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Introducció

Canvi�i�oportunitat

Durant els últims vint anys en el sector turístic hem sentit de tot. Comenta-

ris de responsables polítics del sector turístic que afirmaven que aquest sector

funciona sol o que no és una prioritat, o d'empresaris del sector que argumen-

taven que era millor no formar gaire els antics diplomats en turisme (ara gra-

duats i amb el mateix rang que qualsevol altra carrera universitària!) perquè

demanarien augments de sou.

Hem sentit notícies de mitjans de comunicació que parlaven del sector turístic

sense diferenciar entre turisme emissor o receptor o que afirmaven que una

temporada turística amb un 90% d'ocupació és un èxit sense tenir en compte

el detall dels preus, els marges i la despesa del turista a la destinació.

També hem sentit figures rellevants del sector que afirmaven en universitats

que el millor que podien fer els estudiants era passar tant de temps com po-

guessin al bar. Empresaris turístics que definien la realitat del sector turístic

com la seva realitat i amb una falta de visió per al canvi i la innovació. Peri-

odistes que atribuïen al sector turístic tots els mals de la humanitat (mediam-

bientals, pèrdua d'identitat, creació de pobresa, etc.), quan haurien pogut dir

que hi ha tipologies de turisme, cadascuna amb la seva respectiva estructura

de mercat, que potencien temes desitjables o no, de la mateixa manera que hi

ha un cert tipus de periodisme que, per exemple, no verifica la informació. En

fi, és evident que en la majoria dels sectors trobem professionals excel·lents,

però sempre n'hi ha de tot!

I, amb tot, encara som aquí! I hi som perquè durant les últimes dues dècades

també s'han vist canvis i la tendència és positiva. Oportunitats�noves per als

graduats en turisme, responsables polítics que coneixen el sector i que lluiten

per millorar-lo, empresaris que innoven, aparició de blogs a Internet en què

professionals del sector comparteixen informació, la difonen i aprenen els uns

dels altres.
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La transformació de l'activitat turística comporta oportunitats noves per als graduats en turisme.

Tot això ens fa ser optimistes en el futur del nostre sector, però el que so-

bretot ens genera més esperança és veure la generació�futura�de�turistòlegs

(o turistòlog@s, per a assenyalar el paper important de les noves tecnologies

i la necessitat d'igualtat d'oportunitats en el sector). Aquesta generació digi-

tal, amb experiència en viatges, amb domini de diverses llengües, amb ganes

d'experimentar, és el millor recurs turístic de qualsevol destinació.

Aquest treball pretén definir el terreny de joc del sector turístic, els turistes,

l'oferta turística, l'oferta complementària, el país d'origen, la destinació turís-

tica, de l'entorn, les accions del sector públic, del sector privat, de la societat

civil, el paper de la història, les projeccions de futur, i crear un marc perquè

després el futur turistòleg aprofundeixi en cadascun d'aquests temes. Com ve-

ieu, el nostre sector té molts jugadors i la coordinació entre ells és fonamental.

Aquesta coordinació es pot aprendre, crear, millorar, etc., a partir de la defi-

nició i l'estudi de la seva estructura de mercat, encara que, en realitat, com

veurem tot seguit, analitzarem les seves estructures de mercat.

El sistema�turístic�és�un, però la combinació�dels�seus�diversos�ele-

ments és el que configura les diverses�estructures�de�mercat. Final-

ment, l'articulació d'empreses, de sector públic i societat civil en cade-

nes de valor, que parteixen de cada país d'origen fins a arribar a la desti-

nació o empresa turística, és el fet que representa l'esquema fonamental

d'aquest manual.

Activitat

Reflexioneu sobre la vostra futura carrera professional en el sector turístic. Cada vegada
que viatgeu o que observeu algú que viatja penseu tot el que fa possible aquest viatge.
D'això se'n diu desenvolupar una deformació professional. Heu de desenvolupar la capacitat
de visualitzar l'estructura de mercat on els altres solament veuen un viatge.
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Objectius

En aquest mòdul trobareu el contingut i les eines necessàries per a aconseguir

els objectius següents:

1. Saber les diverses anàlisis que es poden fer del sector turístic i el grau

d'efectivitat que tenen.

2. Identificar les figures del viatger, del copiòleg i del turistòleg.

3. Conèixer el sistema turístic, les diverses estructures de mercat que té i les

cadenes de valor que connecten la demanda amb l'oferta turística.

4. Reconèixer el turisme com un fenomen que s'ha d'analitzar de manera

global.

5. Identificar les utilitats de la ciència econòmica per als futurs turistòlegs.

6. Reconèixer els efectes bidireccionals del turisme amb les variables econò-

miques.

7. Identificar i analitzar les variables econòmiques clau per a activitats de

turisme emissor o receptor.
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1. Començar a reflexionar: els turistòlegs i el turisme

1.1. Què és un turistòleg i què ha de saber

Comencem, doncs, per definir el qui considerem el jugador principal i prota-

gonista de la nostra explicació: el�turistòleg. Per a això, definirem què és (i

què no és) un turistòleg.

A tothom (o gairebé a tothom) li agrada viatjar. Viatjar és una necessitat hu-

mana, com ho és respirar, alimentar-se, fer exercici, comerciar, escriure o rela-

cionar-se amb altres persones. Totes aquestes necessitats humanes tenen car-

reres universitàries que miren de conèixer-les, orientar-les, comprendre-les.

La Reial Acadèmia Espanyola, en definir el vocable logo, uneix persona amb

coneixement:

-logo, ga

(Del latín -lŏgus, y éste del griego -λóγος).

1. elem. compos. Significa 'persona versada' o 'especialista' en lo que el primer elemento
indica. Zoólogo, psicólogo.

Els exemples de la Reial Acadèmia ens diuen que aquestes persones tenen la

seva ciència. Per què no l'hauria de tenir el turisme? Des d'aquí fem una crida

perquè sigui així!

Una cosa és viatjar i una altra és ser un turistòleg. De la mateixa manera que

una cosa és cuinar i una altra és menjar els plats cuinats. Als viatgers (entre

els quals ens incloem) els agrada viatjar, conèixer llocs diferents, saber com

s'arriba d'un lloc a un altre. Conèixer els llocs més interessants arreu del món.

Saber on hi ha la millor oferta o el producte més especialitzat i menys estan-

darditzat. Totes aquestes qualitats et converteixen en un bon viatger.

En el nostre cas som viatgers, ja que com veiem és una part important de la

nostra vida, però sobretot som turistòlegs. Bàsicament, per tres raons:

1)�Els�turistòlegs�sabem�el�que�motiva�les�persones�a�viatjar. Coneixem les

seves necessitats, sabem què poden obtenir en un viatge o per mitjà d'un viat-

ge. Per tant, som capaços de provocar-los la necessitat de viatjar i d'atreure'ls

a un lloc determinat.

Viatger enfront de turista

No entrem a discutir si un viat-
ger és diferent que un turista.
Quan es planteja aquesta di-
ferència, al final es parla d'una
demanda diferent, una oferta
diferent i uns intermediaris di-
ferents, és a dir, unes estructu-
res de mercat diferents, qües-
tió que tractarem àmpliament
en aquest manual. Entenem,
doncs, que la paraula turista
engloba turistes i viatgers.
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2)�Els�turistòlegs�sabem�com�s'han�de�transformar�els�recursos�turístics�i

no�turístics�d'una�destinació�o�empresa�turística, de manera que satisfacin

les necessitats identificades en l'apartat anterior. Sabem com s'han de perso-

nalitzar, com s'han d'adequar a cada persona o grup de persones.

3)�Els�turistòlegs�sabem�com�s'han�de�crear,�millorar,�utilitzar�cadenes�de

valor�per�a�aconseguir�la�confiança�de�les�persones�i�atreure-les�a�la�nos-

tra�destinació/empresa. Això és especialment important quan l'objectiu és

el turisme internacional. Com més distància hi ha (sia geogràfica o cultural)

més confiança hem de generar. També hem d'utilitzar la cadena de valor per

a afegir productes i serveis.

Resumint, la cadena�de�valor�ens�ajuda�a�unir�l'oferta�amb�la�deman-

da i, per tant, és la baula perduda en qualsevol estructura de mercat en

el sector turístic.

Ens agrada fer referència a aquestes tres característiques dels turistòlegs com

la teoria de l'1, 2, 3. Simple, senzilla, plena de sentit comú (el menys comú

dels sentits) i una bona teoria per a l'anàlisi de cadenes de valor articulades en

estructures de mercat. L'1 és la demanda, el 2 és l'oferta i el 3 és la unió entre

l'oferta i la demanda, que en turisme engloba els llocs on s'ha de comunicar i

comercialitzar la nostra oferta, els intermediaris i els mitjans de transport.

Lectura recomanada

Thomas L. Friedman (2006), uns dels millors experts en temes de globalització, desenvo-
lupa, en un dels seus llibres, la idea de cadenes d'oferta com un mètode de col·laboració
horitzontal entre proveïdors, distribuïdors i clients per a crear valor. Si hi afegim el con-
cepte d'afegir confiança, perquè en turisme és el client qui es desplaça i no pas el producte,
tenim la definició de cadena de valor en un món globalitzat i connectat.

Thomas�L.�Friedman (2006). The World is Flat. Londres: Penguin.

Els viatgers viatgen; els turistòlegs creem, analitzem, proposem, millo-

rem, etc., l'estructura que fa possible el viatge.

Nota

Com veurem, passar d'un viat-
ge individual a un de col·lectiu
és una de les raons principals
per a aconseguir l'èxit de qual-
sevol producte turístic; també
veurem que les noves tecnolo-
gies són unes grans aliades en
aquest objectiu.

Vegeu també

En el mòdul 6 veurem les di-
ferents possibilitats de conne-
xió que ens faciliten les noves
tecnologies de la informació i
la comunicació i els possibles
efectes que tenen en les cade-
nes de valor.
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El turistòleg està capacitat per a crear l'estructura que fa possible el viatge.

Podem diferenciar entre els viatges per a persones la motivació de les quals és

viatjar i viatges per a persones que no volen viatjar però que, amb un viatge,

aconsegueixen el que és important per a elles.

Exemple

• Viatges de negocis (el turisme de Marco Polo). Viatjar per a establir contactes, per a
importar, per a exportar.

• Viatges relacionats amb aficions.

• Viatges relacionats amb el fet de recuperar la nostra creativitat: la relació entre viatges
i creativitat està generosament demostrada amb casos com Adam Smith, Amadeus
Mozart o Richard Darwin. Tots ells van experimentar una explosió de creativitat des-
prés de viatjar. Casualitat o causalitat? Viatjar és allunyar-se de la realitat quotidiana,
agafar perspectiva, i això implica potenciar la creativitat.

• Viatjar per a millorar les nostres possibilitats laborals. És a dir, adquirir ocupabilitat.

• També hi ha gent que viatja però amb unes "ulleres" particulars. Des d'una cosa tan
coneguda com la gent que viatja seguint el llibre de Dan Brown El codi Da Vinci, o
un dels múltiples articles que se'n deriven (guies de viatges basades en el llibre i les
accions dels protagonistes, dietaris per a escriure els records del viatge i relacionar-los
amb el llibre, etc.), fins a la gent que seguint el fabulós llibre de Claudi Alsina Geo-
metría para turistas viatgen aprenent i practicant la geometria.

Activitat

Reflexioneu. Que faríeu per diferenciar-vos? Què fareu per adquirir experiència, contactes
i començar a desenvolupar la vostra carrera professional?

Hi ha una altra classificació possible que pot aclarir què és un turistòleg. Un

turistòleg�no�és�un�copiòleg (seguidors de la ciència de la còpia). Els copiòlegs

viatgen arreu del món, veuen exemples parcials d'estructures de mercat o de

Lectures recomanades

Claudi�Alsina (2009). Geo-
metría para turistas. Barcelo-
na: Ariel.
Dan�Brown (2003). The Da
Vinci Code. Londres: Bantan.

Vegeu també

Com veurem en el mòdul 6,
abans de la irrupció d'Internet,
els amics eren, habitualment,
les persones que vivien a prop
del lloc de residència o els
companys de feina. Ara els
amics poden ser persones que
comparteixen els nostres in-
teressos, amb independència
d'on viuen. L'amistat a distàn-
cia provoca tard o d'hora la
necessitat de conèixer-se en
persona, i això comporta un
viatge i una oportunitat per als
turistòlegs.
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cadenes de valor i tracten de fer exactament el mateix en una altra destinació

o empresa turística. Normalment tracten d'oferir els serveis als habitants de

la destinació o a turistes que, una vegada hi han arribat, demanen quines ac-

tivitats hi poden fer. No és que aquesta activitat sigui negativa, però no són

turistòlegs! S'estalvien la feina més important:

• Anar a buscar el client a qualsevol lloc del món i provocar-lo a viatjar a

la nostra destinació.

• Personalitzar el servei per a satisfer les seves necessitats.

• Crear, millorar i ordenar cadenes de valor.

Darrere d'un turistòleg hi ha una metodologia, una ciència que ens atrevim

a reclamar fervorosament. Darrere d'un copiòleg, en canvi, simplement hi ha

una còpia.

Exemple

Un bon exemple de la metodologia de la còpia ens l'ofereix la notícia següent relacionada
amb el patrimoni històric declarat per la Unesco.

En aquesta notícia es parla de la fina península de Curonian, que separa el mar Bàltic del
llac Curonian. La meitat de la península pertany a la regió russa de Kaliningrad; l'altra
meitat pertany a Lituània. La part de Kaliningrad té platges verges, parcs naturals, parcs
per a la conservació de les aus, etc. El govern actual vol promocionar el turisme i, tal com
veiem en el reportatge, tothom protesta. El turisme, diuen, portarà massa gent, contami-
nació, serà la fi dels parcs naturals. Per què pensen això? Perquè veuen els efectes que ha
causat el turisme a la meitat de la península que pertany a Lituània. A Lituània han creat
una estructura de mercat basada en el turisme genèric o de masses. Hotels, infraestructu-
res, pactes amb operadors turístics, etc. Què proposa el govern de Kaliningrad? Copiar-
ne el model i obtenir un milió de turistes a l'any. Diuen que, respectant la capacitat de
càrrega de l'entorn, es poden obtenir beneficis de l'activitat turística i, gràcies a aquests
beneficis, es pot millorar la conservació de l'entorn.

En definitiva, aquesta anàlisi és molt simplista. No n'hi ha prou de reduir el

nombre de turistes. S'ha de crear una estructura de mercat adequada als nostres

objectius. S'ha de definir una estructura en què la demanda, l'oferta i els inter-

mediaris ens proporcionin tots els avantatges i minimitzin els inconvenients.

I això no s'improvisa. No ho podem proposar i prou i esperar que el mercat ho

solucioni. S'ha de planificar, s'ha de definir, s'han de crear les cadenes de valor

que ens ajudin a potenciar aquesta estructura de mercat.

Recórrer el món

Ens honra amb la seva amistat
un nou diplomat en turisme.
En acabar els estudis, compra
un bitllet d'avió d'una com-
panyia aèria que li permet fer
quinze viatges arreu del món.
Paral·lelament, ha acordat
amb hotels de diferents països
treballar a canvi de menjar i
habitació. Quan tornarà, el
seu currículum s'haurà ampliat
d'experiències útils per a la se-
va carrera professional.

http://rt.com/prime-time/2008-04-26/UNESCO_world_heritage_site_to_develop_tourism.html
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El turistòleg planifica i crea les cadenes de valor que ens ajuden a potenciar les
estructures de mercat.

Buscar demandes de mercat respectuoses amb el medi natural i que hi estiguin

interessades, o que es puguin fer les activitats en aquest medi natural: rodatge

de pel·lícules amb escenaris naturals, congressos de grups ecologistes, semina-

ris de creativitat, etc. En definitiva, personalitzar l'oferta per a atreure la de-

manda seleccionada, i el que és tan important, buscar o crear els intermedia-

ris que uneixin aquesta oferta amb la demanda. Qui és capaç de fer aquestes

activitats? Exactament, els turistòlegs.

És relativament fàcil omplir un paratge natural, o una ciutat amb riquesa cul-

tural, d'hotels. És relativament fàcil pactar amb grans operadors turístics que

omplin aquests hotels, però si volem crear riquesa, generar llocs de treball amb

sous atractius, si volem conservar i potenciar la cultura i l'entorn, necessitem

gent preparada i motivada. Per això el grau de Turisme no és un títol fàcil;

per això el�sector�necessita�experts. És fàcil ser un copiòleg, però no ho és

ser un turistòleg.

Un missatge per als turistòlegs del futur: no copieu, no imiteu, no ba-

seu l'èxit del vostre negoci a rebaixar el preu. Baseu el vostre negoci en

la diferenciació, a aprendre el que és important per al vostre client i a

oferir-li-ho.

Som en un món globalitzat, hem de posar èmfasi en les diferències que ens fan

únics i després trobar els clients que aprecien aquestes diferències. Sense un

client per satisfer no tenim producte. O som diferents per a algú o som els més

econòmics. Estar-se�en�una�zona�intermèdia�és�cada�vegada�més�difícil.

Amb les fusions, les grans empreses busquen economies d'escala i tracten

d'oferir productes econòmics. Amb ofertes més especialitzades les destinacions

i les empreses turístiques miren de satisfer segments cada vegada més especi-

alitzats. Estar-se en el punt intermedi, és a dir, ni el més econòmic i sense es-

pecialitzar-se, és, com passa en el tenis, una mala posició.
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Quan�fa�més�falta�un�turistòleg? Per contestar a aquesta pregunta, ens hem

de plantejar les raons�més�habituals�per�a�visitar�una�destinació�o�escollir

una�empresa�turística.

1) La primera és perquè és una destinació�propera. Si analitzem les dades dels

països receptors, veurem que, habitualment, el seu país emissor més important

és un de proper (sempre que tingui prou desenvolupament econòmic per a

possibilitar el turisme com a fenomen social).

Per què escollim un hotel? Per proximitat o per comoditat amb relació al motiu

del viatge. Al centre d'una ciutat si visitem una ciutat per motius culturals. A

prop del congrés si el motiu és aquest. Per exemple, a prop de l'aeroport.

Per què escollim una agència de viatges? Per proximitat. A prop de casa, a

prop de la feina o a prop de l'escola dels fills. Si fem una anàlisi de geoposici-

onament de les agències de viatges, veurem que la majoria són en zones d'alt

moviment per als vianants (l'excepció són les agències especialitzades, que es

poden situar, pràcticament, a qualsevol lloc).

2) La segona raó és la que anomenem turisme de Marco Polo. És a dir, turisme

de�negocis. Ens desplacem per buscar clients, proveïdors, treballadors, etc.

3) La tercera raó és perquè volem�una�cosa�excepcional. Què hem de fer per

atreure turistes al Machu Picchu (Perú)?

4) La quarta raó és, òbviament, perquè és l'opció�més�econòmica.

5) La cinquena, però sens dubte la més important per al futur de la nostra

ciència o professió, és perquè el turistòleg fa la seva feina! Si volem atreure

turisme internacional, si ens volem diferenciar�per�innovació i no per preus

baixos, si la nostra destinació o empresa turística és excel·lent però no extra-

ordinària, necessitem un turistòleg.

Finalment, ens agradaria definir les dues regles�d'or�d'un�turistòleg.

1) Per a vendre una destinació turística (o l'oferta d'una empresa turística, sia

un hotel o una agència de viatges o una empresa de lloguer de vehicles), us�heu

d'enamorar�d'aquesta�destinació. Heu d'estar en aquell estat especial que us

permet trobar-hi allò que la fa única. Hi ha altres destinacions que poden tenir

més recursos, o més experiència o més bona, però la nostra és tan especial!

Quan sentim estudiants de turisme que diuen que una destinació turística

no té res a oferir, que els seus competidors són millors, no els diem pas que

afortunadament és així. Per això necessiten turistòlegs que els ajudin a definir

més bé la seva cadena de valor i, d'aquesta manera, millorem l'estructura de

mercat d'aquesta destinació. És la nostra feina, trobar allò que fa especial una
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destinació o una empresa turística i després trobar les persones a les quals

aquesta especialitat satisfà una necessitat o hi coincideix en una motivació

turística.

2)�Som�experts�en�tendències�mundials�relacionades�amb�viatges. Què és

important, conèixer la destinació o conèixer les tendències mundials que ens

permetin detectar persones, els seus interessos, les seves motivacions i, a par-

tir d'això, personalitzar els recursos i productes turístics d'aquesta destinació

turística?

Normalment tots els països fan una anàlisi de la seva potencialitat turística.

Aquests estudis són molt importants i necessaris, però la nostra tasca no és

saber-ho tot d'un país. La nostra tasca és saber-ne prou per a vincular-lo a

tendències de viatges a escala mundial.

Sentir estudiants de turisme que afirmen que no poden fer un cas pràctic re-

lacionat amb Taipei perquè no saben res de la capital de Taiwan, ens fa dir-los,

primer, que aprenguin i, després, que la vostra missió no és saber-ho tot de

Taipei sinó relacionar les tendències mundials de viatge amb els recursos i els

productes turístics (existents o potencials) de Taipei.

Un turistòleg ha de conèixer una destinació turística però també els països emissors potencials.

1.2. Sistemes, estructures de mercat i cadenes de valor

Com hem assenyalat, hi ha molts motius per a viatjar i, normalment, cada

motiu representa una estructura de mercat diferent o petites variacions de les

que ja hi ha. Una part de la nostra feina és identificar aquestes petites diferèn-

cies i decidir quan fa falta i quan no fa falta utilitzar o perfilar estructures no-

ves de mercat o les diverses cadenes de valor que s'hi articulen a dins.

El primer�element�que�constitueix�una�estructura�de�mercat és la cadena

de�valor. Aquest nexe�d'unió�entre�l'oferta�i�la�demanda�turística és molt

versàtil i pot adoptar diferents formes segons els objectius que té:

Reflexió

Sabeu gaires coses del vostre
país d'origen o de la destina-
ció que us contracta per dina-
mitzar el seu sector turístic? És
important conèixer la destina-
ció, però com a mínim heu de
conèixer, amb la mateixa pro-
funditat, les estructures dels
principals països emissors.
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• Cadenes de valor que parteixen del país d'origen i arriben fins a la desti-

nació turística. Per exemple, de la Xina a França.

• Cadenes de valor bidireccionals per a atreure turistes de la Xina a França

o per a enviar turistes de França a la Xina.

• Cadenes de valor per a enviar turistes a tot el món creant rutes internaci-

onals.

Podem representar�gràficament�la�relació�entre�cadenes�de�valor,�estruc-

tures�de�mercat�i�sistema�turístic amb l'esquema següent:

Esquema�1

Diverses cadenes de valor configuren les ales d'una papallona que representa cadascuna de les estructures de mercat que es
generen dins d'un sistema turístic.

Resumint, viatgem� pel� plaer� de� viatjar� o� perquè,� amb� un� viatge,

aconseguim�el�que�necessitem. Aquestes dues�motivacions�bàsiques

generen diferents realitats que mirarem d'estudiar, d'analitzar i de lide-

rar amb els�conceptes�de�cadena�de�valor,�estructura�de�mercat�i�sis-

tema�turístic.

1.3. Els turistòlegs en un món globalitzat

Des de la caiguda del Mur de Berlín, el nostre món està més connectat, i ja no

hi ha dos blocs separats. D'altra banda, a la majoria de països, el sistema capi-

talista és el sistema econòmic imperant. El sistema capitalista té avantatges i

inconvenients, però ben entès i aplicat (és a dir, eliminant pràctiques mono-

polístiques o acords per a pactar preus), continua essent, sens dubte, un bon

generador de classe mitjana, la més important per al nostre sector.

Hem de recordar que, perquè el sistema capitalista funcioni, s'ha d'utilitzar

intel·ligentment. Això implica connectar-se a les dues�grans�"dinamos"�de

l'economia�mundial,�és�a�dir,�les�multinacionals�i�els�mercats�financers, per

a aconseguir finançament i idees (sistemes de producció, coneixement d'altres

mercats, etc.) i, paral·lelament,�començar�a�desenvolupar�una�xarxa�de�pe-

tites�i�mitjanes�empreses estatals que sustentin el país en cas de retirada de

les dues dinamos.

Exemple

Al Berguedà, a mitjan segle
passat, eren freqüents les po-
blacions industrials aïllades on
convivien els treballadors i els
empresaris. Els seus escenaris
són dignes de visitar i la lectu-
ra d'un llibre com Olor de Colò-
nia, de Sílvia Alcàntara, pot
originar una cadena de valor.
Fet el viatge i guanyada la con-
fiança del segment (com ara
doctorands d'una universitat
holandesa d'història o de soci-
ologia), podem liderar la cre-
ació d'altres cadenes de valor
a destinacions amb un recurs
turístic semblant, com les ano-
menades monogoroda de Rús-
sia.
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Multinacionals i mercats financers són actualment les dinamos que mouen l'economia mundial.

Com veurem més endavant, passa el mateix en una destinació turística. Si el

model de desenvolupament es basa, exclusivament, en estructures de mercat

de turisme genèric o de masses, normalment controlades per grans operadors

turístics dels països emissors, experimentarem situacions no volgudes. D'altra

banda, l'ús coordinat d'aquesta tipologia de turisme pot ser una gran font de

riquesa i llocs de treball.

El món del segle XXI estarà marcat per les possibilitats�de�fer�negocis�a�escala

internacional (oportunitat per al turisme de Marco Polo) i per l'aparició�i�el

creixement�de�la�classe�mitjana�a�bona�part�del�món. Afortunadament, ens

ha tocat viure en un món on el turisme serà cada vegada més protagonista.

Aquest món és globalitzat (com a mínim des de l'òptica financera) i la nostra

visió del món com a turistòlegs també ha de ser global. El�nostre�món�està

connectat i, cada vegada més, el que passa a qualsevol part del planeta té tard

o d'hora un efecte en la resta.

Quines�són�les�raons�que�ens�connecten?

1)�Relacions�comercials: importacions i exportacions entre tots els països.

Perquè produeixen de manera més econòmica (el camí de l'estandardització)

o bé perquè són capaços de produir una cosa única (el camí de la innovació).

Les multinacionals (grans o petites) lideren el camí de la internacionalització.

On s'ha de produir? On sigui més econòmic, mantenint uns nivells de qualitat.

Banderes americanes fabricades a la Xina, programari creat amb el llenguatge

Java desenvolupat arreu del món. Sense parar. De San Francisco a Bengaluru,

de Bengaluru a Budapest, etc. Cadenes de muntatge que fan la volta al món!

Exemple

Si s'obra d'aquesta manera,
veurem casos d'èxit com Sin-
gapur o Taiwan; si no, expe-
rimentarem realitats de poc
desenvolupament i desequilibri
elevat com en algunes econo-
mies dels països de l'Est.

On s'ha de vendre? On puguem trobar un client. Tot s'estandarditza, i per això

és tan important oferir una cosa única. Hem de recordar una cosa i prou: una

cosa única per a un client que la sàpiga apreciar.

2)�Inversions�a�escala�internacional. Per què inverteixen en altres països, els

països i les multinacionals? Bàsicament, per quatre raons:

• Primera, perquè un client sense diners no és un client.

Reflexió

Aquesta és la nostra missió, tu-
ristòlegs, descobrir com s'ha
de fer perquè el que tenim si-
gui únic i atractiu per a seg-
ments distribuïts pel món, cre-
ar cadenes de valor, articular-
les en estructures de mercats
i obtenir un sistema turístic
competitiu, autònom i replica-
ble.
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• Segona, perquè aquestes inversions comporten interessos i si no poden

pagar sempre es trobarà una cosa amb què es pugui cobrar (normalment

els seus recursos naturals).

• Tercera, perquè les inversions en mercats emergents implica oportunitats

en mercats no saturats. Gent que necessita de tot.

• Quarta, perquè interessa que hi hagi un mínim d'estabilitat econòmica al

món per a garantir la seguretat.

3)�Seguretat. Estem connectats perquè necessitem garantir uns mínims si no

volem tenir problemes seriosos de seguretat. Països amb la bomba atòmica on,

davant de la falta de desenvolupament econòmic, hi pot haver persones amb

més ambició que no pas escrúpols i vendre el coneixement o el material per

a crear-les. Temes mediambientals, com en el cas de la selva de l'Amazones

(el pulmó del món), que està desapareixent. Sense alternatives, la gent no es

preocupa pel que passarà d'aquí a vint anys. Tenen gana avui. També podem

experimentar immigracions massives. Tot això ens recorda que el nostre món

està cada vegada més connectat.

Quins� són� els� països� més� rellevants� i� quines� són� les� seves� àrees

d'influència?

Sens dubte, els Estats�Units és el més important. La unió del seu poder econò-

mic i militar el converteixen en la gran potència, però precisament la globalit-

zació fa que el pes d'un país en concret es dilueixi, perquè apareixen potències

econòmiques noves. Les seves àrees d'influència són especialment l'Amèrica

del Sud, el sud-est asiàtic i Europa.

A Europa, Alemanya és el país més poderós. És el motor de l'economia euro-

pea. L'eix francoalemany té una influència forta en la resta d'Europa, especi-

alment en els països de l'Europa de l'Est.

Finalment, el Japó, que malgrat uns anys d'estancament econòmic continua

essent la segona potència econòmica mundial, amb una influència enorme

en els països asiàtics. I no podem passar per alt Rússia, ni les anomenades

economies emergents, l'Índia i especialment la Xina.

Passem�dels�països�a�les�regions�de�superdesenvolupament?

Hi ha molts analistes que situen la Xina com la primera potència mundial

l'any 2020. Considerem que l'any 2020, com ja passa ara, els països perdran

importància com a nuclis de poder econòmic. Evolucionem de països a regions

de superdesenvolupament. Així, seran més importants la ruta 128 de Boston,

el Silicon Valley als Estats Units, Xangai a la Xina, Bengaluru a l'Índia, etc.

Vegeu també

Com veurem en el mòdul 2,
no podem controlar totes les
variables del sistema turístic
perquè es comporta com un
sistema complex, però podem
establir les bases que en facili-
tin el desenvolupament.

Lectura recomanada

En aquest sentit, podeu am-
pliar informació en el lli-
bre següent: John�Perkins
(2004). Confessions of an Eco-
nomic Hit Man. Londres: Ber-
rett-Koehler Publishers.

Confessions of an
Economic Hit Man - Part I

Vegeu una entrevista a John
Perkins en el vídeo següent:

Reflexió

Quan va ser l'última vegada
que vau estar un dia sense
llum? Un dia sense menjar?
Un dia sense veure la televisió?
Penseu en el nombre de perso-
nes per a les quals aquesta és
la seva realitat quotidiana.

http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Route_128
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En resum, les zones que sàpiguen articular una bona connexió entre sector

públic, sector privat i societat civil i que estiguin connectades a les grans mul-

tinacionals o supermercats financers.

Al cap i a la fi, l'èxit�serà�per�a�les�zones�capaces�de�definir�cadenes

de�valor, articulades dins d'estructures�de�mercat, configurades dins

d'un sistema�turístic.
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2. Començar a comprendre: conceptes i classificacions
bàsics

2.1. La definició del turisme i del sistema turístic

Definida�la�figura�del�turistòleg�i�el�seu�paper�en�el�sector�turístic,�detalla-

rem�ara�altres�components�fonamentals�del�sistema�turístic. Abans, però,

mirarem de definir�el�turisme. Hi ha moltes definicions de turisme, des de

la versió oficial de l'Organització Mundial del Turisme fins a definicions més

subjectives de diferents experts o turistòlegs reconeguts. Segons l'OMT1,

"el turisme comprèn totes les activitats que fan les persones durant els seus viatges a llocs
diferents de la residència habitual, per un període inferior a un any i per a anar de va-
cances, treballar o altres activitats". I hi afegeix: "[...] sempre que no hi hagi remuneració
per part del país visitat".

(1)Organització Mundial del Turis-
me, agència de l'ONU (en anglès,
United Nations World Tourism Or-
ganization, UNWTO).

En l'àmbit de comptabilitzar�el�nombre�de� turistes és important tenir en

compte la diferència que fa l'OMT pel que fa a turista i visitant. Tots dos es

desplacen a la destinació turística, però el turista pernocta, com a mínim, una

nit en un lloc d'allotjament, independentment que aquest lloc sigui col·lectiu

o privat.

Una altra definició interessant és que té a veure amb l'observació d'una "activi-

tat que consisteix a viatjar i anar d'excursió per divertir-se o amb una finalitat

instructiva". De fet, el vocable turisme deriva del francès tour, és a dir, 'tornada',

'viatge', i és una paraula que s'usa en gairebé totes les llengües del món. La

paraula tour, al seu torn, deriva de la paraula hebrea torà, que significa 'estudi',

'coneixement', 'recerca'.

Mirarem d'aportar la nostra pròpia versió de la definició de turisme:

1) Conjunt d'activitats que obre el pensament i l'esperit i que ens permet gua-

nyar-nos la vida de manera honrada i divertida.

2) Activitats fetes durant un viatge motivades pel viatge en si mateix o per

altres motivacions que necessiten un viatge.

Algú podria dir que aquesta no és la mena de turisme que coneix. Bé, potser

el problema no és la definició sinó la tendència a limitar el concepte de tu-

risme a la realitat professional o de vacances d'una persona. Per això és tan

important analitzar les diverses estructures del mercat turístic, i oferir així als

futurs turistòlegs una visió àmplia del sector turístic. Un esquema mental (un

framework, que diuen els anglosaxons) a partir del qual processin informació

nova i prenguin decisions o arribin a conclusions. La validesa d'aquest esque-

Web recomanat

En l'entrada tourism de la
Wikipedia, podem consul-
tar el nombre de turistes i
d'ingressos de les destinaci-
ons turístiques principals, per
la qual cosa us recomanem
que hi entreu i l'analitzeu:
http://en.wikipedia.org/wiki/
Tourism

http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism
http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism
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ma mental es posa a prova si capacita els turistòlegs en la futura vida profes-

sional. Considerem que l'esquema, reproduït anteriorment, "sistema turístic

- estructura de mercats - cadenes de valor", compleix aquests objectius.

Totes les tipologies de turisme són interessants i vàlides. És el futur turistò-

leg qui ha d'escollir en quina d'aquestes tipologies vol desenvolupar la carrera

professional o si s'estima més mantenir una visió global. En tot cas, és molt

important conèixer totes les possibilitats i, sobretot, no confondre-les ni uti-

litzar eines d'anàlisi no adequades per a una tipologia determinada.

El turistòleg ha de saber quines eines ha d'emprar amb relació a cada tipologia
turística.

2.2. Dels recursos als productes turístics

Què�és�un�recurs�turístic?

Bàsicament, qualsevol persona, activitat o objecte que atregui turistes (o tingui

el potencial d'atreure'ls).

Segons aquesta definició, una central nuclear, pot ser un recurs turístic? En

principi sembla molt improbable, però si parléssim d'un grup d'estudiants

d'enginyeria d'una universitat europea que van a Taiwan per analitzar els úl-

tims avenços en seguretat en la construcció de centrals nuclears, veuríem que

compleix tots els requisits per a ser un recurs turístic.

Nota

Quan diem que totes les tipo-
logies de turisme són vàlides,
òbviament, ens referim a to-
tes les tipologies que respec-
ten els límits de la llei i la De-
claració�universal�dels�drets
humans. En aquest sentit, el
turisme sexual amb menors no
és una activitat turística. És una
activitat delictiva i, com a tal,
el que hem de fer els turistò-
legs és denunciar-la. De la ma-
teixa manera que quatre sicaris
que viatgen a un altre país per
cometre un delicte no és turis-
me mafiós.

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Òbviament, la definició pot ser més extensa, i els criteris de classificació, més

detallats.

Com�es�converteix�en�un�producte�turístic�un�recurs�turístic?

Bàsicament, per l'acció dels turistòlegs. També per l'acció dels copiòlegs i per la

de persones que sense analitzar a qui pot interessar el producte acabat es de-

diquen a transformar un recurs turístic, hi afegeixen diferents components de

producte (allotjament, alimentació, transport, etc.) i surten a vendre'l arreu del

món, utilitzant tots els canals de comunicació i comercialització disponibles.

Podem emmarcar totes les opcions de passar de recursos a productes situant

dos extrems. En un extrem tenim la teoria 1, 2, 3, que hem presentat més

amunt, en la qual l'origen del producte és un segment o grup de persones

amb una necessitat o motivació concreta. Seguint la teoria, faríem els passos

següents:

1)�Seleccionar�un�segment. Esbrinar-ne les motivacions, les necessitats, etc.

2)�Crear�un�producte�per�a�satisfer�les�necessitats�o�motivacions�del�turis-

ta. Creem un producte a partir de recursos turístics i d'oferta turística bàsica

i complementària, però sempre tenint en compte les necessitats i les motiva-

cions del futur turista. Així, doncs, hi hem d'afegir, o no, components de pro-

ducte i els hem de personalitzar segons aquest coneixement.

3)�Trobar�o�crear�una�cadena�de�valor, per a precisament afegir valor, comu-

nicar i comercialitzar el producte.

En l'altre extrem, l'origen del producte és l'oferta, és a dir, a partir de l'element

2. Basant-nos en un recurs turístic ampliat per l'oferta turística bàsica (ho-

tels, restauració, transport, etc.) i l'oferta complementària (qualsevol element

no turístic coherent amb les possibles necessitats d'un turista), elaborem un

producte. A qui el venem? A tothom. Això pot semblar una bona opció, per-

què multipliquem el nombre de turistes, però com diferenciem el producte si

no sabem a qui l'hem de vendre? Quina altra arma podem utilitzar a banda

d'abaixar els preus? Com comuniquem i comercialitzem el producte? Segura-

ment, com que no coneixem els canals de comunicació i comercialització més

adequats al turista objectiu, optarem per canals genèrics.

Exemple

Segons l'OMT, hi ha una dife-
renciació clara entre patrimo-
ni turístic i recurs turístic. El pa-
trimoni és el conjunt potenci-
al de béns materials o imma-
terials a disposició de l'home
i que es poden utilitzar, mit-
jançant un procés de trans-
formació, per a satisfer les se-
ves necessitats turístiques. El
recurs, en canvi, són tots els
béns i els serveis que fan possi-
ble l'activitat turística i satisfan
les necessitats de la demanda,
mitjançant l'activitat de l'home
i dels mitjans de què disposa.
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El turistòleg se situa en el centre de les interpretacions que tracten de crear un
producte turístic a partir de la demanda o de l'oferta.

Un extrem ens diu que el més important és la demanda; l'altre ens diu que el

més important és l'oferta. En tot cas, són dos extrems i, com ens diu el filòsof

Ferrater i Mora, els extrems no són per a situar-se, sinó per a situar-nos.

De vegades la teoria 1, 2, 3 és imprescindible per a obtenir l'èxit. En

altres casos, però, n'hi ha prou de partir de l'oferta (especialment si te-

nim una cosa única o som els més econòmics). Tanmateix, hem de re-

cordar que els temps de Henry Ford, que es permetia el luxe de dir que

"podeu comprar un Ford T de qualsevol color, sempre que sigui negre",

han passat a la història. Som en un món amb més oferta que demanda

i, segurament, val més pensar primer en el client i després crear el pro-

ducte, que no pas fer-ho al revés.

2.3. L'estructura dels mercats turístics

Tenim la figura del turistòleg. Hem vist com podem passar d'un recurs a un

producte turístic, mitjançant l'addició d'oferta turística i oferta complementà-

ria, i com, amb això, volem generar capacitat d'atracció de persones. Ha arri-

bat el moment de conceptualitzar el gran protagonista d'aquesta assignatura:

l'estructura de mercat turístic.
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Abans que res, s'ha de discernir entre el turisme organitzat i el no organitzat.

Els components de la seva estructura de mercat són els mateixos, però les ac-

tuacions del sector públic, del privat i del de la societat civil són absolutament

diferents. Més endavant analitzarem les dues tipologies de turisme: de masses

(o genèric) i especialitzat.

Seguint la teoria 1, 2, 3, tota�estructura�de�mercat�té�els�mateixos�compo-

nents, és a dir, una demanda, una oferta i uns intermediaris, però com veu-

rem tot seguit els líders de cada estructura, les seves motivacions i accions,

difereixen�en�molts�aspectes. Com destacarem, les conseqüències tampoc no

són les mateixes, segons l'estructura que es té o es crea per a una destinació

o empresa turística.

2.3.1. Turisme organitzat

La primera diferenciació que s'ha d'establir es refereix als viatges organitzats

o no organitzats. Entenem per viatge organitzat el viatge creat, comunicat i

comercialitzat per un element o més d'un de la cadena de valor, normalment

les agències de viatges, tant detallistes com majoristes, també conegudes com

a operadors turístics.

El viatge organitzat el creen les agències de viatges.

En aquesta tipologia turística, les�agències�de�viatges�són�les�encarregades

d'aglutinar�en�un�paquet�turístic tots (o la majoria) dels components d'un

viatge. Així, creen un paquet més o menys tancat, que presenta com a avan-

tatge principal una reducció del preu de venda, com a conseqüència d'una

negociació basada en la compra d'un nombre important de serveis turístics.

D'altra banda, presenta com a inconvenient principal la relativa falta de fle-

xibilitat que té, ja que normalment s'han d'adquirir tots els components del

paquet (com veurem, aquest inconvenient és més propi del turisme de masses

que de l'especialitzat) i l'estandardització del producte ofert.

Els components més habituals d'un paquet turístic són els següents:

• Transport: terra (cotxe de lloguer), mar (vaixell) o aire (vols regulars o

xàrter).

Vegeu també

En el mòdul 2 farem una expli-
cació detallada d'aquestes em-
preses turístiques.
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• Allotjament: hotels, apartaments, càmpings (bungalous), etc.

• Lleure: sales de festa, restaurants, discoteques, museus, excursions i altres

activitats.

Dins del turisme organitzat hi ha dues subcategories molt diferenciades entre

elles: el turisme especialitzat i el turisme de masses o genèric. Les diferències

principals entre el turisme de masses i l'especialitzat se centren en les carac-

terístiques que defineixen els tres protagonistes que participen en la confecció

d'un paquet turístic:

1) El client.

2) Els components del paquet turístic.

3) L'empresa o grup d'empreses que té l'objectiu de crear, comunicar i comer-

cialitzar el paquet turístic.

Comencem pel turisme de masses, que podem representar amb l'esquema

següent:

Esquema�2

La teoria 1, 2, 3 defineix una estructura de mercat segons tres components. L'1 és la demanda, el 2 és l'oferta i el 3 són els
intermediaris que uneixen el 2 i el 3.

El turisme�de�masses�o�genèric es pot descriure segons les característiques

principals de l'oferta, la demanda i l'intermediari que els connecta:

1)�El�client: en aquesta tipologia de turisme el client té una orientació�clara

al�preu, que és l'element clau de decisió. D'altra banda, no té gaire interès en

la cultura i els costums dels països que visita. Tampoc no s'interessa per factors

mediambientals (aspecte que gràcies a les accions de conscienciació canvia

ràpidament). La seva despesa mitjana i els ingressos que genera per al país que

visita queden reduïts per la tendència que té de comprar els serveis turístics al

seu país (d'això se'n diu tot inclòs) i perquè la majoria dels serveis els ofereixen

operadors de fora.
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2)�Els�components�del�paquet�turístic: les empreses d'allotjament i de serveis

turístics que corresponen a aquesta tipologia mostren una tendència clara a

maximitzar la quantitat de producte venut, de manera que prioritzen la segu-

retat de vendre tots els seus serveis durant tota la temporada per damunt de

la possibilitat de preus més alts però amb vendes més baixes.

3)�L'empresa�o�grup�d'empreses: té l'objectiu de crear, comunicar i comerci-

alitzar el paquet turístic. En aquest escenari la figura del gran operador turístic

(agència de viatges majorista encarregada de crear, comunicar i comercialitzar

el producte turístic) hi encaixa a la perfecció. Ofereix un producte econòmic

però estàndard als clients i garanteix la venda d'un gran nombre de productes

als prestadors de serveis turístics, encara que a un preu reduït.

L'avantatge principal d'aquesta estructura per a una destinació o empresa turís-

tica és el poc esforç, o nul, que s'ha de fer a l'hora de crear, comunicar i comerci-

alitzar els serveis turístics. Com a contrapartida, té els inconvenients següents.

1) La majoria dels ingressos generats són per a l'operador turístic.

2) La confiança i la lleialtat del consumidor és propietat d'una empresa que

no té relació amb la destinació.

3) Les empreses locals no desenvolupen ni coneixements, ni habilitats, ni ac-

tituds per crear, comunicar i comercialitzar productes turístics de manera in-

dependent.

Activitat

Com són la majoria de turistes que veieu a la vostra ciutat o quan aneu de viatge? Us
sembla que compleixen les característiques que s'han descrit?

L'aplicació següent de la teoria 1, 2, 3 la tenim en el turisme especialitzat,

representat en l'esquema següent:
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Esquema�3

En aquest cas també partim d'una demanda, una oferta i uns intermediaris, però l'estructura que en resulta i les implicacions
que té per a una destinació turística són absolutament diferents.

El turisme�específic�o�especialitzat es pot tornar a descriure segons les carac-

terístiques principals de l'oferta, la demanda i l'intermediari que els connecta:

1)�El� client: en aquest cas el�preu�continua�essent�un� factor� important,

però a diferència del client de turisme de masses no�té�per�què�ser�el�factor

més�important. Com que és un client amb interessos i motivacions especials,

la qualitat, l'autenticitat del producte i la possibilitat de personalitzar-lo es

presenten com els criteris fonamentals. Així mateix, aquest tipus de client té

més interès en els costums, les cultures locals i els factors mediambientals.

Una altra característica important és la despesa�mitjana�més�gran que fa a

la destinació turística.

2)�Els�components�del�paquet�turístic: aquesta vegada la seva orientació prin-

cipal és la de maximitzar�els�ingressos, de manera que sacrifica la quantitat

per un preu més alt. Imaginem-nos un establiment d'agroturisme. La venda

de tots els seus serveis comporta diversos problemes:

a) La necessitat de contractar més personal, quan normalment n'hi ha prou

amb els membres de la família o els amics.

b) La pèrdua de tranquil·litat perquè es massifica l'entorn (un dels atractius

més important).

c) La disminució del contacte personalitzat amb els clients.

3)�L'empresa�o�grup�d'empreses: té l'objectiu de crear, comunicar i comercia-

litzar el paquet turístic. La figura del gran operador turístic, en aquest escenari,

perd el sentit. D'una banda, el client no està interessat en un producte turís-

tic estandarditzat a un preu baix i, de l'altra, els prestadors de serveis turístics

no volen renunciar a un preu més alt a canvi de vendre més productes. Això
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comporta haver d'incorporar a la cadena de valor empreses de la destinació

que creïn, comuniquin i comercialitzin productes turístics activament. Mal-

grat que això comporta més implicació i preparació, és una garantia de més

ingressos per a la destinació i més control sobre els clients.

Com és fàcil d'imaginar, els avantatges i inconvenients d'aquesta estructura

són l'altra cara de la moneda dels que hem assenyalat en l'estructura genèrica.

Activitat

Podeu assenyalar aquests avantatges i inconvenients i posar exemples d'alguna destinació
turística que conegueu o de la qual pugueu obtenir informació?

2.3.2. Turisme no organitzat

Entenem per turisme no organitzat els desplaçaments en què l'organització del

viatge depèn del turista mateix, és a dir, l'usuari adquireix, de manera inde-

pendent, els diversos components d'un paquet turístic: viatge, allotjament,

activitats en la destinació. Aquesta classificació, gràcies a l'apogeu de les com-

panyies aèries de baix cost i d'Internet, té una clara expansió. Un altre factor

és l'increment del Web 2.0 i dels pro-am.

La possibilitat de crear cadenes de valor que facilitin al turista o a qualsevol

empresa membre d'aquesta cadena les funcionalitats que fan falta per a crear,

comunicar i fins i tot comercialitzar productes turístics és una de les tendèn-

cies amb més potencial en el nostre sector. Perquè els futurs turistòlegs liderin

aquesta tendència, hem d'aprofundir en el concepte de cadena de valor.

2.4. Les cadenes de valor

Amb la demanda, l'oferta i els intermediaris hem definit l'estructura del mer-

cat. Dins de l'estructura trobem una subestructura que hem definit com a ca-

dena de valor.

La cadena�de�valor està composta pel conjunt�d'empreses�i�organit-

zacions que participen en la creació,�comunicació�i�comercialització

d'un�paquet�turístic o d'un dels components�d'aquest�paquet.

La cadena de valor tracta d'assolir dos objectius�principals:

1)�Guanyar-se�la�confiança�del�client. És especialment important si es tracta

d'un client internacional. Hem de recordar que en turisme no desplacem els

productes sinó que atraiem els clients. Per tant, ens hem de guanyar la seva

confiança i provocar-lo a fer el viatge.

2)�Afegir�valor: amb l'oferta turística i no turística que l'interessi.

Vegeu també

En el mòdul 6 analitzarem en
profunditat el concepte i les
implicacions dels pro-am en
les estructures dels mercats
turístics.
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En el cas del turisme no organitzat, la cadena de valor no existeix o

bé està molt fraccionada, ja que és l'usuari mateix el que estableix el

contacte i crea el seu propi paquet a partir dels components del sistema.

En tot cas, els integrants del paquet turístic són semblants als integrants d'un

turisme organitzat. La diferència està en la seva capacitat i voluntat d'operar

plegats.

Tot seguit detallarem la configuració de la cadena de valor, primer per al turis-

me genèric o de masses i després per al turisme especialitzat. Finalment, veu-

rem exemples concrets per al turisme especialitzat.

En�el�cas�del�turisme�organitzat, la cadena�de�valor�es�pot�desglossar de

la manera següent:

• Al principi de la cadena (començant l'anàlisi per la dreta dels gràfics que

analitzarem tot seguit) hi ha els segments objectius, al costat dels llocs o

mitjans de comunicació on es poden localitzar, comunicar i comercialitzar

els productes de la destinació turística.

• Al final de la cadena hi ha els components del producte, tots els béns, els

serveis o els recursos turístics que, gràcies a la tasca d'una empresa o or-

ganització (el sector públic, per exemple), es converteixen en susceptibles

de despertar l'interès de les necessitats dels segments objectius i tenen la

capacitat de satisfer-les.

• Finalment, el més important de la cadena de valor, és a dir, les empreses o

organitzacions que faciliten la connexió entre l'oferta i la demanda. S'ha

de destacar que aquests intermediaris�són�clarament�diferents�segons�la

tipologia�de�turisme�que�s'ha�de�considerar, com es veu en els esquemes

següents:

Esquema�4

Cadena de valor del turisme de masses
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Esquema�5

Cadena de valor del turisme especialitzat

Tot seguit analitzarem un exemple concret de cadena de valor per a turisme

especialitzat.

Esquema�6

Imaginem-nos la cadena de valor següent: en la demanda ens trobem persones

amb la necessitat o motivació d'aprimar-se; què necessiten per a aconseguir

l'objectiu? La ciència avança enormement, però fins ara tan sols hi ha una

manera efectiva i sana de perdre pes: no menjar tant, menjar més bé i fer

exercici.

Com ens pot ajudar un viatge en el nostre objectiu? En primer lloc, com que

pel fet de desplaçar-nos ens allunyem de la rutina diària, agafem perspectiva,

cosa que sempre va bé per a canviar hàbits. En segon lloc, com que viatgem

Vegeu també

La definició, les característi-
ques, l'estat actual i les pre-
visions futures de cadascun
d'aquests components de la
cadena de valor és l'objecte
del mòdul 2.
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amb un grup de persones amb la mateixa necessitat, podem compartir expe-

riències i sobretot eliminar les temptacions. És difícil seguir una dieta quan al

vostre voltant tothom menja sense miraments.

Definida la demanda, ara hem de definir l'oferta, és a dir, els components de

producte que han de satisfer les necessitats de la demanda. Així, per exemple,

podem considerar seminaris de cuina mediterrània, a fi de menjar menys i més

bé durant el viatge, però també a fi d'adquirir els coneixements i les habilitats

que ens ajudaran a mantenir la dieta quan haurem tornat. També hi podem in-

cloure exercici suau i divertit, senderisme, natació, tai-txi, etc. L'assessorament

psicològic també pot ser rellevant.

És important destacar que l'oferta turística seleccionada satisfà alguna de les

necessitats analitzades per la demanda. No oferim tots els components de pro-

ducte a la nostra disposició (tant turístics com no turístics), sinó que oferim

allò que és important per al client potencial.

Finalment, hem d'utilitzar o de crear uns canals de comunicació i comercia-

lització, que ens ajudaran a guanyar-nos la confiança del turista i a facilitar-li

el desplaçament cap a la nostra destinació. Els metges ens poden ajudar en

aquesta qüestió. Si som capaços de provar l'efectivitat del nostre mètode, el

metge de confiança del futur turista pot ser un excel·lent canal de comunica-

ció.

D'altra banda, seguint la teoria del concepte long tail, podem comunicar i co-

mercialitzar el nostre producte en comunitats virtuals d'Internet en què els

usuaris són els mateixos segments de què tractem d'ocupar-nos.

Continuant amb la cadena de valor, també podem utilitzar agències de viatges

emissores del país de residència dels futurs turistes. Agències de viatges especi-

alitzades en productes semblants (turisme de salut) o bé en el tipus de segment

considerat. També s'han de tenir en compte les empreses de transport.

Ja a la destinació turística, normalment fa falta la figura de l'agència de viatges

receptiva per a integrar el producte ofert i comercialitzar-lo com un paquet

turístic.

Activitat

Mireu de crear diversos exemples de cadenes de valor. Com a mínim un per a turisme
genèric i un altre per a turisme especialitzat. Com diuen en anglès, practice makes perfect.

Així, doncs, hem analitzat l'estructura de mercats per a turisme de masses i tu-

risme especialitzat, i les diferències que hi ha com a conseqüència de presentar

viatges organitzats o no organitzats.

Web recomanat

Long tail és un concepte po-
pularitzat per Chris Ander-
son. Per a més informació re-
lativa al turisme, consulteu
el seu propi blog: The Long
Tail.

Exemple

El web www.ediets.com és
una de les comunitats virtu-
als més conegudes, en la qual
la gent es reuneix virtualment
per aprendre, compartir, etc.
informació sobre dietes i ma-
neres efectives de perdre pes.

http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Tail
http://www.longtail.com/the_long_tail/2009/10/the-long-tail-of-travel.html
http://www.longtail.com/the_long_tail/2009/10/the-long-tail-of-travel.html
http://www.ediets.com
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Les destinacions o empreses turístiques poden escollir entre turisme de

masses i turisme especialitzat i, segurament, optar per una combinació

de tots dos. El que no poden fer, però (perquè no funciona per més que

ho provin), és utilitzar l'estructura de mercats genèrica o de masses per

a oferir tipologies de turisme especialitzades.

A més, a l'hora de valorar la conveniència�de�cadascuna�de�les�estructures,

s'han de preveure tres�factors, representats de la manera següent:

1) En aquest sentit, també hem de considerar desestacionalitzar i descentralit-

zar els ingressos�que�genera�la�tipologia�de�turisme�que�s'ha�de�considerar.

És a dir, la quantitat de turistes multiplicat pel seu preu. De vegades, menys

vol dir més, i en el sector turístic hem de tenir en compte que els turistes es

desplacen al nostre territori, amb els problemes que pot causar el fet de superar

el límit de la capacitat de càrrega.

2)�Com�es�reparteixen�aquests�ingressos. És a dir, quina porció és per a les

empreses de la destinació i quina és per a les empreses del país d'origen. En els

casos de grans operadors turístics, cap a un 70% d'un paquet turístic és per a

ells, i el 30%, per a la destinació.

3) Finalment, quan el turista és a la destinació, quin�és�el�seu�nivell�de�des-

pesa? És molt diferent un turista de la modalitat "tot inclòs" que un turista

d'un creuer que vol desembarcar per fer turisme d'anar a comprar.

Com a conclusió, per�què�és�diferent�de�la�d'altres�sectors�l'estructura�dels

mercats�en�el�sector�turístic?

1) El sector turístic és una�exportació�que�no�envia�productes�sinó�que�atreu

persones. Per tant, l'anàlisi de les seves estructures de mercat s'ha de fer en una

dimensió espacial o territorial. Què fem aquí (la destinació o el lloc on se situa

l'empresa turística) i què fem allà (el lloc d'on ve el turista). Aquesta diferència

fonamental fa que l'estructura de mercats prevegi tot el desplaçament, des del

país d'origen fins a la destinació turística.

Si volem parlar de turisme al segle XXI en un entorn globalitzat, ho hem de

fer amb una visió internacional, com si utilitzéssim l'aplicació Google Earth.

Podem parlar de Sant Pol de Mar (on viu i escriu aquestes paraules un dels

autors) o de Sabadell (on fa el mateix l'altre), o de Catalunya o d'Espanya, o

Capacitat de càrrega

S'entén per capacitat de càr-
rega el límit d'ús que, si se su-
pera, pot deteriorar els recur-
sos turístics o generar desa-
fecció amb els habitants de la
destinació.

Vegeu també

Aquestes dues diferències i
d'altres que també analitzarem
s'ampliaran en el mòdul 2.
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d'Europa o del món, o fins i tot de l'univers, amb el futur (que ja és aquí) dels

viatges espacials. Per tant, si volem parlar d'estructura d'un mercat turístic, no

podem parlar únicament de l'oferta d'una destinació.

Si volem definir, estudiar i crear estructures turístiques de mercat, hem

de tenir la visió que uneix la destinació, o l'empresa en qüestió, amb la

resta del món. És molt important conèixer els recursos turístics i els pro-

ductes que pot tenir, o podria tenir, una destinació o una empresa, però

és tan important o més unir-los amb les persones que han d'utilitzar

aquest servei o que l'han de consumir o que n'han de gaudir.

Hi hem d'afegir també, per la mateixa causa, una�dimensió�temporal. Què

fem abans del viatge, durant el viatge i després del viatge. Quines empreses

o organitzacions, quin sector públic i quina societat civil ens ajuden a crear i

millorar l'estructura d'aquest mercat.

2)�L'estructura�turística�de�mercat�és�diferent�perquè�és�un�servei. Parlem de

serveis, no pas de productes. Per tant, parlem de servucció i no pas de producció.

En la servucció el client participa en la producció, i l'estructura de mercat hi

ha d'estar preparada.

Lectura recomanada

Podem aprendre més coses sobre el concepte de servucció en el llibre original: Pierre�Egli-
er;�Eric�Langeard (1998). Servucción: el marketing de servicios. Madrid: McGraw-Hill.

Reflexió

No us sembla motivador el fet d'inventar paraules per a descriure conceptes? Abans
d'Eglier i Langeard ningú no havia parlat mai de servucció. Abans de Jack Trout i Al Ries
ningú no havia parlat mai de posicionament. Quins conceptes nous descobriran els futurs
turistòlegs? Sereu vosaltres un d'ells?

Vegeu també

S'ha de contemplar el client
com a membre actiu en la cre-
ació, comunicació i comercia-
lització de productes turístics,
però d'això en parlarem en el
mòdul 6.
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3. Començar a analitzar: el mesurament del turisme
en l'economia

3.1. Utilitat de l'economia per als turistòlegs

La ciència econòmica és una de les ciències fonamentals per als futurs turistò-

legs (de la mateixa manera que la ciència matemàtica, la història, la psicologia

i la sociologia són fonamentals per a la ciència econòmica). De fet, hi ha mol-

tes persones que consideren que en realitat hi ha una ciència i prou. Només

a partir d'un coneixement únic es poden explicar realitats complexes, com és

el cas del turisme.

Lectura recomanada

En el seu magnífic llibre Consilience: the unity of knowledge, Edward Wilson ens anima a
saltar les barreres entre ciències i lletres.

Edward�Wilson (1999). Consilience: the unity of knowledge. Nova York: Vintage Books.

Per a la turistologia, la ciència econòmica proporciona eines i metodologia per

analitzar qüestions especialment rellevants en el nostre sector. És cert que el

turisme es pot analitzar des de diferents òptiques, des de la més espiritual (el

viatge més important és el viatge interior, i per mitjà d'un viatge ens podem

trobar) fins a la més economicista (no pas econòmica, i en la qual l'única cosa

que s'ha de tenir en compte del turisme són els ingressos, els beneficis i les ex-

ternalitats que pot causar). En aquesta assignatura la part econòmica és la més

rellevant, no perquè sigui la més important sinó perquè en aquest cas parlem

d'estructura de mercats i això comporta anàlisi d'oferta, demanda, intermedia-

ris, generació de preus. En tot cas, els diversos punts de vista no tenen per què

estar contraposats i poden ser ben compatibles.

Amb les eines i metodologies de la ciència econòmica, el futur turistòleg pot

obtenir una part de la veritat, però ha de saber que les seves previsions no

seran exactes (sí, ja sabem que us agradaria tenir una metodologia efectiva

per a predir el futur, però fins on arribem a saber, ni existeix ni ens sembla

que existirà mai). Com a màxim podem aspirar a fer previsions amb una base

científica.

Vegem, doncs, quines són les causes�principals�que�dificulten�les�previsions

econòmiques.
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1)�Totes�les�variables�econòmiques�estan�connectades. Alterar una variable

implica afectar-ne d'altres. És un cas clar de retroalimentació.

Si volem reduir l'atur incrementant la demanda (per exemple, amb inversions

del sector públic), per efecte de la llei de l'oferta i de la demanda podem pro-

duir un increment de la inflació, la qual cosa dificulta les nostres exportaci-

ons, i això pot tenir un efecte negatiu en l'atur! Aquesta gran connexió entre

les variables econòmiques és una de les causes que dificulten les previsions

econòmiques. Malgrat això, hi ha grans economistes que hi han mirat de tro-

bar una solució. Podem veure la relació que hi ha entre les variables creixement

econòmic (normalment mesurat amb el PIB o producte interior brut), atur i in-

flació en la figura següent:

Figura�1

Quan el creixement econòmic és positiu, amenaça la inflació; quan és nega-

tiu, l'atur. Quan les coses es compliquen de debò tenim estagflació (no hi ha

creixement econòmic, hi ha atur i, a més, el ritme de la inflació no cedeix).

Els marxistes troben la solució en una economia planificada. Schumpeter ens

adverteix que en un sistema capitalista és impossible eliminar les oscil·lacions.

Els keynesians volen reduir la seva amplitud d'ona amb polítiques estabilitza-

dores, i els monetaristes, amb polítiques contínues. Quan hi ha tantes soluci-

ons, senyal que no n'hi ha cap de perfecta!

2) Una altra gran causa que dificulta les previsions en economia és la�inter-

venció�de�l'ésser�humà. Hem de recordar que l'ésser humà és lògic, però també

és emotiu i gregari. Hi ha algú que recordi haver sentit això: "Encara estàs de

lloguer? Compra't una casa, home, o dues si pots, lloga-les i amb els diners pa-

gues la hipoteca. Si mai tens un problema, no t'hi amoïnis, que sempre podràs

vendre a un preu superior." El supòsit que el preu de les cases pujarà de manera

indefinida no té cap lògica, però si tothom ho fa segurament és perquè saben

alguna cosa que nosaltres no sabem. Passa el mateix en les crisis borsàries:

quan els preus de les accions pugen, apareixen de manera gradual compradors

nous; quan baixen, però, apareixen de manera exponencial. Aquests dos casos

Lectura recomanada

Podem aprendre més co-
ses sobre el concepte de re-
troalimentació en el llibre
següent: Douglas�R.�Hofs-
tadter (2007). Gödel, Escher,
Bach: Un eterno y grácil bucle.
Barcelona: Tusquets.
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són dos exemples de comportament gregari i de mimetisme de costums i són

molt comuns en períodes de creixement o decreixement econòmic, la qual

cosa dificulta les previsions econòmiques.

Lectura recomanada

Tal com s'assenyala en el llibre The tipping point de Gladwell (2002), arriba un moment
en què els canvis són en progressió geomètrica i no pas aritmètica, i per això són molt
menys previsibles.

Malcolm�Gladwell (2002). The tipping point: how little things can make a big difference.
Boston: Back Bay Books.

Activitat

Quan ha estat l'última vegada que heu vist un comportament gregari en el vostre entorn?
Us sembla que pot afectar de manera positiva o negativa el sector turístic?

3) En un món globalitzat i en què el sistema capitalista és pràcticament l'única

alternativa, apareixen tres forces�capaces�de�canviar�el�curs�de�qualsevol

previsió de manera dràstica i en períodes curts. Vegem aquestes tres forces.

a) Les grans�fortunes que per mitjà de les seves inversions en multinacionals,

grans mercats financers (Wall Street, Londres, Frankfurt, Hong Kong, Tòquio,

São Paulo) i poderosos instruments de palanquejament (permutes financeres,

futurs, opcions) poden enriquir o empobrir un país en pocs dies i, per tant,

variar els resultats de la nostra anàlisi.

Accions de venda en descobert

Un exemple d'això són les accions de venda en descobert (short selling) que tant de bene-
fici van proporcionar a diversos especuladors el 2008. Òbviament també van proporcio-
nar benefici als qui les van utilitzar com a efecte palanca! Un exemple d'aquesta tipologia
d'operacions és el cas d'Islàndia. Durant anys va ser un país d'una gran prosperitat econò-
mica, fins que ràpidament, el 2009, va canviar la situació econòmica. Per entendre-ho,
hem d'analitzar la situació de manera globalitzada. Les grans fortunes fan les inversions
a curt termini. La majoria de nosaltres les fem a llarg termini (per a molta gent la compra
de l'habitatge habitual és la inversió de la seva vida).

En el cas d'Islàndia, amb una moneda com la corona i un tipus d'interès del 12%, hi havia
una bona oportunitat d'inversió, com per exemple sol·licitar un crèdit al Japó en la seva
moneda (ien) amb un tipus d'interès de l'1% i invertir a Islàndia a canvi del 12%. On són
els beneficis? Òbviament, el resultat d'un finançament a l'1% i un rendiment del 12% i el
fet que el finançament es tornés en iens i que molts inversors feien la mateixa operació
va fer que s'apreciés la moneda d'Islàndia, de manera que amb menys corones et donaven
més iens. Com més gent feia aquesta operació més beneficis hi havia. Hi va haver molts
ciutadans islandesos que van sol·licitar un crèdit de iens a l'1% per a finançar la compra
d'un habitatge a vint anys. És la situació típica que origina una bombolla.

Quin és el risc? Que canviï la situació. Si els grans capitals retiren la inversió, al cap
de pocs dies es pot devaluar la moneda (en aquest cas, l'any 2009 la devaluació de la
corona va ser superior al 40%). Totes les persones finançades a llarg termini comencen a
patir les conseqüències d'haver de tornar un crèdit amb una moneda devaluada. El que
durant anys va produir riquesa i prosperitat es converteix en poc temps en una recessió
econòmica. El Banc Central Islandès va mirar de frenar la retirada de les inversions (o
d'atreure'n de noves) apujant el tipus d'interès al 18%, però no n'hi va haver prou.

b)� L'economia� submergida. Normalment està relacionada amb activitats

il·legals (prostitució, tràfic de drogues, tràfic d'armes, etc.), però també amb

activitats legals. És molt difícil de valorar i, per tant, d'obtenir-ne resultats và-

Lectura recomanada

Un llibre excel·lent per a
aprendre'n més coses: Tho-
mas�L.�Friedman (2000). The
Lexus and the olive tree. Nova
York: Anchor Books.

Reflexió

Són els perills dels diners fàcils.
Vénen tan de pressa com se'n
van. Si voleu tenir un bon fu-
tur professional, baseu el vos-
tre èxit a treballar molt i a po-
tenciar una xarxa de contac-
tes, no pas a esperar la gran
oportunitat. Si voleu crear una
estructura de mercat turísti-
ca de llarg recorregut, heu de
crear alternatives al fet que
grans empreses estrangeres us
portin els turistes. Si voleu te-
nir èxit en la vostra empresa
d'allotjament, heu de crear ca-
denes de valor que siguin una
alternativa al fet que les cen-
trals de reserves, les agències
de viatges en línia o els opera-
dors turístics us omplin al cent
per cent l'establiment.
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lids. Hem de presentar algunes alternatives per a incorporar aquesta variable

en les nostres anàlisis, com per exemple el consum d'electricitat o d'aigua.

L'economia submergida no paga impostos, però no deixa de consumir.

La importància de l'economia submergida en l'economia mundial, juntament

amb la seva capacitat d'organitzar-se i de fer inversions o retirar-les, és un altre

problema per a obtenir previsions bones.

Economia submergida

L'economia submergida o informal és la part de l'economia que està fora del control de
l'estat, cosa que implica no haver de pagar impostos, no saber el nombre de treballadors
que la porten a terme, ni el pes que té en el PIB (producte interior brut).

Popularment es coneix perquè genera diners negres i perquè es controla mitjançant la
comptabilitat B.

c)�L'economia�virtual: valors que no són tangibles però que es venen i es

compren i tenen comportaments de pujada o de baixada difícils de predir. Des

de les accions de les empreses fins als futurs i derivats, passant per les populars

targetes de crèdit.

Lectura recomanada

El llibre The Black Swan (2008) de Nassim Nicholas Taleb ens presenta alternatives a
l'anàlisi de fenòmens amb poques oscil·lacions, però amb grans efectes.

Nassim�N.�Taleb (2008). The Black swan: the impact of the highly improbable. Londres:
Penguin Books.

Lectura recomanada

També és interessant de veure l'anàlisi que fa Hernando de Soto en el seu llibre El misterio
del capital: por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo (2001), en
què argumenta que el problema principal dels pobres en els països en vies de desenvolu-
pament és no tenir propietat privada i, per tant, no tenir accés a l'economia virtual. Per
exemple, si un habitant de les faveles del Brasil té la propietat de casa seva, pot demanar
un préstec i finançar una aventura empresarial.

Hernando�de�Soto (2001). El misterio del capital: por qué el capitalismo triunfa en occidente
y fracasa en el resto del mundo. Barcelona: Península.

Tots aquests elements dificulten la tasca d'un turistòleg, però aquesta dificul-

tat, lluny de desmotivar-nos, ens ha d'impulsar a la recerca de més metodolo-

gies d'anàlisi i més bones.

3.2. Turismes i variables econòmiques. Efectes bidireccionals

Feta l'anàlisi econòmica, és hora de començar de debò la nostra feina, és a

dir, d'aplicar els resultats al nostre sector. En aquest sentit és fonamental divi-

dir el sector turístic en nou divisions com a mínim, representades en la taula

següent:

  Emissor Receptor Proximitat

Genèric      

Lectura recomanada

És interessant de veure els in-
tents que han fet respecte a
aquesta qüestió autors com
Stephen Wolfram en el seu
llibre A New Kind of Science o
Paul Ormerod en el seu llibre
Why Most Things Fail: Evoluti-
on, Extinction and Economics.
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  Emissor Receptor Proximitat

Especialitzat      

Molt�especialitzat      

Hem de distingir entre el turisme�emissor (el que fan els ciutadans d'un país

a l'altra banda de les seves fronteres), el turisme�receptor (el que fan els ciu-

tadans d'altres països dins del país analitzat) i el turisme�de�proximitat�o�in-

terior (el que fan els habitants d'un país dins del seu territori).

Aquesta separació és de sentit comú, però un altre cop el sentit comú demostra

que és el menys comú dels sentits.

Les organitzacions que es dediquen al turisme receptor han de tenir un co-

neixement profund dels països amb potencialitat d'enviar turistes. Les que es

dediquen al turisme emissor, en canvi, han de tenir un coneixement profund

de la demanda estatal. A Espanya, normalment, les agències de viatges o són

emissores o són receptores.

Reflexió

No heu vist mai un debat per televisió en què pretesos experts en turisme fan saber la
seva opinió sobre els resultats del turisme receptor i per a això convoquen agències de
viatges emissores?

Finalment, el turisme�de�proximitat presenta una estructura de mercat di-

ferent i una reacció diferent dels canvis de les variables econòmiques. D'una

banda, és més senzill en la composició del producte turístic (el transport sol

ser el cotxe propi, no fan tanta falta els serveis de restauració, etc.). De l'altra,

el fet d'aconseguir la confiança del turista tampoc no és tan important. Al cap

i a la fi, parlem de persones del mateix país o cultura i que, atesa la distància

curta del desplaçament, davant de qualsevol contratemps, poden tornar sense

gaires dificultats a la tranquil·litat de casa seva.

Reflexió

Això pot representar un obstacle per a un país com la Xina, que s'estima més fer inter-
canvis amb empreses que fan les dues funcions.

Nota

Quan l'OMT comptabilitza el
nombre de turistes que rep
un país, normalment els Estats
Units són a la tercera posició,
mentre que França sol ser la
primera i Espanya, la segona.
S'ha de tenir en compte que
un ciutadà americà que viatja
de Nova York a Los Angeles no
és un turista. Tanmateix, ha re-
corregut més distància que de
Madrid a Sant Petersburg!
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Aquestes tres tipologies de turisme (emissor, receptor i de proximitat) formen,

quan es barregen amb les que ja coneixem de turisme genèric i especialitzat

(al qual podem afegir el turisme molt especialitzat), nou�combinacions�com

a�mínim. Per això hi ha aquesta sorpresa quan s'analitza el sector turístic i

se'n parla en general, i hom cau en la mateixa falta de rigor d'una persona que

parla de la joventut sense separar tipologies (els universitaris, els hedonistes,

els responsables, etc.).

En la majoria d'anàlisis econòmiques del sector turístic es descriuen els efectes

del turisme en la variable econòmica o viceversa, sense diferenciar la tipologia

de turisme. Tot seguit veurem diversos exemples que demostren que aquests

efectes són molt diferents, depenent de la tipologia turística.

El sector turístic és un bon generador d'ocupació. El turisme receptor genèric

basat en una demanda orientada al preu i en grans intermediaris (normalment

estrangers) que transporten els turistes implica una creació de llocs de treball

fàcils de substituir i amb una retribució propera al mínim legal. D'altra banda,

un turisme especialitzat necessita personal amb contacte amb la demanda i

capacitat per a gestionar i fins i tot crear els seus propis intermediaris, i per

tant la qualitat dels llocs de treball que genera és superior.

Hi ha una tendència a analitzar l'economia partint de grans números. Quants

turistes hem rebut? Quant llocs de treball s'han generat? Hem de comple-

mentar aquesta informació amb els ingressos, amb els sous percebuts, amb

l'augment de la competitivitat que comporta això. Si una gran empresa es de-

clara en fallida perdrem molts llocs de treball, però si s'hi declaren moltes pe-

tites i mitjanes empreses perdrem el mateix nombre d'ocupació o més i per-

dem teixit empresarial molt més difícil de recuperar.

El turisme específic no queda tan afectat per disminucions de renda, sia perquè

el turisme especialitzat té l'origen en aficions i aquestes aficions tan sols apa-

reixen quan es tenen cobertes les necessitats fonamentals (seguint la piràmide

de Maslow) o perquè les persones estan disposades a estalviar per a comprar

allò que els és important de debò.

Activitat

A manera d'exemple, entreu al lloc web www.vocationvacation.com, en què s'organitzen
viatges per a descobrir, durant unes vacances, si una vocació pot originar una carrera
professional. Us sembla que els usuaris d'aquest web estan disposats a estalviar per a fer
el viatge adequat?

Estandardització

La diferència principal entre
el turisme especialitzat i el
molt especialitzat és la pos-
sibilitat d'estandardització
del servei que s'ofereix. El tu-
risme gai i el turisme famili-
ar són exemples de turisme
especialitzat. Al cap i a la fi,
l'organització del viatge no té
gaires diferències. En canvi,
un viatge d'alumnes d'escoles
d'arts marcials per a assistir a
sessions d'entrenament i fer
exàmens de la seva disciplina
amb un gran mestre és més
difícil d'estandarditzar.

http://www.vocationvacation.com
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Exemple

Una altra mostra de la relació entre turisme i variables econòmiques la podem trobar en
les relacions d'equilibri entre els Estats Units i la Xina. La Xina té com un dels objectius
econòmics més importants mantenir el seu creixement. No es pot negar que ho ha acon-
seguit. En la primera dècada del segle XXI el seu PIB va créixer amb taxes properes als dos
dígits i de vegades superiors i tot. Aquest creixement no es pot basar en el consum intern.
Els seus salaris continuen essent baixos i, atesa la seva cobertura social inferior, amb uns
nivells d'estalvi superiors als d'altres països. Per tant, el seu creixement s'ha de basar en
les exportacions. Per això mantenen la seva moneda (iuan) devaluada.

Els Estats Units té un problema seriós de dèficit públic, que òbviament s'ha de finançar.
La Xina ha comprat un bon percentatge del deute públic dels Estats Units. Hi ha molta
gent que es planteja què passaria si la Xina vengués el deute públic dels Estats Units.
Aquesta acció representaria un problema per al Govern americà, però també per a la Xina
mateixa. En vendre el deute, es devaluaria el dòlar i això comportaria la disminució de
les exportacions xineses cap als Estats Units.

D'altra banda, la devaluació de la moneda d'un país sol implicar l'increment

del turisme receptiu a curt termini (hem de recordar que a mitjà o llarg ter-

mini la devaluació encareix les importacions i això pot enfilar la inflació) i la

disminució del turisme emissor, que sol ser substituït pel turisme de proximi-

tat. Aquest coneixement de les relacions econòmiques entre països és el que

capacita un turistòleg a prendre decisions amb relació al turisme emissor o

receptor de diferents països.

3.3. Anàlisi de les variables econòmiques per al turisme emissor.

On hem de portar els nostres clients?

Una de les activitats més comunes d'un turistòleg és fer una anàlisi per a conèi-

xer la situació econòmica d'un país, sia per a valorar la conveniència d'enviar

turistes allà o la possibilitat de generar productes turístics per a atreure turistes

aquí (podeu substituir aquí i allà pels països que us interessin més, com per

exemple atreure turistes alemanys a Singapur). L'anàlisi ha de preveure la visió

macroeconòmica i la microeconòmica.

Les variables�macroeconòmiques més importants per al nostre turisme�emis-

sor són les següents (les tres primeres ens poden indicar el nivell d'estabilitat

i de seguretat del país):

1)�Nivell�de�riquesa del país receptor: en economies en vies de desenvolupa-

ment o amb una economia submergida forta pot ser una bona opció substi-

tuir les variables tradicionals com el PIB pel consum d'electricitat i aigua. Si

hi ha activitat econòmica, aquests consums ho reflectiran independentment

que siguin activitats legals o il·legals.

2)�Distribució�de�la�renda: un bon indicador és l'índex de Gini. Podem obte-

nir informació respecte a aquest índex arreu del món. Com més pròxim a un,

més igualtat en la distribució de la renda.

3)�Nivell�d'atur: és imprescindible relacionar la variable del nivell d'atur amb

l'existència, o no, d'economia submergida.

Nota

En vendre el deute d'un país,
es canvia la moneda del país
per una altra, cosa que, per la
llei de l'oferta i la demanda,
tendeix a devaluar-la.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html


© FUOC • PID_00156052 41 Els turistòlegs i el turisme

La mala distribució de la renda i els nivells alts d'atur que no estan compen-

sats per l'economia submergida impliquen un país que, segurament, ofereix

problemes de seguretat per als turistes. Les dues variables següents ens poden

indicar el cost�del�viatge�per�als�nostres�clients:

1)�Nivell�d'inflació: especialment per als països en què els nivells d'inflació

poden superar els dos dígits.

2)�Tipus�de�canvi amb relació a la nostra moneda: en aquest sentit, la presti-

giosa revista The Economist proposa l'índex MacDonalds, per a preveure canvis

en la cotització de les monedes.

Pel que fa a les variables�microeconòmiques rellevants per al nostre turisme

emissor, hem d'analitzar els punts següents:

1) Els determinants del mercat han de ser objecte d'anàlisi de qualsevol tu-

ristòleg:

a) Si el mercat�està�regulat�o�intervingut. Hi ha països on cal que el sector

públic mantingui una participació important en l'empresa que s'hi vol establir,

com és el cas de Cuba.

b) Si la informació�és�transparent�o�opaca.

c) Si els productes són diferenciats o homogenis.

d) El nombre de participants com a demandants o oferents. Així, per exem-

ple, si tenim un oferent o demandant i prou, partim d'una situació de mono-

poli. Si un petit grup ofereix (o lidera) l'oferta, tenim una situació d'oligopoli.

Finalment, davant de molts oferents i demandants, estem en situació de

competència perfecta, que tant reclamava Adam Smith (pare de la ciència

econòmica).

La situació més habitual en el sector turístic és la d'oligopolis amb molts se-

guidors. Aquesta és la situació a Espanya de les agències de viatges detallistes,

amb Viajes Halcón, Marsans, Viajes Iberia i El Corte Inglés com a líders i les

altres com a seguidores. A Alemanya, TUI i Condor & Neckermann lideren el

mercat de viatges, però no tan sols el mercat alemany sinó també l'europeu,

ja que els principals operadors turístics britànics són seus també.

Un altre aspecte d'una importància crucial, especialment per a la nostra pro-

fessió, atesa la necessitat d'establir relacions amb diferents cultures, és saber

les diferències culturals que hi ha i com afecten les relacions comercials.

2) Una altra consideració que s'ha de tenir en compte en l'anàlisi microeconò-

mica és la corba�de�demanda,�la�corba�d'oferta�i�l'elasticitat�de�totes�dues:

Reflexió

Heu provat mai de compa-
rar els costos d'un bitllet aeri
d'una companyia de baix cost?
Una variable és el preu base,
però després s'hi han d'afegir
les taxes de l'aeroport, el càr-
rec si pagueu amb targeta de
crèdit, l'increment del preu
per excés d'equipatge, etc.
Normalment el preu final és
el doble del que s'ha publicat.
Un bon exemple d'informació
opaca.

Reflexió

Què preferiu ser, un cap de
ratolí o una cua de lleó? Si la
resposta és un cap –tant és de
quin animal–, heu d'orientar
la carrera professional al ter-
reny del turisme especialitzat.
En canvi, si preferiu treballar
en grans empreses, el turisme
genèric us ofereix més opor-
tunitats. No hi ha una elecció
correcta. Hi ha eleccions ade-
quades per a determinades
persones i per a determinades
circumstàncies.

http://www.economist.com/markets/Bigmac/index.cfm
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Recordem que la corba de la demanda depèn del preu del bé i del preu dels

altres béns (destaquen els que són complementaris o substitutius).

La corba de demanda també depèn de la renda disponible i del tipus de bé o

servei. Recordem la classificació:

• Bé�normal: bé que incrementa o decreix més o menys en la mateixa pro-

porció que l'increment o el decrement de renda.

• Bé�inferior: bé que davant d'una disminució de la renda incrementa el

consum i que amb increments de renda tendim a no consumir.

• Bé�de�luxe: bé que es caracteritza perquè els decrements i increments que

té són proporcionalment més grans que els respectius de la renda.

• Bé�de�primera�necessitat: bé que davant d'un increment o decrement de

renda tendeix a mantenir el consum.

Com és el turisme? El turisme és un bé de luxe, però afortunadament, per als

turistòlegs, en períodes de disminució de renda es tendeix a comportar com

de primera necessitat. És habitual que se substitueixi el turisme emissor pel

turisme de proximitat, però és difícil que les persones renunciïn completament

a les vacances. També és veritat que aquestes variacions estan relacionades

amb l'elasticitat de la demanda respecte al preu. L'elasticitat es defineix com

la variació percentual de la quantitat quan varia percentualment el preu.

Exemple

Les companyies aèries de baix cost han demostrat de manera empírica que la reducció de
preus podia provocar un increment tan superior en la quantitat demanada que el resultat
final eren uns ingressos capaços de generar un benefici. Tanmateix, això no ha estat així
amb les empreses hoteleres. Quina diferència hi ha? Bàsicament, que en el transport aeri
la reducció de preus ha afavorit l'entrada de clients nous, mentre que en el cas dels hotels
els mateixos clients s'han beneficiat de preus més baixos.

3.4. Anàlisi de les variables econòmiques per al turisme receptor.

D'on hem d'atreure turistes?

Les variables�macroeconòmiques més importants per al nostre turisme�re-

ceptor són les següents:

Vegeu també

En el mòdul 2 aprofundirem
en la definició, la situació i les
perspectives de futur de les
empreses turístiques.

Exemple

A la Xina, en termes generals,
no són tan importants els di-
ners que podeu invertir en un
projecte com que hi aneu re-
comanat per la persona ade-
quada. Si arribeu a un acord,
el contracte (o la lletra petita
del contracte) no és tan im-
portant com l'acord en si ma-
teix. En canvi, als Estats Units
els diners són el més important
i és molt recomanable tenir els
acords per escrit.

Exemple

En una consultoria feta a Ca-
jamarca (Perú), els integrants
del sector turístic estaven molt
preocupats per la possibili-
tat que els Estats Units cons-
truiran un parc temàtic amb
una reproducció del seu famós
Machu Picchu. Per a ells, se-
ria un producte substitutiu i,
per tant, una amenaça. Hem
de recordar que els produc-
tes substitutius són els que
satisfan la mateixa necessi-
tat per al mateix tipus de cli-
ent. Òbviament, no és el ma-
teix veure una representació
virtual que una de real. De
fet, en comptes de funcionar
com un producte substitutiu,
el parc temàtic seria una eina
excel·lent de promoció.

1)�Nivell�de�riquesa�del�país�emissor�o�receptor: és a dir, el seu creixement

econòmic. Per a això podem usar el PIB2, això és, els béns i serveis produïts

en un país (sense tenir en compte si els han produït els habitants d'aquest

país o no) multiplicat pel preu que tenen. Una altra opció és el PNB3, molt

més usat als països anglosaxons (GNP4), que es defineix com els béns i serveis

produïts pels habitants d'un país a qualsevol part del món multiplicat pel preu

que tenen.

(2)Producte interior brut.

(3)Producte nacional brut.

(4)Gross national product.
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2)�Distribució�de�la�renda: farem sevir l'índex de Gini, que hem descrit més

amunt.

3)�Propensió�marginal�al�consum�o�a�l'estalvi. Què faran amb les unitats

monetàries que rebin? Estalviar o consumir. En el nostre cas ens interessa saber

si consumiran i, especialment, si consumiran productes turístics. Per exemple,

ara mateix la Xina presenta una alta propensió marginal a l'estalvi. Hem de

pensar que els seus sistemes de protecció social disten molt del que coneixem

als països occidentals.

4)�Nivell�d'atur: també matisat per la importància de l'economia submergida.

5)�Tipus�de�canvi�amb�relació�a�la�nostra�moneda.

Totes aquestes variables ens poden indicar qui pot fer un viatge a la nostra

destinació turística i quants diners s'hi pot gastar; per tant, és un ajut impor-

tant per als futurs turistòlegs. Finalment, a�escala�microeconòmica, l'anàlisi

és molt semblant a la que hem fet per al turisme emissor.

En definitiva, veiem que hi ha un seguit de variables macroeconòmiques i mi-

croeconòmiques que s'han de tenir en compte però que cal adaptar-les segons

si l'interès està relacionat amb el turisme emissor o receptor. Una anàlisi co-

herent amb el que hem explicat anteriorment dóna finalment uns resultats

òptims.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html




© FUOC • PID_00156052 45 Els turistòlegs i el turisme

Activitats

1. Us sembla que un turista pot compaginar turisme genèric i turisme especialitzat o creieu
que són tipologies de turista completament diferents? Justifiqueu la resposta.

2. Creieu que hi ha recursos turístics sense explotar on viviu o estiuegeu. Podeu esquematit-
zar de quina manera convertiríeu aquest recurs en un producte turístic? Aquest procés de
conversió seria diferent si s'orientés a turisme genèric o a turisme especialitzat? Quines di-
ferències principals hi hauria?

3. Després d'haver estudiat les relacions entre la ciència econòmica i el turisme, creieu que
les anàlisis econòmiques que es fan en la premsa genèrica o especialitzada en economia des-
criuen la realitat del sector turístic? Penseu com les podríeu millorar.

4. En acabar una temporada turística, analitzeu els mitjans de comunicació. Quants n'hi ha
que tan sols valoren l'èxit o el fracàs de la temporada segons el nombre de turistes? Us sembla
que val la pena millorar l'anàlisi amb altres paràmetres? Quins?

5. La bombolla tecnològica del 2000 i la bombolla immobiliària del 2007, creieu que es poden
explicar més bé a partir de les tres causes que dificulten les previsions econòmiques que hem
descrit en aquest mòdul?

6. Fixeu-vos en l'anàlisi del sector turístic que es fa en els mitjans de comunicació. Quantes
vegades es diferencia entre tipologies de turisme? Genèric o especialitzat? Emissor, receptor
o de proximitat? Creieu que és important fer aquesta diferenciació?
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Glossari

cadena de valor  f  Unió d'empreses i organitzacions que uneix la demanda turística amb
l'oferta, a fi de guanyar-se la confiança del turista i aportar valor afegit als productes que
s'ofereixen.

capacitat de càrrega  f  Límit, en el nombre de turistes, per a una destinació o empresa
que, si s'ultrapassa, pot ser perjudicial per als recursos turístics o per als habitants.

deformació professional  f  Conjunt d'esquemes mentals desenvolupats en la professió
d'una persona que li permeten veure la realitat de manera diferent de la resta de les perso-
nes. Així, un metge veu malalts i malalties, un arquitecte estructures i un turistòleg turistes,
recursos i productes turístics i cadenes de valor.

long tail  f  Teoria que defensa que els mercats estan molt fragmentats i que la suma de
petits segments (la llarga cua) pot ser superior a la de segments genèrics. Així, per exemple,
a Internet hi ha llocs web amb molts seguidors, però també hi ha molts llocs web, blogs i
d'altres la suma d'usuaris dels quals pot arribar a ser superior.

ocupabilitat  f  Conjunt de coneixements, habilitats, actituds, experiències i contactes que
atorguen a qui els té més oportunitats d'aconseguir una ocupació o de crear-ne una.

recurs turístic  m  Conjunt de persones, activitats o objectes amb capacitat d'atracció de
turistes.

teoria 1, 2, 3  f  Principi general que deu el nom als elements que descriu. L'1 és la demanda,
el 2 és l'oferta i el 3 és la unió entre l'oferta i la demanda que, en turisme, engloba els llocs
on hem de comunicar i comercialitzar la nostra oferta, els intermediaris i els mitjans de
transport.

turisme especialitzat  m  Tipologia de turisme en què la demanda es desplaça a una desti-
nació amb una finalitat específica i, per tant, s'orienta a un servei concret, mentre que l'oferta
s'orienta a maximitzar-ne el rendiment econòmic i en què l'especialització i la innovació són
factors d'èxit.

turisme genèric  m  Tipologia de turisme en què la demanda es desplaça a les destinacions
sense un motiu específic i, per tant, s'orienta al preu, mentre que l'oferta s'orienta a vendre
tots els seus serveis. Això facilita que sigui relativament fàcil estandarditzar el servei i obtenir
economies d'escala, de manera que l'operador turístic gran és l'intermediari més habitual,
que últimament competeix amb agències de viatges virtuals i companyies aèries de baix cost.

turistòleg -òloga  m i f  Persona experta en turisme i en l'aplicació de la teoria 1, 2, 3 dins
del sector.



© FUOC • PID_00156052 47 Els turistòlegs i el turisme

Bibliografia

Alsina, C. (2009). Geometría para turistas. Barcelona: Ariel.

Barquin, R.; Moral, M.; Pedrosa M. (2006). Estructura económica de los mercados turísticos:
Flujos, sectores y productos. Madrid: UNED.

Friedman, T. (2006). The World is Flat. Londres: Penguin.

Friedman, T. (2000). The Lexus and the Olive Tree. Londres: Penguin.

Mochon, F. (2004). Economía y Turismo. Madrid: McGraw-Hill.

Ormerod, P. (2005). Why Most Things Fail: Evolution, Extinction and Economics. Londres:
Penguin.

Perkins, J. (2004). Confessions of an Economic Hit Man. Londres: Berrett-Koehler Publishers.

Valls, J. F. (2003). Las claves del mercado turístico: cómo competir en el nuevo entorno. Bilbao:
Deusto.




	Els turistòlegs i el turisme
	Introducció
	Objectius
	Índex
	1. Començar a reflexionar: els turistòlegs i el turisme
	1.1. Què és un turistòleg i què ha de saber
	1.2. Sistemes, estructures de mercat i cadenes de valor
	1.3. Els turistòlegs en un món globalitzat

	2. Començar a comprendre: conceptes i classificacions bàsics
	2.1. La definició del turisme i del sistema turístic
	2.2. Dels recursos als productes turístics
	2.3. L'estructura dels mercats turístics
	2.3.1. Turisme organitzat
	2.3.2. Turisme no organitzat

	2.4. Les cadenes de valor

	3. Començar a analitzar: el mesurament del turisme en l'economia
	3.1. Utilitat de l'economia per als turistòlegs
	3.2. Turismes i variables econòmiques. Efectes bidireccionals
	3.3. Anàlisi de les variables econòmiques per al turisme emissor. On hem de portar els nostres clients?
	3.4. Anàlisi de les variables econòmiques per al turisme receptor. D'on hem d'atreure turistes?

	Activitats
	Glossari
	Bibliografia


