
Relat / anàlisi per l’Ivan Murray:
Anàlisi del sector turístic i el seu model econòmic; impactes, gestió i desenvolupament

Repàs històric del turisme de masses a l’Estat Espanyol des dels seus inicis, durant la dictadura 
franquista, fins als anys 50, coincidint amb la fi de l’autarquia. Explica l’arribada del turisme a les Illes 
Balears i el model d’explotació hotelera que s’imposa, basant-se en l’aprofitament de mà d’obra barata en 
condicions laborals molt precàries.

Anys 60: els treballadors del sector es mobilitzen, s’organitzen i protesten per les seves nefastes 
condicions de treball. Al capital turístic balear li interessa expandir-se i salta a la península.

Anys 70: malestar en el sector productiu industrial (condicions salarials i laborals insalubres, malalties), 
que desemboca en la crisi dels anys 70. Paral·lelament comença una intensificació de l’activitat a les 
zones turístiques, s’estableix una dinàmica de concentració en menys corporacions i apareixen noves 
fórmules d’explotació i massificació turística (ex: construcció d’apartaments turístics a les illes).

Anys 90: augmenta l’especialització turística de les zones de costa, vinculada a l’especulació 
immobiliària i a les inversions en infraestructures i xarxes de transport. Augmenta la urbanització i 
desapareixen grans superfícies de terrenys agraris. El capitals financers estatal i europeu faciliten les 
inversions.

A mitjans dels 90 podríem dir que hi ha una pugna per veure qui impulsa les lleis urbanístiques més 
salvatges; guanyen Múrcia i País Valencià però a tot arreu es permet la urbanització massiva. 

Entre el 1994-2007 és quan hi ha una inversió major del capital financer, estatal i internacional. Tot i que  
la inversió immobiliària dels capitals financers internacionals comença a caure una mica abans, a partir 
del 2004.

En aquella moment el moviment financer del mercat immobiliari espanyol era 5 vegades el PIB. 
Coneixem el resultat de la construcció sense fre: zones residencials construïdes en llocs inversemblants i 
molts projectes inacabats o sense ús, que actualment són passius d’entitats financeres, solars i parc 
immobiliari fora de circulació.

Quan esclata la bombolla immobiliària i comença la crisi econòmica, es produeix un procés de devaluació 
molt important a través de la destrucció de llocs de treball. Tot i la forta resistència a devaluar el capital, 
el patrimoni immobiliari també s’acaba devaluant, a causa de la destrucció de llocs de feina i de les 
condicions laborals.

A partir d’aquell moment s’inicia una estratègia per mantenir els balanços estabilitzats, posant a treballar 
el parc immobiliari que havia servit per especular als anys 80 i 90. Es promociona el creixement del 
turisme en un moment que coincideix amb la situació conflictiva al nord d’Àfrica (el turisme busca 
territoris on hi hagi pau social); la situació de crisi econòmica i preus baixos atrau més turistes; i també la 
caiguda del preu del petroli permet oferir preus baixos del transport (per exemple mantenir les 
companyies aèries de baix cost).

Un dels aspectes claus és la constatació que al darrera del creixement del sector turístic hi ha el lobby 
financer internacional. També s’ha de tenir en compte que des de Brussel·les es pressiona perquè es 
desenvolupin estratègies per poder pagar el deute.

Per últim destaca que l’arribada d’AirBnB el 2008, potencia encara més la ciutat mercaderia, convertint 
els habitatges i tota la ciutat en un producte pel consum turístic.

Com a conclusió apunta que la ciutat és una mercaderia fantàstica, ja que la creació de la mercaderia no 
ha tingut cap cost, l’hem creat col·lectivament al llarg dels anys, i els turistes la “consumeixen” però els 
beneficis no es reparteixen entre tota la societat


