estalvi de
costos que comporta reduir l’esforç d’atracció
dels turistes habituals, permet que la destinació
es concentri en el desplegament d’estratègies més
avançades, d’una banda, en termes de segmentació, diferenciació, posicionament i captació
de nous visitants o recuperació de mercats per-

De fet, la competència creixent i els canvis constants en els gustos i hàbits de consum dels turistes provoquen que una destinació tradicional de sol i platja, com les Balears, assumesqui
la necessitat, d’una banda, d’incorporar nous
factors d’atracció que, en alguns casos, deriven
en el desenvolupament de nous segments de
mercat complementaris77 i, de l’altra, de plantejar estratègies de diferenciació respecte a les
destinacions rivals. No obstant això, cal tenir
en compte, tal com assenyalen Alegre i Cladera
(2006), que la reestructuració i l’actualització
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Per a una anàlisi detallada
d’aquesta qüestió, vegeu el subapartat 2.2.3. Segmentació, de la
part segona d’aquesta obra.
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d’una destinació clàssica de sol i platja no ha
de reemplaçar, en cap cas, els components essencials del producte, atès que n’existeix una
demanda genuïna. Així les coses, els autors evidencien, pel que fa al cas de les Balears, que
és necessari oferir un nivell adequat de qualitat
que no menystengui els atributs bàsics del producte turístic. Per aquest motiu, es recomana
que les estratègies de màrqueting se centrin en
l’assegurament dels aspectes essencials –com
ara el paisatge, les platges i l’entorn natural i
urbà–, els quals formen part de les principals
motivacions dels turistes i, consegüentment, en
determinen en bona manera la valoració final.

78

Baloglu (2001) distingeix a la
seva anàlisi entre atributs referits a la qualitat de l’experiència
turística (netedat, infraestructures, seguretat, ambient nocturn,
qualitat de l’allotjament, gastronomia local, platges i tracte dels
residents), els factors d’atracció
(culturals, històrics i ambientals),
el valor (relació qualitat-preu) i
l’entorn (clima i contaminació).
79
Per a una consulta d’estudis
referits al sector turístic, revisau
Morey i Dittman (1995) i Brown i
Dev (1999).

Amb tot, des del punt de vista de la demanda, la
identificació de diferents grups de turistes repetidors d’acord amb la freqüència de visita, permet
identificar diversos segments, els quals són susceptibles de ser gestionats a partir d’estratègies de
màrqueting diferenciades i cenyides als distints
patrons de comportament i actituds palesades.
Paral·lelament, des del punt de vista de l’oferta,
l’avaluació de l’impacte de cadascun dels atributs
de la destinació78 sobre la intenció futura de repetir l’estada permeten posar en relleu els punts
forts i les debilitats de la destinació, valorar-ne la
gestió individual i el feedback rebut dels consumidors i, en darrera instància, plantejar les estratègies i accions necessàries per garantir i millorar la
competitivitat turística de les illes.

3.1.5. Eficiència i rendibilitat
La continuïtat i supervivència de qualsevol empresa o sector econòmic depèn, en gran manera, de la seva capacitat per obtenir els beneficis
que reclama la inversió, fet que recomana prestar una atenció especial als aspectes que garanteixen el creixement a mitjà i a llarg termini. En
aquest context, l’eficiència es configura com un
dels factors que exerceix, en un horitzó ampli de
temps, una major influència sobre els guanys de

productivitat i, per extensió, de competitivitat,
alhora que, a curt termini, redunda en una millora de la rendibilitat empresarial.
Eficiència i rendibilitat constitueixen, per
tant, dos conceptes fortament interrelacionats, l’anàlisi conjunta dels quals permet
explicar la realitat empresarial i/o sectorial
en dos temps: a curt termini, la rendibilitat
mesura el rendiment del capital utilitzat i, a
llarg termini, l’eficiència posa en relleu els
reptes i les oportunitats de la seva continuïtat. Així les coses, cal assenyalar que, mentre
que l’eficiència és un concepte relatiu –en la
manera que requereix comparar el comportament d’una empresa amb el d’un conjunt
de naturalesa i característiques semblants–,
la rendibilitat es defineix, d’entrada, al si de
l’empresa mateixa i, sovint, maximitzar-la és
un dels principals objectius empresarials.
En qualsevol cas, tot i que les accions orientades a impulsar l’una i l’altra magnitud es poden
qualificar de complementàries, l’efecte obtengut
no flueix, necessàriament, en ambdues direccions. D’aquesta manera, si bé generalment tota
millora de l’eficiència impulsa la rendibilitat,79
tota millora de la rendibilitat no troba l’origen
en augments de l’eficiència, ni en deriva en increments. Així, cal tenir present l’existència de
determinats sectors empresarials –generalment
de baixa intensitat tecnològica o escassa competència–, que, arran d’avantatges competitius
de naturalesa exògena, són capaços de mantenir
elevades taxes de rendibilitat sense haver optimitzat l’assignació dels recursos disponibles.
En l’àmbit de la indústria turística, és necessari efectuar l’anàlisi de l’eficiència i la rendibilitat del teixit empresarial des d’una perspectiva
paral·lela, atès que, si bé la rendibilitat és una
conseqüència de l’evolució experimentada pel
sector al llarg del temps, el nivell d’eficiència
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constitueix, probablement, una de les fonts
d’aquesta evolució i, per tant, un dels principals
determinants de la rendibilitat obtenguda.
Formalment, l’estudi de la rendibilitat del sector turístic balear i la seva evolució al llarg de
les dues darreres dècades és susceptible de
dur-se a terme a partir d’un conjunt de ràtios
fonamentades en les principals partides comptables que recullen els balanços de situació i els
comptes de pèrdues i guanys de les empreses.
Generalment, des d’un punt de vista econòmic,
la literatura especialitzada basa l’anàlisi de la
rendibilitat empresarial en la ràtio que mesura
la relació existent entre el benefici brut obtengut i l’actiu que ha estat necessari per generar-lo
(Return on Investment, ROI). Encara que, des d’un
punt de vista financer, l’anàlisi es recolza, habitualment, en la ràtio que relaciona el benefici brut obtengut amb l’efecte impositiu i el de
les diferents fonts de finançament utilitzades
(Return on Equity, ROE), la literatura especialitzada es decanta, sovint, per utilitzar el ROI a l’hora
d’efectuar una anàlisi de tipus comparatiu.
En aquests termes, la rendibilitat econòmica,
mesurada a través del ROI, pot expressar-se
com el producte del marge comercial –proxy del
poder de mercat– i la rotació d’actius –nombre
de vegades que es recupera l’actiu via vendes–
i, per tant, és susceptible d’entendre’s com la
combinació de l’eficiència operativa de l’empresa –que incrementa la rotació dels actius
i redueix els costos– i de la seva llibertat en la
fixació de preus –o grau de monopoli–. Així
mateix, és necessari tenir en compte que les característiques pròpies de cada sector tenen una
translació directa en els comptes de resultats
respectius i, per extensió, en els resultats obtenguts en termes de rendibilitat.
L’estudi de l’eficiència i rendibilitat del sector turístic de les Balears obliga, en primera

instància, a analitzar l’evolució que aquestes
magnituds han experimentat al llarg de les
dues darreres dècades per descriure la situació
actual i, a continuació, identificar els principals riscos i oportunitats que, des d’aquest
punt de vista, s’albiren per a la continuïtat futura del turisme a l’arxipèlag. Així, des de l’any
1987, la rendibilitat de la indústria turística de
les Balears ha sofert fluctuacions derivades,
fonamentalment, de la naturalesa cíclica del
negoci.80 No obstant això, els principals resultats obtenguts posen en relleu que la indústria
turística balear ha experimentat una sensible i
progressiva pèrdua de rendibilitat que, d’acord
amb les dades de Moyauditoría (2006), es xifra al voltant d’un punt percentual pel que fa
al període 1990-2004.
El cert és que el benefici obtengut per unitat
d’actiu va evolucionar favorablement fins a principis de la dècada dels noranta, moment en què
la desacceleració econòmica internacional va
afectar significativament la rendibilitat del sector, d’acord amb la pèrdua d’intensitat dels fluxos turístics i la satisfacció de les despeses financeres associades al volum d’inversió realitzat en
anys precedents. La superació d’aquesta etapa
va donar lloc a la recuperació de la taxa de rendibilitat, que es va mantenir durant la dècada posterior en un interval mitjà d’entre el 8% i el 10%,
segons el sector d’activitat. No obstant això, la
rendibilitat de la indústria turística de les illes es
va tornar a veure malmesa a l’inici del nou segle i
descendí fins a taxes reduïdes i, fins i tot, negatives. Aquesta situació s’explica arran d’un entorn
global desfavorable –afectat per l’alentiment
dels principals motors econòmics europeus i per
la incertesa internacional generada a partir dels
atacs terroristes de l’11-S– i per l’increment de la
competència originada pel desenvolupament turístic de bona part dels països de la conca Mediterrània oriental, que captaren part de la quota
de mercat de l’arxipèlag.
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Per a més informació sobre
l’evolució de l’afluència turística
a les illes, consultau el subapartat
2.1.4. El turisme a les Balears, a la
part segona de l’obra.
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Aquests sectors d’activitat
s’emmarquen en la definició de
la indústria turística efectuada
a l’apartat 1.2. Delimitació del
sector turístic, de la part primera
de l’obra.

Gràfic 3.4

Evolució de la rendibilitat
del sector turístic de les
Balears, 1990-2004
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En qualsevol cas, cal assenyalar que la heterogeneïtat de les activitats econòmiques que
prenen part en la prestació del producte turístic i la diferent estructura economicofinancera
del teixit empresarial condicionen els resultats
obtenguts en termes de rendibilitat i atorguen
més o menys importància als diferents factors
que la determinen. En aquest sentit, s’han considerat els resultats obtenguts a quatre de les
principals activitats que componen la indústria
turística de les Balears: l’hoteleria, les agències
de viatges, les empreses de lloguer de vehicles i
el transport aeri.81

ta, tradicionalment, un marge més elevat que
la resta d’activitats considerades–, fet que es
veu minorat per la reducció del nivell de rotació dels actius (33%, 2004 vs 73,7%, 1990). No
s’ha d’oblidar, en aquest sentit, que l’hoteleria
és l’activitat, entre les quatre considerades, que
assumeix un major pes de l’immobilitzat, que
es xifra, segons les dades disponibles, al voltant
del 85% de la inversió. Val a dir que el finançament d’aquesta inversió ha evolucionat favorablement al llarg del temps, atès que, si bé
ha augmentat en volum, ha tendit a millorar la
qualitat, ja que ha incrementat l’endeutament
a llarg termini (60% del total, 2004).

En aquest context, els resultats obtenguts per
l’hoteleria palesen que la rendibilitat s’ha mantengut al llarg del quadrienni 2001-2004 (3%)
part davall de la mitjana del període 1990-2004
(6,2%) i de la taxa lliure de risc, i que ha assolit
les taxes màximes durant els exercicis de 1995
(9,2%), 1998 (11,6%) i 1999 (8,8%). L’evolució
observada denota un comportament que tendeix a incrementar el marge comercial (22,5%,
2000 vs 5,4%, 1991) –si bé l’hoteleria osten-

Mentrestant, les agències de viatges presenten
una evolució favorable de la rendibilitat empresarial, que ha permès impulsar el ROI fins a
una taxa del 7,5% (vs 2%, 1990). Aquest resultat
s’explica per l’augment de la rotació dels actius
(70%) i, sobretot, per l’augment del marge comercial (1,6%, 2004 vs 0,8%, 1990). En aquest
cas, és important assenyalar que, contràriament
a l’activitat hotelera, la major part de l’actiu de
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les agències de viatges es concentra en les partides circulants (70%, 2004), fet que es tradueix
en una elevada proporció d’endeutament a curt
termini (94% del total, 2004). Així mateix, per
definició, les empreses que operen en les activitats d’intermediació tenen un marge comercial
estret i, per tant, requereixen maximitzar la xifra
de vendes per obtenir una taxa de rendibilitat
que superi la taxa lliure de risc.
Amb tot, el transport aeri va ser l’activitat que,
de ben segur, es va veure més afectada per les
diferents fases de contracció identificades durant el període 1990-2004. En aquest sentit,
la rendibilitat empresarial d’aquest segment
de la indústria turística va registrar taxes negatives durant els exercicis de 1992 (-5%), 2000
(-0,8%), 2001(-4,8%) i 2002 (-9,3%), les quals
es recuperaren, posteriorment, fins a assolir un
nivell superior al de l’inici del període (5,9%,
2004 vs 4,8%, 1990), fet que s’explica, en part,
per la reducció de costos iniciada per l’aparició
de companyies de baix cost.

Aquesta evolució ha arribat acompanyada, per
una banda, d’una disminució de la rotació dels
actius (-9,8%) i, per l’altra, d’un augment del
marge comercial (2,4%, 2004 vs 1,8%, 1990),
qüestió que cal tenir en compte especialment,
atès que el reduït nivell que assoleix, en general,
aquesta variable, pot ocasionar que qualsevol
incidència, no només econòmica, trenqui la
tendència expansiva de la rendibilitat que, actualment, registra el sector.
D’acord amb la pèrdua de rendibilitat agregada de la indústria turística balear, l’activitat
de lloguer de vehicles palesa una evolució a la
baixa del rendiment dels seus actius al llarg del
període 1990-2004 (4,5%, 2004 vs 14%, 1990),
si bé els darrers resultats obtenguts han permès
millorar els registres amb els quals es va encetar
el segle (3,8%, 2001). Aquesta situació s’explica tant per una reducció de la rotació (-36,5%)
com del marge comercial registrats en l’àmbit d’aquesta branca d’activitat (8,4%, 2004
vs 16,5%, 1990).
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Tot i així, cal tenir en compte que aquest segment d’activitat, com també la branca del
transport aeri, assumeix el risc financer que suposa tenir compromeses a curt termini quatre
cinquenes parts de l’endeutament total, per bé
que, com el negoci de l’hoteleria, malgrat obtenir xifres de negoci relativament més reduïdes,
disposa d’un elevat marge comercial.
En aquest escenari, els riscos i oportunitats
que condicionen la continuïtat a mitjà i a llarg
termini del turisme a les Balears se centren, fonamentalment, en la capacitat d’adaptació a
les noves tendències, tant de l’oferta com de
la demanda, amb la proposició d’alternatives
que rendibilitzin, en el sentit més ampli possible, l’activitat turística de les illes. Per aquest
motiu, les principals oportunitats rauen en
el plantejament d’una estratègia competitiva
renovada, en el benentès que els factors que
havien suposat, tradicionalment, un avantatge comparatiu –bàsicament en preus i costos–
han deixat de ser suficients per mantenir el po-

sicionament i la rendibilitat del sector. L’augment de la competència derivat de l’impuls de
destinacions a la Mediterrània que pertanyen
a economies menys desenvolupades, que operen en el segment de sol i platja i, a més, comparteixen amb les illes els principals mercats
emissors europeus, obliga a treballar amb factors que exerceixen els seus efectes a mitjà i a
llarg termini i que, bàsicament, rauen en l’augment de la productivitat.
Així les coses, la rendibilitat turística es troba,
actualment, força relacionada amb tres grans
grups de factors: els condicionants externs referits a la demanda, la gestió empresarial i les
polítiques que afecten expressament parts integrants de l’experiència turística.
Pel que fa als aspectes relacionats amb la demanda del producte turístic balear, cal fer palesa
la rellevància que ha ostentat la liberalització de
l’espai aeri, per tal com ha abaratit els costos del
transport –arran, sobretot, de la proliferació de
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Per a una anàlisi detallada dels
indicadors de fidelitat turística,
consultau, a la part segona del
llibre, l’epígraf 2.2.1.5. Fidelitat,
i a la part tercera, el subapartat
3.1.4. Fidelització i qualitat de
servei.
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Consultau el subapartat 3.1.2.
Tecnologia i coneixement.

84
Per a més informació, consultau l’epígraf 2.2.4.1. Allotjament,
a la part segona de l’obra.
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les companyies de baix cost– i, alhora, ha facilitat
la mobilitat de les persones –augmentant, progressivament, la freqüència de vols–. Tot plegat,
si bé constitueix una clara oportunitat perquè
facilita l’accés dels fluxos turístics de la destinació, també suposa el risc que una part es desviïn cap a altres indrets, actualment assequibles,
tot i localitzar-se a llarga distància dels mercats
d’origen. Respecte d’aquesta darrera qüestió,
cal assenyalar, com a punt fort de les Balears,
l’elevat grau de fidelitat dels principals focus
emissors de turisme europeus (alemany i britànic, fonamentalment).82 Així mateix, la creixent
integració de les tecnologies de la informació i
les comunicacions ha suposat un revulsiu important per a les formes tradicionals d’organització
del viatge i un risc evident per a bona part dels
intermediaris turístics, però també una bona
oportunitat per als operadors que s’adapten al
nou canal i, per tant, gaudeixen de menors costos d’intermediació, de màrqueting i de comunicació, majors incentius per desenvolupar estratègies de promoció i la possibilitat d’oferir un
servei més personalitzat al consumidor final.83
Des de la perspectiva de la gestió empresarial,
la millora contínua de l’eficiència és un element
clau, per tal com, alhora que garanteix un increment del valor afegit per unitat de factor,
redunda en un augment dels beneficis i, per extensió, de la rendibilitat sectorial. En aquesta
línia, estudis recents desenvolupats al sector de
l’hoteleria (Riera et al., 2007) palesen una relació directa i positiva entre l’eficiència i la rendibilitat econòmica obtenguda, tot assenyalant
estratègies, distintes a les clàssiques centrades
en preus i costos, com a principals vies per millorar la gestió dels processos i l’aprofitament
dels recursos disponibles.
En qualsevol cas, la resposta empresarial pel
que fa, concretament, al sector de l’hoteleria
s’ha centrat, durant els darrers temps, en el

plantejament de noves pràctiques que tracten
d’augmentar la rendibilitat a curt termini, com
és el cas del tot inclòs, o recullen concepcions
de negoci alternatives, basades, sobretot, en
l’experiència del sector immobiliari, com és el
cas de l’aprofitament per torns (timesharing).84
Així mateix, el know-how acumulat pel sector de
l’hoteleria, en particular, i per la indústria turística balear, en general, suposa una doble oportunitat: d’una banda, constitueix un bagatge
imprescindible que cal capitalitzar per trobar
les fórmules que impulsin i mantenguin al llarg
del temps la rendibilitat de la indústria turística.
D’altra banda, confereix la possibilitat d’exportar els coneixements acumulats a altres destinacions i aprofitar-ne el potencial emergent, fet
que, durant les darreres dècades, ha derivat en
l’expansió de les cadenes hoteleres de capital
balear i la potenciació d’altres indústries auxiliars que les proveeixen de productes i serveis, així
com de la resta de companyies turístiques (agències de viatges, operadors turístics, empreses de
transports, etc.). Val a dir que les operacions
d’expansió del teixit empresarial turístic s’enfronten, generalment, a diferents riscos associats a la
inversió mateixa i al seu finançament –d’acord
amb l’existència del risc-país i d’un elevat grau
de palanquejament financer–, com també a una
escassa oferta de personal qualificat a les destinacions d’implantació que, d’entrada, acaba
requerint elevats costos de formació.
Amb tot, l’estacionalitat del producte turístic
balear constitueix, sens dubte, un dels principals
factors que afecta l’eficiència i la rendibilitat empresarial, rendibilitat que disminueix durant la
temporada de menor activitat. Aquest fet obliga
els gestors a enfrontar-se a un problema de minimització del cost d’oportunitat que, en l’àmbit
de l’hoteleria, suposa prendre la decisió de mantenir o clausurar l’establiment una vegada acabada la temporada de més ocupació. En aquest
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Gràfic 3.9
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sentit, el desenvolupament de certs segments turístics relacionats, sobretot, amb els programes
de turisme social ha permès, durant les darreres
dècades, esmortir els efectes de l’estacionalitat
en una part de la planta d’allotjament turístic.85
Des del punt de vista de les polítiques aplicables al turisme, cal tenir en compte que la consolidació d’un model turístic rendible requereix
l’harmonització dels factors socioeconòmics
que intervenen en l’evolució del sector, sota una
coordinació conjunta de les institucions públiques i privades que compartesqui la necessitat
d’articular totes aquelles polítiques que permetin assegurar la rendibilitat del sector a curt i a
llarg termini i que configurin el producte d’una
manera adequada en termes de diversificació,
desestacionalització, modernització i qualitat.
Així mateix, la cerca permanent de la rendibilitat del sector turístic no es pot concebre sense
l’acompanyament d’una gestió adequada dels
elements inherents a l’experiència turística,
com ara els referits a la dotació d’infraestructures –que faciliten a les empreses els equipa-

ments necessaris per suportar la seva activitat
en condicions i deriven en economies d’escala,
arran de la interconnexió dels mercats locals
amb mercats de major dimensió–, a la qualificació del capital humà –que assegura l’assoliment d’un estàndard de qualitat de servei– i a
la preservació del medi ambient i la congestió
de l’espai –que garanteix l’atractiu i la qualitat
integral de la destinació.

3.1.6. Sector públic i sector privat
De la mateixa manera que la continuïtat és un
requisit imprescindible per a qualsevol procés
d’acumulació, el sistema productiu necessita
extreure permanentment un excedent que permeti reposar l’estoc i, per tant, prosseguir la
inversió. Tanmateix, el requisit de continuïtat,
complementari a l’obtenció de l’excedent,
posa en relleu la importància de la correcta definició dels drets de propietat i de l’adaptació
funcional dels béns i serveis públics al sistema
de producció. Sens dubte, aquest ajustament
exigeix coordinació i complementarietat entre
sector públic i sector privat amb la finalitat
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Per a una anàlisi detallada
de l’estacionalitat, consultau el
subapartat 2.2.2. Estacionalitat,
a la part segona d’aquest llibre.
Així mateix, la descripció dels
diferents segments turístics es
duu a terme al subapartat
2.2.3. Segmentació, també de
la part segona.
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última de garantir el creixement econòmic i
el benestar dels ciutadans. Del sector privat,
en depenen, com és obvi, l’organització i la
realització eficient de les tasques productives, la millora del contingut tecnològic i de la
dotació dels factors de producció, com també l’obertura dels mercats al disseny de nous
productes i formes de gestió. Paral·lelament,
al sector públic li correspon articular el marc
institucional que defineix els límits d’actuació
del sector privat i, alhora, corregir o modificar,
mitjançant una política de despesa pública,
els resultats obtenguts pel mercat i les seves
‘fallides’, la ineficient dotació de béns públics i
la distribució de la renda resultant.
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La relació entre el capital públic i la productivitat dels factors
privats de producció es coneix a la
literatura com a efecte Aschauer
(1989), en nom d’un dels pioners
que analitzaren l’elevada elasticitat de creixement de l’output del
sector privat enfront de variacions
de l’estoc de capital públic.
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Les dades de l’estoc de capital
regional s’han extret de la publicació El stock y los servicios de
capital en España y su distribución
territorial (1964-2005). Nueva metodología, elaborada i editada per la
Fundació BBVA i l’IVIE.

88
Dades de l’Encuesta de población
activa de l’INE referides a l’any
2005.

Entre les diferents categories de la despesa pública, la inversió en infraestructures de tipus econòmic (energia, transports, telecomunicacions,
obres públiques, etc.) i social (sanitat, educació,
etc.) ostenta una rellevància especial en el context
de les Balears, atesa l’elevada territorialització i
l’impacte significatiu que té sobre la competitivitat i el creixement econòmic.86 En aquest sentit,
l’ús de les infraestructures públiques per part
de les empreses augmenta, generalment, la productivitat dels seus propis factors de producció
(capital i treball) a través de la reducció de certs
costos, l’impuls a la difusió de la innovació i la
potenciació del sector exportador, entre altres aspectes. Pel que fa a les economies territorials (locals i regionals), les infraestructures de transport
i comunicacions constitueixen elements vitals per
al seu desenvolupament i interrelació amb altres
centres d’activitat més o manco distants. Algunes d’aquestes infraestructures –com ara les de
telecomunicacions o de transport– permeten una
connexió territorial contínua i virtual a través de
les xarxes que constitueixen, fet que les dota d’un
caràcter especialment productiu.
En aquest context, el fet que l’activitat productiva dominant a les Balears hagi estat el turisme

–particularment de sol i platja–, ha provocat
que les necessitats de capital públic hagin estat
històricament reduïdes, si bé es pot dir gairebé
el mateix de la manera amb la qual s’ha plantejat la satisfacció de les necessitats col·lectives
de caràcter educatiu o formatiu. Així ho constaten la baixa dotació de capital públic en infraestructures per ocupat de les illes (66,3%,
1987-2004) amb relació a Espanya87 i l’escàs
percentatge d’ocupats amb titulació superior
(25% vs 32,3%, Espanya).88 Consegüentment,
es pot afirmar que el desenvolupament turístic
de l’arxipèlag s’ha recolzat, majoritàriament,
en una elevada ràtio de capital empresarial per
ocupat (115,4%, 1987-2004) respecte de la mitjana espanyola, estoc que recull, entre d’altres,
la inversió privada efectuada per a la reposició i
l’ampliació dels actius reals directament vinculats amb l’activitat turística. En aquest sentit, la
classe empresarial ha actuat en l’especialització
d’espais, avui convertits en enclavaments
turístics, ha contribuït a la creació estable
d’ocupació, ha fomentat les interrelacions amb
el teixit productiu i ha generat rendes laborals
i empresarials significatives, intervencions que
han condicionat, fins i tot, el creixement econòmic mateix.
Tanmateix, és necessari advertir que, tot i que
les condicions de l’economia han permès durant
anys que la inversió privada s’hagi produït sense
gaires dificultats, en termes generals ha presentat
un caràcter reactiu enfront de les oportunitats
potencials de negoci, les quals s’han fet efectives
en un horitzó més aviat a curt termini. Aquest fet
explica que amb el pas del temps l’estoc de capital productiu per ocupat hagi anat escurçant la
seva contribució –fonamentalment sobre la productivitat–, de manera que l’any 2004 superava
tan sols en un 4,5% la mitjana espanyola, percentatge que resulta mínim si es pren en compte
que durant la dècada dels noranta es varen assolir diferencials superiors al 30%.

l TIC

l productiu total
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Gràfic 3.10
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Paral·lelament, des d’una perspectiva a llarg termini, les xifres macroeconòmiques dels darrers
vint anys indiquen, clarament, una elevada acceleració de la inversió residencial en detriment
de la inversió empresarial, fet que ha situat sistemàticament les Balears part damunt de la
mitjana nacional (140,5%, 1987-2004 vs 100%,
Espanya). A partir de l’any 1987, l’escletxa entre
ambdues sèries no ha parat de créixer, fet que ha
limitat, i limita encara avui, les possibilitats de
creixement del sector turístic, en particular, i de
l’economia, en general, per tal com la inversió
residencial s’associa més fortament al benestar
dels individus que no pas a la producció.
Així les coses, l’experiència acumulada durant
aquests darrers vint anys posa de manifest un
punt de partida caracteritzat per un important
diferencial positiu de la renda per càpita balear respecte de la mitjana espanyola (135,5%,
1987), la qual cosa reflecteix la situació favorable de les illes en termes de productivitat i
de l’estoc de capital físic disponible –tot i que
no en l’àmbit de les infraestructures– i, alhora,

un punt d’arribada on els trets diferencials de
la comunitat balear han reduït l’avantatge inicial. Aquest fet, juntament amb l’evolució adversa dels preus relatius del producte turístic
en què la regió s’ha especialitzat, d’acord amb
l’aparició i la consolidació de noves destinacions, ha derivat en una ràpida erosió del diferencial de riquesa per habitant amb el territori
estatal (110,4%, 2006).
En aquest context, ni la composició de la inversió empresarial –clarament orientada al
segment residencial– ni la situació d’algunes
activitats estratègiques del sector turístic, auguren que aquest desequilibri es corregesqui per
si mateix en el futur. Ans al contrari, l’evolució
mateixa, tal com s’ha produït, ha creat elements de ruptura que obliguen a cercar nous
impulsos, tant externs com interns, que garantesquin la continuïtat del turisme a les Balears.
No es tracta, en cap cas, d’alterar la distribució
determinada pel mercat i de potenciar encara
més l’intervencionisme de les administracions
públiques en l’assignació dels recursos, sinó
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Gràfic 3.11

Evolució de l’estoc
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d’analitzar els factors que s’amaguen darrere el comportament de la inversió privada i
d’actuar anticipadament amb l’acció de govern
del sector públic i la col·laboració dels agents
privats en l’impuls d’aquells factors que atreguin la inversió productiva i donin suport a una
oferta turística de qualitat que, sense perdre
l’especialització competitiva, mantenguin la capacitat de generació de riquesa.
Encara que les indagacions sobre les arrels
d’aquesta situació no condueixen a una resposta unívoca, hi ha un cert consens envers
la hipòtesi que les Balears no han sabut, o no
han pogut, aprofitar tot el potencial de creació
de riquesa al seu abast. Certament, a això hi
han contribuït algunes estrangulacions –‘colls
d’ampolla’ en l’argot dels economistes– en matèria d’infraestructures, les quals han suposat
un fre a la tasca dels agents econòmics privats i
han impedit la plena eclosió de les seves forces
productives. Així mateix, l’escàs esforç inversor
dels agents públics i privats en innovació i investigació i desenvolupament hi ha tengut un pa-

per important. El 0,29% del PIB que va assolir
la despesa en R+D l’any 2006 a les illes és, sens
dubte, exigu i, sobretot, molt lluny de l’anhelat
3% que registren les regions europees capdavanteres. Si no es crea coneixement, difícilment
les empreses poden millorar els seus productes
i les seves tècniques. No obstant això, val a dir
que les Balears disposen d’un estoc de capital
per ocupat en matèria de les tecnologies de la
informació i les comunicacions que –tot i representar, únicament, el 5,3% de l’estoc de capital
productiu regional– se situa part damunt de la
mitjana de l’Estat (109,9%, 2004), si bé aquest
diferencial ha tendit a reduir-se al llarg de les
dues darreres dècades (127,1%, 1987), com ha
manifestat l’estoc de capital privat total.
Paral·lelament, les pràctiques de la Unió Europea
i la globalització condueixen, igualment, a la necessitat de crear i reorganitzar les infraestructures
econòmiques i socials i, així mateix, de garantir la
provisió d’educació i formació que la nova societat requereix. Els canvis constants de l’economia
exigeixen una actuació decidida tant del sector
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Gràfic 3.12
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públic com del sector privat. La possibilitat de
noves oportunitats en l’àmbit del turisme i la introducció de maneres més sofisticades de gestió
demanen una nova classe empresarial orientada
al futur, donada a assumir els riscos de la inversió
i amb una mentalitat generadora de noves oportunitats. Així mateix, portar a terme una política
de transformació insistint en iniciatives de desenvolupament distintes a les tradicionals –encaminades al creixement quantitatiu–, que assegurin la
incorporació d’un elevat percentatge de valor afegit al producte final i que aprofitin els avantatges
comparatius de les Balears, implica, igualment,
una nova forma de vida pública i una manera més
activa de prendre decisions econòmiques amb
mecanismes institucionals i financers que caldria
revisar de manera prudent, qüestions, totes, que
exigeixen un comportament no neutral de les administracions públiques.
Mentrestant, la cohesió i la col·laboració entre
les entitats de naturalesa diversa que treballen
en l’àmbit del turisme és quelcom desitjable,
sobretot si es té en compte que la recerca de

l’eficiència de l’Administració pública i l’ús acurat dels fons públics no són tampoc aspectes
que s’hagin de menysprear. En aquest context, mentre que el sector privat s’encarrega de
proveir els diferents serveis que integren el producte turístic (allotjament, transport, lloguer
de vehicles, etc.), el sector públic instrumenta
l’estratègia de màrqueting i promoció de la destinació i, alhora, assumeix el desplegament de
les infraestructures, la formació continuada del
capital humà i altres qüestions de caràcter general (reglamentació, ordenació i fiscalitat, entre d’altres) que són imprescindibles per garantir la qualitat de la prestació del servei turístic.
El cert és que la importància de la cooperació
entre sector públic i privat i la necessitat que
es materialitzi en accions concretes en l’àmbit
del turisme no és nova, si bé, pragmàticament, l’evidència acumulada durant les dues
darreres dècades demostra que les iniciatives
–desplegades, fonamentalment, en l’àmbit de
la promoció turística– han tendit a operar, sistemàticament, amb una marcada vocació de
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continuisme, fet que no implica ni, en cap cas,
garanteix la continuïtat de l’activitat turística
ni dels rèdits que se’n deriven.
Sembla que traspassades les portes del segle xxi,
les regles del joc imperants no recomanen que
la base econòmica i, per extensió, turística,
seguesqui evolucionant d’acord amb un patró
d’adaptació espontània als possibles canvis de
la demanda procedent de l’exterior. La situació, en certa manera, de transició, recomana
adoptar una actitud més proactiva que reactiva, capaç d’enfrontar un procés de transformació que combini l’experiència acumulada
amb els nous elements que permeten neutralitzar els principals riscos, però també aprofitar les majors oportunitats del context actual
i futur. El nivell de desenvolupament assolit a
hores d’ara pel sistema econòmic i social regional i, alhora, la maduresa del seu mercat
turístic, ofereixen el repte de transformar els
components definidors de l’escenari tradicional apostant per una gestió integral de les Balears com a destinació internacional fonamentada en criteris d’excel·lència. L’objectiu a mitjà termini és, per tant, disposar d’un entorn
econòmic que fomenti la competitivitat de les
empreses, potenciant i millorant les dotacions
dels factors crítics per a la competitivitat empresarial i estimulant els processos d’innovació
que permetin transformar, renovar i modernitzar el producte turístic balear.
El cas és que les destinacions turístiques d’arreu
del món competeixen, avui, en termes de localització, varietat de recursos, qualitat de serveis
i disponibilitat d’infraestructures, però també
d’elements objectivables en termes de benestar,
entorn natural i bagatge cultural. D’aquesta
manera, si l’èxit competitiu d’una destinació no
prové únicament del grau de competència en
preus i costos, la importància de la cooperació
entre sector públic i sector privat es fa encara

més flagrant, per tal com constitueix un factor
imprescindible en la capacitat per generar nous
coneixements, impulsar la qualitat del capital
humà, construir una xarxa d’infraestructures
adequada i suficient, acumular els recursos
necessaris i estructurar un sistema fiscal just i
eficient per estimular i finançar les inversions
bàsiques, capitalitzar el valor dels recursos naturals i ambientals disponibles, a més d’assolir
la participació de la població resident en el fet
turístic i garantir-ne el nivell de benestar.

3.1.7. Població resident i turisme
Les Balears, cruïlla de cultures i civilitzacions
diverses, mostren els seus trets més particulars
integrant múltiples identitats fruit de la seva
posició geogràfica i de la seva clara vocació turística, fets que han deixat l’empremta tant en
els valors com en els costums, actituds i manifestacions artístiques de la seva població.
No obstant això, el fet que el desenvolupament
del turisme a les Balears s’hagi esdevengut simultàniament a la creixent obertura internacional i a la convergència cap a les pautes pròpies
de l’estil de vida occidental, impedeix separar la
influència del turisme pròpiament dita del procés d’homogeneïtzació de les relacions socials
a nivell global (Picornell, 1989 i 2004). Així,
l’aparició de nous models de consum i de comportament entre la societat s’ha vist impulsada no només pel turisme sinó també per altres
agents modernitzadors com el desenvolupament de les classes mitjanes, enfortides per una
gran mobilitat social (promoció social). Altres
aspectes, com la valoració social del treball i la
formació, també han sofert un canvi important,
que ha coincidit amb la creixent terciarització
de l’economia. Tanmateix, a diferència del que
pugui semblar en l’actualitat, encara perviuen
models i maneres de ser i de relacionar-se preturístics (Miquel, 2000).
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Sigui el que sigui, el desenvolupament de la indústria turística balear ha exercit, sens dubte,
un rol unificador al si de la societat, formada,
en part, per immigrants. Una simple ullada a
l’evolució dels fluxos demogràfics revela que al
llarg dels darrers vint anys més de quatre-centes
mil persones de fora de les Balears han fixat la
seva residència a les illes, xifra a la qual cal sumar els més de cent cinquanta milions de visitants arribats per via aèria que, en termes acumulats, han visitat l’arxipèlag. Aquestes dades
demostren per si mateixes que n’és de necessari
estudiar les interrelacions existents entre població resident i turistes.
Des d’una perspectiva sociològica, el turisme
constitueix un element dinamitzador tant de
les societats emissores de turistes com de la
societat receptora, enmig de la qual es desenvolupa el turisme. Ambdues societats entren
en una interacció permanent que propicia
intercanvis socioculturals d’índole diversa i
que incrementen la comprensió i el respecte a
les diferències (Rodríguez, 2007). D’aquesta
manera, mentre que una coneix i gaudeix dels
recursos turístics, l’altra rep les actituds i els
comportaments dels visitants que tenen una
altra cultura i, ambdues, comparteixen normes, costums, valors, llengües, creences, estètica, gastronomia, etc. Així, encara que la
relació no sigui a un nivell profund, la mera
observació afavoreix canvis en les actituds i
valors que, atesa la posició dominant de la societat emissora, generalment incideixen sobre
manera en la societat receptora, que ajusta
el seu model a les expectatives dels turistes,
canvia les normes d’hospitalitat tradicionals,
transforma el rol d’amfitrió i provoca un canvi
social, fruit de la interacció esmentada.
Paral·lelament, el turisme, com a impulsor de
les relacions entre societats emissores i societat receptora, contribueix a l’increment del ca-

pital social, atès que proporciona un aprenentatge ràpid i global, alhora que fa partícips els
individus dels costums, hàbits i coneixements,
tant consumptius com productius, que s’han
acumulat al llarg dels anys, de generació en
generació. Disposar d’aquest capital social
–tant intern com extern, tant formal com informal– és, juntament amb altres formes de
capital, una de les principals fonts d’avantatge
competitiu d’una destinació turística. I és que
l’aglomeració de persones en un espai reduït,
el contacte, el «cara a cara», afavoreix la invenció i la innovació de nous béns i serveis i,
en definitiva, la generació de més riquesa i més
valor afegit que el que correspondria d’acord
amb la seva dimensió.
Així, la bibliografia existent sobre l’impacte
del turisme en les societats receptores, alhora que situa en un primer pla la capacitat del
turisme per fomentar la generació de riquesa,
ocupació i benestar econòmic per a les regions, posa èmfasi en la necessària implicació
dels habitants en el desenvolupament turístic,
la qual cosa dóna lloc a una fructífera línia
d’investigació sobre les actituds de la societat receptora cap a les societats emissores,
tot seguint els plantejaments de la teoria de
l’intercanvi social d’Ap (1992), segons la qual
els individus s’impliquen en un intercanvi si
perceben que podran obtenir-ne guanys.
Dintre d’aquesta àrea d’investigació, es coincideix en la necessitat de revisar de manera
crítica l’assumpció generalitzada del fet que el
que és bo per a la societat emissora (turística)
és bo per a la societat receptora. Així, atesa la
prevalença que l’important és el gaudi dels turistes i garantir-ne la satisfacció amb els allotjaments, agències, serveis d’entreteniment i aspectes similars, alguns autors (Álvarez, 2005)
recorden que el paper de la societat receptora és clau perquè no es perdin els beneficis
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En aquest sentit, destaca l’índex d’irritació turística de Doxey
(1975).
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Segons Carbonero et al. (2001),
les situacions de vulnerabilitat
social, definida com un fenomen multidimensional que es
caracteritza per la fragilitat de
l’estructura familiar-comunitària,
les insuficiències formatives i culturals i les dificultats en l’accés
als recursos econòmics i socials,
són considerables i mostren una
tendència creixent. Així ho prova
el fet que l’any 2006 el percentatge de població per sota del llindar
de la pobresa assolís, segons les
estimacions de l’INE, l’11,5%.
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Mathieson i Wall (1982) i Wall
i Mathieson (2006), en la seva
clàssica anàlisi dels impactes del
turisme, exposen que el desenvolupament turístic comporta degradació social a les destinacions
turístiques mateixes, especialment pel que fa a les condicions
de vida dels treballadors turístics.
A tall d’exemple, es poden citar
determinades barriades de treballadors de Calvià, s’Arenal i Sant
Antoni de Portmany.
92

Per a una revisió de la literatura sobre els impactes socials del
turisme, és interessant l’aportació
de Brunt i Courtney (1999). Així
mateix, pot consultar-se Williams
i Lawson (2001) per a una revisió
de la literatura sobre els factors
determinants de l’actitud envers
els turistes.
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econòmics i socials que deriven de la convivència, del contacte i de la interacció de persones,
empreses, institucions i turistes d’unes zones i
altres i, en definitiva, perquè el turisme no decaigui.89 I és que el desenvolupament turístic
d’una destinació necessita, en primera instància, involucrar la societat receptora, fet que
suposa un intens procés de sensibilització i
acció conjunta, que promou criteris que asseguren la responsabilitat dels actors involucrats
en la prestació de serveis de qualitat. Aquesta
perspectiva posa l’èmfasi en el desenvolupament integral de la comunitat, com a única
forma per garantir la continuïtat del turisme,
en comptes d’analitzar aspectes parcials com
la dotació d’infraestructures o l’evolució del
negoci d’empreses concretes, etc.
Un altre camp d’investigació, en el qual convergeixen els investigadors, estudia les produccions culturals que les societats receptores ofereixen als seus visitants, com creen o reinventen
el seu patrimoni cultural, ecològic i monumental per adaptar-lo a les expectatives dels turistes. Es tracta d’un procés que s’ha analitzat
des d’una perspectiva purament mercantilista
de la cultura (Fox, 2002), fins a altres que atenen la revitalització de les identitats locals en
un món cada vegada més global (Salazar, 2005;
Sherlock, 2001) o l’autenticitat de les atraccions turístiques contemporànies (MacCannell,
2003; Urry, 2000 i 2001; Cohen, 2005). En
aquest sentit, l’intent de treure un rèdit econòmic als recursos culturals d’una regió pot derivar en la construcció d’un producte que res té
a veure amb la realitat local, que creï tensions
dins la societat receptora i en limiti la participació per la manca d’identificació amb la manifestació cultural (Sánchez Luque, 2004).
Amb tot, no s’ha de perdre de vista que el turisme manté relacions duals amb les societats receptores. D’una banda, el turisme pot esdeve-

nir una eina de desenvolupament econòmic, de
modernització i transformació social i afavorir
el manteniment, la renovació o la construcció
d’expressions culturals. D’altra banda, emperò,
pot accentuar les desigualtats econòmiques, la
vulnerabilitat90 i els processos de degradació
social,91 com també impactar negativament la
identitat cultural, menyspreant determinades
expressions culturals o afavorint-ne la banalització.92 Addicionalment, la competència existent entre la societat receptora i el turisme respecte a l’ús dels recursos públics i turístics pot
ser també una font de conflicte que, com les
anteriors, condiciona la relació entre les societats emissores i la societat resident.
En aquest context, el fet de pensar en la continuïtat del turisme obliga a prendre en consideració, més enllà dels factors fins ara analitzats en aquesta tercera part, aspectes cognitius i simbòlics que engloben els estils de
vida, les tradicions i experiències col·lectives
i la manera en què van canviant i s’integren
en l’estructura socioeconòmica mateixa, amb
el sector turístic com a protagonista clar. No
en va, s’accepta que les motivacions i les
preferències de les societats canvien amb el
temps, tot partint de les conviccions personals dels seus individus. L’anàlisi dels valors
es revela, per això mateix, fonamental per a
la comprensió de l’evolució de la societat. Els
valors es manifesten a mitjà termini sota la
forma d’actituds i d’estils de vida i, a curt termini, sota la forma de comportaments.
És, precisament, en aquest marc, en què resulta
d’interès analitzar i conèixer la percepció que la
població resident té de l’activitat turística que
es desenvolupa al seu entorn, prenent en consideració multitud de factors (econòmics, laborals, socials, culturals, ambientals...) a través
dels quals la societat subratlla els nombrosos
vincles –en sentit molt divers– que manté amb
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el fet turístic i que abracen més enllà del sistema
productiu i de l’estructura empresarial, les aspiracions de la societat receptora a l’oci i a gaudir
dels temps lliure, així com la importància que
atorga a la sostenibilitat, a la sociabilitat, a la
identitat cultural i al paisatge, entre d’altres.
A les Balears, diferents estudis, entre d’altres
el d’Aguiló et al. (2004 i 2007), Amer (2003),
CITTIB (2003) i Fundació Gadeso (2005, 2006
i 2007), han perseguit atènyer les opinions i actituds de la població envers el turisme i determinar-ne els principals factors que les condicionen.
Així, Aguiló et al. (2004 i 2007) i la Fundació
Gadeso (2005, 2006 i 2007), alhora que evidencien l’elevat consens existent entre la població
envers la importància que ostenta el turisme en
l’economia balear, posen de manifest també la
consideració de la població que el turisme ha impactat seriosament el medi ambient i el temor al
fet que s’hagi erosionat la competitivitat del sector. En la mateixa línia, l’estudi del CITTIB (2003)
conclou que el fet turístic està ben arrelat a la societat balear i que el 70% dels residents pensa que
els efectes positius del desenvolupament turístic
en termes de generació de riquesa i llocs de feina
i, en definitiva, de major qualitat de vida, superen els efectes negatius, vinculats a la degradació
mediambiental i a la congestió. Atenent les característiques socioeconòmiques de la població,
l’estudi del CITTIB (2003) detecta una relació
positiva entre un nivell de formació més elevat i
els grups d’edats més joves, com també la valoració crítica dels efectes negatius del turisme.
En aquest sentit, atesa l’heterogeneïtat de preferències socials i, consegüentment, de les percepcions envers el turisme, Aguiló (2007), partint dels
resultats d’una enquesta realitzada a la població
resident, diferencien cinc clústers poblacionals:
Els «prodesenvolupament», que representen l’11%
de la població enquestada, anteposen els benefi-

cis econòmics –en concepte de més oportunitats
de treball i de negoci– i culturals –d’aproximació
a altres cultures i d’estímul a la conservació de
monuments històrics i enclavaments naturals–
associats al desenvolupament turístic, enfront dels
costos que comporta (saturació de serveis públics,
congestió del trànsit, increment dels preus, etc.) i
defugen qualsevol responsabilitat en matèria de
deteriorament mediambiental.
Els «desenvolupadors prudents», que equivalen al 26% de la mostra, són partidaris de nous
desenvolupaments turístics i d’afavorir la desestacionalització. Es mostren a la cerca d’un
balanç equilibrat i prenen en consideració tant
els efectes positius, en termes de generació de
riquesa i d’ocupació, com els negatius, especialment els relatius a la saturació i la congestió.
Els «moderats», que representen el 24% de
la població enquestada, són poc partidaris de
nous desenvolupaments turístics i mostren una
opinió neutra a l’hora de valorar el turisme: reconeixen la iniciativa hotelera i l’increment en
l’oferta d’oci encara que reconeixen també la
destrucció ambiental associada al desenvolupament turístic.
Els «impulsors alternatius», que sumen el 20%
dels individus de la mostra, valoren més la creació de riquesa i d’oportunitats de treball que no
la saturació i congestió associades al turisme i
es mostren partidaris de nous desenvolupaments turístics de caràcter moderat i al voltant
de segments alternatius al turisme de masses
(turisme rural, turisme de natura, turisme cultural i patrimonial, turisme de fires i congressos
i turisme esportiu).
Els «proteccionistes», que representen el 18%
de la mostra, posen èmfasi en els aspectes negatius del turisme (la congestió del trànsit, la
saturació dels serveis públics, l’augment de
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preus i la destrucció del medi ambient), es
mostren en contra de nous desenvolupaments
turístics i a favor de la implantació de taxes i
d’impostos ambientals.
Finalment, Amer (2003), sobre la base de les
opinions d’empresaris, actors de la societat civil
i treballadors de l’hoteleria, evidencia la visió diferent dels uns i dels altres sobre el desenvolupament turístic sostenible i sobre el paper que ha de
tenir la població civil i els diversos agents socials.

93

Citat a Sharpley (2003).

Amb tot, les característiques pròpies de l’estructura econòmica i social de les Balears i l’estat
avançat en què es troba el desenvolupament
turístic expliquen que en l’actualitat, i de manera general, els residents percebin, amb matisos, l’activitat turística com a font de benestar
i de qualitat de vida. En paraules de Haywood
(1988), «quan l’activitat turística està concentrada en el temps i en l’espai, creix ràpidament,
domina l’economia local, altera la vida dels residents, impacta en el medi ambient i ignora les
característiques i aportacions locals, les llavors
del descontent estan sembrades».93
Així, encara que la percepció global envers el fet
turístic de més de la meitat de la població de les
illes continua sent positiva (Aguiló, 2004), la
relació turisme-població resident –tal com acostuma a passar a mesura que avança el desenvolupament turístic (Sharpley, 2003; Butler, 1980
i 2006)– deixa entreveure potencials escenaris
de conflicte que, seguint Urry (1990) i Smith
(1989), depenen d’una manera crucial de:
La importància que té l’activitat turística dins
l’estructura econòmica i els efectes del turisme
sobre les activitats agrícoles, industrials, comercials i financeres preexistents.
La identificació dels ciutadans amb el desenvolupament turístic i la percepció que tenen de

la seva participació en els beneficis que reporta
l’activitat turística.
L’organització i les estructures de propietat del sector turístic i les característiques de
l’ocupació turística (satisfacció laboral, estratègies d’adaptació i flexibilització, actituds envers
la innovació i envers la formació contínua, etc.).
La intensitat i velocitat del procés de transformació turística i el punt en què es troba el seu
desenvolupament.
El volum dels fluxos turístics amb relació a
l’estoc de població i la concentració espacial i
temporal de l’activitat turística.
La tipologia de turisme i de les motivacions
dels turistes, així com la distància cultural i
econòmica existent entre societat emissora i
receptora.
L’interès dels governs corresponents en l’activitat turística.
Amb tots aquests elements resulta evident que
l’evolució futura del turisme no es pot atènyer a
partir, exclusivament, del sistema productiu si es
fa abstracció de la dinàmica de la societat civil.
Així, encara que aquest concepte sigui difícil de
precisar per tal com inclou elements diversos i
complicats d’avaluar, com ara la identitat cultural, els valors, les aspiracions, els comportaments, els estils de vida i les voluntats individuals
i col·lectives, la literatura assenyala la conveniència d’articular perspectives comunitàries
(Murphy, 1983, 1985 i 1988) i processos de participació ciutadana referits al desenvolupament
turístic (Bramwell i Lane, 2000) per avançar en
la definició d’estratègies i fer possible accions
concretes que conjuguin els interessos dels ciutadans amb els de les diverses institucions i organitzacions turístiques i els dels visitants.
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3 .2. Co mp e t it ivita t
La primera noció de competitivitat s’associa,
generalment, a la capacitat d’una empresa,
sector o economia de competir en els mercats
internacionals. Aquesta premissa, si bé des del
punt de vista empresarial no suscita complicacions, per tal com es troba fortament lligada,
entre altres aspectes, a l’obtenció de beneficis i
a l’ampliació de la quota de mercat, adquireix
altes dosis d’ambigüitat a l’hora d’aplicar-la a
una economia d’àmbit nacional o regional. En
aquest sentit, com assenyalen Reig et al. (2007),
la translació territorial del concepte de competitivitat resulta certament complicada d’acord
amb la dificultat d’escometre un equivalent a
nivell agregat del que suposa per a una empresa
la fallida i/o l’expulsió del mercat quan assumeix
una pèrdua de la seva capacitat competitiva.
No obstant això, la Comissió Europea (1999) no
ha escatimat esforços per demostrar amb els seus
arguments que existeix una mena de relació bidireccional entre la competitivitat empresarial i la
competitivitat regional. Tot plegat parteix de la
premissa bàsica que en una mateixa regió hi conviuen una sèrie d’atributs comuns que afecten la
competitivitat de les empreses que hi operen, els
quals garanteixen una qualitat mínima que permet evitar situacions de clar desavantatge respecte de les empreses localitzades a altres territoris.
Mentrestant, els bons resultats obtenguts per les
empreses tendeixen a augmentar decididament
la competitivitat de l’economia, de manera que
les externalitats que deriven del seu èxit faciliten
el desenvolupament d’altres empreses, generen
ocupació, atreuen noves inversions i, en darrera
instància, contribueixen a impulsar la riquesa, la
qualitat de vida i el benestar de la regió.
En l’àmbit turístic, la noció de competitivitat
s’associa, seguint Bravo (2004), a la valoració

de la capacitat del sector per adaptar-se a un
entorn canviant i, sobretot, per continuar contribuint al creixement econòmic a mitjà i a llarg
termini. Sens dubte, les tendències observades
a nivell internacional durant les dues darreres
dècades –centrades, principalment, al voltant
de l’obertura de nous mercats, la puixança de
les destinacions emergents i la creixent penetració dels operadors internacionals als mercats
locals, en un entorn cada vegada més globalitzat– han aguditzat la necessitat d’avaluar la
capacitat competitiva de les destinacions, sobretot en el cas de les que formen part de l’atles
turístic tradicional.
En vista d’aquest escenari, el manteniment i/o
l’ampliació de la capacitat competitiva del turisme a les Balears revesteix, sens dubte, una
importància dual. D’una banda, els resultats
obtenguts en termes de competitivitat turística
determinen el posicionament de les illes, com
a destinació, en el mercat internacional i, per
tant, contribueixen a explicar el comportament
dels principals indicadors de l’activitat i l’aportació que efectua als comptes agregats. D’altra
banda, si es pren en compte la rellevància que
el sector turístic assumeix, directament i indirectament, en la producció, el treball i, consegüentment, en la creació de riquesa regional,
s’infereix que la competitivitat del sector turístic
condiciona en gran manera la competitivitat de
l’economia balear.

3.2.1. La competitivitat regional
L’acceptació de la competitivitat com a puntal
de la prosperitat regional suggereix que assolir-la no descansa, únicament, en l’associació
d’uns bons resultats comercials a una dotació
de factors determinada, sinó que és necessari
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recórrer a la capacitat de l’economia per afegir valor als recursos de què disposa (Porter,
1991). D’aquesta manera, s’entén que el nivell
de vida d’una regió depèn a llarg termini de
la seva capacitat per assolir un nivell elevat i
ascendent de la productivitat en l’àmbit dels
sectors on competeixen majorment les seves
empreses, factor que, en darrera instància,
depèn tant de la qualitat i les característiques dels productes i serveis oferts –atès que
aquests factors determinen el preu al qual es
podran comercialitzar– com de l’eficiència
amb la qual es generen.
Així les coses, la vertadera determinació de la
competitivitat d’una economia parteix d’una
visió força holística de l’atractiu que ostenta
respecte de la resta del món. D’acord amb
aquest paradigma, l’anàlisi més tradicional,
enfocada a estudiar la competitivitat des de
l’òptica dels factors que la determinen, s’ha
estès més enllà de l’àmbit estrictament comercial –centrat en el seguiment d’indicadors
de preus relatius, costos i tipus de canvi– i ha
optat per orientar-se cap als aspectes que prometen la millora del benestar de les societats
que sustenten (Krugman, 1996; Porter, 2002;
Bravo i Gordo, 2003), tot apel·lant a la influència que exerceixen els factors de tipus estructural (Fagerberg i Verpagen, 2000; WEF,
2008).

94
A tall d’exemple, podeu
consultar les aplicacions de la
Comissió Europea (1999) pel
que fa al conjunt de regions de la
UE, de Bravo i Gordo (2003) per
a Espanya i de Reig et al. (2007)
per a les comunitats autònomes
espanyoles.

Paral·lelament, l’anàlisi de la competitivitat
regional, sustentada en els factors que il·
lustren els resultats de la posició competitiva
assolida, s’articula, fonamentalment, a través del seguiment de la renda per càpita i dels
components que l’expliquen,94 entre els quals
es troben el nivell de participació en el mercat
laboral, la generació d’ocupació i la productivitat, element, aquest darrer, que recull l’efecte conjugat de tots els factors estructurals que
expliquen bona part del diagnòstic envers les

possibilitats de creixement de l’economia i la
seva translació a la qualitat de vida dels habitants que la integren.
Des d’aquesta perspectiva, la renda per càpita
de les Balears ha acumulat durant la darrera dècada un avanç real que, segons les estimacions
del CRE (UIB · Sa Nostra), se situa en l’1,3%.
Aquest resultat s’emmarca en un context caracteritzat per l’inici d’un procés de moderació del
ritme de creixement de l’economia de les illes
i, alhora, per un intens dinamisme demogràfic,
fets, ambdós, que han provocat que durant el
període 1997-2006 el creixement real de la producció interior (30,2%) hagi cobert amb prou
feines l’augment de la població empadronada
a l’arxipèlag (28,6%).
Així doncs, els fonaments que expliquen la
trajectòria de la prosperitat balear es troben,
d’una banda, en l’aportació positiva efectuada per l’acumulació del factor treball, circumstància que al llarg del període considerat s’ha
sustentat tant en la participació efectiva com
potencial de la força laboral a l’economia. En
aquest sentit, la capacitat de creació de llocs
de feina del teixit productiu balear ha provocat que la taxa d’ocupació regional s’hagi incrementat fins a convertir-se en la més elevada
de l’Estat (60%, 2006), tendència que ha anat
lligada a un augment de la taxa d’assalariament i, consegüentment, de la participació de
les rendes salarials sobre el creixement real de
l’arxipèlag. Paral·lelament, l’acolliment d’intensos fluxos migratoris, desplaçats a bona part de
països no europeus per motius econòmics, ha
derivat en una progressió certament ascendent
de la ràtio de participació potencial al mercat
laboral de l’arxipèlag, magnitud que, mesurada
a través del percentatge de població de més de
setze anys (82,6%, 2006), ha permès impulsar
la taxa d’activitat fins al nivell més elevat del territori nacional (64,1%, 2006).
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Gràfic 3.13

Descomposició del PIB
per càpita de les Balears,
1998-2006
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D’altra banda, la timidesa exhibida per l’avanç
real de la renda per càpita respon, fonamentalment, a les dificultats que tradicionalment
assumeix l’economia balear per impulsar i, fins
i tot, mantenir, els registres de productivitat laboral. En aquest sentit, la ràtio de producte per
ocupat ha acumulat un retrocés del 12,3% durant el període 1997-2006, com a conseqüència
d’una senda reiteradament descendent al llarg
dels diferents exercicis anuals.
Sectorialment, aquest resultat s’explica, en
bona mesura, per la rellevància creixent del
sector de la construcció, que acull, generalment, les ràtios més baixes de productivitat aparent del treball. De fet, el descens
acumulat del producte per ocupat s’amplia notablement en el cas del sector de la
construcció balear (-23,1%) i es reprodueix
en una mesura similar en l’àmbit del serveis
(-12,8%), situació que no ha pogut compensar el comportament favorable registrat pel
sector industrial (19,1%) al llarg de la darrera dècada.

Sigui el que sigui, el balanç agregat de la productivitat, juntament amb el fet que l’acumulació
del factor treball, bastió del creixement econòmic balear per excel·lència, ja no permet sumar
gaires dècimes a l’avanç real de la renda per càpita, posa de manifest que el sosteniment de la
creació real de riquesa a través de l’acumulació
de factors ha deixat de ser una alternativa suficient i viable per a l’economia regional, cosa que
demana urgentment la cura d’aspectes estructurals que propugnen l’eficiència en l’assignació i
l’aprofitament dels recursos disponibles.
Tot plegat recomana retornar a les fonts de què
emana el nivell de productivitat regional i, també, al ritme al qual aquesta magnitud pot aspirar a créixer a mitjà i a llarg termini. És necessari, per tant, recórrer als rèdits que s’obtenen
d’aspectes tan diversos, però alhora tan inter
relacionats, com la qualificació del capital
humà, l’adequació, tant quantitativa com qualitativa, de les infraestructures, el progrés tecnològic, l’estabilitat macroeconòmica, la innovació i la sostenibilitat ambiental.

1998

178

L l i b r e b l an c d e l tu r i s m e d e le s I lle s B a le a r s

3.2.2. La competitivitat turística
La importància atorgada al concepte de competitivitat és susceptible de ser transportada a
l’àmbit turístic, per tal com el seguiment de la
capacitat competitiva d’una destinació i, per
tant, del producte que ofereix, permet determinar, en gran manera, el seu posicionament en
els mercats internacionals i, alhora, identificar
aquells factors que s’erigeixen en els principals
condicionants de l’activitat i els resultats a mitjà i a llarg termini.
En aquest context, i d’acord amb les inquietuds
globals, bona part dels organismes i de les institucions internacionals han incorporat l’anàlisi
de la competitivitat turística al seus programes
d’actuació i, així mateix, han esmerçat un esforç
creixent a definir i, sobretot, a identificar els
factors que determinen la capacitat competitiva d’una destinació. Entre les principals iniciatives a nivell internacional destaquen les duites
a terme per la UNWTO –a través del programa
Improving Competitiveness–, el WTTC i el WEF
–a partir del seguiment d’índexs de competitivitat turística a nivell internacional– i la Comissió
Europea –arran del reconeixement de la importància de la competitivitat turística a diferents
instruments normatius i reguladors, com ara
l’Estratègia de Lisboa, l’Agenda 21 Europea i
altres disposicions en matèria de turisme que
apel·len a la sostenibilitat de les destinacions.
En tots els casos, el principal repte assumit consisteix, també en l’àmbit regional o nacional, a
trobar la millor manera de mesurar la competitivitat turística per tal d’emetre un diagnòstic i
efectuar-ne el seguiment al llarg del temps. Sigui
el que sigui, en l’àmbit del turisme cal tenir en
compte, a més, que l’activitat ostenta tota una
sèrie de trets diferencials que no poden obviarse a l’hora d’analitzar-ne la capacitat competitiva. Segons Bravo (2004), el caràcter trans-

versal del producte turístic provoca que bona
part de la competitivitat del sector provengui
de la manera en què les diferents activitats participants interactuen entre si i amb l’entorn en
el qual operen, mentre que la naturalesa específica del producte –força sustentada en l’experiència turística i, per tant, en les expectatives del
visitant quan elegeix la destinació– requereix un
cert volum d’informació qualitativa, sovint no
disponible directament. Addicionalment, cal
tenir present que, segons el cicle de creixement
de Butler (1980), les destinacions turístiques
travessen etapes diferents (descobriment, creixement, maduresa o consolidació, saturació i
declivi), cadascuna de les quals posa en relleu
que els agents que impulsen el desenvolupament, els factors que determinen la competitivitat i els impactes econòmics, socials i ambientals del turisme són diferents.
Amb tot, l’anàlisi de la competitivitat turística,
com també de la competitivitat regional, és susceptible de recolzar-se tant en indicadors que
palesen els resultats de la posició competitiva
que s’ostenta –mesurada a través de l’afluència
turística, el volum d’ingressos turístics, la quota
de mercat, el grau de satisfacció del client i l’índex de repetició, entre d’altres (Kozak, 1999;
Seaton, 1996; Dieke, 1993)–, com en indicadors que apel·len als determinants de la capacitat de competició (Dwyer i Kim, 2003; Crouch
i Ritchie, 1999).
Respecte d’aquesta darrera possibilitat, el vessant més tradicional de l’anàlisi s’ha basat, fonamentalment, en el seguiment de preus relatius, costos i tipus de canvi. Si bé és cert que
aquest tipus d’enfocament no abasta el caràcter multidimensional de l’objecte d’estudi, el
concepte de competitivitat-preu resulta útil per
aproximar l’atractiu que una destinació ostenta
a l’exterior a curt termini. Així les coses, el seguiment d’aquest tipus de mesura, basada en la
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trajectòria dels tipus de canvi reals, fonamenta
en el preu de la divisa –com a variable exògena–
i en la taxa d’inflació –com a variable que captura la progressió dels preus interiors–, la carta
de presentació amb la qual una destinació es
dóna a conèixer, en primera instància, als mercats internacionals.
En qualsevol cas, és necessari no oblidar, d’una
banda, que si bé és cert que la depreciació del
tipus de canvi real va cap a guanys de competitivitat derivats de l’abaratiment relatiu dels béns
i serveis venuts a l’exterior, també implica, alhora, un encariment de les importacions, en general, i de les importacions de béns de capital, en
particular, claus per impulsar la productivitat
i, consegüentment, l’avanç d’altres dimensions
estructurals de la competitivitat turística i regional a llarg termini. D’altra banda, cal tenir en
compte que, malgrat que en alguns casos la política canviària permet devaluar la divisa i, per
tant, arronsar els tipus de canvi reals, el guany
de competitivitat-preu registrat duu implícits
altres problemes d’estabilitat macroeconòmica, els quals, ben segur, deriven en un malbaratament de la competitivitat en el sentit més
ampli del terme.
De fet, les devaluacions de la pesseta provocades durant la primera meitat de la dècada dels
noranta han estat interpretades per Malo de
Molina (2005) com una sanció imposada pels
mercats a una combinació de polítiques fortament descompensades que impedien un avanç
del procés de convergència suficient per assegurar l’estabilitat canviària espanyola amb uns
països més avançats i estables, situació que, de
fet, acabà desencadenant una contracció brusca de la producció amb efectes ampliats sobre
l’ocupació. Atès aquest panorama, l’entrada en
vigor de la moneda única europea va fer creu
i ratlla a l’etapa durant la qual l’economia espanyola, i per extensió la balear, es beneficiava
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de la devaluació de la divisa per sostenir la capacitat competitiva dels sectors més exposats
a l’exterior, particularment del turisme, enfront
de les destinacions mediterrànies emergents.
Sigui el que sigui, observar l’evolució de la
competitivitat-preu de les Balears és especialment rellevant amb relació a les regions i països
que es configuren com els principals emissors
del turisme que arriba a l’arxipèlag,95 o bé en
són competidors directes.96 Val a dir que nombrosos estudis assenyalen que la sensibilitat
de la demanda turística internacional al nivell
dels preus, la inflació i les variacions del tipus
de canvi es transforma d’acord amb el nivell de
renda dels mercats emissors i de l’estadi de desenvolupament de la destinació (Bravo, 2004).
Concretament, De Mello i Nell (2002) apunta
la possibilitat que el nivell de maduresa assolit
per bona part de les destinacions turístiques espanyoles, entre les quals es troben les Balears,
podria incrementar l’elasticitat-preu de la demanda. Paral·lelament, altres estudis, com el de
Falzon (2003), assenyalen que la intensa competència entre les destinacions mediterrànies i,
alhora, d’aquestes amb la resta del món, ha donat lloc a una espiral competitiva que pressiona
els preus a la baixa, situació a la qual contribueixen altres factors com ara el deteriorament
ambiental provocat pel creixement massiu de
l’afluència turística i la dependència excessiva
dels operadors turístics nord-europeus.
En aquest context, les Balears han experimentat,
d’ençà que l’any 1999 l’euro es convertí en una
moneda de ple dret, un defalliment de la seva
competitivitat-preu enfront dels principals mercats emissors europeus. En aquest sentit, l’índex
de preus relatius amb Alemanya palesa pel que fa
al període 1999-2006 un descens de l’11,6% que
s’explica d’acord amb el diferencial positiu d’inflació registrat per l’arxipèlag, tot i que cal assenyalar que aquest diferencial s’ha anat escurçant

95

S’han pres com a referència
Alemanya i el Regne Unit.
96

En aquest cas, s’han considerat
com a competidors nacionals les
regions espanyoles de les Canàries, Catalunya, Andalusia i la
Comunitat Valenciana; Grècia i
Portugal, com a competidors de
la UME; i Bulgària, Xipre, Croàcia, Tunísia, el Marroc, Turquia i
Egipte com a competidors fora de
l’àrea de la moneda única.
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Gràfic 3.14

La competitivitat-preu
de les Balears respecte
dels principals mercats
emissors de turisme,
1999-2006
Alemanya
Regne Unit
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En aquest grup no s’inclou
Xipre, atès que la seva entrada a
la UME es va produir l’1 de gener
de 2007, data posterior al període
temporal objecte d’estudi.

2000

gradualment a mesura que els preus balears han
aconseguit mantenir-se part davall del 3,5%. Així
mateix, la competitivitat-preu de les illes enfront
del mercat britànic posa en relleu un descens acumulat del tipus de canvi real del 18,3%, resultat
que es por entendre, d’una banda, arran del comportament inflacionista més accentuat de l’economia balear –fet que, com en el cas anterior,
s’ha pogut relativitzar d’acord amb la moderació
dels preus regionals i, alhora, la tendència alcista
dels preus finals britànics– i, de l’altra, per mor del
procés de depreciació nominal de la lliura esterlina enfront de l’euro (-6,8%), especialment al llarg
del trienni 2001-2003.

l’índex de preus relatius constata el manteniment per part de les illes d’un diferencial d’inflació positiu respecte de la resta d’economies,
que s’ha estès, en major o menor grau, al llarg
de tot el període considerat (com és el cas de
l’economia canària), o bé s’ha concentrat especialment en determinats trams temporals (Andalusia, 2000-2002; Comunitat Valenciana,
2000-2003 i 2006). Mentrestant, la relació de
preus amb l’economia catalana ha palesat un
guany de competitivitat-preu per a les Balears,
atès que els preus finals a les illes han avançat
amb una menor intensitat durant tot el període, excepte durant el bienni 2001-2002.

Paral·lelament, respecte a les diferents economies de l’entorn que competeixen de manera
directa amb el producte turístic balear, les illes
varen experimentar en l’àmbit nacional una
pèrdua de competitivitat-preu enfront de les
Canàries (-5%), Andalusia (-1,3%) i la Comunitat Valenciana (-0,9%), mentre que obtengueren resultats positius amb relació a Catalunya
(1,4%). En els tres primers casos, el descens de

Amb referència a la competitivitat-preu respecte de les destinacions competidores de la UME,
les Balears han anotat un malbaratament de la
seva posició relativa pel que fa a Grècia i Portugal.97 Així les coses, la relació de preus de les illes
enfront de l’economia portuguesa s’ha vist malmesa (-1,9%) d’acord amb el sosteniment del
diferencial d’inflació positiu que s’ha mantengut al llarg del període 1999-2006, a excepció

usia

es
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Gràfic 3.15

La competitivitat-preu
de les Balears respecte
dels competidors
nacionals, 1999-2006
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dels exercicis de 2001 i 2003. Alhora, quant a
l’economia grega, s’han obtengut uns resultats
similars, per bé que la menor intensitat palesada (-0,1%) recull el relatiu bon comportament
dels preus balears durant el trienni 2003-2005.
Addicionalment, l’evolució dels tipus de canvi
real de les illes respecte de les destinacions competidores que s’ubiquen fora del territori de la
UME ha estat desfavorable, amb relació al període 1999-2006, en el cas d’Egipte (-46%), Tunísia (-29,4%), el Marroc (-19,7%) i Xipre (-3,3%).
Pel que fa a Egipte, val a dir que l’apreciació real
s’explica, fonamentalment, arran de l’efecte exogen induït per la depreciació nominal de la lira
turca enfront de l’euro, atès que la relació de
preus resulta favorable respecte de les Balears.
Contràriament, pel que fa a la resta de places turístiques esmentades, el defalliment del tipus de
canvi real rau, d’una banda, en l’apreciació nominal de l’euro enfront de les diferents monedes
nacionals i, de l’altra, en el diferencial d’inflació
positiu que les illes han mantengut al llarg de tot
el període amb cadascuna de les economies.

92

En aquest context, la millora de la posició
competitiva de les Balears en termes de preus
s’ha registrat respecte de Turquia (9%), Croàcia (22,9%) i Bulgària (1,3%). Així les coses, el
tipus de canvi real de les illes s’ha beneficiat
del procés altament inflacionista de l’economia turca, atès que la quintuplicació de l’índex de preus d’aquest territori ha compensat
amb escreix la caiguda lliure de la cotització de la lira turca enfront de l’euro. Per la
seva banda, l’apreciació nominal de la kuna
croata enfront de la moneda única europea
constitueix el factor exogen que permet explicar la millora de la posició competitiva de les
Balears respecte d’aquesta localització turística, ja que el diferencial d’inflació ha estat
positiu durant tot el període considerat, excepte pel que fa als exercicis de 2000 i 2006.
Finalment, el guany de competitivitat-preu de
l’arxipèlag amb relació a Bulgària respon al
doble efecte causat tant per l’assoliment d’un
diferencial d’inflació negatiu com per la lleu
apreciació nominal de la divisa búlgara respecte de l’euro.
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Gràfic 3.16

La competitivitat-preu
de les Balears respecte
dels competidors de
la UME, 1999-2006
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Gràfic 3.17

La competitivitat-preu
de les Balears respecte
Xipre
dels competidors de fora
Xipre
Egipte
de la
UME, 1999-2006
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Tot plegat assenyala que el manteniment de la
posició competitiva de les Balears via preus i
costos baixos no constitueix una alternativa
suficient i viable a mitjà i a llarg termini, tenint
en compte, sobretot, que l’arxipèlag, com a
regió europea, assumeix un nivell de desenvolupament superior al de bona part de les destinacions turístiques emergents amb les quals
competeix per a la captació d’uns mateixos
mercats emissors. Així les coses, l’anàlisi de la
competitivitat turística de les illes recomana
apel·lar als factors de caràcter estructural que
la sustenten i que, per tant, poden arribar a
actuar com a vertaders factors de diferenciació en l’àmbit internacional.
Amb aquest objectiu, la translació de la mesura de la competitivitat cap a fórmules més
complexes ha derivat en alternatives innovadores que, després dels estudis basats en
resultats d’enquestes sobre la percepció dels
turistes envers aspectes diversos de l’experiència acumulada a diferents destinacions (Kozak
i Rimmington, 1999 i 2000), consisteixen en
la construcció del que s’anomenen monitors
de competitivitat (Gooroochurn i Sugiyarto,
2005), els quals incorporen les magnituds
monetàries anteriors (preus, costos i tipus
de canvi) com un element més del diagnòstic
agregat. Aquestes mesures se sustenten en la
base empírica desenvolupada pels indicadors
de competitivitat global, de manera que es fonamenten en l’articulació d’una sèrie de blocs
de variables considerades clau per determinar
la capacitat competitiva d’una destinació.
En aquest àmbit, els principals instruments
aplicats amb una cobertura mundial són el
monitor de competitivitat desenvolupat per la
UNWTO des de l’any 200398 –relatiu a prop de
dos-cents països sobre la base de vint-i-tres indicadors repartits en vuit àrees d’interès– i l’índex de competitivitat turística elaborat pel WEF
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des de l’any 200799 –relatiu a cent trenta països
i obtengut a partir de l’articulació de tres subíndexs que inclouen setanta variables distribuïdes en catorze pilars diferents–. Val a dir que
ambdós instruments són coincidents a l’hora
d’identificar els principals factors determinants
de la competitivitat turística i, per tant, no dubten a l’hora d’incloure informació sobre el nivell
de preus, l’estat del medi ambient, la dotació
d’infraestructures, el nivell de qualificació del
capital humà i l’estat del desenvolupament tecnològic i la innovació. Així mateix, l’indicador
construït pel WEF afegeix qüestions relacionades amb els recursos i equipaments culturals,
la capacitat de l’oferta turística i l’efecte del
marc regulador i institucional sobre els drets de
propietat, la captació d’inversió estrangera i les
barreres a la creació d’empreses.
Des d’aquesta base, el Centre de Recerca Econòmica (UIB · Sa Nostra) elabora un indicador
de competitivitat turística (ICT) amb la finalitat
de mesurar el posicionament de les Balears enfront de les principals destinacions competidores, identificades ja anteriorment per efectuar
l’anàlisi de la competitivitat-preu. D’acord amb
aquest objectiu s’ha seguit la metodologia proposada pel WEF, si bé cal assenyalar que la incorporació d’àmbits regionals afegeix elements
addicionals a l’anàlisi, atès que les aplicacions
disponibles fins aleshores se cenyeixen a la incorporació d’unitats nacionals.
Així les coses, l’ICT proposat es nodreix de la informació aportada per un conjunt de vint-i-sis
indicadors, que permeten articular un total de
cinc pilars que fan referència a la competitivitat-preu de les destinacions turístiques considerades –apel·len al nivell de preus general, però
també als preus turístics–, a la dotació de recursos naturals i culturals –consideren la qualitat
de l’entorn físic i, alhora, els mitjans dedicats a
gestionar-lo i a conservar-lo–, a la disponibili-

98

Vegeu WTTC (2003).

99

Vegeu WEF (2007 i 2008).
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tat d’infraestructures públiques i equipaments
turístics –recullen la facilitat d’accés a serveis
bàsics a la destinació, però també la capacitat
i la qualitat d’elements que intervenen en la
provisió del servei turístic–, a la disponibilitat
de capital humà –tenint en compte, sobretot,
la importància de la seva qualificació– i a la
inversió i ús tecnològics –valoren els recursos
dedicats a la investigació bàsica i el grau de penetració de les TIC.

100

Altres estudis, com el de
Gooroochurn i Sugiyarto (2005),
efectuen una anàlisi factorial confirmatòria per ponderar cadascun
dels pilars.
101

Aquest procés s’ha desenvolupat mitjançant l’expressió
següent:
xj - min (xj)
Valor normalitzat (xij)=
max (xj) - min (xj)

lors que oscil·la entre el zero i el cent, tenint en
compte que les puntuacions més elevades indiquen un major grau de competitivitat respecte
de la resta de destinacions. Sigui el que sigui,
cal tenir present que els resultats obtenguts
són susceptibles d’interpretar-se únicament
des d’una perspectiva transversal relativa, atès
que depenen fortament de les destinacions incloses a l’anàlisi i, així mateix, de les variables
rellevants seleccionades per a la construcció de
cadascun dels pilars.

D’acord amb aquest bagatge informatiu, l’ICT
s’obté a través de l’agregació dels pilars considerats mitjançant mitjanes aritmètiques, procediment que s’ha utilitzat igualment per a
l’agregació dels indicadors individuals i que, en
tot cas, permet equiponderar automàticament
el pes dels indicadors i pilars que s’han tengut
en compte.100 Així mateix, les divergències econòmiques i socials palesades per un ventall tan
divers de territoris han aconsellat normalitzar i homogeneïtzar els resultats obtenguts.101
D’aquesta manera, l’ICT abasta un rang de va-

En aquest marc, els resultats globals de l’ICT
assenyalen que les Balears ocupen la tercera
posició en el grup de les catorze destinacions
considerades. Concretament, les illes, amb un
marcador de 60,3 punts, se situen part damunt
de la puntuació mitjana (51,8 punts), resultat molt proper a les puntuacions més elevades (66,6 punts, Canàries; 62,8, Catalunya)
i, en tot cas, molt allunyat de les que tanquen
el tram baix de la distribució (34,8, Marroc;
29,2, Turquia). D’acord amb la composició de
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l’ICT obtengut, el posicionament competitiu
balear es resumeix en tres qüestions rellevants:
(1) l’avantatge notable que ostenta en els pilars
d’infraestructures públiques i serveis turístics i
d’inversió i ús tecnològics; (2) la posició intermèdia assolida en els pilars de competitivitatpreu i de disponibilitat de capital humà; i (3) el
desavantatge relatiu obtengut en el pilar referit
a la dotació de recursos naturals i culturals.
Concretament, la posició més avantatjosa de
les Balears enfront de la resta de destinacions
rau, d’una banda, en el lideratge assolit en termes de la capacitat aeroportuària i, així mateix,
de la segona posició aconseguida en termes de
l’oferta d’allotjament disponible i del trànsit
de mercaderies assumit per les infraestructures
portuàries de l’arxipèlag. No obstant això, altres indicadors d’aquest pilar palesen una posició relativament inferior de les illes en termes
del percentatge de places hoteleres de qualitat
superior i, alhora, algunes debilitats envers la
disponibilitat d’infraestructures generals, com

ara les relacionades amb la prestació dels serveis sanitaris. D’altra banda, les illes expliquen
part del seu avantatge competitiu a partir de la
quarta posició que ostenten en el pilar tecnològic, si bé és necessari assenyalar que aquest
avantatge posa en relleu com a fortaleses el
grau d’utilització de les xarxes de comunicació
referides a la telefonia fixa i a Internet, atès que
en telefonia mòbil s’assoleix una posició intermèdia i es descendeix al penúltim esglaó en termes de l’esforç inversor efectuat en R+D.
Paral·lelament, les Balears es col·loquen a la meitat de la distribució pel que fa al pilar que tracta de mesurar els avantatges en preus,102 fet que
les situa com a segona comunitat autònoma de
l’Estat més competitiva, després de les Canàries.
Tal com es preveia, els territoris que encapçalen el rànquing d’aquest pilar corresponen a les
marques turístiques que, com Egipte, el Marroc
i Tunísia, presenten un nivell de renda per càpita
inferior i que, per tant, troben en la depreciació
dels seus tipus de canvi reals i en el manteniment

102

En aquest cas, els indicadors
de competitivitat-preu inclosos
s’han basat en el tipus de canvi
real o, si escau, en la relació de
preus de cadascuna de les destinacions respecte de la mitjana de
la UE-27, atès que aquest territori es pot considerar la primera
plaça que aglutina els principals
mercats emissors del turisme pels
quals es competeix.
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Gràfic 3.20
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de costos baixos uns bons aliats per impulsar la
seva competitivitat en els mercats internacionals.
Val a dir que la puntuació aconseguida per les
Balears en aquest pilar s’explica, sobretot, arran
dels resultats obtenguts en termes de l’indicador
que recull únicament l’avanç dels diferencials reals entre els preus turístics.
Mentrestant, les illes assoleixen igualment una posició intermèdia en el pilar que recull la disponibilitat de capital humà, àmbit en el qual l’arxipèlag
és superat per la resta de comunitats autònomes
espanyoles considerades, excepte Andalusia. En
aquest sentit, l’efecte positiu aportat per l’elevada taxa d’activitat laboral i el percentatge de població amb estudis primaris ha estat parcialment
contrarestat pels modestos resultats palesats
pels indicadors relatius a la taxa d’escolarització
secundària i a la ràtio d’estudiants universitaris
per cada mil habitants, fets, ambdós, que, si bé
és cert que la seva interpretació roman sotmesa a
la heterogeneïtat dels diferents sistemes educatius
internacionals considerats, revelen un aspecte crític que cal millorar a les illes.

Addicionalment, l’ICT balear es veu afectat pel
desavantatge relatiu que les illes assumeixen
en l’àmbit de la dotació dels recursos naturals
i culturals, circumstància que situa l’arxipèlag
a la penúltima posició, només part damunt de
Grècia. En aquest sentit, les Balears perden part
de la capacitat relativa de competir en l’àmbit
dels recursos de base, atès que l’efecte altament positiu que deriva de l’estoc disponible
es veu malmès per la creixent pressió humana
i econòmica que s’hi exerceix –d’acord amb les
magnituds per càpita d’emissions de diòxid de
carboni i de consum d’aigua i energia elèctrica,
entre d’altres–, alhora que és palesa una relativament escassa aplicació de figures de gestió
que garantesquin la preservació de l’entorn en
què es desenvolupa l’activitat turística –arran,
per exemple, de la informació que recull l’indicador sobre la quota de territori protegit.
Amb tot, un dels aspectes més atractius que
ofereix l’ICT, més enllà de l’obtenció del posicionament relatiu de les Balears i la possibilitat
d’efectuar-ne un seguiment temporal, rau en
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la capacitat d’identificar els factors estructurals que són claus per al desenvolupament del
sector turístic i, consegüentment, les debilitats
i fortaleses que les illes assumeixen com a destinació que competeix en l’àmbit global. En tot
cas, és necessari assenyalar l’existència d’altres
elements rellevants que, com el nivell de regulació, el marc jurídic i institucional i les barreres
a la iniciativa emprenedora, no s’han inclòs a
l’índex compost, ateses les dificultats per obtenir informació homogènia, sobretot a nivell
regional. El cert és que el ventall de factors que
prenen part en la determinació de la capacitat competitiva d’una destinació turística és

força ampli, sense tenir en compte, a més, les
múltiples interaccions que es produeixen i que
permeten incorporar una càrrega altament explicativa. No en va, els nous condicionants del
mercat a mitjà i a llarg termini imposen que una
destinació, perquè sigui competitiva, segons
Ritchie i Crouch (2000), necessita perseguir la
sostenibilitat en termes econòmics i ambientals, però també incorporar tota una sèrie de
dimensions de caire social, polític i cultural. Es
tracta, per tant, en darrera instància, de garantir el desenvolupament de l’activitat turística i,
així mateix, la contribució que efectua al teixit
regional en què es desenvolupa.

