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CAPÍTULO 1
Comunicações da Sessão
Plenária

A gglom eration and G row th
w ith
M igration and K now ledge E xternalities*
M asahisa Fujita
Institute ofE conom ic R esearch
K yoto U niversity

Jaçques-Francois Thisse
C O R E ,U niversité catholique de Louvain
C E R A S,E cole nationle de ponts etchaussées

A pril2002
A bstract
This paper proposes a tw o-region m odel of endogenous grow th, w hich represents a natural
com bination of a K rugm an-type core-periphery m odel and of a G rossm an-H elpm an-R om er-type
m odel of endogenous grow th w ith horizontally differentiated products. Specifically, w e add to the
core-periphery m odel a R & D sector that uses skilled labor to create new varieties for the m odern
sector,w hile forw ard-looking m igration behavior is introduced.The innovation activity in the R & D
sector involves know ledge externalities am ong skilled w orkers.
O ur analysis supports the idea that the additionalgrow th spurred by agglom eration m ay lead to a
Pareto-dom inant outcom e such that w hen the econom y m oves from dispersion to agglom eration,
innovation follow s a m uch faster pace.A s a consequence,even those w ho stay put in the periphery
are better offthan under dispersion provided that the grow th effect triggered by the agglom eration
is strong enough.
Structuralbehaviorofourgrow th m odelis also significantly differentin severalaspects from that
of the existing m odels of new econom ic geography.In particular,in the existing non-grow th m odels
(w ith or w ithout forw ard-looking behavior), the econom y eventually approaches a steady-state in
w hich no m igration of w orkers occurs. In contrast, in the context of our grow th m odel, w hen the
core-periphery structure is not a stable grow th path, the econom y tends to approach a
quasi-steady-state grow th path along w hich the cross-regional-m igration of skilled w orkers occurs
cyclically w hile the regional distribution of labor size itself is kept constant over tim e. Such an
incentive to change place arises not only from the forw ard-looking behavior of w orkers, but also
from the presence of saving opportunities for averaging the lifetim e consum ption expenditure to
take the advantage of regional differences in w age rates and price indices. In turn, such regional
differences in w age rates and price indices are sustained through cyclicalcross-m igration ofskilled
w orkers.
* W e w ould like to thank R aoufB oucekkine,R obert H elsley,Vernon H enderson,Tatsuaki K uroda,
Tom oya M ori,Toru O hkaw ara,G ianm arco O ttaviano,D iego Puga,W illiam Strange,and Takatoshi
Tabuchi for helpful com m ents on earlier versions of this paper. W e are grateful to the financial
support of the Japanese M inistry of E ducation and Science (G rant-in A id for C O E R esearch
O 9C E 2002,and for Scientific R esearch S 13851002)and FN R S (B elgium ).
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Introduction

The main eﬀect of interregional and international integration is likely to
increase economic eﬃciency within the space-economy. However, as often
suggested, a deepening in market opening might well be accompanied by the
appearance of some core regions whose wealth is, in part, obtained at the
expense of peripheral regions: the average welfare in the region accommodating the modern sector rises but it decreases in the other. So far, however,
such a result has been obtained in the context of static models in which the
total number of firms and varieties, which is determined by the parameters
of the economy, is constant. It is, therefore, fundamental to figure out what
the core-periphery property becomes in a dynamic setting where the number
of firms grows over time. In other words, we want to deal with the following
question: how does growth and location aﬀect each other? More precisely,
we want to know whether regional discrepancies widen or fall over time, and
what are the main reasons for such a possible divergence or convergence?
Since, by the time frame of human history, the current disparities between
rich and poor regions are recent (Bairoch, 1993, ch.9), it is important to understand how they may change over time. As regional discrepancies are often
considered as socially undesirable, the issue is indeed critical from the policy
standpoint. If one finds strong reasons for the existing disparities to persist
or, worse, for growth and agglomeration to make those living in the periphery
worse oﬀ, governments and international bodies should become more active
in designing policies fostering a more equitable distribution of wealth across
nations and regions.
It has been argued for long that growth is localized, the reason being that
technological and social innovations tend to be spatially clustered while their
diﬀusion across places would be slow. For example, Hirschman (1958, p.183)
claimed that1
“we may take it for granted that economic progress does not appear
everywhere at the same time and that once it has appeared powerful
forces make for a spatial concentration of economic growth around the
initial starting points.”

while Myrdal (1957, p.26) similarly argued that
1
Around the same time, the same claim was made by Perroux (1955) and Myrdal (1957,
ch.3). For more recent arguments, see Presscott (1998) and Sachs (2000).
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“The main idea I want to convey is that the play of the forces in
the market normally tends to increase, rather than to decrease, the
inequalities between regions.”

More recently, Feldman and Florida (1994) observe that in the late 20th
century innovations cluster geographically in areas where R&D-oriented firms
or universities are established. They also observe that concentrations of such
specialized resources reinforce a region’s capacity to innovate and to grow. In
this way, the connection between growth and geography would become even
stronger when regional specialization in innovation activity is viewed as the
outcome of the combination of specific capabilities and capacities developed
in those regions. Such an approach to innovation suggests that the process
of development is similar to the one we have encountered in the formation of
regional agglomerations. As a result, agglomeration would be the territorial
counterpart of economic growth.
Connections between growth and cities are also under scrutiny in the
modern literature on growth and development. The role of cities in economic
growth since the second half of the 19th century has been emphasized by economic historians (Hohenberg and Lees, 1985, chs.6 and 7). More precisely,
cities are viewed as the main social institutions in which both technological
and social innovations are developed through market and non-market interactions. Furthermore, city specialization changes over time, thus creating a
geographically diversified pattern of economic development.2 For all these
reasons, cities are often considered as the engines of growth, thus strengthening the fact that growth would be localized.
Clearly, space and time are intrinsically mixed in the process of economic
development. However, the study of their interaction is a hard task. Since either agglomeration or growth is a complex phenomenon by itself, one should
expect any integrated analysis to face many conceptual and analytical hurdles. Not surprisingly, therefore, the field is still in its infancy and relevant
contributions are not many. Even so, however, it is beyond the reach of this
chapter to provide a complete survey of the field of regional growth. Instead,
we have chosen to present some results, which are strongly linked to previous chapters, in the hope to shed light on the main factors in play and to
encourage future research in this important domain. More precisely, we will
see that there are diﬀerent modeling strategies, which rest mainly on the
2

See Duranton and Puga (2000b).
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assumptions made regarding, first, the mobility of skilled labor and, second,
the intensity of spillover eﬀects across regions. How to discriminate between
the corresponding models is an empirical question which is not addressed
here.
Moreover, the introduction of workers’ migration into an endogenous
growth model under perfect foresights raises unsuspected problems. Despite
those diﬃculties, it is possible to derive some tentative conclusions that appear to be reasonable. Since both the “new” theories of growth and “new
economic geography” share the same basic framework of monopolistic competition, there exists a solid foundation for cross-fertilization between the
two fields. And, indeed, the few existing contributions that have recently
explored the mutual influences between growth and location exploit this formal analogy; see, e.g. Waltz (1996), Baldwin (1999), Martin and Ottaviano
(1999, 2001), Baldwin, Martin and Ottaviano (2001).
In this paper, we assume that skilled people working for the R&D sector
are mobile. To the best of our knowledge, today only three papers allow for
labor mobility in a multiregional (or multi-city) endogenous growth model
under perfect foresights, that is, Waltz (1996), Baldwin and Forslid (2000),
and Black and Henderson (1999). Although they represent pioneering works
towards a unified analysis of growth and location, their treatment of migration seems to leave a room for further considerations. The assumption of
costless migration in Waltz (1996) tends to generate a bang-bang migration
behavior, which is too far from reality. Although Baldwin and Forslid (2000)
represents one of the first attempts to merge the core-periphery literature
with endogenous growth theory, its implications are not clear due to analytical complexity. Finally, the endogenous growth model of an urban system by
Black and Henderson (1999) represents a significant achievement; however,
its implicit assumption of an optimally controlled migration process seems
fairly restrictive.
In Section 2, we propose a simple model of endogenous growth for a tworegion economy, which represents a natural combination of a Krugman-type
core-periphery model and of a Grossman-Helpman-Romer-type model of endogenous growth with horizontally diﬀerentiated products. Specifically, this
means that we add to the core-periphery model a research and development
sector that uses skilled labor to create new varieties for the modern sector so that the number of firms producing in this sector is variable, while
forward-looking behavior and migration are formalized in the same spirit as

3

in Ottaviano, Tabuchi and Thisse (2001).3 This model may be viewed as
an attempt at integrating several issues addressed in previous works. More
precisely, it combines (i) the demand eﬀect generated by the migration of
skilled workers, as in core-periphery models and (ii) the productivity eﬀect
generated by the existence of spillovers, such as those studied in endogenous
growth models. These two eﬀects are in turn associated with the growth in
the number of varieties, which gives rise to a second demand eﬀect. Hence,
this model provides a “general” framework of reference, which is amenable
to a complete analytical solution.
For simplicity, we neglect the transitionary period (except in the stability
analysis) and focus on a steady-state spatial equilibrium; this equilibrium is
such that the spatial distribution of skilled workers is time-invariant while
the total number of patents/varieties/firms grows at a constant rate, both
being determined at the equilibrium outcome. One of the most stimulating
results obtained in this chapter is that the growth rate, measured by the
variation in the number of varieties, changes with the spatial distribution of
skilled workers. In other words, we show that the growth of the global economy
depends on the spatial organization of the innovation sector across regions.
In Section 3, we assume that patents for new products can be transferred
costlessly between regions. In this case, agglomeration economies turn out to
be so strong that the entire R&D activity always concentrates into a single
region. In addition, the modern sector is either fully or partially agglomerated
in the same region as the R&D sector.
In Section 4, we move to the other polar case in which patents developed in one region are not transferable to the other, presumably because
there are social and cultural barriers to the adoption of new technologies.
For example, it is well known that there are problems which hamper the
eﬀective implementation of blueprints in a foreign region due to the tacit
knowledge they require and which are hard to transfer abroad (Teece, 1977).
In such a context, we obtain some results that are similar to those of the
static core-periphery model obtained in Krugman (1991a), Fujita, Krugman
and Venables (1999, ch5) and Ottaviano, Tabuchi and Thisse (2001). More
precisely, the core-periphery structure in which both the innovation and the
modern sectors are entirely agglomerated into the same region is stable when
the transport cost of the good produced by the modern sector is suﬃciently
3

Our framework is close to that of Baldwin and Forslid (2000) but is more tractable
analytically, thus permitting more concrete results.
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low. Furthermore, we also show that the range of transport costs for which
the core-periphery structure is stable expands as the knowledge externalities
among skilled workers are more localized. However, the result of the stability analysis in the present context is significantly diﬀerent from that of
static core-periphery models. In particular, in the present context, there is a
wide range of parameters in which the steady-state growth paths under the
symmetric structure and the core-periphery structure are unstable (or, not
in equilibrium), whereas there exists no other steady-state growth paths. We
show that in such a situation, there exists a quasi-steady-state growth path
along which the cross-regional-migration of skilled workers occurs cyclically
while the regional distribution of labor size itself is kept constant over time.
Such an incentive to change place arises not only from the forward-looking
behavior of workers, but also from the presence of saving opportunities for
averaging the lifetime consumption expenditure to take the advantage of regional diﬀerences in wage rates and price indices. In turn, such regional
diﬀerences in wage rates and price indices are sustained through cyclical
cross-migration of workers. Indeed, it turns out that the quasi-ss growth
path represents the generic pattern of long-run spatial equilibrium.
In both cases of Secitons 3 and 4, the existence of a R&D sector appears
to be a strong centripetal force at the multiregional level, thus amplifying the
circular causation that lies at the heart of the core-periphery model. Such a
result seems to confirm the idea that growth and agglomeration would go hand
in hand. We find it interesting to observe that this result lies at the heart of
economic policy debates that take place in several industrialized countries.
Indeed, our positive analysis seems to give credit to the existence of a trade-oﬀ
between growth and equity. However, our welfare analysis supports the idea
that the additional growth spurred by agglomeration may lead to a Paretodominant outcome. Specifically, when the economy moves from dispersion to
agglomeration, innovation follows a faster pace. As a consequence, even those
who stay put in the periphery are better oﬀ than under dispersion provided
that the growth eﬀect triggered by the agglomeration is strong enough. It
should be stressed that this Pareto-optimal property does not require any
transfer whatsoever: it is a pure outcome of market interaction.
To be sure, the unskilled who live in the core of the economy enjoy a
higher level of well-being than those in the periphery. Thus, what appears
here is a situation in which everybody can be made better oﬀ because agglomeration generates more growth. However, the gap between those who live,
respectively, in the core and in the periphery enlarges. Put diﬀerently, the
5

rich get richer and so may do the poor, but without ever catching up. Hence,
according to Rawls’ principle, there would be no conflict between growth
and equity since all the unskilled, even those residing in the periphery, can
be made better oﬀ.
Yet, absolute discrepancies widen across individuals, due to the diﬀerential benefits generated within the core region.4 In other words, agglomeration
gives rise to regressive eﬀects in terms of income distribution. Such enlarging
welfare gaps may call for corrective policies, even though such policies might
in turn hurt growth and, thus, individual welfare. Indeed, the reduction of
regional disparities is a major concern in several parts of the world. For example, in the case of the European Union, Article 130a of the Amsterdam
Treaty states that the “Community shall aim at reducing disparities between
the levels of development of the various regions and the backwardness of the
least favoured regions or islands, including rural areas”, so that a clear social
cohesion objective exists.
Note, finally, that, in our setting, the regional income discrepancy reflects,
at least to a large extent, the spatial distribution of skills. The welfare gap
between the core and the periphery arises because of the additional gains
generated by a faster growth that the skilled are able to spur by being agglomerated. This in turn makes the unskilled residing in this region better
oﬀ, even though their productivity is the same as the one of those living in
the periphery. The redistributive issue is, therefore, less simple than what it
might seem at first sight.

2

A model of agglomeration and growth

Our purpose is to analyze a simple setting in which growth is driven by the
increase in the number of varieties, while the skilled workers who create the
blueprints that are necessary for the production of the new varieties are free
to move across regions. Although changes in the populations of skilled and
unskilled workers could be important, we make the simplifying assumption
that each population keeps the same size over time.5
4

However, relative discrepancies remain constant.
It is worth noting that empirical works cast serious doubts on the idea that growth
would be triggered by an increase in the proportion of skilled workers (Jones, 1995; Greenwood and Jovanovic, 1998).
5
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2.1

The model

In terms of labor requirement in each sector, our model is similar to the one
presented in Ottaviano (2001) in which the fixed cost of a firm belonging to
the modern sector is expressed in terms of skilled labor, while its marginal
cost is expressed in terms of unskilled labor. The main diﬀerence resides in
the presence of a R&D sector in which patents for new varieties are developed.
In turn, the fixed cost of a firm producing a given variety is equal to the cost of
acquiring the corresponding patent. Since there is no ambiguity, throughout
this chapter we will denote time by t although this symbol has been used so
far to describe transport rates.
The economy consists of two regions, A and B, and three production sectors, namely the traditional sector (T), the modern sector (M), and the innovation sector (R). There are two production factors, the low-skilled workers
(L) and the high-skilled workers (H). Both the T- and M-sectors use unskilled
workers, while the R-sector uses skilled workers. Each unskilled is endowed
with one unit of L-labor per unit of time and is immobile. Every region has
the same number of unskilled (L/2) over time, where L is a constant. Each
skilled is endowed with one unit of H-labor and can move between regions at
some positive cost (more below). The total number of skilled in the economy
is constant over time; without loss of generality, this number is normalized
to 1 so that L may be interpreted as the relative size of the unskilled to
the skilled. Given this interpretation, it is important to mention that the
value of L does not matter for our main results, thus suggesting that our
assumption of fixed populations might be less critical than what it seems at
first sight. Although the total number of skilled is constant over time, we
show how growth is made possible through another variable, the knowledge
capital, which rises together with the number of patent/varieties.
First, we describe consumers’ preferences (the location and/or time argument is suppressed when no confusion arises from doing so). All workers
have the same instantaneous utility function given by
u = Qµ T 1−µ /µµ (1 − µ)1−µ

0<µ<1

(1)

where T is the consumption of the homogeneous T-good, while Q stands for
the index of the consumption of the M-varieties given by
Q=

·Z

0

M

¸1/ρ
q(i) di
ρ

7

0<ρ<1

In this expression, M is the total mass of M-varieties available in the global
economy at time t, while q(i) represents the consumption of variety i ∈ [0, M].
The homogeneous T-good is produced under constant returns and perfect competition. Furthermore, this good is costlessly shipped between the
two regions, thus enabling us to normalize its price to one across time and
location. Hence, if ² denotes the expenditure of a consumer at a given time t
while p(i) is the price of variety i, then his demand functions are as follows:
T = (1 − µ)²
q(i) = µ²p(i)−σ P σ−1

(2)
i ∈ [0, M]

(3)

where σ ≡ 1/(1 − ρ), and P is the price index of M-varieties given by
P ≡

·Z

M
−(σ−1)

p(i)

0

¸−1/(σ−1)
di

(4)

Introducing (2) and (3) into (1) yields the indirect utility function
v = ²P −µ
We now describe the behavior of an arbitrary consumer j in space and
time. If this consumer chooses an expenditure path, ²j (t) for t ∈ [0, ∞)
such that ²j (t) ≥ 0, and a location path, rj (t) for t ∈ [0, ∞) such that
rj (t) ∈ {A, B}, then his indirect utility at time t is given by
vj (t) = ²j (t)[Prj (t) (t)]−µ

(5)

where Prj (t) (t) is the price index of the M-good in region rj (t) at time t.6 If
rj (t− ) 6= rj (t), then he relocates at time t and we denote by th (h = 1, 2, ...)
the sequence of such moves.7
Moving between regions requires various psychological adjustments that
negatively aﬀect a migrant. Hence, a consumer who relocates at time t bears
a cost C(t) expressed in terms of his lifetime utility. Following a standard
approach in endogenous growth theory, the lifetime utility of consumer j at
time 0 is then defined by
X
Uj (0) = Vj (0)−
e−γth C(th )
(6)
h

6
7

If j is a L-worker, then rj (t) is either A or B for all t.
So a H-worker is allowed to move back and forth several times.
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where γ > 0 is the subjective discount rate common to all consumers, while
Z ∞
Vj (0) ≡
e−γt ln[vj (t)]dt
(7)
0

is the lifetime utility gross of migration costs (hence, preferences are intertemporally CES with unit elasticity of intertemporal substitution).
The intertemporal allocation of resources is governed by a global and
perfectly competitive capital market in which bonds, bearing an interest rate
equal to υ (t) at time t, are traded. The interest rate is common to both
regions because the capital market is equally accessible to all consumers and
firms, wherever they reside. We must now specify consumer j’s intertemporal
budget constraint, that is, the present value of expenditure equals wealth.
Let wrj (t) (t) be the wage rate which this consumer receives when he resides
in rj (t) at t. Then, the present value of wage income is given by
Z ∞
−
Wj (0) =
e− ν (t)t wrj (t) (t)dt
(8)
0

Rt

where ν(t) ≡ (1/t) 0 ν (τ ) dτ is the average interest rate between 0 and t; in
(8), the term exp[−ν(t)] converts one unit of income at time t to an equivalent
unit at time 0. Using the budget flow constraint, Barro and Sala-i-Martin
(1995, p.66) show that the consumer’s intertemporal budget constraint may
be written as follows:
Z ∞
²j (t)e−ν(t)t dt = aj + Wj (0)
(9)
0

where aj is the value of the consumer’s initial assets.
Consider any given location path rj (·). Then, if ²j (·) stands for an expenditure path that maximizes (6) subject to (9), the first order condition
implies that
·

·

²j (t)/²j (t) = ν (t) − γ

t≥0

(10)

where ²j (t) ≡ d²j (t)/dt. Since (10) must hold for every consumer, it is clear
that the following relation must hold
·

E (t)/E(t) = ν(t) − γ

t≥0

where E(t) stands for the total expenditure in the economy at time t.
9

(11)

We now turn to the production side of the economy. As noted above, the
T-sector operates under constant returns: one unit of T-good is produced
using one unit of L-labor. We assume that the expenditure share (1 − µ) on
the T-good is suﬃciently large for the T-good to be always produced in both
regions.8 In this case, the wage rate of the unskilled is always equal to 1 in
each region
L
L
wA
= wB
=1

t≥0

(12)

since the price of the traditional good is 1 across regions.
In the M-sector, the production of any variety, say i, requires the use of
the patent specific to this variety, which has been developed in the R-sector.
Once a firm has acquired the patent at the market price (which corresponds
to this firm’s fixed cost), it can produce one unit of this variety by using one
unit of L-labor. The transportation of this variety within the same region
is costless. However, when it is moved from one region to the other, only
a fraction 1/Υ arrives at destination, where Υ > 1. Hence, if variety i is
produced in region r = A, B and sold at the mill price pr (i), then the price
prs (i) paid by a consumer located in region s 6= r is
prs (i) = pr (i)Υ

(13)

Let Er be the total expenditure in region r at the time in question and
Pr be the price index of the M-good in this region. Then, using (3) and (13),
the total demand for variety i produced in region r equals
qr (i) = µEr pr (i)−σ Prσ−1 + µEs [pr (i)Υ]−σ Psσ−1 Υ

(14)

where r, s = A, B and r 6= s, while the last Υ accounts for the melting of the
variety during its transportation. The corresponding profit is
π r (i) = [pr (i) − 1]qr (i)
which yields the equilibrium price common to all varieties produced in region
r:
p∗r = 1/ρ
For notational convenience, we set
8

A suﬃcient condition for this to hold is that 1 − µ > ρ/(1 + ρ).
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(15)

φ ≡ Υ−(σ−1)
Then, if Mr denotes the number of M-varieties produced in region r at the
time in question (which may diﬀer from the number of patents developed in
this region), substituting (15) into (4) yields
Pr = (1/ρ)(Mr + Ms φ)−1/(σ−1)

(16)

where r, s = A or B and r 6= s. Furthermore, substituting (15) and (16) into
(14), we obtain the equilibrium output of any variety produced in region r:
¶
µ
Er
φEs
∗
qr = µρ
(17)
+
Mr + φMs φMr + Ms

whereas the equilibrium profit is given by

π ∗r = qr∗ /(σ − 1)

(18)

since

1
1
−1=
ρ
σ−1
We now study the labor market clearing conditions for the unskilled. If
LM
r denotes the demand of the unskilled by the M-sector in region r, then
∗
LM
r = Mr qr

and, by (17),
M
LM
A + LB = µρ(EA + EB )

or, setting E ≡ EA + EB ,
M
LM
A + LB = µρE

(19)

Using (2), the total demand for the T-good is T = (1 − µ)E so that the total
demand of L-labor in the T-sector is equal to
LT = (1 − µ)E
11

(20)

In equilibrium, we must have
M
LT + LM
A + LB = L

so that (19) and (20) imply that, in equilibrium, the total expenditure
E∗ =

L
1 − µ(1 − ρ)

(21)

is independent of time since L is constant. Therefore, we may conclude from
(11) that the equilibrium interest rate is equal to the subjective discount rate
over time
ν ∗ (t) = γ

for all t ≥ 0

(22)

As a result, using (10), the expenditure of any specific consumer j is also a
constant, which is readily obtained from (9) and (22):
²j = γ[aj + Wj (0)]

2.2

(23)

The R&D sector

Turning to the innovation sector, the patents for the new varieties are produced by perfectly competitive labs that use skilled workers and benefit from
technological spillovers. Following the literature on endogenous growth theory (Romer, 1990; Grossman and Helpman, 1991, ch.3), we assume that the
productivity of a researcher increases with the total capital of past ideas and
methods, while this capital has the nature of a (possibly local) public good. To
be specific, when the knowledge capital in region r is Kr , the productivity
of each skilled residing in r is given by Kr . Recall that the mass of skilled
in the economy is constant and normalized to one (HA + HB = 1). Hence,
when the share of skilled in region r is λr , the number of patents developed
per unit of time in region r is such that
nr = Kr λr

(24)

Furthermore, it is assumed that the knowledge capital in each region
is determined as the outcome of the interactions among all skilled workers
because each one has something to learn from the others. However, the
intensity of these interactions varies with the spatial distribution of skilled.
12

More precisely, when worker j has a personal knowledge given by h(j) (e.g.,
his human capital or the number of papers he has read), the knowledge
capital available in region r is given by
Kr =

·Z

0

λr
β

h(j) dj + η

Z

1−λr
β

h(j) dj

0

¸1/β

0<β<1

(25)

where β represents an inverse measure of skilled workers’ complementarity
in knowledge creation, while the parameter η (0 ≤ η ≤ 1) expresses the
intensity of knowledge spillovers between the two regions.
Finally, we assume that worker j’s personal knowledge rises with the
number of existing patents (e.g., published papers) in the global economy.
For simplicity, it is taken to be proportional to the stock of patents:
h(j) = αM
Normalizing α to one without loss of generality, it then follows from (25)
that
Kr = M[λr + η(1 − λr )]1/β

0<β<1

(26)

When η = 1, we have Kr = M, which corresponds to the case in which
there is no distance-decay eﬀect in knowledge diﬀusion so that knowledge is
a pure public good. By contrast, when η = 0, we have Kr = Mk(λr ), thus
implying that knowledge is a local public good. In this way, the parameter
η is a measure of the “localness” of knowledge.
As will be seen below, it is not necessary to consider a specific functional
form such as (26). For our analysis to hold, it is suﬃcient to assume that
Kr = Mk[λr + η(1 − λr )]

(27)

where k(·) is a strictly convex and increasing function, such that
k(0) = 0 and k(1) = 1
Expression (27) implies that both regions are in a relationship of symmetry
in the sense that their own knowledge capital depends only upon the distribution of the skilled, and not upon their specific attributes. Substituting
(27) into (24) yields
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nr = Mk[λr + η(1 − λr )]λr

(28)

The length of patents is assumed to be infinite so that a firm that produces
a particular variety enjoys a monopoly position forever. This yields the
following equation of motion for the number of varieties (or, equivalently, of
patents) in the economy:
·

M = nA + nB
= M {λk[λ + η(1 − λ)] + (1 − λ) k(1 − λ + ηλ)}
where λ ≡ λA and 1 − λ ≡ λB . For notational simplicity, we set
kA (λ) ≡ k[λ + η(1 − λ)]

kB (λ) ≡ k(1 − λ + ηλ)

and
g (λ) ≡ λkA (λ) + (1 − λ) kB (λ)

(29)

Consequently, the above equation of motion becomes
·

(30)

M = g(λ)M

where g(λ) is the growth rate of the number of patents/varieties in the global
economy when the distribution of skilled is λ. It is readily verified that g(λ)
is symmetric about 1/2 and such that
g(0) = g(1) = 1
while, for η < 1
g (λ) R 0
0

as λ R

1
2

00

and g (λ) > 0

λ ∈ (0, 1)

This implies that, for any given η < 1, the number of varieties grows at the
highest rate when the innovation sector is agglomerated in one region, while
it grows at the lowest rate when this sector is fully dispersed. For any given
function k(·), this rate depends only upon the spatial distribution of skilled.
It is readily verified that for η = 1
λ ∈ [0, 1]

g(λ) = 1
14

which corresponds to the normalization of the function k(·) made above, in
which case the spatial distribution of the R-sector does no longer matter.
Furthermore, g(λ) is shifted upward when η rises and reaches its maximum
value when η = 1. This means that the existence of a distance-decay eﬀect
in the diﬀusion of knowledge slows down the pace of innovation.
We now turn to the formation of wages for the skilled workers. In the
production function of patents (28), each R-firm located in region r takes
the knowledge capital Kr as given. Hence, from such a firm’ viewpoint, the
marginal productivity of H-labor is equal to Kr . Since the equilibrium wage
of a skilled residing in r, denoted by wr , is given by the average productivity
of H-labor in this region, (28) implies that the unit costs of a new patent is
given by
wr /Mkr (λ)
Firms enter freely into the R-sector. Hence, if Πr denotes the market price
of a patent developed in region r, the zero-profit condition implies that
Πr = wr /Mkr (λ)
so that
wr∗ = Πr Mkr (λ)

(31)

In addition, free entry in the M-sector implies that Πr equals the asset value
of an M-firm that starts producing a new variety by using the corresponding
patent. This value, however, cannot be determined without specifying the
conditions that govern the interregional mobility of patents and, therefore,
that of the M-firms. These conditions are discussed in the two sections below.
We may now determine individual expenditure for each type of worker.
We assume that all M-firms at time zero are equally shared among
R ∞the skilled
workers.9 Using (23), this implies that aL = 0 while Wj (0) = 0 e−γt dt =
1/γ so that
²∗j = 1

j∈L

(32)

On the other hand, for each skilled, we have
²j = γ[aH + Wj (0)]
9

j∈H

(33)

Alternatevely, we could assume that all the M-firms at time 0 are equally shared by
both types of workers. Our results would remain essentially the same.
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where the initial endowment of a skilled is given by
aH = MA (0)ΠA (0) + MB (0)ΠB (0)

(34)

while Wj (0) is determined through (8) and (31) under the specific location
path followed by the worker.

2.3

Migration behavior

Concerning the migration cost, we assume that when moving from one region to the other, workers incurs a utility loss that depends on the rate of
migration inasmuch as a migration typically imposes a negative externality
on the others (Mussa 1978, Krugman 1991b and c). Specifically, we assume
that the the migration cost, C(t), in terms of utility loss for a migrant at
time t is
¯
¯
¯·
¯
¯
(35)
C(t) = ¯λ (t)¯¯ /δ
·

where λ (t) represents the flow of skilled moving from one region to the other
and δ > 0 a positive constant. It is positive (negative) when skilled workers
move from B to A (from A to B).
Consider the following case that will be relevant for the stability analysis
e ∈ (0, 1]. Without loss of generality, let the
of a steady-state equilibrium at λ
e Suppose that T > 0 exists such
initial distribution of skilled be lower than λ.
that a flow of skilled from B to A starts at 0 and stops at T . Hence we have
·

λ (t) > 0
e
λ (t) = λ

t ∈ (0, T )

(36)

t≥T

In this case, all the skilled residing in region B are identical except for their
migration time. As a result, we can identify them on the basis of their migration time: for each t ∈ [0, T ), denote by W (0; t) the lifetime wage of a
skilled who migrates from B to A at time t, that is,
Z t
Z ∞
−γs
W (0; t) =
e wB (s)ds +
e−γs wA (s)ds
(37)
0

t

Then, using (6) and (35), the lifetime utility of such a migrant is given by
16

·

U(0; t) = V (0; t) − e−γt λ (t)/δ

(38)

where V (0; t) is the lifetime utility gross of migration costs. Using (5) and
(7), V (0; t) may be determined as follows:

V (0; t) =

1
1
lnγ + ln[aH + W (0; t)]
γ
γ
·Z t
Z
−γs
−µ
e ln[PB (s)]ds +
0

(39)
∞

−γs

e

t

¸
ln[PA (s)]ds

Furthermore, since in equilibrium the skilled residing in region B do not want
to delay their migration beyond T (Fukao and Bénabou, 1993), it must be
that
lim C(t) = 0

t→T

Taking the limit of (38), we therefore obtain
U(0; T ) = V (0; T )
1
1
lnγ + ln[aH + W (0; T )]
=
γ
γ
·Z T
Z
−γs
e ln[PB (s)]ds +
−µ
0

T

(40)

∞

−γs

e

¸
ln[PA (s)]ds

Since, in equilibrium, all migrants are indiﬀerent about their migration
time, it must be that U (0; t) = U (0; T ) for all t ∈ (0, T ). Therefore, using
(38), (39) and (40), we get
·

λ (t) = δeγt [V (0; t) − V (0; T )]
(41)
·
·
¸
¸
Z T
δ γt
aH + W (0; t)
PA (s)
=
e−γs ln
e ln
− δµeγt
ds
γ
aH + W (0; T )
PB (s)
t
for any t ∈ (0, T ). This expression describes the equilibrium migration dynamics of skilled workers under the expectation (36), while δ is the speed of
adjustment in workers’ migration.
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In the next sections, the following two polar cases will be considered.
In the first, patents are costlessly mobile, presumably because the technology required to produce the new varieties is available everywhere or because
blueprints developed in a region requires no adjustments when used in another region (there is no need for the “tropicalization” of technology). In
the second case, patents are perfectly immobile and, hence, the corresponding varieties must be produced in the region in which the patents have been
developed. This might be due to the fact that transferring technologies from
one region to the other turns out to be especially hard.

3

Agglomeration and growth when production is footloose

3.1

The market outcome

Consider the benchmark case in which firms are footloose in that they are
free to produce any new variety anywhere. In other words, a firm producing
a specific variety can freely choose its location at each time t, regardless of
the region where the patent was developed. Therefore, at any given time, if
both MA and MB are positive, firms’ profits at that time must be identical
across regions. This in turn implies by (18) that qA∗ = qB∗ . Hence, using (17)
as well as EA + EB ≡ E ∗ and MA + MB ≡ M, we obtain
MA =
so that

EA − φEB
M
(1 − φ)E ∗

MB =

MA > 0 and MB > 0

EB − φEA
M
(1 − φ)E ∗

iﬀ φ < EA /EB < 1/φ

(42)

(43)

Substituting (42) into (16) and (17) respectively leads to
Pr = (1/ρ)[(1 + φ)(Er /E ∗ )M]−1/(σ−1)

(44)

qA∗ = qB∗ = µρE ∗ /M

(45)

and
In a similar way, it can be shown that
MA = M

and MB = 0
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iﬀ EA /EB ≥ 1/φ

(46)

PA = (1/ρ)M −1/(σ−1)

PB = (1/ρ)(φM)−1/(σ−1)

qA∗ = µρE ∗ /M ≥ qB∗ = µρ[φEA + EB /φ]/M

(47)
(48)

Likewise, we have
MA = 0 and MB = M
−1/(σ−1)

PA = (1/ρ)(φM)

iﬀ EA /EB ≤ φ

and PB = (1/ρ)M

−1/(σ−1)

qA∗ = µρ[EA /φ + φEB ] ≤ qB∗ = µρE ∗ /M

(49)
(50)
(51)

In the three cases, the equilibrium profit common to all M-firms is given by
µE ∗
σM
in which we have used (18), (45), (48) and (51).
π∗ ≡ max{π∗A , π ∗B } =

3.1.1

(52)

The ss-growth path when λ is fixed

To start with, we choose any λ ∈ [0, 1] and study the steady-state growth path
( in short, the ss-growth path) under that specific λ. Given (30), the number
of patents (which is equal to the number of M-firms) at time t is such that
M(t) = M0 eg(λ)t

(53)

where M0 is the initial number of varieties. Using (52), the asset value of a
firm at time t is as follows:

Π(t) ≡
=

Z

t

Z

∞
∞

e−γ(τ −t) π∗ (τ )dτ ,
e−γ(τ −t)

t

(54)

µE ∗
dτ
σM(τ )

which is also identical to the equilibrium price of any new patent developed
at that time (recall that the place where a patent is developed is immaterial).
Hence, the asset value of all firms in the modern sector at time t is such that
Z
µE ∗ ∞ −γ(τ −t) M (t)
M (t) Π (t) =
dτ
e
σ t
M (τ )
Since M (t) /M (τ ) = exp[−g (λ) (τ − t)] by (30), we obtain
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M (t) Π (t) =

µE ∗
≡ a∗ (λ)
σ[γ + g (λ)]

(55)

which is constant over time. Substituting a∗ (λ) for MΠr in (31) therefore
yields the equilibrium wage rate of the skilled in each region:
wA (λ) = a∗ (λ) k[λ + η(1 − λ)] ≡ a∗ (λ) kA (λ)
wB (λ) = a∗ (λ) k(1 − λ + ηλ) ≡ a∗ (λ)kB (λ)

(56)
(57)

Since, given (34), aH = a∗ (λ) and Wj (0) = wr (λ) /γ for each skilled
living in region r, (33) implies that the total expenditure of all workers in
region r at any time equals
L
+ λr γ[a∗ (λ) + wr (λ) /γ]
2
L
=
+ λr a∗ (λ) [γ + kr (λ)]
2

Er (λ) =

(58)

using (56) and (57), which leads to
L/2 + λa∗ (λ) [γ + kA (λ)]
EA (λ)
=
EB (λ)
L/2 + (1 − λ) a∗ (λ) [γ + kB (λ)]

(59)

It is then readily verified that

while10

EA (1)
σ+µ
=
EB (1)
σ−µ

EA (1/2)
=1
EB (1/2)

EA (0)
σ−µ
=
EB (0)
σ+µ

(60)

d[EA (λ) /EB (λ)]
>0
λ ∈ (0, 1)
(61)
dλ
Regarding the ss-growth path under the chosen value of λ, there are two
diﬀerent configurations that depend on the value of φ ≡ Υ−(σ−1) . First, when
the transport cost of the M-good is such that
Υσ−1 ≡ 1/φ ≥
10

σ+µ
σ−µ

(62)

Since EA (λ) + EB (λ) = E ∗ is constant, it is suﬃcient to show that EA (λ) increases
with λ, a property that follows immediately.
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then we have the situation depicted in Figure 1.
Figure 1: The expenditure ratio under high transport costs

Given (60) and (61), (62) implies that
φ<

EA (λ)
< 1/φ
EB (λ)

λ ∈ [0, 1]

(63)

Hence, it follows from (43) that, along the ss-growth path associated with
our chosen value of λ, the M-good is always produced in both regions. This
should not come as a surprise since we consider a situation in which the
transport cost of this good is high.
Second, when the transport cost of the M-good is such that
Υσ−1 ≡ 1/φ ≤

σ+µ
σ−µ

then we have the situation described in Figure 2.
Figure 2: The expenditure ratio under low transport costs

We see that, for λ suﬃciently close to 1/2 (that is, when λ is between λ0 and
λ00 ), (63) holds so that the M-good is produced in both regions. However,
when λ is larger than λ00 or smaller than λ0 , we have
EA (λ)
≥ 1/φ ≡ Υσ−1
EB (λ)

or

EA (λ)
≤ φ ≡ Υ−(σ−1)
EB (λ)

Accordingly, by (46) and (49), the M-good is entirely produced in the region
that has the greater share of the R-sector. Again, this is not very surprising
since we consider the case of low transport cost for the M-good. The location
of the M-sector is then driven by the home market eﬀect generated by the
larger share of skilled workers.
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3.1.2

The ss-growth path when migration is allowed

So far, we have examined the growth path under a fixed distribution of
skilled workers between the two regions. Using the results above, we are now
equipped to study the steady-state growth when these workers are free to
move but choose not to do so. For that, we must compare the lifetime utility
levels of the skilled in the two regions associated with the growth path under
any fixed λ and determine the values of λ for which this is an equilibrium.
In (6), we may neglect the last term because no migration arises in a
steady-state equilibrium. Then, for the chosen value of λ, Vr (0; λ) stands
for the lifetime utility of a skilled worker in region r, while vr (t; λ) is the
corresponding instantaneous utility at time t. This means that
Z ∞
Vr (0; λ) =
e−γt ln[vr (t; λ)]dt
(64)
0

so that

VA (0; λ) − VB (0; λ) =

Z

∞

0

−γt

e

¸
vA (t; λ)
dt
ln
vB (t; λ)
·

(65)

Using (7), (33), (56) and (57), the expenditure of each skilled worker in region
r is
²r = a∗ (λ)[γ + kr (λ)]
Applying (5), we get
vr (t; λ) = a∗ (λ)[γ + kr (λ)][Pr (t)]−µ

(66)

·
¸−µ
vA (t; λ)
γ + kA (λ) PA (t)
=
vB (t; λ)
γ + kB (λ) PB (t)

(67)

which leads to

Hence, using (44), (47) and (50) respectively, we obtain
·

¸−µ ·
¸µ/(σ−1)
PA (t)
EA (λ)
=
PB (t)
EB (λ)
·
¸−µ
PA (t)
= φ−µ/(σ−1)
PB (t)
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φ < EA /EB < 1/φ
EA /EB ≥ 1/φ

(68)
(69)

·

PA (t)
PB (t)

¸−µ

= φµ/(σ−1)

EA /EB ≤ φ

(70)

where the expenditure ratio EA (λ) /EB (λ) is given by (59). Among other
things, these expressions imply that the ratio (67) is the same over time when
λ is fixed.
Setting
Φ(λ) ≡

vA (t; λ)
vB (t; λ)

we have
VA (0; λ) − VB (0; λ) =

1
ln Φ(λ)
γ

(71)

and, hence,
>
>
VA (0; λ) VB (0; λ) as Φ(λ) 1
<
<
It is then readily verified that

(72)

Φ(1/2) = 1
so that
VA (0; 1/2) = VB (0; 1/2)

(73)

thus implying that full dispersion is always a steady-state equilibrium.
Furthermore, (61) means that EA (λ) /EB (λ) increases with λ. Similarly,
for η < 1, kA (λ) is increasing while kB (λ) is decreasing in λ while, for η = 1,
kA (λ) = kB (λ) = 1 for all λ. Thus, for any given η ∈ [0, 1], it follows from
(67) as well as from (68)-(70) that
dΦ(λ)
≥0
λ ∈ (0, 1)
dλ
so that we may conclude by using (71) that
d[VA (0; λ) − VB (0; λ)]
≥0
dλ
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λ ∈ (0, 1)

(74)

(75)

Observe also that, since φ < EA (λ)/EB (λ) < 1/φ holds in a neighborhood
of λ = 1/2, (74) and (75) hold with a strict inequality in that neighborhood.
Therefore, we may conclude that
VA (0; λ) R VB (0; λ)

as λ R 1/2

These inequalities imply that the economy can be in a steady-state equilibrium under three diﬀerent values of λ only, i.e., λ = 1, λ = 0 and λ = 1/2.
They also suggest that the equilibrium λ = 1/2 is unstable, while the
equilibria λ = 1 and λ = 0 are stable. Note, however, that the self-fulfilling
nature of the migration process makes stability more diﬃcult to define. Indeed, our model may yield several perfect-foresight solutions under the same
initial distribution of skilled workers, λ0 . Consequently, for a given ss-growth
∼
e (= 0, 1/2, 1), there may exist a neighborhood Λ of λ such that
path under λ
for each λ0 ∈ Λ an equilibrium path based on a certain expectation converges to this ss-growth path, while another equilibrium path based on another expectation diverges from the same ss-growth path. In this case, is
the ss-growth path stable or unstable? A natural way to escape from such
a diﬃculty is to impose a priori some reasonable restriction on the expectations which must be satisfied when an equilibrium path converges to the
ss-growth path in question. Since there is perfect foresight, this is equivalent
to imposing a restriction on the equilibrium path itself. More precisely, we
introduce the following restriction:
e ∈ [0, 1] and λ0 ∈ [0, 1] such that λ0 6= λ.
e If {λ (t)}∞ is an
Let λ
t=0
equilibrium path satisfying the initial condition λ(0) = λ0 , this path satisfies
e (mc-hypothesis) when there
the monotonic convergence hypothesis under λ
exists 0 < T ≤ ∞ such that
·

e λ (t) > 0 for t ∈ (0, T )
when λ0 < λ
e for t ≥ T
λ(t) = λ
·

e λ (t) < 0 for t ∈ (0, T )
when λ0 > λ
e for t ≥ T
λ(t) = λ

(76)

(77)

e is said to be stable if there exists a neighborhood
The ss-growth path under λ
e such that, for any λ0 ∈ Λ with λ0 6= λ,
e there exists an equilibrium
Λ of λ
e
path which satisfies the mc-hypothesis under λ.11 The ss-growth path under
11

e is defined within the subspace [0, 1].
A neighborhood Λ of λ
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e is said to be unstable when there is no such a neighborhood of λ.
e Observe
λ
that conditions (76) and (77) are satisfied when the economy moves on a
e the same holds when the economy moves on the
‘stable arm’ leading to λ;
e We show in the Appendix that λ
e = 1/2
outer part of a ‘spiral’ leading to λ.
e = 0, 1 are stable under the mc-hypothesis.
is unstable while λ
It remains to consider the distribution of the M-sector in the case λ = 1.
The R-sector is entirely agglomerated in region A. However, this is not
necessarily true for the location of the M-sector since patents are costlessly
mobile. We show below that two diﬀerent patterns may emerge according to
the values of the transport costs of the M-good.
As shown by Figure 11.1, when the transport cost of the M-good is so
high that relation (62) holds, this good is always produced in the two regions.
In particular, using (42) and the first relation in (60), we see that

0<

σ − µ − φ(σ + µ)
MB (1)
=
<1
MA (1)
σ + µ − φ(σ − µ)

iﬀ Υσ−1 ≡ 1/φ >

σ+µ
σ−µ

(78)

We call this spatial configuration a core-periphery pattern of type 1: the core
region contains the entire R-sector and the larger share of the M-production
sector (but not all of it).
As Υσ−1 ≡ 1/φ decreases towards (σ + µ)/(σ − µ), the ratio MB /MA in
(78) decreases continuously towards zero. Eventually we reach the situation
in which
σ+µ
(79)
σ−µ
In this spatial configuration, called a core-periphery pattern of type 2, the
core region contains entirely the R- and M-sectors.
Consequently, we may conclude as follows.
MA = M

iﬀ Υσ−1 ≡ 1/φ ≤

and MB = 0

Proposition 1 When patents are freely mobile, the stable spatial configuration exhibits
(i) a dominant agglomeration involving entirely the innovation sector and
a large fraction of the modern sector in the same region when
Υσ−1 >
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σ+µ
σ−µ

(80)

(ii) a global agglomeration involving entirely the innovation and the modern sectors in the same region when
Υσ−1 ≤

σ+µ
σ−µ

(81)

As the transport cost parameter Υ decreases towards 1, the transition from
one pattern to the other occurs smoothly.
In either type-1 or type-2 core-periphery structure, the whole R-sector
is agglomerated in the core region. Since the origin of the patents does not
matter, the R&D firms are able to take full advantage of being agglomerated.
Hence, when patents are footloose, the symmetric spatial configuration (in
which each region contains half of each M- and R-sector) is never a stable
outcome. Such a strong tendency towards concentration is due to the lack
of a suﬃciently powerful dispersion force. This will become clearer after our
analysis of the next case.

3.2

Should we mind the gap?

The analysis above suggests that the pace of growth is faster when agglomeration arises. It is, therefore, tempting to conclude that there is a conflict
between growth and spatial equity in that the peripheral region would be a
loser when growth is boosted by the agglomeration of mobile activities. This
would be so in a zero-sum game but ours is not. Quite the contrary. As
we will see, there might be only gainers in our game, although some regions
would gain more than others. This is because global growth may be strong
enough for everybody, including the unskilled who live in the peripheral region,
to be better oﬀ.
In order to study some of the main aspects of the trade-oﬀ between growth
and equity, we assume that the economy is initially on a ss-growth path
involving dispersion (λ = 1/2). From the spatial equity standpoint, this
is the best possible outcome since both types of workers reach respectively
the same utility level regardless of the region in which they live. Although
this outcome is unstable, one could imagine to enforce it by controlling the
mobility of the skilled.
Assume now that the economy is left unrestricted so that any small perturbation will lead the economy toward a core-periphery structure in which
all skilled are agglomerated in, say, region A so that λ = 1. We also assume
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that, in (41), the speed of adjustment (δ) is suﬃciently large for the transition period to be short and, hence, the comparison of the two patterns to be
meaningful. There are three groups of individuals to consider: the unskilled
residing in A and B, respectively, as well as the skilled.
Consider first the case of a core-periphery-structure of type 1, so that
transport costs are high in the sense of (80). For the unskilled, we know that
wrL = ²Lr = 1 for r = A, B so that (5) becomes
vrL (t; λ) = [Pr (t)]−µ
Using (44), (53), (55), and (58), this implies
vAL (t; 1)
=
vAL (t; 1/2)

µ

σ+µ
σ

¶µ/(σ−1)

exp

½

·
µ
¶¸ ¾
1+η
µ
1−k
t
σ−1
2

which always exceeds one since µ > 0. Hence, using (65) for the L-workers
"
¡ 1+η ¢
µ
¶#
1
−
k
µ
σ
+
µ
2
+ ln
> 0 (82)
VAL (0; 1) − VAL (0; 1/2) =
γ(σ − 1)
γ
σ
so that the unskilled residing in the core region always prefer agglomeration
to dispersion. Regarding the unskilled living in the periphery, we obtain
vBL (t; 1)
=
vBL (t; 1/2)

µ

σ−µ
σ

¶µ/(σ−1)

exp

½

·
µ
¶¸ ¾
1+η
µ
1−k
t
σ−1
2

so that
"
¡ 1+η ¢
µ
¶#
1
−
k
µ
σ
2
VBL (0; 1) − VBL (0; 1/2) =
− ln
γ(σ − 1)
γ
σ−µ

(83)

The first term inside the bracketed expression stands for the growth eﬀect
associated with the agglomeration of the R-sector. More precisely, given
that g(1) = k(1) = 1 and g(1/2) = k[(1 + η)/2], the numerator of the first
term represents the increase in the growth rate of varieties in the economy
due to the R-sector agglomeration into the core region; thus the first term
represents the life-time impact of agglomeration on consumers’ welfare. It
is strictly positive if and only if η < 1. The second term represents the
disadvantage of being located in the peripheral region, which is measured by
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the relative increase in the price index of the M-goods in region B. Given
(83), the unskilled living in the periphery prefer agglomeration to dispersion
if and only if
¡ ¢
µ
¶
1 − k 1+η
σ
2
> ln
(84)
γ
σ−µ
namely when the extra growth boosted by agglomerating the R&D sector in
one region is suﬃciently large. This is more likely, the lower the discount rate
(γ), the weaker the spillover eﬀect (η), and the larger the size of the modern
sector (µ); on the other hand, more product diﬀerentiation (σ falls) enhances
the locational disadvantage of the periphery. Thus, the unskilled residing in
the lagging region prefer a core-periphery structure to a dispersed one when
the former leads to a suﬃciently high rate of growth in the global economy.
In this case, however, there is a welfare gap between the unskilled located in
the core and the periphery. Stated diﬀerently, growth generates inequalities
within the unskilled who are treated diﬀerently according to the region in
which they live. Specifically, when λ = 1, we have
µ
¶µ/(σ−1)
vAL (t; 1)
σ+µ
=
vBL (t; 1)
σ−µ
so that the welfare gap is
VAL (0; 1)

−

VBL (0; 1)

µ
¶
σ+µ
µ
ln
>0
=
γ(σ − 1)
σ−µ

(85)

It remains to consider the skilled. Using (66), we obtain
vAH (t; 1)
vAL (t; 1)
=
vAH (t; 1/2)
vAL (t; 1/2)

Thus, when they are agglomerated, the well-being of the skilled increases by
the same proportion as the unskilled residing in the core. Indeed,
"
¡ 1+η ¢
µ
¶#
1
−
k
σ
+
µ
µ
2
VAH (0; 1) − VAH (0; 1/2) =
+ ln
>0
γ(σ − 1)
γ
σ
so that the skilled always prefer the agglomerated pattern.
Consider now a core-periphery-structure of type 2, thus implying that
transport costs are low (see (81)). Repeating the same argument as in the
foregoing, we obtain the following inequalities:
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"
¡ 1+η ¢
¶#
µ
1
−
k
2
µ
2
+ ln
VAL (0; 1) − VAL (0; 1/2) =
γ(σ − 1)
γ
1 + Υ−(σ−1)
"
¡ 1+η ¢
µ
¶#
σ−1
1
−
k
1
+
Υ
µ
2
VBL (0; 1) − VBL (0; 1/2) =
− ln
(85a)
γ(σ − 1)
γ
2
In this case, the unskilled living in B prefer the core-periphery structure if
and only if
¡ ¢
µ
¶
1 − k 1+η
1 + Υσ−1
2
> ln
(86)
γ
2

Hence, the lower the transport costs, the more likely the unskilled in the
periphery are better oﬀ under agglomeration.
Finally, under the core-periphery structure, the welfare gap within the
unskilled population is given by
µ
ln Υ > 0
γ
Summarizing all the results above, we may conclude as follows.
VAL (0; 1) − VBL (0; 1) =

(87)

Proposition 2 Assume that patents are freely mobile.. Then, the welfare
levels of the three group of workers (the skilled, the unskilled in region A
and the unskilled in region B) under the core-periphery growth path Paretodominates the symmetric growth path if and only if the additional growth
boosted by agglomerating the R&D sector in one region is suﬃciently large:
¡ ¢
µ
¶
1 − k 1+η
σ+µ
σ
2
> ln
when Υσ−1 >
γ
σ−µ
σ−µ
or
¡ ¢
µ
¶
1 − k 1+η
1 + Υσ−1
2
> ln
γ
2

when Υσ−1 ≤

As expected, at the border case where
Υσ−1 =
29

σ+µ
σ−µ

σ+µ
σ−µ

(84) and (86) (as well as (85) and (87)) are identical.
Finally, note that (86) has an interesting implication: when the spillover
eﬀect is global (η = 1), the unskilled residing in region B are always worse
oﬀ in the core-periphery structure than under dispersion. This is because
there is no growth eﬀect triggered by agglomeration while the adverse eﬀect
of the price-index on the unskilled in region B is still there. Consequently,
footloose knowledge (if any) would have some unexpected eﬀects: it would
aﬀect negatively the extra growth boosted by agglomeration without aﬀecting
the emergence of a core-periphery structure that makes those in the periphery
worse oﬀ.

4

Agglomeration and growth in the presence
of barriers to innovation transfer

Let us now focus on the other extreme case in which cultural, social and/or
political barriers prevent the adoption of innovations coming from the other
region. We capture this idea by assuming that patents developed in one region
cannot be transferred to the other. In order to produce a particular variety of
the M-good, the corresponding patent must be developed within this region
prior to production. Stated diﬀerently, the development and production of
any variety must occur within the same region.
In the sequel, we follow an approach similar to that taken in the previous section. First, we characterize ss-growth path under any given regional
share of skilled workers. Second, we determine which ss-growth path is an
equilibrium. For that, no migration must occur. In the present context, this
leads us to compare not only the ratio of utility levels but also the nominal
wages rate and price indices in the two regions. Indeed, if one region has
a higher nominal wage rate while the other has a lower price index along
a steady state growth path, a skilled worker could be able to improve his
intertemporal utility by residing in a region for some part of his lifetime and
in the other for the rest of the time.12 We show that an ss-growth path
under any asymmetric and interior distribution of skilled workers (i.e., any λ
such that 0 < λ < 1 and λ 6= 1/2) is not migration-proof, thus leaving only
12

In the previous section, this is not an issue because a situation in which one region has
a higher nominal wage rate while the other has a lower price index along a steady-state
growth path never arises.
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the core-periphery configuration and the symmetric configuration as possible
equilibria. Finally, using the migration dynamics (41), we examine which
paths are stable. It turns out that when the transport cost of the M-good
is suﬃciently high, the ss-growth path under a core-periphery structure is
not an equilibrium, whereas the symmetric growth path may be unstable.
This means that there may exist a range of Υ in which there exists no stable
equilibrium-ss-growth path. We show that in such a situation, there exists a
quasi-ss-growth path along which the cross-migration of skilled workers occurs
cyclically while the distribution of the labor size, λ, itself is kept constant
over time.

4.1

The market outcome

Under the assumption of immobility of patents, the number of M-varieties
produced in region r at each time t is equal to the cumulative number of
patents previously developed in this region. Thus, using the patent production function (28), we get
·

M r = kr (λ)λr M

r = A, B

(88)

where λA ≡ λ and λB = 1 − λ.
As before, we choose any λ ∈ [0, 1] and study the growth path under that
specific λ. In this context, using (30), the number of patents available in the
economy at time t, given by M(t) ≡ MA (t) + MB (t), is still given by (53).
Hence, rewriting (88) leads to
·

g(λ)t

M r = kr (λ) λr M0 e

t≥0

where M0 is the initial number of varieties in the global economy. Solving
this diﬀerential equation, we obtain

where

Mr (t) = [Mr (0) − θr (λ) M0 ] + θr (λ) M0 eg(λ)t

(89)

kr (λ) λr
r = A, B
(90)
g (λ)
represents the share of region r’s contribution to the growth in the total
number of varieties. Clearly, (29) implies that θA (λ) + θB (λ) = 1. It also
follows from (89) that
θr (λ) ≡
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Mr (t)
lim
= θr (λ)
t→∞ M(t)

·

and

M r (t)
lim
= g(λ)
t→∞ Mr (t)

(91)

where the convergence process is monotonic.
Using (89), it is readily verified that, in each region r, the growth rate is
constant over time if and only if
(92)

Mr (0) = θr (λ) M0
In this case, and only in this case, we have
Mr (t)
= θr (λ) and
M(t)

·

M r (t)
= g(λ)
Mr (t)

t≥0

(93)

Mr (t) = θr (λ)M(t) = θr (λ) M0 eg(λ)t

t≥0

(94)

so that

In other words, under any fixed λ ∈ [0, 1], there exists a ss-growth path if
and only if the initial number of patents in each region is given by (92).
When (92) does not hold, (91) implies that the growth path under a fixed λ
approaches the ss-growth path under λ when t → ∞.
4.1.1

The ss-growth path when λ is fixed

We first characterize the ss-growth path under any fixed λ ∈ [0, 1]. Substituting (94) into (16) and (17), while omitting t, yields

qr∗

Pr = (1/ρ) {M[θr (λ) + φθs (λ)]}−1/(σ−1)

(95)

·
¸
Er
φEs
µρ
+
=
M θr (λ) + φθs (λ) φθr (λ) + θs (λ)

(96)

Consequently, using (18) and (96), the asset value of an M-firm in region r
at time t is given by
Z ∞
e−γ(τ −t) π ∗r (τ )dτ
(97)
Πr (t) =
t
·
¸
Er
φEs
µ
+
=
σ[γ + g (λ)]M(t) θr (λ) + φθs (λ) φθr (λ) + θs (λ)
32

where, from (32) and (33), Er is given by
L
+ λr γ[aH + Wr (0)]
(98)
2
which is independent of time. In order to determine aH and Wr (0), we use
(94) and (97) in order to obtain
Er =

·
¸
Er
φEs
µθr (λ)
+
Mr (t) Πr (t) =
σ[γ + g (λ)] θr (λ) + φθs (λ) φθr (λ) + θs (λ)

(99)

which is also independent of time. Substituting (99) into (34) yields the
equilibrium asset value of a skilled aH = a∗ (λ) as a function of λ:
a∗ (λ) =

µE ∗
σ[γ + g (λ)]

(100)

which is identical to (55). Furthermore, using (31), (93) and (99) leads to
wr (t) = Πr (t)M(t)kr (λ) = Πr (t)Mr (t)kr (λ) /θr (λ)
·
¸
µkr (λ)
Er
φEs
=
+
σ[γ + g (λ)] θr (λ) + φθs (λ) φθr (λ) + θs (λ)

(101)

which is also independent of time. As a result, we have
Z

∞

e−γt wr (t) dt
(102)
·
¸
Er
φEs
µkr (λ)
+
=
γσ[γ + g (λ)] θr (λ) + φθs (λ) φθr (λ) + θs (λ)

Wr (0) =

0

Substituting (100) and (102) into (98) yields
·
½
¸¾
L
Er
µλr
φEs
∗
γE + kr (λ)
+
Er = +
2 σ (γ + g(λ))
θr (λ) + φθs (λ) φθr (λ) + θs (λ)
for r = A, B. Solving this pair of linear equations for Er and Es , we obtain
Er∗

(λ) =

L
2

+

1−

µg(λ)E ∗
[ γ λ
σ[γ+g(λ)] g(λ) r

+

φθr (λ)
]
φθr (λ)+θs (λ)

(1−φ2 )θr (λ)θs (λ)
µg(λ)
σ[γ+g(λ)] [θr (λ)+φθs (λ)][φθr (λ)+θs (λ)]
33

(103)

in which r = A, B, λA = λ and λB = 1 − λ.
Finally, substituting (103) into (101) yields the equilibrium wage in region
r as a function of λ:
wr∗ (λ)

·
¸
φEs∗ (λ)
Er∗ (λ)
µkr (λ)
+
=
σ[γ + g (λ)] θr (λ) + φθs (λ) φθr (λ) + θs (λ)

(104)

which leads to the equilibrium lifetime wage in region r:
Wr∗ (0; λ) =

wr∗ (λ)
γ

(105)

In turn, using (100) and (105) in (23) yields the equilibrium expenditure of
a skilled worker living in region r:
∗
∗
²H
r (λ) = γ [a (λ) + Wr (0; λ)]

4.1.2

(106)

The ss-growth path when migration is allowed

So far, we have examined the ss-growth path under a fixed distribution of
skilled workers between the two regions. Using those results, we may determine the equilibrium ss-growth path along which no skilled worker has an
incentive to move at any time t ≥ 0.
For any chosen value of λ, applying (5) together with the expenditure
function (106), we can obtain the indirect utility of each skilled worker in
region r at time t:
vr (t; λ) = γ [a∗ (λ) + Wr∗ (0; λ)] [Pr (t, λ)]−µ
Let pA/B (λ) be the price index ratio defined by
·
¸1/(σ−1)
φθA (λ) + θB (λ)
PA (t, λ)
=
pA/B (λ) ≡
PB (t, λ)
θA (λ) + φθB (λ)

(107)

which is independent of time. Then, using (95) and (105), we get
∗
¤−µ
(λ) £
γa∗ (λ) + wA
vA (t; λ)
= ∗
pA/B (λ)
∗
vB (t; λ)
γa (λ) + wB (λ)
·
¸µ/(σ−1)
∗
γa∗ (λ) + wA
(λ) θA (λ) + φθB (λ)
=
∗
γa∗ (λ) + wB
(λ) φθA (λ) + θB (λ)

Φ(λ) ≡

34

(108)

which is also independent of time. Hence, (71) and (72) still hold.
Therefore, for the ss-growth path under a fixed λ to be migration-proof,
it must be that Φ(λ) = 1 when λ ∈ (0, 1), while Φ(λ) ≥ 1 when λ = 1.
However, for the reason explained above, this condition is not suﬃcient. In
order to find a suﬃcient conditions for a migration-proof ss-growth path, we
must consider every possible location path of a skilled worker described as
follows: let ϕ(·) be a piecewise continuous function on [0, ∞) such that either
ϕ(t) = 1 or ϕ(t) = 0 for each t ≥ 0, where ϕ(t) = 1 means that the skilled
worker in question resides in region A at time t while ϕ(t) = 0 implies that
he resides in region B. Given the ss-growth path under some fixed λ ∈ [0, 1],
let V (λ, ϕ(·)) ≡ V (0; λ, ϕ(·)) be the lifetime utility of a skilled worker when
he chooses the location path ϕ(·). Using (5), (7) and (23), we then obtain
V (λ, ϕ(·)) =

1
1
ln γ + ln [a∗ (λ) + W (λ, ϕ(·))]
γ
γ
Z ∞
−µ
e−γt {ϕ(t) ln PA (t) + (1 − ϕ(t)) ln PB (t, λ)} dt
0

1
1
=
ln γ + ln [a∗ (λ) + W (λ, ϕ(·))]
γ
γ
½
Z
Z
¤ ∞ −γt
£
e ϕ(t)dt +
−µ ln pA/B (λ)
0

∞

−γt

e

¾

ln PB (t, λ)dt

0

(108a)

where the lifetime wage income W (λ, ϕ(·)) is defined by
W (λ, ϕ(·)) ≡ W (0; λ, ϕ(·))
Z ∞
Z
−γt
∗
=
e ϕ(t)wA (λ)dt +
0

∞

0

For convenience, let
ϕ≡γ

Z

∞

e−γt ϕ(t)dt

∗
e−γt [1 − ϕ(t)]wB
(λ)dt

(108b)

0

be the proportion of the “eﬀective time” spent in region A. Denoting V (λ, ϕ) ≡
V (λ, ϕ(·)) and W (λ, ϕ) ≡ W (λ, ϕ(·)), we may then rewrite these two functions as follows:
1
1
V (λ, ϕ) ≡
ln γ + ln [a∗ (λ) + W (λ, ϕ)]
γ
γ
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£
¤
µ
− ϕ ln pA/B (λ) − µ
γ

and

Z

∞

e−γt ln PB (t)dt

1
∗
∗
(λ) + (1 − ϕ)wB
(λ)]
[ϕwA
γ
Finally, substituting (108d) into (108c) yields
W (λ, ϕ) =

V (λ, ϕ) =

(108c)

0

1
∗
∗
ln[γa∗ (λ) + ϕwA
(λ) + (1 − ϕ)wB
(λ)]
γ
Z ∞
£
¤
µ
− ϕ ln pA/B (λ) − µ
e−γt ln PB (t, λ)dt
γ
0

(108d)

(109)

Hence, for a skilled worker, choosing the optimal location path amounts
to choosing the proportion of eﬀective time to be spent in region A that
maximizes (109).
By definition, we have 0 ≤ ϕ ≤ 1. Furthermore, ϕ = 1 if and only if
ϕ(t) = 1 for all t ≥ 0; likewise, ϕ = 0 if and only if ϕ(t) = 0 for all t ≥ 0.
Hence, given (64), we obtain V (λ, 1) = VA (0; λ) and V (λ, 0) = VB (0; λ).
Therefore, for any given any interior distribution λ ∈ (0, 1), the ss-growth
path under λ is migration-proof if and only if
V (λ, 1) = V (λ, 0) = max {V (λ, ϕ); ϕ ∈ [0, 1]}

(110)

while, the ss-growth path under a core-periphery distribution λ = 1 (say) is
migration-proof if and only if
V (1, 1) = max {V (1, ϕ); ϕ ∈ [0, 1]}

(111)

In order to examine when condition (110) or (111) holds, we take the
derivatives of (109) with respect to ϕ:
¾
½
∗
∗
(λ) − wB
(λ)
∂V (λ, ϕ)
1
wA
=
− µ ln[pA/B (λ)] (112)
∗
∗
∂ϕ
γ γa∗ (λ) + ϕwA
(λ) + (1 − ϕ)wB
(λ)
∗
∗
(λ) − wB
(λ)]2
∂ 2 V (λ, ϕ)
[wA
1
=−
≤0
(113)
∗
∗
∂ϕ2
γ [γa∗ (λ) + ϕwA
(λ) + (1 − ϕ)wB
(λ)]2
Let us first examine the case of an interior ss-growth path. Given any
λ ∈ (0, 1), it must be that V (λ, ·) is not strictly concave on [0, 1] for (110) to
hold. Given (113), this is so only when
∗
∗
(λ) = wB
(λ)
wA

36

which implies that V (λ, ·) is constant on [0, 1]. This, in turn, means that
(110) holds if and only if (112) is zero on [0, 1], thus implying that
pA/B (λ) = 1

(114)

namely, the two regions have the same price index..Recalling (90) and (107),
we easily see that (114) holds if and only if λ = 1/2. We may thus conclude
as follows:
Proposition 3 Assume that patents cannot be transferred between regions.
If an steady-state growth path which is not of the core-periphery type is an
equilibrium, then it is symmetric.
In short, when λ 6= 1/2 and V (λ, 0) = V (λ, 1), the wage rate is higher
in one region while the price index is lower in the other region. In this case,
the skilled are able to increase their lifetime utility by “changing places”
(formally, they “convexify” their location choices) rather than staying put
forever. Such an incentive to change place arises not only from the forwardlooking behavior of workers, but also from the presence of saving opportunities, which lead to the averaging of the consumption expenditure over time as
expressed in (23). Note that this result suggests the possibility of an equilibrium growth path along which the cross-migration of skilled workers occurs
periodically while the distribution of labor size, λ, itself is kept constant over
time. Indeed, we show in the next section the existence of such a growth path
with cross-migration.
Next, we come to the study of the ss-growth path under λ = 1 (i.e., a
core-periphery configuration). Since (113) implies that V (1, ϕ) is concave on
[0, 1], (111) holds if and only if
¯
∂V (1, ϕ) ¯¯
≥0
∂ϕ ¯ϕ=1
or, using (112), if and only if

Note that

∗
∗
¤
£
(1) − wB
(1)
wA
≥ µ ln pA/B (1)
∗
∗
γa (1) + wA (1)

θA (1) = 1 θB (1) = 1 g(1) = 1 kA (1) = 1 kB (1) = k(η)
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(115)

Hence, using (100), (103), (104), and (107), we obtain
∗
(1) = a∗ (1)
wA

(116)

£
¤
∗
(1) = a∗ (1) [k(η)/2σ] (σ + µ)φ + (σ − µ)φ−1
wB

(117)

pA/B (1) = φ1/(σ−1)

(118)

Substituting (116), (117) and (118) into (115) yields
£
¤
1 − [k(η)/2σ] (σ + µ)φ + (σ − µ)φ−1
µ
≥
ln φ
γ+1
σ−1
or, equivalently,
·

¸
1 + µ/σ
µ(γ + 1)
1 − µ/σ −1
Γ(φ) ≡ 1 − k(η)
+
φ+
φ
ln φ−1 ≥ 0
2
2
σ−1

(119)

When η = 0 and hence k(η) = 0, it holds by (121) that F (φ) > 0 for
any φ < 1; thus, the core-periphery structure is an equilibrium under any
Υ ≡ φ−1 > 1. That is, when there is no knowledge spillover from the core to
the periphery, the R&D activity can never move to the periphery and hence
the core-periphery structure is sustainable under any Υ.
The more interesting case is when η > 0 and hence k(η) > 0. In this
case, it is readily verified that
Γ(0) = −∞

Γ(1) ≥ 0

0

Γ (1) < 0,
0

and that Γ(φ) has a unique inflection point φ∗ ∈ (0, 1) such that Γ (φ∗ ) = 0.
Therefore, there exists a unique value φsustain ∈ (0, 1) such that
Γ(φsustain ) = 0

(120)

where Γ(φ) > 0 for φ ∈ (φsustain , 1) while Γ(φ) < 0 for φ < φsustain . Thus,
setting
Υsustain ≡ (φsustain )−1/(σ−1)
we may conclude as follows:
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Proposition 4 Suppose that patents cannot be transferred between regions.
Then,
(i) if η = 0 and hence there is no knowledge spillover between the two
regions, the ss-growth path under a core-periphery structure is an equilibrium
under any Υ > 1, while
(ii)if η > 0, there exists a unique sustain point, Υsustain > 1, such that
the ss-growth path under a core-periphery structure is an equilibrium if and
only if Υ ≤ Υsustain .
Assuming that η > 0, it is interesting to compare the nature of the sustain
point obtained here with that derived in the static core-periphery model of
Ottaviano(2001). First, setting λ = 1 in (107) with Φ(1) ≡ Φ(1; φ) and using
(116)-(118), we have
∗
γa∗ (1) + wA
(1) −µ/(σ−1)
φ
∗
∗
γa (1) + wB (1)
γ+1
£
¤ φ−µ/(σ−1)
=
γ + [k(η)/2σ] (σ + µ)φ + (σ − µ)φ−1

Φ(1; φ) =

(121)

As in a static model, suppose that we defined the “static sustain point,”
∧

denoted here φs−sust , by the condition
∧

Φ(1; φs−sust ) = 1

(122)

so that the lifetime utility is the same in the two regions (i.e. V (1, 1) =
∧

V (1, 0) when φ =φs−sust ). It then can be readily seen from (121) that there
∧

exists a unique value φs−sust ∈ (0, 1) if and only if
µ<σ−1

(123)

which corresponds to the “no black-hole condition” used in the core-periphery
model of Forslid and Ottaviano (2000), and Ottaviano(2001). However, as
seen above, the “true” sustain point (given by (120)) always exists whether
(123) is met or not. As a consequence, the other parameters being fixed, the
core-periphery configuration becomes unsustainable when the transport cost
Υ becomes suﬃcient large; that is, there is no “black-hole” in the present
context.
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∗
Second, when condition (122) holds, it follows from (121) that wA
(1) <
∧

∗
(1), implying that V (1, ·) is strictly concave on [0, 1]. Hence, when φ =φs−sust ,
wB
∧

(110) can never hold so that φs−sust < φsustain . Put diﬀerently, if we set
∧

∧

Υs−sust ≡ (φs−sust )−1/(σ−1) , we get
∧

Υsustain <Υs−sust

(123a)

Therefore, due to the incentive to change places, the core-periphery structure
is more diﬃcult to sustain in the present context than in the static model of
Ottaviano(2001) in which no opportunity for savings exists.
Finally, because k(η) increases with η, it follows from (119) and (120)
that
dΥsustain
<0
dη
As a result, when the spillover eﬀect in the R-sector becomes more global,
the disadvantage of the periphery in this activity is reduced and, accordingly,
the core-periphery structure is sustainable for a smaller range of Υ-values.
4.1.3

Stability of ss-growth paths

Since the case with η = 0 (i.e., no knowledge-spillover between the two regions) is rather unrealistic, let us assume hereafter that η > 0. Then, as
shown above, the ss-growth path under a core-periphery structure is an equilibrium only when the transport costs of M-goods are suﬃciently low so that
Υ ≤ Υsustain . In contrast, the symmetric ss-growth path is an equilibrium
under any transport parameter Υ. We examine the stability of the two types
of ss-growth paths.
As in the preceding section, the definition of the stability/instability of
an ss-growth path is based on the monotone convergence hypothesis (mchypothesis) introduced in Section 3.1.2. Here, however, we must take into
account the fact that, in addition to λ(t), we have now another physical
stock-variable(i.e., non-jumper),
m(t) ≡

MA (t)
,
M(t)

(126)

which represents the proportion of patents accumulated in region A at time
t ≥ 0, implying that 1 − m(t) represents that in region B. Note also that
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∼

∼

along the ss-growth path under λ, it holds by (93) that m(t) = θ(λ) for all
∼

t. In this context, the ss-growth path under λ is said to be stable if there
∼

∼

exists a neighborhood, Λ, of (λ, m) =(λ, θ(λ)) such that starting with any
∼ ∼ ∼

(λ0 , m0 ) ∈ Λ where (λ0 , m0 ) 6=(λ, θ (λ)), there exists an equilibrium path
which satisfies conditions (76) and (77) of the mc-hypothesis. The ss-growth
∼

path under λ is said to be unstable when there is no such a neighborhood of
∼

∼

(λ, θ(λ)).
When Υ < Υsustain , along the ss-growth path under a core-periphery
structure, skilled workers always strictly prefer residing in one region to residing in the other region. Hence, its stability is intuitively obvious, and we
omit the formal proof (which can be done in a similar manner as in Appendix
A). The examination of the stability/instability of the symmetric ss-growth
path is more diﬃcult because we must conduct a delicate analysis (around
the symmetric equilibrium) involving several diﬀerential equations. Here, we
provide an intuitive argument for determining the stability/instability of the
symmetric ss-growth path.13
Let Λ be a neighborhood of (λ, m) = (1/2, 1/2). Since the two regions
are symmetric, it is suﬃcient to focus on an equilibrium growth path starting
∼

with (λ0 , m0 ) ∈ Λ such that λ0 <λ= 1/2. Then, the mc-hypothesis reduces
to (76), which is equivalent to (36). Actually, the examination of the full
set of dynamics for the equilibrium growth path reveals that the convergence
of an equilibrium growth path to the symmetric ss-growth path (provided it
converges) takes an infinite time. Thus, setting T = ∞, the mc-hypothesis
(76) reduces to :
·

when λ0 < 1/2, λ (t) > 0 for t ∈ (0, ∞),
limt→∞ λ(t) = 1/2.

(127)

Rewriting (41) by setting T = ∞ and using (37), the associated migration
dynamics is given by
·

λ (t) = δ∆V (t) for t > 0
13

(128)

Because of its length due to technical complexity, the formal analysis of the stability/instability of the symmetric ss-growth path is left to another paper planned. The two
approaches, of course, yield the same result.
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where
∆V (t) ≡ eγt [V (0; t) − V (0; ∞)]
R ∞ −γτ
·
¸
e
[wA (τ ) − wB (τ )] dτ
eγt
t
ln 1 +
=
γ
a + WB (0)
·H
¸
Z ∞
PA (τ )
−γ(τ −t)
e
ln
dτ ,
−µ
PB (τ )
t

(129)

in which WB (0) ≡ W (0; ∞). Next, diﬀerentiating both sides of (126) in t
and using (30) and (38), we obtain
·

m= g(λ) [θA (λ) − m] .

(130)

Under the mc-hypothesis (127), dynamics (130) implies that
lim m(t) = θA (1/2) = 1/2.

t→∞

(131)

In turn, using (127) and (131), we can show that all variables in equation
(129) converges to those values associated with the symmetric ss-growth
Hence, in equation (129), by taking t suﬃciently large, the term
Rpath.
∞ −γτ
e
[wA (τ ) − wB (τ )] dτ becomes arbitrarily small for τ ≥ t. Thus, when
t
t is suﬃciently large, equation (129) can be safely approximated (by using
the approximation, ln(1 + x) ≈ x) as follows:
R ∞ −γ(τ −t)
·
¸
Z ∞
e
[w
(τ
)
−
w
(τ
)]
dτ
PA (τ )
A
B
−γ(τ
−t)
t
∆V (t) =
e
ln
−µ
dτ
γ [aH + WB (0)]
PB (τ )
t
(132)
Therefore, when (λ(t), m(t)) moves suﬃciently near the symmetric point
(1/2, 1/2), the value of ∆V (t) becomes arbitrarily small , and hence the
movement of λ is arbitrarily slow. In contrast, when λ moves very slowly,
the movement of m can be relatively fast. To show this, let λ be fixed at any
value. Then, the diﬀerential equation (130) yields the solution,
m(t) = θA (λ) + [m0 − θA (λ)] e−g(λ)t ,
indicating that even if the initial point mo is relatively far from θr (λ), the
value of m(t) rapidly approaches θA (λ). Therefore, when λ(t) is moving
suﬃciently slowly and t is suﬃciently large, we can safely use the following
approximation:
m(t) = θA (λ(t)).
(133)
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∼

Now, when λ(t) is moving arbitrarily slowly near λ= 1/2, the equilibrium value of each variable in the right-hand side of (132) can be approximated respectively by the value associated with the ss-growth path under
λ(t). That is, replacing wr (τ ), aH , WB (0) and PA (τ )/PB (τ ) respectively with
∗
wr∗ (λ(t)), a∗ (λ(t)), wB
(λ(t))/γ and pA/B (λ(t)), and then, omitting t in λ(t),
equation (132) can be approximately rewritten as a function of λ as follows:
¾
½ ∗
∗
¤
£
1 wA
(λ) − wB
(λ)
∆V (λ) =
(134)
− µ ln pA/B (λ)
∗
γ γa∗ (λ) + wB
(λ)

where a∗ (λ), wr∗ (λ) and pA/B (λ) are respectively given by (100), (104) and
(108).
For the mc-hypothesis (127) to hold, dynamics (128) requires that ∆V (t) ≡
∆V (λ(t)) be positive for t > 0. Given that ∆V (1/2) = 0, by taking λ0 suﬃciently close to 1/2, this condition holds if
¯
d∆V (λ) ¯¯
0
≡ ∆V (1/2) < 0,
(134)
¯
dλ
λ=1/2
implying that the symmetric ss-growth path is stable. Conversely, if
0

(135)

∆V (1/2) > 0,
∼

the mc-hypothesis under λ= 1/2 cannot be true, and hence the symmetric
growth path is unstable.
0
0
It turns out that the sign of ∆V (1/2) is the same with that of Φ (1/2) ≡
dΦ(λ)/dλ at λ = 1/2, where Φ(λ) is the instantaneous utility ratio given by
(108). That is, diﬀerentiating functions (108) and (133) respectively by λ,
∗
∗
then using that wA
(1/2) = wB
(1/2) and pA/B (1/2) = 1, we get
0

0

γ∆V (1/2) = Φ (1/2)
0

=

∗
∗
[wA
(λ) − wB
(λ)]λ=1/2
∗
γa∗ (1/2) + wB
(1/2)

where all derivatives are with respect to λ.
For convenience, let
Z≡

¤0
£
− µ pA/B (λ) λ=1/2

1 − Υ−(σ−1)
1−φ
≡
,
1+φ
1 + Υ−(σ−1)
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(136)

(137)

which is positive for all φ < 1(i.e., Υ > 1). Then, patient calculations using
(104), (107) and (103) yield that
¸·
¸
·
µ
g
2(1 − η)k0
(1 − η)k0
0
−
Z Z+
Φ (1/2) = 2 2 +
g
σ−1 γ+g
γ+g
½
¸¾
·
0
2γ
Z
(1 − η)k
2g
+ (1 − Z 2 ) 2 +
(138)
+
σ(γ+g)
γ+g g
g
−Z
µg

where we have used the following simplified expressions:
¯
dk(x) ¯¯
0
0 1+η
g ≡ g(1/2) and k ≡ k (
)≡
2
dx ¯x=(1+η)/2

(139)

Since 1 > Z > 0 and k0 is positive by assumption, the last two terms in
(138) are always positive. Thus, Φ0 (1/2) is positive if the first term in the
right-side of (138) is nonnegative, or
µ
γ
(1 + ) ≥ Z.
σ−1
g

(140)

In turn, since Z < 1, this condition always holds if
γ
µ
(1 + ) ≥ 1,
σ−1
g

(141)

implying that the symmetric ss-growth path is unstable under any value of
transport parameter Υ > 1. In particular, condition (141) holds if
σ−1≤µ

(142)

which corresponds to the “black-hole condition” used in the static coreperiphery models.14 Notice, however, that even if condition (142) does not
hold, if the ratio, γ/g, is suﬃciently large, then inequality (141) can hold and
hence the symmetric ss-growth path becomes unstable. To see the reason for
this, let us rewrite (106) by using (100) and (105) as follows:
∗
∗
εH
r (λ) = γa (λ) + wr (λ)
µE ∗
+ wr∗ (λ)
=
σ [1 + g(λ)/γ]
14

Recall that in the present context of the growth model here, there is no “black-hole.”
Condition (142) is simply a suﬃcient condition for inequality (141) to hold.
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Thus, in the expenditure of each skilled worker at each time, as the interest
rate γ (=the subjective discount rate) becomes higher in comparison with
growth rate g(λ), the proportion of the expenditure based on asset income,
γa∗ (λ), becomes relatively more important than that based on the wage
income, wr∗ (r). Hence, when λ becomes larger than 1/2, for example, the
total expenditure in region A, λεH
A (λ), can become larger than that in region
H
∗
∗
B, (1 − λ)εB (λ), even when wA < wB
. Therefore, through this expenditure
eﬀect based on the asset income, the symmetric ss-growth path becomes
unstable more easily as the interest rate γ is higher.
Summarizing the results, we may conclude as follows:
Proposition 5 Assume that patents cannot be transferred between regions.
If the derivative Φ0 (1/2) given by (138) is negative [positive], the symmetric
ss-growth path is stable [unstable]. In particular, if
µ
γ
(1 + ) ≥ 1,
σ−1
g
the symmetric ss-growth path is unstable, regardless of the value of transport
parameter Υ.
When the equation, Φ0 (1/2) = 1, has a unique solution for Z ∈ (0, 1), the
associated Υ is denoted Υbreak , which is called the “break point” of Υ in the
tradition of core-periphery models. That is, when Υbreak exists uniquely, we
can readily see that
Φ0 (1/2) ≷ 0 as Υ ≶ Υbreak ,
implying that when transport parameter Υ decreases gradually, the stability
of the symmetric ss-growth path is “broken” at Υ = Υbreak . In general, it
is not easy to obtain the explicit from of Υbreak analystically. As a specially
case, however, let us set15
η = 1 and γ = 0.
Then, we can readily obtain by using (138) that
·
¸1/(σ−1)
(σ + µ) (σ − 1 + µ)
Υbreak =
> 1.
(σ − µ) (σ − 1 − µ)
15

To be precise, γ = 0 means the limiting case of γ approaching zero.
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(142a)

It is interesting to observe that this functional form of Υbreak is identical
to that of the static core-periphery model by Forslid and Ottaviano [2000,
equ.(14)]. This coincidence has happened because of the two reasons: (1)
when η = 1, the knowledge externalities in the R&D is global, and hence no
regional advantage in R&D arises from the agglomeration of skilled workers.
(2) when γ approaches zero, we have by (105) and (106)
∗
∗
²H
r (λ) = γWr (0; λ) = wr (λ).

(142c)

That is, when the interest rate is zero, the expenditure of each skilled equals
the wage income at each time (along the ss-growth path under λ ≈ 1/2).
Therefore, under the parameter condition (142a), the present growth model
yields no additional force of agglomeration in comparison with that of the
static model by Forslid and Ottaviano (2000).16
Such a coincidence, however, does not carry over to the stability or the
existence of the equilibrium ss-growth path under a core-periphery structure.
Indeed, we have shown that the relation (123a) holds always, even when
η = 1 and γ = 0. This diﬀerence arises because in the present growth model,
even the interest is zero, each worker can make the averaging of lifetime
consumption expenditure (whereas it is impossible by assumption in static
models). In fact, setting γ = 0 in (115) and making the relation reverse, we
can see that as long as it holds that
∗
∗
1 − wB
(1)/wA
(1) < µ ln[pA/B (1)],

or,
∗
∗
wB
(1)/wA
(1) > 1 − µ ln[pA/B (1)],

(142d)

skilled workers do desire to reside in both regions along their lifetime to take
the advantage of regional diﬀerences in wage rates and price indices.

4.2

Existence of a quasi ss-growth path when ss-growth
paths are unstable

Suppose again that η > 0. Then, as shown in Proposition 4(ii), the ssgrowth path under a core-periphery structure is an equilibrium only when
16

Of course, in our model, the size of patents grows at a constant rate g(λ), which is
financed through the initial asset holding, a∗ (λ).
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the transport costs of M-goods are suﬃciently low so that Υ ≤ Υsustain .
Furthermore, as shown above, the symmetric ss-growth path may be unstable
regardless of the value of Υ. Since no other interior ss-growth path is an
equilibrium (Proposition 3), this means that there is a wide range of Υ in
which there exists no stable equilibrium ss-growth path. In such a case,
then, does the spatial configuration of the economy keep changing forever
without converging to any specific growth path? It turns out that when
Υ > Υsustain and when the symmetric ss-growth path is unstable, there exists
a quasi ss-growth path along which the cross-migration of skilled workers
occurs cyclically while the distribution of labor size, λ, itself is kept constant
over time.
To provide the formal definition of a quasi ss-growth path, we assume, as
in the preceding analysis of ss-growth paths, that the initial regional distributions of skilled labor and patens always satisfy condition (92). Thus, when
λ is fixed, the number of patents in each region is given by (94) at each t.
We represent, as in Section 4.1.2, the location path of each skilled worker,
j ∈ H ≡ [0, 1] , by a piecewise continuous function, ϕj (·), on [0, ∞) such
that either ϕj (t) = 1 or ϕj (t) = 0 for each t ≥ 0 , where ϕj (t) = 1 means
that worker j resides in region A at time t whereas ϕj (t) = 0 implies that
she resides in region B. In this context, we call an equilibrium spatial growth
path under the initial condition, λ(0) = λ ∈ [0, 1], a quasi-ss-growth
path
©
ª
under λ if the associated set of location paths of all workers, ϕj (·) |j ∈ H ,
satisfies the following three conditions:
Z 1
ϕj (t)dj = λ for all t ≥ 0,
(i)
0Z ∞
e−γt ϕj (t)dt = λ for all j ∈ H, and
(ii) γ
0

(iii) for each worker j ∈ H, ϕj (·) is an optimal location path for j

Condition (i) means that the distribution of skilled workers is always kept
constant at λ, while (ii) implies that the proportion of the eﬀective time spent
in region A is the same, λ, for all skilled workers.17 Although condition (iii)
is to hold on any equilibrium growth path, it is stated here explicitly for the
convenience of discussion below.
A remark is in order. Condition (i) implies that whenever there is a flow
of migration from region A to B, there is the same size of migration flow from
17

Recall that the proportion of the eﬀective time spent in region A is defined by (108a).
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B to A, and hence

·

λ (t) = 0 for all t ≥ 0.

(143)

C(t) = 0 for all t ≥ 0.

(144)

Furthermore, condition (ii) implies that except when λ = 1 or λ = 0,
such a flow of cross-migration must actually take place over a certain period
of time. Although it may be debatable how to define the migration cost
associated with such a cross-migration, for simplicity we here apply (35)
literally and assume that when (143) holds,18

When λ = 1(or, 0) and the ss-growth path under a core-periphery structure is an equilibrium, we obtain a degenerate case of quasi-ss-growth path by
setting ϕj (t) = 1 for all t ≥ 0 and j ∈ H. But, this is uninteresting because
no cross-migration actually takes place. Likewise, when λ = 1/2, by choosing location path appropriately, we can readily construct a quasi-ss-growth
path under 1/2, which is identical in all aspects(except the presence of crossmigration) to the symmetric ss-growth path obtained previously. Again, this
is uninteresting because location does not matter under a symmetric equilibrium.
Thus, our task here is to find the conditions which assure the existence
of a quasi-ss-growth path under some value of λ which is neither 0, 1, nor
1/2. This objective is achieved in two steps. First, we choose any λ ∈
[0, 1] , and simply suppose that there exists an ss-growth path under λ, and
examine its characteristics. Then, using a fixed-point argument, we identify
the conditions which assure the existence of an ss-growth path under a certain
value of λ ∈ (1/2, 1).
Fix any λ ∈ [0, 1], and suppose that there exists an quasi-ss-growth path
under λ. Then, λ is constant over time, and the number of patents in each
region is given by (94) at each t. Therefore, the physical aspects of the quasiss-growth path are exactly the same as those of the ss-growth path under λ.
This also implies that the price-index of M-goods in each region is given
by the same equation, (95), because it does not contain any price/income
variables. Hence, the equation of price-index ratio, (107), is also the same.
However, starting with (96), all other equations containing price/income
variables must be reexamined because they may be aﬀected by the change in
18

Considering that, in practice, a major part of costs associated with an increase in the
population of a region is the associated costs of new housing for them, it is reasonable to
assume (127) because no new housing is necessary in either region.
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the lifetime wage-income through cross-migration. First, substituting ϕj (·)
for ϕ(·) in equation (108a) and using condition (i), the lifetime utility of each
worker j ∈ H is given by
¤
1£
1
ln γ +
aH + W (λ, ϕj (·))
γ
γ
¾
½
Z ∞
¤
λ £
−γt
ln pA/B (λ) +
e ln PB (t, λ)dt
(145)
−u
γ
0

V (λ, ϕj (·)) =

where aH is the (unknown) asset value of each worker, pA/B (λ) is given by
(107), whereas W (λ, ϕj (·)) is j’s lifetime wage-income defined by
Z ∞
Z ∞
¤
£
−γt
W (λ, ϕj (·)) =
e ϕj (t)wA (t)dt +
e−γt 1 − ϕj (t) wB (t)dt (146)
0

0

in which wr (t) is the (unknown) wage rate in region r at time t.
Under condition (144), all skilled workers are potentially mobile costlessly
between the two regions. Hence, there must exist a common equilibrium
∼
lifetime utility, V (λ), such that
∼

V (λ) = V (λ, ϕj (·)) for all j ∈ H

(147)

Then, in the right-hand side of (145), since all terms except W (λ, ϕj (·)) are
common for all workers, this term, W (λ, ϕj (·)), also must be the same for
all j ∈ H. Hence, there must exist a common lifetime wage-income, W (λ),
such that
W (λ) = W (λ, ϕj (·)) for all j ∈ H.
(148)
Replacing Wr (0) with W (λ) in (98), the total expenditure in each region is
given by
L
(149)
Er = + λr γ [aH + W (λ)]
2
where λA = λ and λB = 1 − λ, which is also independent of time. Under the
new definition of regional income by (149), equations (96)-(97) and (99) (101) hold respectively as they are. In particular, the equilibrium asset value
of a skilled, aH = a∗ (λ), remains the same, given by (100).19 Substituting
19
Recall that (100) has been obtained simply by substituting (99) into (34) (and then
setting EA + EB = E ∗ ), without using the specific form of (98).
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(100) into (149) and setting EA + EB = E ∗ while using (21), we get the
equilibrium lifetime wage-income of each skilled as
∼

W (λ) =

g(λ) ∗
µg(λ)
E∗ ≡
a (λ)
γµ [γ + g(λ)]
γ

(150)

where a∗ (λ) is defined by (100). In turn, substituting (100) and (133) into
(149) yields the equilibrium regional expenditure as a function of λ:
µE ∗
L
E r (λ) = + λr
2
σ
∼

(151)

which is independent of time. Finally, substituting (151) into (101), we
obtain the equilibrium wage rate in each region as a function of λ:
"
#
∼
∼
µkr (λ)
φ E s (λ)
∼
E r (λ)
wr (λ) =
+
(152)
σ [γ + g(λ)] θr (λ) + φθs (λ) φθr (λ) + θs (λ)
which is also independent of time.
So far, among the three conditions for equilibrium location paths, we
have used only (i) and (ii), leaving condition (iii) unexamined. Thus, our
second step is to examine when condition (iii) is satisfied. To do so, let us
take any one skilled-worker (having a zero measure), and examine whether
the optimal location path of this representative worker (along the supposed
equilibrium growth path above) really satisfy condition (ii). Let ϕ(·) be any
location path (satisfying the standard conditions), and define by (108b) the
proportion of the eﬀective time spent in region A. Then, through a process
similar to (108a)-(109), we can obtain the associated lifetime utility of this
worker (along the equilibrium growth path supposed above) as follow:
∼

−

V (λ, ϕ) =

i
1 h ∗
−∼
− ∼
ln γa (λ)+ ϕwA(λ) + (1− ϕ) wB(λ)
γ
Z ∞
¤
µ − £
− ϕ ln pA/B (λ) − µ
e−γt ln PB (t, λ)dt
γ
0

(153)

which is diﬀerent from (109) only in the equilibrium wage rates, wA (λ)
and wB (λ). Again, for a skilled worker, choosing the optional location path
−
amounts to choosing the proportion, ϕ, of eﬀective time to be spent in region
A that maximizes (153).
50

Since two regions are symmetric, let us focus on the range of λ such that
−
1/2 ≤ λ ≤ 1. To determine the optimal value of ϕ under each λ ∈ [1/2, 1],
−
we take the derivatives of (153) with respect to ϕ :
³ −´
e
∂ V λ, ϕ
−

∂ϕ

´
∼ ³
−
≡ V −ϕ λ, ϕ
)
(
∼
∼
¤
£
wA(λ)− wB(λ)
1
=
− µ ln pA/B (λ)
−∼
− ∼
γ γa∗ (λ)+ ϕ
wA(λ) + (1− ϕ) wB(λ)

(154)

∼
2

−

∂ V (λ, ϕ)
−2

∂ϕ

i2
h∼
∼
wA(λ)− wB(λ)

1
=− h
i2 ≤ 0
−∼
− ∼
γ
γa∗ (λ)+ ϕwA(λ) + (1− ϕ) w(λ)
∼

∼

−

(155)
∼

which together imply that V (λ, ·) is strictly concave in ϕ when wA(λ) 6=wB(λ),
∼
∼
whereas it is linear if and only if wA(λ) =wB(λ).
∼
∼
First, when λ = 1/2, since wA(1/2) =wB(1/2) and pA/B (1/2) = 1, we can
−

see directly by (153) that every ϕ∈ [0, 1] is optimal. Next, when λ £> 1/2, we
¤
have by (107) that pA/B (λ) < 1, implying that the last term, −µ ln pA/B (λ) ,
∼

∼

∼

−

in (154) is always positive. Hence, if wA(λ) =wB(λ), V −ϕ(λ, ϕ) is positive for
−

−

−

all ϕ∈ [0, 1], and hence the unique optimal value of ϕ under λ, denoted ϕ(λ),
∼
∼
∼
−
is ϕ (λ) = 1. If wA (λ) 6=wB (λ), then since V (λ, ·) is strictly concave on
−
−
[0, 1], again there exists a unique optimal value of ϕ under λ, denoted ϕ(λ).
−
Therefore, the optimal value of ϕ under each λ ∈ (1/2, 1] can be expressed
generally as follows:
∼

−

(a) if V−ϕ(λ, 0) ≤ 0, then ϕ(λ) = 0,
∼

∼

(b) if V−ϕ(λ, 0) > 0 and V−ϕ(λ, 1) < 0, then21
−

ϕ(λ) =
23

∼

−

1
µ ln[pA/B (λ)]
−

−

Setting V− (λ, ϕ) = 0 and solving for ϕ yields (156).
ϕ
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∼

γa∗ (λ)+wB (λ)
,
∼
∼
wA (λ)−wB (λ)

(156)

∼

−

(c) if V−ϕ(λ, 1) ≥ 0, then ϕ(λ) = 1.
∼

∼

By the reason explained above, when wA (λ) =wB (λ), it belongs to case
(c), not to case (b). In fact, we can readily see that in case (b), equation (156)
represents a well defined function taking values strictly between 0 and 1. Furthermore, since equilibrium value of all variables in (154) change continuously
∼
∼
in λ ∈ [1/2, 1], values of V −ϕ (λ, 0) and V −ϕ (λ, 1) also change continuously in
−

λ ∈ [1/2, 1]. Therefore, we can conclude that the function ϕ(λ) defined by
−
(a), (b) and (c) above is continuous on (1/2,1], and ϕ(λ) ∈ [0, 1] for (1/2, 1].
Therefore, if we can find two values, λ1 and λ2 , such that 1/2 < λ1 <
λ2 ≤ 1, and ϕ(λ1 ) > λ and ϕ(λ2 ) < λ2 , then the equation,
−

(157)

ϕ(λ) = λ,
∼

∼

has at least one solution, denoted λ, such that 1/2 <λ< 1. This means
∼

then that when λ =λ, any optimal location path of a skilled worker satisfies
∼

condition (ii) of the quasi ss-growth path under λ
First, as a natural candidate for such λ2 , take λ = 1. Using (116), (117)
and (152), we can readily see that
∼

wr∗ (1) =wr(1) for r = A, B.
∼

Hence, in comparison of (115) and (154), the condition, V −ϕ (1, 1) > 0, for
case (c) under λ = 1 is identical with the condition, (115), for the existence
of an equilibrium ss-growth path under a core-periphery structure. Taking
contraposition, this means that if the ss-growth path under a core-periphery
∼
−
structure is not an equilibrium, then V −ϕ(1, 1) < 0, and hence ϕ (1) < 1.Using
−

Proposition 4(ii) then, we can conclude that ϕ(1) < 1 if Υ > Υsustain , meaning
that λ = 1 serves the role of λ2 when Υ > Υsustain .
Next, to find a desired value of λ1 , observe by (154) that
∼

−

−

V −ϕ(1/2, ϕ) = 0 for all ϕ∈ [0, 1]

(158)

Although λ = 1/2 has been excluded from the possible values of λ1 , this
result provides us with a useful information in finding a desired value of λ1
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near λ = 1/2. That is, taking an arbitrarily small dλ
following approximation by using (154) and (158):

¯
∼
− ¯
∼ 1
−
 ∂ V −ϕ (λ, ϕ) ¯¯
V −ϕ( + dλ, ϕ) ≈ 
¯
2
∂λ
¯

λ=1/2

> 0, we can make the



 dλ

Using the following equalities [which come from (104) and (152)],
∼

∼

∗
∗
wA
(1/2) = wB
(1/2) =wA(1/2) =wB(1/2),

we can readily see that
¯
∼
−
∂ V −ϕ(λ, ϕ) ¯¯
¯
¯
∂λ
¯

=

1 0
Φ (1/2),
γ

λ=1/2
−

where Φ0 (1/2) is given by (136), Since Φ0 (1/2) is independent of ϕ, it follows
that
∼ 1
1
−
−
V −ϕ( + dλ, ϕ) ≈ Φ0 (1/2)dλ for ϕ∈ [0, 1] .
2
γ
Therefore, recalling case (a) and (c), we can conclude that for suﬃciently
small dλ > 0, 24
− 1
if Φ0 (1/2) < 0, then ϕ( + dλ) = 0,
(159)
2
or
− 1
if Φ0 (1/2) > 0, then ϕ ( + dλ) = 1.
(159a)
2
Relation (159a) and Proposition 5 together mean that when the symmetric
−
ss-growth path is unstable, there exists ² > 0 such that ϕ(λ) = 1 for λ ∈
(1/2, 1/2+²]. Notice that ² must be strictly less than 1/2 when the ss-growth
−
path under a core-periphery structure is not an equilibrium because ϕ(1) < 1
in such a situation. Thus, λ = 1/2 + ε serves the role of λ1 .
24

The bang-bang solution represented by (159) and (159a) is also expected from the
nature of function (156). That is, as λ approaches 1/2, the denominator of each term in
the right-hand side of equation (156) approaches zero. Hence, near 1/2, function (156)
takes values outside the range, (0, 1), implying that it belongs to either case (a) or case
(c).
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Summarizing the results, we may conclude as follows: When the symmetric ss-growth is unstable and the ss-growth path under the core-periphery
∼

structure is not an equilibrium, there exists 1/2 <λ< 1 such that along the
∼

quasi ss-growth path under λ (if it exists), any location path which satisfies
∼

condition (ii) with λ =λ is optimal for any j ∈ H.

∼

Figure 3 illustrates the determination of such an equilibrium value of λ when
it exists uniquely.25
∼

Figure 3:Equilibrium λ for a quasi ss-growth path
Unfortunately, however, we cannot stop here because we have not yet
∼
©
ª
demonstrated the existence (under λ) of a set of location paths, ϕj (·) |j ∈ H ,
which satisfies not only conditions (ii) and (iii) but also condition (i). That
is, having obtained the conditions for assuring the existence of a solution,
∼

task is to show the existence of a set
1/2 <λ< 1, to (157),
© the remaining
ª
of location paths, ϕj (·) |j ∈ H ,which actually satisfies the following two
conditions:26
Z
1

γ

Z

0

0
∞

∼

ϕj (t)dj =λ for all t ≥ 0,
∼

e−γt ϕj (t)dt =λ for all j ∈ H.

(160)

(161)

We may achieve this task by using a constructive method based on the
“analog machine”, called a revolving retaurant, which is depicted in Figure
4.27
Figure 4 : A revolving restaurant for the determination
of the equilibrium migraion flow.
25
26

−

In Figure 3, ϕ (1) may be less than 1/2.
∼

Again, λ being the solution to (157) means that any locaiton path which satisfies
condition (161) is optimal for a skilled, but it does not say anything about the satisfaction
of condition(160).
27
Figure 4 describes the actual restaurant at the top of The International Hotel in
Beijing. After many unsuccessful attempts, this constructive method was inspired immediately upon visiting that restaurant recently.
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In Figure 4, the inner circle with radius 1/2π is divided into two piee radians, and region B (food court)
shaped areas: region A (kitchen) with 2π λ
∼

with 2π(1− λ) radians. Surrounding the inner circle (which does not move),
there is a circular floor for seating customers (or, skilled workers), which
revolves around the inner (fixed) disk after all customers have been sheeted.
28
Let y be the location coordinate along the (fixed) inner circumference,
measuring the clockwise distance from the upper boundary of the two regions.
Hence, y = 0 and y = 1 represent the same point, the origin of the coordinate.
In order to relate this restaurant to our problem of finding location paths
satisfying conditions (160) and (161), let x represents the “eﬀective time”
defined by
Z t
1 − e−γt
x=
,
(162)
e−γτ dτ =
γ
0
where t ∈ [0, ∞) is the (real) time in our problem. Let us assume that
customers of the restaurant live in the eﬀective time, x, with each having the
same total length of eﬀective time (i.e., the time for a dinner) which is equal
to 1/γ.
Now, suppose that at x = 0, all customers have fully occupied the sheets,
with a uniform density, 1, along the circular floor. This implies that the
total size of customers is also 1 (the floor-length 1 time the density 1). We
identify each customer by its initial location, y0 ∈ [0, 1). At time x = 0, let
the circular floor start moving clockwise at a constant speed, γ, per x-time,
where the speed is measured along the coordinate y. Then, it is obvious by
construction that , when the dinner is finished at time 1/γ and hence when
each customer has moved back to its initial location,we have the following
results:
(1) At any moment of time, the size of customers facing region A equals
∼

∼

∼

λ (= 2π λ ×1/2π), whereas that facing region B is 1− λ.
(2) For every customer, the proportion of time spent in facing region A
∼

∼

[region B] is λ [1− λ].
Since (1) and (2) above mean respectively the satisfaction of condition
(160) and (161) respectively, we have obtained the desired results.
28

Since the restaurant is of self-serving, customers must go to the food court time to
time. But, in the following discussion, we neglect the time spent in getting access to the
food court.
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To be precise, let y(x; y0 ) be the location at time x of those customers
(or skilled workers) whose initial location is at y0 ∈ [0, 1). By construction,
y(x; y0 ) = y0 + γx if y0 + γx < 1,
= y0 + γx − 1 if y0 + γx ≥ 1

(163)

For each y0 ∈ [0, 1), the location path ϕ(·; y0 ) be defined over time x as
follows: at each x ∈ [0, 1),
∼

ϕ(x; y0 ) = 1 if 0 ≤ y(x; y0 ) <λ,
∼

= 0 if λ≤ y(x : y0 ) < 1

(164)

ϕ(x; 1) ≡ lim ϕ(x; y0 ) for x ∈ [0, 1).

(165)

For convenience, we define
y0↑1

Then, we have by construction that
Z 1
∼
ϕ(x; y0 )dy0 =λ for all x ∈ [0, 1),
0

γ

Z

1/γ

0

∼

ϕ(x; y0 )dx =λ for all y0 ∈ [0, 1]

Finally, substituting (162) for each x above,then setting
ϕ(

1 − e−γt
; y0 ) ≡ ϕ(t; y0 ),
γ

(166)

and using dx = e−γt dt, these two equations can be rewritten respectively as
follows:
Z 1
∼
ϕ(t; y0 )dy0 =λ for t ≥ 0,
(167)
0
Z ∞
∼
e−γt ϕ(t; y0 )dt =λ for y0 ∈ [0, 1]
(168)
γ
0

which are respectively identical to (160) and (161) when each worker j ∈ [0, 1]
is identified by y0 ∈ [0, 1].
Thus, we have developed a set of location paths [defined through (162)(166)] which satisfies all the three conditions, (i)-(iii), of the quasi ss-growth
∼

path under λ.
Summarizing the results, we may conclude as follows:
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Proposition 6 Assume that patents cannot be transferred between regions.
When the symmetric ss-growth path is unstable and the ss-growth path under
a core-periphery structure is not an equilibrium,there exists a quasi ss-growth
path along which the cross-migration of skilled workers occurs cyclically while
∼

the distribution of labor size, λ, itself is kept constant over time.
Before closing this section, a few remarks are in order. First, although we
have obtained above one set of equilibrium location paths (associated with
∼

the quasi ss-growth path under λ), it is actually not unique. In fact, taking
any positive integer n, if we let
nγ
be the moving speed of the restaurant floor (in the eﬀective time x), then we
obtain another set of equilibrium location paths. In this case, each skilled
worker rotates n times between the two regions over its lifetime. Such an
indeterminacy of equilibrium location paths arises from the assumption of
costless cross-migration.
∼

Second, notice that when λ is unique as in the case of Figure 3, we have
∼

−

ϕ (λ) ≷ λ as λ ≶λ. That is, when the labor size of skilled workers in region
∼

A is less than [more than] the equilibrium value λ, more than [less than] the
existing number of skilled workers prefer residing in region A to residing in B.
∼

This suggests the stability of the quasi-ss-growth path under λ. In general,
a stable quasi ss-growth path and an unstable one would appear alternately
along λ. However, a formal stability analysis of quasi ss-growth paths is left
for the future.
Finally, as noted previously, the symmetric ss-growth path and a coreperiphery ss-growth path represent respectively a degenerate case of the quasi
ss-growth path. As we can see by Figure 3, the transition between the quasi
ss-growth path and a core-periphery ss-growth path is smooth, which hap∼

∼

pens when λ approach 1 (or λ separates from 1). In contrast, the transition
between the ss-growth path and the symmetric growth path is always discotinuous, or catastrophic. That is, as we can see by Figure 3, even if ε becomes
∼

zero, λ never be zero. In fact, when ε becomes zero, and when the sign of
Φ0 (1/2) changes positive to negative, the value of ϕ(1/2+ε) suddenly changes
∼

from 1 to zero for any small ε > 0 as indicated by (159). This makes λ suddenly disappear, whereas the symmetric ss-growth path becomes a stable
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path. More generally, when there exist multiple quasi ss-growth pathes, one
of them may degenerate to the stable core-periphery ss-growth path or to the
stable symmetric growth path. Therefore, in general, quasi ss-growth paths
represent the generic pattern of stable spatial growth paths in the long-run.
In order to illustrate the diﬀerence in structural behavior between the
present growth model and static core-periphery models, let us again consider
the case in which η = 1 and γ = 0. As noted previously, in this case, both
the present model and the static model of Forslid and Ottaviano (2000) have
the same Υbreak given by (142a). Furthermore, in the context of Forslid and
∧

Ottaviano (2000), if we let Υs−sust and Υbreak respectively the sustain point
and the break point, then it always holds that
∧

Υbreak <Υs−sust .

(169)

For simplicity of analysis, further let us set, for example,
σ = 2.
Then, using (142a) and (119), it can be readily verified that when the value
of µ is suﬃciently large (but less than 1), both Υsustain and Υbreak exist such
that
Υsustain < Υbreak
(170)
Relations (142a), (169) and (170) together means that
∧

Υsustain < Υbreak <Υs−sust

(171)

where Υbreak is common for the two models.
Using relation (171), we can draw a pair of bifurcation diagrams, where
diagram (a) is for the present model, whereas (b) is for the static model of
Forslid and Ottaviano (2000). In each diagram in Figure 5, the vertical axis
represents the share of skilled workers in region A, whereas the horizontal
axis the transport parameter. The bold solid lines denote stable equilibria,
and broken lines unstable ones.
Figure 5 : Comparison of bifurcaiton patterns.
The “tomahawk” bifurcation pattern depicted in diagram (b) represents
a typical one for a static core-periphery model. In this diagram, as the
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transport parameter Υ gradually decreases from a large value towards 1,
the stable configuration of the economy suddenly change at Υbreak from the
symmetric pattern to a core-periphery pattern.
In contrast, in the case of diagram (a) for the present growth model,
as parameter Υ changes form high to low values, first the symmetric ssgrowth configuration discontinuously changes at Υbreak to a quasi ss-growth
pattern.29 Then, as Υ decreases further, the quasi ss-growth configuration
smoothly degenerates at Υsustain to a core-periphery ss-growth pattern. However, unlike the case of diagram (b), no hysteresis is observable in diagram
(a). That is, moving Υ from the left to the right, or from the right to the left,
we get the same path of stable equilibria. This is because quasi ss-growth
equilibria smooth the transition between the core-periphery equilibria and
symmetric equilibria. Therefore, in contrast to a static core-periphery model,
quasi ss-groth equilibria play a major role.
Notice also that diagram (a) is based on the extreme case with η = 1 and
γ = 0. As the value of η decreases (i.e., knowledge externalities in the R&D
activity becomes more local) and the interest rate γ increases, the ratio
γ
γ
≡ 1+η
g
g( 2 )
increases. Eventually, when condition (140) or (141) becomes to hold, the
value of Υbreak becomes infinitely large, resulting in that quasi ss-growth
equilibria occupy the entire range of Υ in the right of Υsustain .

4.3

More about the welfare gap

Let us examine the welfare implication in the present context. As in Section 3.2, we have three diﬀerent groups of workers: unskilled in region A,
unskilled in region B, and all skilled (who achieve the same lifetime utility in
29

Given that the present growth model is based on the assumption of perfect foresights,
the practical meaning of diagram (a) is debatable. Originally, diagram (a) simply represents the set of ss-growth or quasi ss-growth equilibria under each value of transport
parameter Υ. As a way to draw a practical meaning form this diagram, we may assume
that the transport parameter changes unexpectedly from time to time. Another way may
be to assume that the transport parameter changes very slowly in comparison with the
actual working of market processes, and hence the actual configuration of the economy
at each time can be approximated by that of the ss-growth or quasi ss-growth equilibrium
under the corresponding value of Υ.
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equilibrium regardless of their location). We have now three focal patterns of
growth paths: the symmetric ss-growth path, the core-periphery ss-growth
path under λ = 1, and quasi ss-growth paths.
The symmetric ss-growth path obtained in the foregoing is identical to
that studied in Section 3 while the ss-growth path under λ = 1 is the same as
the growth path obtained in the type-2 core periphery structure (i.e. global
agglomeration). Hence, we may use here a part of results obtained in Section
3.2. However, by introducing a genetic form of equilibrium lifetime utility
functions, we can conduct the welfare comparison of the three types of growth
paths more systematically. That is, replacing pA/B (λ) with its original form,
PA (t; λ)/PB (t; λ), we can rewrite (153) as follows:
i
1 h ∗
∼
∼ ∼
ln γa (λ) + ϕ wA (λ) + (1− ϕ) wB (λ)
Ve (λ, ϕ) =
γ
◦

+ V (λ, ϕ)

where
◦

V (λ, ϕ) ≡ ϕ

Z

∞

−γt

e

0

−µ

ln [PA (t, λ)]

dt + (1 − ϕ)

Z

∞

e−γt ln [PB (t, λ)]−µ dt

0

(172)

◦

By definition, V (λ, ϕ) represents the lifetime utility of a worker (skilled, or
unskilled) when she spends ϕ share of her eﬀective lifetime in region A along
the ss-growth path (or, the quasi ss-growth path) under fixed λ, while her
expenditure at each time equals 1 always (i.e., εj (t) = 1 for all t ≥ 0). In
◦

−

other words, V (λ, ϕ) represents the purchasing power (in terms of lifetime
−
utility units) of lifetime unit-expenditure for a worker who spends ϕ share of
her eﬀective lifetime in region A. Since the price index function, Pr (t, λ), is
the same whether it is along the ss-growth path under λ or along the quasi
ss-growth path under λ, this purchasing power function is also the same along
the two types of growth paths.
Using (100) and (152), we can readily show that
γa∗ (λ) + λw
eA (λ) + (1 − λ)w
eB (λ) =

µE ∗
for λ ∈ [0, 1] ,
σ

(173)

which holds regardless of whether λ is an equilibrium value satisfying condi-
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∼

−

tion (157) or not.30 Thus, we can rewrite function V (λ, ϕ) as follows:
∼
◦
1
−
−
∗
(173)
V (λ, ϕ) = ln [µE /σ] + V (λ, ϕ).
γ
Since the first term in the right-hand side is a constant, the value of function
◦
−
(173) is aﬀected only by the purchasing power term, V (λ, ϕ).
Recall that the core-periphery ss-growth path under λ = 1 and the symmetric ss-growth path under λ = 1/2 are respectively a degenerate case of a
quasi ss-growth path. Hence, if we generally define
∼

V H (λ) ≡V (λ, λ) for λ ∈ [0, 1] ,
then setting λ = 1,

(174)

∼

V H (1) =V (1, 1)
represents the lifetime utility of a skilled along the core-periphery ss-growth
path under λ = 1. Likewise, setting λ = 1/2,
∼

V H (1/2) =V (1/2, 1/2)
represents that along the symmetric ss-growth path. For λ ∈ (0, 1), V H (λ)
gives, of course, the lifetime utility of a skilled along the quasi ss-growth path
under λ (when it is an equilibrium).
For an unskilled, εj (t) = 1 for all t ≥ 0. Hence, using (172), the lifetime
utility of an unskilled in region r, VrL (λ), along the ss-growth path (or, the
quasi ss-growth path) under λ ∈ [0, 1] is given by
◦

VAL (λ) =V (λ, 1),
◦

VBL (λ) =V (λ, 0).
Now, we are ready to conduct the welfare comparison of the three types
of growth paths for the three groups of workers. First, using (53) and (95)
yields
∼

∼

V H (1) − V H (λ) =V (1, 1)− V (λ, λ)
◦

◦

=V (1, 1)−
n V (λ, λ)
o
−λ
−(1−λ)
1−g(λ)
µ
+
ln
[θ
(λ)
+
φθ
(λ)]
+
ln
[θ
(λ)
+
φθ
(λ)]
= γ(σ−1)
A
B
B
A
γ
(175)
30

∗
Somewhat more surprisingly, we can also show that λw
eA (λ)+(1−λ)w
eB (λ) = λwA
(λ)+
∗
(1 − λ)wB (λ) for λ ∈ [0, 1].
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which is positive for λ ∈ (0, 1) because θr (λ) + φθs (λ) < 1 for λ ∈ (0, 1),
implying that
V H (1) > V H (λ) for λ ∈ (0, 1).
(176)
Furthermore,
◦

◦

VAL (1) − VAL (λ) =V (1, 1)− V (λ, λ) = V H (1) − V H (λ),
and hence
VAL (1) > VAL (λ) for λ ∈ (0, 1) .

(177)

Therefore, both for the skilled workers and for the unskilled workers in region
A, their lifetime utilities are the highest under the core-periphery ss-growth
path under λ = 1 (although it is not an equilibrium if Υ > Υsustain ). This
is because increasing the agglomeration of skilled workers in region A from
λ < 1 to λ = 1 makes higher the growth rate of M-varieties (as expressed in
the first term inside the braces in (175)), whereas it makes lower the priceindex of M-goods in region A (as expressed in the second and third terms
inside the braces in (175)).
Next, concerning the unskilled workers in region B, using (95) and (172)
yields that
◦

◦

VBL (1) − VBL (λ) = V (1, 0)− V (λ, 0)
½
¾
£
¤
1 − g(λ)
µ
σ−1
− ln θA (λ) + θB (λ)Υ
=
.
γ (σ − 1)
γ
(178)
When λ increases from λ < 1 to λ = 1, an unskilled in region B also receives
the smae growth eﬀect, [1 − g(λ)] /γ, as shown above. However, in general,
the impact of changing λ on the second term inside the braces of (178) [=
the locational disadvantage of region B in terms of price-index of M-goods]
is not monotonic. Hence, the overall impact of increasing λ on the welfare
of unskilled workers in region A is not clear. For a special case, however,
setting λ = 1/2 in (178) yields
VBL (1) − VBL (1/2)
(
·
¸)
σ−1
1 − k( 1+η
)
µ
1
+
Υ
2
=
− ln
,
γ (σ − 1)
γ
2
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(179)

which is identical to (85a), not surprisingly. Hence, the unskilled workers
in region B prefer the core-periphery ss-growth path under λ = 1 to the
symmetric ss-growth path if and only if condition (86) holds. Setting λ = 1/2
in (176) and (177) then, we can conclude as in Section 3.2 that the coreperiphery ss-growth path Pareto-dominates the symmetric ss-growth path if
and only if condition (86)holds.
Finally, concerning the welfare disparity of unskilled workers between the
two regions, we have
◦

◦

VAL (λ) − VBL (λ) = V (λ, 1)− V (λ, 0)
¤−µ
1 £
=
ln pA/B (λ)
γ

(180)

which is positive for λ ∈ (1/2, 1] because pA/B (λ) < 1 for λ ∈ (1/2, 1].
Furthermore, since the price-index ratio, pA/B (λ), is decreasing in λ > 1/2,
it holds that
¤
£
∂ VAL (λ) − VBL (λ)
> 0,
(181)
∂λ
meaning that the welfare gap within the unskilled population expands as the
agglomeration of skilled workers enhances.
Considering the overall trade-oﬀ between the economic growth and regional equity, then, we may conclude that the core-periphery ss-growth path
or the quasi ss-growth path under λ which is not too far from 1 would be
the best for the economy. Here, however, one must keep in mind the fact
that , under a given set of parameters, the core-periphery ss-growth path
and/or the quasi ss-growth path may not be an equilibrium. This implies
that market interaction alone would not lead to the best outcome when there
are barriers to innovation transfers.

5

Concluding remarks

The results presented in this chapter seem to support Hirschman’s and Myrdal’s
claims quoted in the introduction. When transport costs are suﬃciently low,
both the modern and innovation sectors concentrate within the same region
while the other region specializes in the production of the traditional good.
This is so even though the number of firms operating in the modern sector keeps rising over time and regardless of whether or not technologies are
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transferable across regions. In fact, our analysis strongly supports the idea
that agglomeration and growth reinforce each other, confirming and enlarging
results obtained in a diﬀerent context by Martin and Ottaviano (2001). An
interesting implication of our analysis is that policies fostering dispersion are
likely to hurt global economic growth. Furthermore, the development of footloose technologies makes it even more problematic to prevent the emergence
of a core-periphery structure since the symmetric configuration is never a
stable equilibrium in this case. By contrast, the existence of barriers to technological transfers may help sustaining a dispersed configuration. However,
even in this case a deepening of integration is likely to lead to a core-periphery
structure.
However, the increase of regional disparities does not necessarily imply
the impoverishment of the peripheral regions. This may happen, however,
when agglomeration does not succeed to boost enough growth. In this case,
the transfer of more economic activities into the core region does hurt those
who keep living in the periphery. In the opposite case, it is not so clear
that agglomeration, growth and equity do conflict: even the people residing
in the periphery are better oﬀ in the core-periphery structure than under
dispersion.31 There is a conflict only when a fairly narrow interpretation of
justice, i.e. egalitarianism, is considered since the unskilled living in the
core region are better oﬀ than those in the periphery. At this stage of the
debate, we do not have much to say: the answer depends on societal values.
But whatever the answer, it is our contention that understanding regional
and urban growth is crucial for improving our knowledge of how modern
economies do or may develop.

APPENDIX
When firms are free to produce any variety in any region, we have seen
in Section 3.1 that the economy can follow a steady-state growth path under
three diﬀerent values of λ, i.e., 0, 1/2 and 1. In this appendix, we study the
stability of each of these ss-growth paths and show that the ss-growth path
e = 1/2 is unstable, while it is stable under λ
e = 0, 1.
under λ
31

In a spatial competition context, Combes and Linnemer (2000) obtain a somewhat
similar result: all consumers may be better oﬀ under asymmetric equilibrium firms’ locations than under symmetric locations. This is because price competition may be fiercer in
the former case than in the latter.
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e = 1/2. Since the two regions
1. To start with, consider the case where λ
are symmetric, it is suﬃcient to focus on the values of λ0 lower than 1/2.
The mc-hypothesis then reduces to (76), which is itself equivalent to (36) in
11.2.3. In this case, the equilibrium migration dynamics of skilled workers is
given by (41). In order to evaluate (41), we need several preliminary results.
First, recall that the asset value of a firm in the modern sector at time t
is given by (54). Using (30), we obtain:
M(t)/M(τ ) = e−

Rτ
t

g[λ(s)]ds

Hence, at each t ≥ 0
a(t) ≡ M(t)Π(t)
Z
µE ∗ ∞ − R τ [γ+g(λ(s))]ds
e t
dτ
=
σ t

(A.1)

implying under (76) that
a(T ) =

1
µE ∗
e
σ γ + g(λ)

(A.2)

It follows from (A.1) that a(t) is independent of M(0) = M0 . As a consequence, M0 has no influence on the equilibrium values of our variables except
M(t).
Next, using (31), the wage rate of skilled workers in region r at time t ≥ 0
is given by
wr∗ (t) = a(t)kr [λ(t)]

(A.3)

Under (76), substituting (A.3) into (37) yields for t ≤ T
W (0; t) = W (0; T ) +

Z

t

T

e−γτ a(τ ) {kA [λ(τ )] − kB [λ(τ )]}]dτ

where
W (0; T ) =

Z

T

e−γτ a(τ )kB [λ(τ )]dτ +

0
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e
a(T )kA (λ)
e−γT
γ

(A.4)

By definition, W (0; t) represents the life-time wage of a skilled who migrates
from B to A at time t ≤ T . By contrast, the life-time wage of a skilled who
stays in region r forever is given by
Z ∞
Wr (0) =
e−γt wr (t)dt
(A.5)
Z0 ∞
=
e−γt a(t)kr (λ(t))dt
r = A, B
0

Turning now to the aggregate regional expenditure, Er (t), we use (32)
and (33), and set aH = a(0). Then, under (76), the aggregate expenditure
in region A at time t ≤ T can be obtained as follows:
L
EA (t) = + λ(0)γ [a(0) + WA (0)] +
2

Z

t ·

λ (τ )γ [a(0) + W (0; τ )] dτ

(A.6)

0

where the first two terms represent respectively the expenditure of the unskilled and that of the skilled who stay in region A forever, while the last
term stands for the expenditure by the skilled who have moved from B to A
by the time t. Since EA (t) + EB (t) = E ∗ , we have
EB (t) = E ∗ − EA (t)

(A.7)

It turns out, however, that another expression of EB (t) is often more useful.
To obtain it, observe that under (76), it must be that
L
e [a(0) + WB (0)]
+ (1 − λ)γ
2
while diﬀerentiating (A.6) and (A.7) with respect to t leads to
EB (T ) =

·

·

·

E B (t) = − E A (t) = − λ (t)γ [a(0) + W (0; t)]
Hence, for each t ≤ T , we get

Z

T

·

EB (t) = EB (T ) −
E B (τ )dτ
t
´
L ³
e
=
+ 1 − λ γ [a(0) + WB (0)]
2
Z T ·
+
λ (τ )γ [a(0) + W (0; τ )] dτ
t
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(A.8)

Putting (A.6) and (A.9) together yields
e [a(0) + WB (0)]
EA (t) − EB (t) = λ0 γ [a(0) + WA (0)] − (1 − λ)γ
Z t ·
λ (τ )γ [a(0) + W (0; τ )] dτ
+
0
Z T ·
λ (τ )γ [a(0) + W (0; τ )] dτ
t≤T
−
t

We are now ready to establish the following result.
Proposition A.1 Assume that patents are freely mobile. Then, the ss-growth
e = 1/2 is unstable.
path under λ
e = 1/2, we have
Proof. Under (76) and λ
λ(t) < 1/2 for t < T

λ(t) = 1/2 for t ≥ T

implying that
kA [λ(t)] ≡ k {λ(t) + η[1 − λ(t)]} ≤ k [1 − λ(t) + ηλ(t)] ≡ kB (λ(t)) (A.11)
for t ≥ 0 since k(·) is increasing and η ≤ 1. Furthermore, a(t) > 0 for
t ≥ 0 by (A.1). Hence, (A.4) implies that
W (0; t) ≤ W (0; T )

t≤T

while aH = a(0) > 0, implying that
aH + W (0; t)
a(0) + W (0; t)
=
≤1
aH + W (0; T )
a(0) + W (0; T )

t≤T

(A.12)

Next, (A.5) and (A.11) together imply that WA (0) ≤ WB (0). Thus,
e = 1/2 in (A.10), for t < T we obtain
setting λ
Z T ·
1
λ (τ )γ [a(0) + W (0; τ )] dτ
EA (t) − EB (t) < (λ0 − )γ [a(0) + WB (0)] +
2
0
Furthermore, for τ < T , it follows from (37) and (A.5) that
Z ∞
e−γs [wB (s) − wA (s)] ds
WB (0) − W (0; τ ) =
Zτ ∞
=
e−γs a(s) [kB (λ(s)) − kA (λ(s))] ds
τ

67

which is nonnegative by (A.11). Hence, given that λ(T ) = 1/2, we get
µ
µZ T
¶
¶
·
1
λ0 −
λ (τ )dτ γ [a(0) + WB (0)]
EA (t) − EB (t) <
γ [a(0) + WB (0)] +
2
0
1
1
= (λ0 − )γ [a(0) + WB (0)] + ( − λ0 )γ [a(0) + WB (0)] = 0
2
2
or
t<T
EA (t) < EB (t)
Therefore, using (43)-(44) or (46)-(47), we obtain
)
(·
¸1/(σ−1)
PB (t)
EA (t)
= max
, φ1/(σ−1) < 1
PA (t)
EB (t)

(A.13)

Inequalities (A.12) and (A.13) imply that the right hand side of (41) is
negative for t < T , thus contradicting (76). Consequently, for any given
λ0 < 1/2, there is no equilibrium path that satisfies the mc-hypothesis under
e = 1/2. In other words, that the ss-growth path under λ
e = 1/2 is unstable.
λ
Q.E.D.

e = 1 (or λ
e = 0)
2. Showing the stability of the ss-growth path under λ
is more involved because we must prove the existence of a neighborhood Λ
e = 1 such that, for any λ0 ∈ Λ, there is an equilibrium path leading to
of λ
e = 1. We show this through several steps.
λ
First, given λ0 ∈ [1/2, 1), we assume the existence of an equilibrium path
e = 1 and examines its properties. Observe that
that satisfies (76) under λ
e = 1, for any given λ0 ≥ 1/2 we have
under the hypothesis (76) and λ
1/2 < λ(t) < 1 for t ∈ (0, T )

λ(t) = 1 for t ≥ T

(A.14)

implying that
kA [λ(t)] ≥ kB [λ(t)]

t≥0

It then follows from (A.4) that
WA (0) ≡ W (0; 0) ≥ W (0; t) ≥ W (0; T )

t≤T

(A.15)

which means
aH + W (0; t)
a(0) + W (0; t)
=
≥1
aH + W (0; T )
a(0) + W (0; T )
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t≤T

(A.16)

e = 1 in (A.10) and using (A.15) yield
Furthermore, setting λ
Z T ·
λ (τ )γ [a(0) + W (0; τ )] dτ
EA (t) − EB (t) > λ0 γ [a(0) + WA (0)] −
0
Z T ·
λ (τ )dτ )γ [a(0) + WA (0)]
≥ λ0 γ [a(0) + WA (0)] − (
0

Since

Z

0

it follows that

T ·

λ (τ )dτ = 1 − λ0

EA (t) − EB (t) > (2λ0 − 1)γ [a(0) + WA (0)]

t ∈ (0, T ]

(A.17)

implying that EA (t) > EB (t) when λ0 ≥ 1/2. Hence, using (43) and (46),
we obtain
)
(·
¸1/(σ−1)
PB (t)
EA (t)
1/(σ−1)
>1
t ∈ (0, T ] (A.18)
, (1/φ)
= min
PA (t)
EB (t)
Substituting each equality in (A.16) and (A.18) into (41), let us define for
t ∈ [0, T ] that
∆V (t) ≡ eγt [V (0; t) − V (0; T )]
¸
·
1 γt
a(0) + W (0; t)
=
e ln
γ
a(0) + W (0; T )
¾¸
·
½
Z
EA (τ ) 1
µ γt T −γτ
e
,
dτ
e
ln min
+
σ−1
EB (τ ) φ
t

(A.19)

Then, given any λ0 ∈ [1/2, 1), it follows from (A.16), (A.18) and (A.19) that
∆V (t) > 0 for t ∈ [0, T )
implying that

and

·

λ (t) = δ∆V (t) > 0

V (T ) = 0

t ∈ [0, T )

(A.20)

(A.21)

which is consistent with (76). Since λ0 ∈ [1/2, 1) by assumption and since
·

·

λ (0) ≡ lim λ (t) > 0
t→0
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t ∈ (0, T ]

·

by (A.20), it follows that λ (0) > 0 even when λ0 = 1/2, thus showing that
expectations do matter.
Next, we show that starting with any λ0 ∈ [1/2, 1), the equilibrium path
e = 1 in a finite time. To do so, first observe by (A.1) and (A.14)
does reach λ
that
µE ∗ 1
µE ∗
1
≤ a(t) ≤
for t ≤ T
(A.22)
σ γ+1
σ γ + g(1/2)
e = 1 in (A.2) yields
while setting λ

a(T ) =

µE ∗ 1
σ γ+1

(A.23)

In turn, we use (A.5) and (A.14) to obtain
µE ∗ 1 k
WA (0) ≥
σ γ+1

¤
(1
+
η)
2
γ

(A.24)

t≤T

(A.25)

£1

It also follows from (A.17) that
EB (t) ≤ E ∗ /2
Using (A.22), (A.24) and (A.25) yields that
EA (t)
(2λ0 − 1) γ [a(0) + WA (0)]
> 1+
EB (t)
EB (t)
¤
£
µE ∗ γ + k 12 (1 + η)
≥ 1 + 2(2λ0 − 1)
σ
γ+1

t≤T

and hence we have by (A.16) and (A.19)
"
(
¡ ¢ )#
Z
µ γt T −γs
1
µE ∗ γ + k 1+η
2
∆V (t) >
e
,
ds
e ln min 1 + 2 (2λ0 − 1)
σ−1
σ
γ+1
φ
t
=

1 − e−γ(T −t)
J(λ0 )
γ

t<T

where
"
(
¡ ¢ )#
µ
µE ∗ γ + k 1+η
1
2
ln min 1 + 2(2λ0 − 1)
,
J(λ0 ) ≡
σ−1
σ
γ+1
φ
70

which is positive for λ0 > 1/2 and increasing in λ0. Hence,
·

λ (t) = δ∆V (t) >

¤
δJ(λ0 ) £
1 − e−γ(T −t)
γ

Integrating both sides from t = 0 to T and setting λ(0) = λ0 and λ(T ) = 1,
we get
¡
¢¤
δJ(λ0 ) £
1 − λ0 >
γT − 1 − e−γT
2
γ
or
¡
¢
γ 2 1 − λ0
> γT − 1 − e−γT
δ J(λ0 )

Let Tsup (λ0 ) be the solution to the equation:

¡
¢
γ 2 1 − λ0
= γT − 1 − e−γT
δ J(λ0 )

(A.26)

Then, it is readily verified that, for each λ0 ∈ (1/2, 1), there exists a single
solution Tsup (λ0 ), which is positive, continuous and decreasing on (1/2, 1),
while
lim Tsup (λ0 ) = 0
λ0 →1

By construction, the value of T associated with the equilibrium path starting
with λ0 is less than Tsup (λ0 ). Hence, we may conclude as follows.
e = 1 and assume that (76) holds. Then, there is a function
Lemma A.1 Let λ
Tsup (λ0 ) defined on (1/2, 1), which is positive, continuous, decreasing and
such that the equilibrium path starting with λ0 ∈ (1/2, 1) at time 0 reaches
e = 1 before Tsup (λ0 ), where
λ
lim Tsup (λ0 ) = 0

λ0 →1

Since J(1/2) = 0, the function Tsup (λ0 ) defined as the solution to (A.26)
has the property:
lim Tsup (λ0 ) = ∞
λ0 →1/2

e=1
However, it can be shown that for λ0 = 1/2, the actual time to reach λ
is finite. This is because ∆V (0) > 0 by (A.20) even when λ0 = 1/2, while
71

∆V (t) is continuous on [0, T ]. Therefore, along the equilibrium path starting
with λ0 = 1/2, (A.21) implies that λ(t) > 1/2 for any small t > 0. Then,
as in Lemma A.1, we can show that the time required for the path to move
e = 1 is finite, implying that the total time is finite too.
from λ(t) > 1/2 to λ
Using the results above, our remaining task is to show the existence of a
e = 1/2 such that, for any λ0 ∈ Λ, there is an equilibrium
neighborhood Λ of λ
e = 1. To do so, it is convenient to express the dynamics of
path leading to λ
such an equilibrium path by means of diﬀerential equations.
Let
²(t) ≡ γ [a(0) + W (0; t)]
Then, if
(λ(t), ∆V (t), a(t), ²(t), EA (t))Tt=0
is the equilibrium path which starts with the initial distribution λ0 at time
e = 1 at time T , its dynamics can be obtained by using (A.1),
0 and reaches λ
(A.4), (A.6), (A.19) and (A.21) as follows: for t ∈ (0; T )
·

λ= δ∆V
·
½
¾¸
EA
a
µ
1
ln min
∆V = γ∆V − [kA (λ) − kB (λ)] −
,
²
σ−1
E ∗ − EA φ
·

·

a= [γ + g(λ)] a −

µE ∗
σ

·

²= −γe−γt a [kA (λ) − kB (λ)]
·

E A = δ∆V ²
where the associated terminal conditions can be obtained by using (76),
(A.7), (A.8), (A.19) and (A.23) as follows:
λ(0) = λ0

λ(T ) = 1

V (T ) = 0
µE ∗ 1
σ 1+γ
L
EA (T ) = E ∗ −
2

a(T ) =
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(A.27)

²(T ) = γ [a(0) + W (0; T )]
·
¸
Z T
µE ∗ e−γT
−γτ
= γ a(0) +
e a(τ )kB (λ(τ ))dτ +
γσ γ + 1
0

(A.28)

The set of terminal conditions derived above is unusual in two respects.
First, T is an unknown, while λ is specified at both endpoints (see (A.27)).
Second, (A.28) is a complex condition involving integrals. Thus, it is not
straightforward to show the existence of an equilibrium path starting with
e = 1. Therefore, we take a
each λ0 ∈ Λ, where Λ is a neighborhood of λ
slightly diﬀerent approach to reach the desired result. That is, given that
most terminal conditions are specified at t = T , we move backward from
t = T to t = 0 by introducing a new time variable:
s≡T −t
Furthermore, instead of specifying λ0 , we specify T and then obtain the
associated λ0 . That is, using the new variable s, we may rewrite the dynamics
as follows: for s ∈ (0, T ) we have
·

λ= −δ∆V

·
½
a
µ
1
EA
∆V = −γ∆V + [kA (λ) − kB (λ)] +
,
ln min
∗
²
σ−1
E − EA φ
∗
µE
·
a= − [γ + g(λ)] a +
σ
·

(A.29)
¾¸

·

ε= γe−γ(T −s) a [kA (λ) − kB (λ)]
·

E A = −δ∆V ε

where

λ(0) = 1

½
Z
²(0) = γ a(T ) +

0

∆V (0) = 0
µE ∗ 1
a(0) =
σ 1+γ
L
EA (0) = E ∗ −
2
T
−γτ

e

µE ∗ e−γT
a(τ )kB [λ(τ )]dτ +
γσ γ + 1
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(A.30)
¾

(A.31)

We may then proceed as follows (see Fujita and Thisse, 2001, for more
details). Since (A.31) is a complex condition, we replace it with
(A.32)

²(0) = ²0

where ²0 is a parameter to be chosen appropriately. It can then be shown
that, for each T > 0 suﬃciently small, there exists a closed interval, Iε (T ),
in the positive part of R such that, for each ε0 ∈ Iε (T ), the system (A.29) to
(A.30) and (A.32) has a unique solution, denoted
λ[(s; T, ²0 ), ∆V (s; T, ²0 ), a(s; T, ²0 ), ²(s; T, ²0 ), EA (s; T, ²0 )]Ts=0
Let ε(0; T, ε0 ) be the associated value of the right side of (A.31):
¸
·
Z T
µE ∗ e−γT
−γτ
² (0; T, ²0 ) ≡ γ a (T ; T, ²0 ) +
e a(τ ; T, ²0 )kB (λ (τ ; T, ²0 )) dτ +
γσ γ + 1
0
Then, it can be shown that the equation,
² (0; T, ²0 ) = ²0
has a unique solution, denoted ²0 (T ), which yields the associated value of λ
at s = T , denoted
λ0 (T ) ≡ λ [T ; T, ²0 (T )]
∧

Finally, by showing that λ0 (T ) is a continuous function on the interval (0, T ]
and is such that
lim λ0 (T ) = 0
T →0

∧

e = 1, [λ0 (T ), 1). This is suﬃcient
we obtain the desired neighborhood of λ
e = 1. We may then
to establish the stability of the ss-growth path under λ
conclude as follows.

Proposition A.2 Assume that patents are freely mobile. Then, the sse = 1 is stable.
growth path under λ
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Reflections on regional science in
business
Graham Clarke *

1 - Introduction
In a recent book (CLARKE and MADDEN 2001) we review progress in applied
regional science, especially as it relates to the interests of business and
governments. The aim of this paper is to summarise the arguments pertaining to
the need and benefits of applied research and then to give a series of examples of
applied work undertaken at the University of Leeds. These examples can be read
alongside the many non-University of Leeds examples given in the book.
A key paper on the development (and future) of regional science was published
by BAILLY and COFFEY in 1994. They questioned the relevance of much of the
work undertaken, not in terms of theoretical importance, but in terms of its
usefulness to public and private sector planners. They talked of ‘regional science
in crisis’ and encouraged regional scientists (largely geographers, economists and
planners) to address real world problems and to return to basic concerns with
people’s everyday lives. The paper generated much debate in the regional science
journals. Not all agreed of course. Many felt that discipline was alive and well and
in no need of reform. However, it is clear that many researchers have got more
involved with these issues since 1994. The book by CLARKE and MADDEN (2001)
was an attempt to put together a collection of papers from eminent regional
scientists who had looked to apply their models. The criterion for selection was a
client from business or government who had sponsored the work directly (i.e. not a
normal research grant from a Government where individuals are eligible to apply
for support for any type of research area). The book contains 17 chapters drawing
upon applications in many key areas of regional science techniques, including
input-output models, CGE models, spatial interaction models, land-use/transport
models, dynamic models, population forecasting, optimisation techniques,
microsimulation and GIS.
A key question is why is it now so much more common to see publications on
applied spatial analysis than it was ten or twenty years ago? Perhaps many have
simply followed the call to arms by Bailly and Coffey, as individual researchers
enjoy the feeling associated with their methods being perceived as useful by the
outside world. Certainly, there is a growing realisation that business and
*
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Governments can provide much needed new incomes for universities, as many
traditional Government socio-economic research budgets decline. With the arrival
of powerful PCs many businesspersons are better equipped to handle GIS or
‘decision support systems’ that academics can provide. Better, and certainly more
routinely available data sets, also help to promote collaboration between academia
and business. Lastly, we may argue that the benefits to teaching are also
immense. Students find traditional lectures based on statistics and modelling
rather dull! – however, if they can be spiced up through applications (in
interesting areas such as retail location, airport location, social policy, trade flows,
human migrations etc) then the students can more readily see the worth of such
methodologies and may even find jobs where they are routinely applied (for
example, companies such as GMAP and Eurodirect in Leeds have 75% of their
workforce – 120 persons – recruited from the School of Geography at the
University of Leeds).
In the rest of this article, a number of case study applications are presented.
These are all taken from current research at the School of geography, University
of Leeds. The two main methodologies explored are spatial interaction models and
microsimulation models. The former can be used in a number of ways, from static
models used for what-if analysis to models designed to find optimal network
distributions. Examples of each type of model will be presented. As mentioned
above, the reader is also encouraged to look at the chapters in the CLARKE and
MADDEN book (and see also STILLWELL and CLARKE 2003).

2 - Applications of models in business:
business i) spatial interaction
models
2.1
2. 1 - Introduction
Spatial interaction models are based on over thirty years of academic model
development beginning principally with Wilson’s derivation of the model through
entropy maximisation (WILSON 1970, 1974). These models have provided a rich
source of theoretical developments in understanding urban spatial structures.
Applications of the models became more widespread from the mid 1980s onwards.
For that reason, the models have also been incorporated into a number of
proprietary GIS packages. However, applied work demonstrates that spatial
modelling is highly context specific. There is no simple or standard approach,
which has implications for the development of ‘off-the-shelf’ products. As is
discussed in more detail elsewhere (BENOIT and CLARKE 1997) proprietary GIS
packages provide very simple aggregate models with only one or two parameters.
These can be of little practical use in dealing with the complexity apparent in most
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applied situations. It is hoped to demonstrate some of this complexity in the
remainder of the paper.
The aggregate model can be written as:

Sij = Ai ei piWjα e

− βcij

(1)

where

Ai = 1/ ∑ Wk e − βcik
k

(2)

to ensure that

∑ Sij = ei Pi
j

(3)

The model can be used to estimate any type of flows in a city or region. For
example, in a retailing context Sij is the flow of expenditure from residential zone
i to shops (shopping centres or a store of a particular kind) in j; ei is the per capita
expenditure of residents of i; Pi, the population of i; Wj, a measure of the
‘attractiveness’ of j, usually measured via floorspace as a proxy; cij, a measure of
travel distance or cost between i and j. α and β are parameters.
These models have been adapted to a wide range of application areas. They
have been used to examine flows of people to shops, offices, work, schools,
hospitals and even pubs and dry ski slopes! Indeed, FISCHER and GETIS (1999)
remark that models of spatial interaction have been fundamental in regional
science. The clients of the University of Leeds and GMAP Ltd (a company which
arose out of the School) include ASDA, Sainsburys, Esso, Toyota, Ford, Halifax,
Barclays, Thorn EMI, Storehouse and W.H.Smith. Although there are slight
variations in what these individual organisations want from this collaboration, we
can generally group these requirements together. Thus for banks, oil companies,
car manufacturers and so on channel management and network planning are key
strategic and operational issues.
The literature has examined many alternative versions of the variables in
equations 1 to 3. As noted above, such disaggregations are crucial for models to
work effectively in applied contexts (see PACIONE 1974, SPENCER 1978,
FOTHERINGHAM 1986). For example, EYRE et al (2000) investigated the model
results obtained within Yorkshire for a major UK high street retailer. Using
conventional attractiveness variables, the models seriously under-predict the
regional shopping centres such as Meadowhall and more ‘attractive’ centres such
as Leeds and York. At the same time the models over-predict the performance of
older, more run-down centres such as Bradford. New variables were required that
captured more about store and centre performance (for example, the fact that the
store may be within a highly attractive, pedestrianised centre with many other
major retailers present).
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These kinds of study show that the supply-side variable is more likely, in
reality, to take the following form:

Again, this demonstrates the difficulty of using very simple aggregate models
in most applied situations (cf. BENOIT and CLARKE 1997).
The ultimate success of this sort of modelling lies in its predictive power. In
most markets the models need to be within 10% of real turnovers (when known)
80% of the time. If actual customer flow data is available, then the models can
produce even better levels of performance. Once built, the key use of the models is
to predict the impacts of changes (demand or supply side changes). This will be
explored below.

2.2 - Comparative static mode
Once the models have been calibrated they can be used for analysis purposes. A
typical product of the flow model for retailing is revenue, Dj:

D j = ∑ Sij
i

(4)

This is not only useful for calibration purposes. The analyst is able to examine
predicted turnover versus actual turnover (thus producing a measure of store
performance) and to use the models to estimate the turnover of all competitor
stores (which they are unlikely to know). Another important indicator produced by
the models is small-area market shares. Most organisations know their national
market share, and many will be able to disaggregate this to the regional level (and
there are often market intelligence reports to help here). However, very few know
their market shares at the local level (BIRKIN et al 1996). Mapping local market
shares provides an immediate snapshot of retail performance. It shows areas
where the organisation has few customers. These spatial gaps in the market
become possible new store locations for any firm that is contemplating expansion.
Having understood the existing performance of individual branches or outlets the
models are then used in ‘what-if?’ fashion. Each one of the variables given in the
models can be modified and the models re-run to estimate the impacts.
The illustration which follows is based on a major car company in the UK. The
effects of simple or complex network changes may be evaluated, for example
opening of new outlets, closure of existing outlets, outlet reinvestment and outlet
re-branding. The model operates by simulating how customer patterns change for
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the network reconfigurations. The impacts upon sales and market share are
evaluated and this provides valuable information to the investment appraisal
process. The business model allows the impacts of various scenarios to be viewed:
by outlet, by geographical area, by brand and by product line. Table 1 shows the
results for a new car dealer opened in Blackpool in North West England. The
model not only predicts the new sales total (310) but also shows how many sales
will be lost (or deflected) from the company’s existing outlets in the region. In this
instance, it can be seen that the loss of sales within the company is low overall,
although the nearby St Annes dealer may lose around 20 sales per annum (table 1).
It is important to package these models within an easy to use interface. Fig 1
shows the screen image of one such ‘decision support system’. Hierarchical menu
systems allow the user to be guided through the modelling options. In the case of
the example shown in Fig 1, the user has selected the ‘close store’ option. More
examples are provided in CLARKE and CLARKE (2001).
Table 1 - Impacts of opening a new car dealership in Blackpool on the retailer’s
own outlets
Previous sales

New sales ($000 per week)

New Outlet in Blackpool
Chorley

0

310

448

445

Preston

805

796

St.Annes

412

391

Figure 1 - A screen shot of the decision support system
S ij = A i O i W j e x p - β c ij

Close an ex ist ing out let …

T he M odel can simulat e
t he ef f ect of closing a
st or e.
For each closur e, t he
user must select a br and
and a st or e.

g m ap
© GM AP 1999

m arketing@ gmap.co.uk
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2.3 - Dynamic mode
A significant advance in spatial interaction modelling was the possibility of
modelling the evolution of urban structures. This was first proposed by HARRIS
and WILSON (1978). Taking the model presented by equations (1)-(3) the next step
is to define retailers' costs, Cj, which can be taken as a function of a lead variable
such as floorspace, Wj:

C j = C j (Wj )

(4)

or more specifically for a simple illustration,

C j = k jWj

(5)

A typical product of the flow model is revenue, Dj:

D j = ∑ Sij
i

(6)

Thus, profit,

∏ j at j is

∏ j = Dj − Cj

(7)

= D j − k jWj

(8)

However, if ‘normal’ profits are included in retailers’ costs, then the market
will ensure that the

∏ j s are competed to zero and so the following equilibrium

condition must hold:

D j = k jWj

(9)

In full, substituting for Dj from (6) and Sij from (1) and (2), this can be written

∑
i

ei piWjα e

− βcij

∑ Wkα e − βcik
k

= k jWj
(10)

which are a set of non-linear simultaneous equations in the Wjs.
Thus, if revenue exceeds costs then a particular retail centre is likely to grow.
Conversely, if costs exceed revenue then the location of the facility is unstable and
the centre will decline. This process continues in an iterative manner until the
solutions reach stability and no further growth/decline takes place unless further
change is introduced to any of the model’s variables or parameters. When
compared to existing structures the equilibrium model must be interpreted
carefully. It could be argued that the models are more concerned with the nature
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of equilibrium solutions (initial and changed or final solutions) than the process of
dynamics itself. However, in moving from initial to final solutions there needs to
be some consideration of the key processes of change which the variables and
parameters of the models are trying to capture.
The main question to be addressed in this section is can the dynamic model
play a useful role in contemporary store location research? The context for this
real-world application comes from the desire of a major Canadian bank to reduce
the number of branches in Toronto as part of a strategy to cut costs in the more
competitive financial service market of the mid 1990s. The problem with branch
closures per se however is that there is a strong correlation between new customer
attraction and bank locations (despite electronic banking etc.: see BIRKIN et al
1996). So, the question is can we devise a strategy whereby branches may not
necessarily be closed, but costs are reduced by removing the number of facilities
offered at each branch. In other words can we reconfigure the products and
services available at each branch according to local consumer demands.
The basic objective of exploring the Dj=Wj equilibrium mechanism, therefore,
was to identify the most unstable components of the delivery network, from a
consumer usage perspective, given controlled changes to the calibrated model. The
Dj=Wj equilibrium mechanism allowed for the identification and assessment of
poor performing outlets in respect to stability (in fact the application showed that
a revised Dj=Wj mechanism was required – see CLARKE et al 1998). Those
delivery outlets identified as most unstable within the sub set of poor performers
became the closure candidates. It should be noted that a candidate for closure
relates to the removal of a specific activity from the delivery outlet and not
necessarily the absolute closure of the outlet.
Although the model was run for the entire Toronto region the results we
present here are based on a small sub-market. These patterns of network stability
by activity type are presented in Fig 2. The graphical representation of the rate of
change in Dj by activity type allows for an easy comparison of network stability
between and within the branches of the sub-market of Toronto. Three product
lines are modelled: the self served withdrawal, served deposit and loan purchase
activity. Upward lines on the graph indicate stable and profitable sites for those
products. Lines which decline towards zero on the Y-axis show unstable locations
and potential candidates for closure (by product). The mapped version of the local
reconfiguration plan (Fig 3) demonstrates the specific and localised nature of the
plan.
The full financial benefits of this procedure are outlined in CLARKE et al
(1998). However, to summarise, it is estimated that this plan would save $13.4
million in operating costs (approximately 9% of the total), particularly through
branch staff reduction.
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Figure 2
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Figure 3

2.4 - Optimisation
So far the models have been used to open or close single stores, although the
dynamic analysis in Toronto was undertaken for all stores simultaneously. A more
radical question to ask is what an ideal distribution of facilities might look like.
This is a relevant question to ask when major network restructuring is planned, or
when new markets are under development (e.g. many western European service
providers now entering Eastern Europe for the first time). The optimisation might
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be applied to a single region or to an entire country. The rest of the argument here
is taken from BIRKIN and CULF (2001).
One solution procedure has now been developed using the concept of a ‘genetic
algorithm’. Suppose that the problem is to select the best 50 locations from a
universe of 8000 possible locations. This solution can be represented as a binary
string of 8000 digits representing the possible locations. 50 of the digits are set
randomly to 1, representing a starting point for the algorithms; the remainder are
set to zero - these locations have not been selected. The ‘fitness’ of each solution is
the number of cars which can be sold when dealers are placed at the specified
locations (which are in turn calculated by summing the interactions for each
dealership). The first step in the procedure is to create a population of random
solutions, in which solution takes the form of an 8000 bit string, as described
above. At each step of the algorithm, new solutions are created by selecting a pair
of solutions from the initial population and combining them to form two new
solutions. At regular intervals within the process, a ‘mutation’ may be introduced
whereby any dealer is moved at random to a new location.
The process by which solution pairs are selected from the initial population is
determined by a Monte Carlo selection process according to the fitness of the
parent solution. At first there is little differentiation between solutions, but the
selection process is made more aggressive as the solution develops, so that the
characteristics of the fitter parents proliferate with time. The algorithm can be
terminated after a fixed length of time (number of iterations) or when the change
between iterations falls below a certain level. The performance of the genetic
algorithm is extremely impressive. In all cases, the best solution is found, as
compared with more ‘brute force’ methods.
It is with a certain amount of confidence, therefore, that the GA technique can
be applied to ‘real world’ optimisation problems. In this section, the outputs from
the procedure are demonstrated for a variety of car dealer networks in Denmark.
Table 2 shows the existing dealer structure and network performance for six
different manufacturers - Ford, Audi-VW, GM/Opel, Mercedes, Rover and Nissan.
The first challenge for the algorithm is to relocate the existing dealers to their
ideal locations. In the case of Ford, 105 dealers can be relocated in such a way that
average sales are increased from 158 to 202 vehicles, an increase of 27.7%. It
would appear that the most efficiently configured is that of Nissan (and it is
probably no coincidence that this is the most sparse of the four networks). Even in
this case, however, an average sales increase of more than 18% can be achieved
through idealised relocation.
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Table 2 – Full network IRP run
Average

Sales

Dealers

Average

Sales

Dealers

Average

16,615
Ford (01)
Audi-VW (03) 19,745

105

158

21,217

105

202

4,604

0

44

27.7

0

27.7

101

195

26,024

101

258

6,279

0

62

31.8

0

31.8

GM/Opel (09) 17,590

100

176

23,371

100

234

5,782

0

58

32.9

0

32.9

Mercedes (17)

45

15

1,543

45

34

846

0

19

121.3

0

121.3

Manufacturer

Sales

Dealers

% Change

Sales

Change

Average

Full network

Dealers

Existing dealers

697

Nissan (19)

6,152

84

73

7,278

84

87

1,126

0

13

18.3

0

18.3

Rover (23)

1,275

23

55

3,736

23

162

2,461

0
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192.9

0

192.9

The second challenge for the algorithm is to strip each network of dealers, so
that the same number of cars can by sold through a restricted network of ideally
located outlets. The results from these experiments are shown in Table 3. This can
be achieved by a reduction in dealer numbers of between one-third and two-fifths
the original quota for the various manufacturers. A comparison of the existing
Ford network with the rationalised network is shown as Figure 4. It is clear, that
such savings justify the costs of the models many times over! For more details of
this application see BIRKIN and CULF (2001).
Table 3 – Rationalised network IRP run

Dealers

16,893

70

241

277

-35

83

1.7

-33.3

52.5

19,478

59

330

-267

-42

135

-1.4

-41.6

68.9

GM/Opel (09) 17,590
Mercedes (17) 697

100

176

17,676

60

295

86

-40

119

0.5

-40.0

67.5

45

15

916

19

48

218

-26

33

31.3

-57.8

211.0

Nissan (19)

6,152

84

73

6,943

50

139

792

-34

66

12.9

-40.5

89.6

Rover (23)

1,275

23

55

2,078

9

231

803

-14

175

63.0

-60.9

316.5

Sales

158
195

16,615
Ford (01)
Audi-VW (03) 19,745

Sales

105
101

Sales

Sales

Average

% Change
Average

Change
Dealers

Average

Rationalised
network
Dealers

Average

Manufacturer

Dealers

Existing dealers
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Fig 4 - Pre and post-rationalised network of dealers in Denmark

Aalborg
Aalborg

Arhus
Arhus

Kobenhavn
Kobenhavn
Odense
Odense

Aalborg
Aalborg

Arhus
Arhus

Kobenhavn
Kobenhavn
Odense
Odense
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3 - Applications of models in business:
microsimulation
ulation
business ii) microsim
models
3.1 - Introduction
Microsimulation involves the estimation of individual or household data using
chain conditional probabilities. The use of conditional probabilities allows the
incorporation of the widest range of available known data to reconstruct detailed
micro-level populations. This approach is necessary because the only source of
small area population data, the Census, is released as a series of separate, predetermined, tabulations such as age by sex by marital status for individuals and
tenure by socio-economic group of head of household for households. By turning
each tabulation into a probability conditional upon an attribute from another
table, the data contained in separate tables may be linked together. An example is
useful at this stage: for a given area, the age, sex, marital status distribution of
household heads, P(A,S,M), and the distribution of age of household head by
tenure type, P(A,T), are typically known. What is unknown is the distribution of
head of households by age, sex, marital status and tenure type. In order to connect
the information from the two distributions, the probability of household tenure
type given age of head of household, Pr(T|A), is calculated. Each head of
household of known age, sex and marital status is then probabilistically assigned a
tenure type, given his/her age. Totalling the results of this process after every
head of household has been allocated a tenure type, the estimated distribution of
head of households by age, sex, marital status and tenure type, P(A,S,M,T) for the
area under study may then be found. Note that, because tenure type allocation is
based on random sampling (also known as Monte Carlo simulation), the estimate
for P(A,S,M,T) obtained will vary slightly as the procedure is repeated. However,
this random variation is effectively eliminated if the average of a number of runs
(normally five) is taken.
Thus, the most important output from the microsimulation process is a data set
which gives an estimate of ‘missing data’ – either new combination of variables not
available from the Census or new data which is created by the fusion of a number
of different data sets. The estimation of household income is a good example of the
latter (BIRKIN and CLARKE 1989, BALLAS and CLARKE 2001). However, once
constructed, the models provide another powerful set of techniques for forecasting
and prediction – i.e what are the impacts of change sin any of the variables used
in the models. The use of the model will be illustrated below using two case
studies.

3.2 - Water demand
This section presents a summary of the findings of a research project
commissioned by Yorkshire Water, aimed at investigating the feasibility of
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producing micro-level population and water demand estimates in order to help
inform strategic, planning and other management decision making processes. An
important aspect of policy underpinning this research work has been that of the
impending (enforced) change in the basis of customer billing. Water companies in
the UK have traditionally based the majority of their billing on the rateable value
of the properties in their area. This has been recognised as an inappropriate
methodology following the termination of regular surveys to update rateable
values and water companies are now having to plan for an alternative means of
billing customers.
At the same time efficient use of water has also emerged as a major policy
issue, with water industry regulators in particular expressing concern over this
matter. Further emphasis on efficient use of water has resulted from an increased
focus on sustainability, an issue that has entered the public and environmental
arena since the start of this project. One approach to the efficient use of water is
through conservation based on pricing as a tool to promote reduced use of water.
Demand management has seldom been addressed in this way in the water
industry, which to date has typically equated supply with demand. In addition to
influencing the efficiency of water use by customers through pricing strategy,
efficiency of water use also needs to be tackled through the direct control of
leakage, particularly since amount of leakage is an issue that influences both
public opinion and National Rivers Authority policy. To this end, the identification
of leakage and the prioritisation of leakage control strategies is an area of policy
of great importance to all water plcs. The use of microsimulation techniques in
water demand estimation has potential to aid the identification of high and low
leakage areas, thus providing a basis for rational economic appraisal of leakage
control measures by Yorkshire Water.
The methodological approach adopted during the course of the project was to
estimate individually the characteristics of every household in the city of Leeds.
Six household and individual characteristics derived from the 1991 Census were
incorporated into the Leeds micro-level population estimation model. These are
household location (ward), household tenure and property types, number of rooms,
number of household members and socio-economic group of the head of household.
As an example, the representation of a single household taken from the all Leeds
population estimate may be pictured as:
Household Location
1

Tenure
type

Cookridge,
Owner-occ.
Leeds

Property type
Semidetached

Number of
Individual
rooms
Seven

1
2
…
…
N

where N is the number of persons in the household.

Socio-economic
group
Professional worker:
self-employed
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Each of the characteristics included are known to be direct or indirect
determinants of household water demand. To calibrate the model, data on
household water consumption were supplied by Yorkshire Water in the form of
4039 metered households selected from across Yorkshire. Analysis of these data
allowed the quantification of the effect various household attributes have on
household water demand. From this analysis it was found that a combination of
five household attributes appeared to best explain inter-household variations in
water demand. These are, in order of importance, number of occupants,
presence/absence of a dishwasher, presence/absence of a washing machine, number
of bedrooms and household type (detached, semi, terraced, flat or bungalow). Some
examples of the variation in water demand by such variables is shown in table 4.
Table 4 - Tabulations of household water demand data from a 513 household
sample of metered households in Yorkshire
Average annual household water demand (m3) by property type
Bungalow
Detached

134.92

Flat/Maisonette
Semi-detached

104.83

87.82
61.17

Through-terrace
Average annual household water demand

102.32

(m3)

by number of household residents

1
2

104.92

3

136.22

4
5

172.61

6+

416.64

50.18

187.11

Average annual household water demand (m3) by number of bedrooms in housing unit
0 (bedsitter)
1

118.51

2

72.52

3

106.39

4

148.30

5
6+

167.66

49.73

251.90

In addition to generating household conditions such as tenure and number of
occupants for each household in Leeds, we also needed to estimate household
ownership rates of washing machines and dishwashers. The relationship between
these five household attributes and predicted water demand may be expressed
mathematically as follows:
W = 0.0296 k + 0.33 OC + 0.257 DW + 0.109 WR + 0.0536 BD -0.0287 HT
Where:
W = water demand
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k = constant
OC = number of household occupants
DW = presence/absence of a dishwasher in household
WR = presence/absence of a washing machine in household
BD = number of bedrooms in household
HT = household property type
Figure 5 presents the spatial distributions of the best estimate of annual
household water demand in Leeds. To recap, these estimates have been made
using Monte Carlo sampling from the conditional probability of water demand
given household property type, number of occupants, number of bedrooms and
presence/absence of a washing machine and dishwasher estimated in the previous
Section. Figure 5 reveals that wards on the Eastern fringe of Leeds do indeed seem
to have the highest average annual household water demand levels, although one
ward, Horsforth, on the Western edge of Leeds also falls into this category. Inner
city wards are also shown as being those where the lowest average levels of
household water demand are to be expected. Average household water demand
then increases away from the city centre (except to the East) in more or less
concentric circles. For more details of this applications see WILLIAMSON et al
(1996), WILLIAMSON (2001).
Figure 5 – Annual ward average household water demand in Leeds
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3.3 - Rural policy change in Ireland
The argument in this section is drawn from BALLAS et al (2001). There is
considerable interest currently in the European Union (EU) in rural policy. The
EU Commission and Member States have, over recent years, placed particular
emphasis on rural development with special reference to:
−
enhancing the competitiveness of rural areas, maintaining and creating
employment;
−
reducing socio-economic disparities between regions, adapting to new
market place realities;
−
providing appropriate training and converting and re -orientating
agricultural production potential (CEC, 1988, RAY, 1998).
This concern for rural development was encapsulated in The Cork Declaration
(EUROPEAN CONFERENCE ON RURAL DEVELOPMENT, 1996) which
announced a 10 point rural development Programme for the European Union. It
asserted that sustainable rural development must be put at the top of the agenda
of the European Union and defined its aims as reversing rural out-migration,
combating poverty, stimulating employment and equality of opportunity, and
responding to growing requests for more quality, health, safety, personal
development and leisure, and improved rural well-being. It also asserted that a
rural development policy must be multi-disciplinary in concept, and multi-sectoral
in application, with a clear territorial dimension.
With increasing recognition that rural development is not synonymous with
agricultural development (and with an increasing range and diversity of policy
measures) there is a need to develop tools of analysis which will enable the impact
of rural development policy to be assessed ex post and also to enable the potential
impact of new policies to be assessed before implementation. The Rural Economy
Research Centre (RERC) of Ireland, Teagasc (a state sponsored research and
development organisation, which had already established credibility in projecting
the impact of changes in agricultural policy) was eager to embark on similar
analyses in relation to changes in rural development policy. Accordingly a
programme of collaboration between the Rural Economy Research Centre and the
University of Leeds was emaciated with a view to developing a model, which would
be capable of analysing the differential impacts of changing rural development.
The overall aim of this project is to develop a new framework for the analysis of
the Irish rural economy based on spatial microsimulation. Table 5 summarises the
different stages of the project, whereas table 6 outlines the data sets that can be
used as input into the spatial microsimulation modelling exercise.
Table 5 – Spatial microsimulation tasks
Task 1
Task 2

Building 1991 demographic and labour force model (static microsimulation)
Projecting population and labour force for 1996 (dynamic microsimulation)

Task 3

Projecting population and labour force for 2002 (dynamic microsimulation)
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Table 6 – Data sets that can be utilised in a spatial microsimulation framework
Data Set

Spatial Scale Source

1991 & 1996 Census data

DED

CSO

Digital Boundaries

DED

OS

Migration flows

County

CSO

Labour Force Survey

National

CSO

Household Budget Survey

National

CSO

ESRI Survey of Income Distribution, Poverty and Usage of State Services National

ESRI

Vital Statistics

CSO

County

As can be seen in table 5, the first stage of the project involves the building of a
static spatial microsimulation demographic and labour force model for the Irish
rural economy. The task of this model is to provide reliable estimates of the
spatial distribution of the Irish population in 1991. In particular, the task of the
model is to produce spatially disaggregated population microdata at the District
Electoral Division level for all the rural areas of Ireland. The methodologies that
can be employed to achieve this were described in the previous section.
One of the particular strengths of spatial microsimulation is its policyrelevancy (see for instance BALLAS and CLARKE, 2001). In a rural policy context,
spatial microsimulation models can be used to identify particular socio-economic
groups that may be affected by agricultural policy reforms, such as the CAP
reforms. MATTHEWS (2000) points out that the number of farms in Ireland has
been falling over time and that most of this decline is concentrated among smaller
farms whose number fell from 85,000 to 67,000 between 1992 and 1999, while the
number of larger farms remained stable at around 75,000. Further, MATTHEWS
(2000) distinguishes between three groups of farmers:
1. full-time commercial farmers (low-cost efficient production of commodities
– requiring scale and specialisation – dairy farmers, intensive enterprises,
large-scale tillage and livestock). This type of farmers comprises 30% of
the total;
2. mixed-income farmers (off-farm jobs) comprising 30% of the total;
3. marginal/transitional (elderly, relying on social welfare payments for a
significant part of their income – farms non viable, no potential inheritors
living on their farms) comprising 40% of the total.
The above analysis provided by Matthews can be very useful in the context of
rural policy design and analysis. However, it would also be useful to know the
geographical location of these particular population groups (and this is not
publicly available). One of the advantages of spatial microsimulation modelling is
that it can be used to identify the size and spatial location of particular population
groups like the above. For instance, Figure 6 depicts the estimated spatial
distribution of male farmers in 1996, who were older than 55 years old and had a
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farm with size less than 30 acres 1. It can be argued that many of these farmers can
be placed between the third category (marginal/transitional) described above.
Figure 6 - Estimated spatial distribution of farmers belonging to type 3
(1996, Irish DEDs)

The European Commission has calculated that 80% of the support provided by
the CAP goes to the largest 20% of farmers. Using a microsimulation model it is
possible to provide estimates of CAP-related support distributions at the small
area level. Figure 7 depicts the spatial distribution of full-time farmers who own
large farms and are classified as social class 1 or 2. It can be assumed that these
farmers may have the capacity to have relatively high production and attract large
amounts of CAP-related support.

1

These estimates were based on conditional probability data calculated from the 1991 and 1996 Irish
Census SAPS
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Figure 7 - Estimated spatial distribution of full-time farmers who own large farms
and are classified as social class 1 or 2

4 - Conclusions
It is undoubtedly the case that the experience of building models for the
private sector has increased our knowledge greatly on the properties of our
techniques. However, we argue that models are best used within a process that
involves other components. Using models to reproduce existing data is a start but
this alone is not enough. Interpretation of the processes is the key. Our modelling
techniques should be seen as a set of methods and tools, which are context
dependent. Models should be built around client problems not the other way
round. Generalized, off-the-shelf, modelling packages are unlikely to address the
critical issues in each and every unique market. This argument holds for
modelling routines which are part of more generic GIS solutions (see BENOIT and
CLARKE 1997 for more detailed arguments here). Every aspect of model design
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and calibration is context dependent. As well as modelling skills, the analyst must
offer the client sector knowledge, ingenuity, imagination and problem-solving
skills. Fortunately, there are many people in regional science that possess these
strengths!
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Cities and the ‘new economy’. The
clustering of the software industry in
Oslo
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Abstract
This paper examines the reasons for the large concentration of software firms
to Oslo. The paper analyses how software firms perform individual activities, and
how they interact with other players in performing the activities. The
concentration of software companies to Oslo rests first of all on the need of dense
interaction among software consulting companies themselves, and between
consulting companies and important customers and platform suppliers. The fact is
that consulting activity is project based and involves lots of constellation building
and face-to-face contact, which is facilitated when players co-locate. Keeping these
characteristics in mind, a large scale decentralising away from Oslo will not take
place in the near future. The paper discusses four distinct theoretical approaches
that may inform the empirical analyses. The approach that emphasises a strong
clustering effect of ‘new economy’ sectors in large cities is a fruitful analytical tool
in interpreting the concentration of software firms in Oslo, with one exception.
The approach postulates that firms in new industries tend to cluster near
universities and research institutes, however, few software firms in Oslo uphold
any dense contacts with the regional knowledge infrastructure.
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Introduction
The period since the mid 1970s seems to represent a transition to a new phase
of capitalist development that is distinctly different in its organisation and
geography from the preceding Fordist period (AMIN 1994). It is argued that the
transition is accompanied by a different geography of production. In the 1980s and
in the first part of the 1990s, the changes were characterised as a resurgence of
regional economies, as a number of local areas were seen to be experiencing new
growth (PIORE and SABEL 1984, STORPER 1997).
The model postulates a reorganisation of production away from the former
centres of capitalist accumulation, i.e. the large city regions. The new way of
organising production is said to result in a number of ‘self-propelling’ regions, or
clusters, as it has come to be called (PORTER 1998). Much studied clusters are
industrial districts in Italy (SENGENBERGER and PYKE 1992) and ‘new
industrial spaces’ of high technology firms (SCOTT 1988). However, the
postulation of a large-scale geographical decentralisation of industry and jobs
away from central areas does not agree with the reality in most western countries.
For example, a convergence in GDP per capita took place between regions in the
EU in the period 1960-1980. However, regional convergence ceased after 1980 and
up until 1995 (CAPPELEN, FAGERBERG, VERSPAGEN 1999), meaning that the
well-off regions defended their lead against the poorer ones. The largest cities
continued to grow at a fast pace.
The growth of the large cities is also explained by referring to a new phase in
the development of capitalism, although of a somewhat different kind from the one
postulated in the 1980s. The late 1990 version of the capitalist transition focused
on the coming of a new economy, a more knowledge based economy, a learning
economy or the digital economy. Terms like the new economy are often fuzzy
concepts (MARKUSSEN 1999), i.e. they may have two or more alternative
meanings, theoretical propositions may lack empirical validation, or they are often
based on very selective evidence, as a few case studies. However, the new economy
has come to mean in particular the growth of new economy sectors like ICT
(information and communication technology) and biotechnology, as well as an everincreasing use of new technology in industry 1.
New economy sectors are seen to form regional cluster to a large degree, which
are frequently located in large cities. Thus, ‘the new economy sectors are highly
skewed in geographical terms. They are overwhelmingly found in or near large,
well-diversified services and knowledge-based cities or specialist research
university campus cities or towns (COOKE 2002: 130-131). In contrast, new

1

The focus on new economy sectors and the use of new technology correlates partly with how
LUNDVALL and JOHNSON (1994) conceptualise the learning economy. According to these authors
the learning economy is characterised by a dominating ICT-related techno-economic paradigm,
flexible specialisation as a principle for organising industrial activity, and innovation as the central
factor behind competitiveness in the global economy.
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economy clusters are not seen to exist in rural areas or in areas containing old and
declining industries.
This paper examines the cluster building mechanisms and the centralising and
decentralising forces in the software industry in the Oslo area. The industry is
narrowly defined as NACE 722, ‘Software consultancy and supply’. The Oslo area 2
holds as much as 66% of the 18.700 jobs in this industry in Norway in 1999, while
the area has 26% of all jobs. The software industry may be seen as the archetype
of a new economy sector. The sector produces standard and tailor-made software to
be implemented in companies in other sectors.
The paper builds on personal interviews with leaders (mostly managing
directors and sales officers) in 14 software firms in the Oslo area, including a good
number of the largest firms 3. The interviews above all aimed to ‘unpack’ the
sector, i.e. to determine what firms actually do ‘on the ground’. Thus, the
interviews intended to find out what types of activities the firms perform, to
examine how innovation and production goes on, to analyse the relations between
the software firms and their clients etc. The aim of the interviews was to learn
more about how the software industry works in order to be able to construct a good
questionnaire for a follow-up telephone survey to amongst others a larger
population of software firms and potential clients of these firms.
The detailed case study of the software sector in the Oslo area, which is based
on the personal interviews, addresses one major problem with existing research on
the geography of new economy sectors. There seems to be a tendency for this
research to rely on secondary data, often derived from official classifications,
which are insufficiently specified and calibrated to address key research questions.
In studies of industrial adjustment, there is a crucial need for researchers go
beyond statistics and to ‘get inside’ firms and industries in order to understand
the origins, developments, composition, core competencies, location requirements
etc. of industries.
The paper explores three main questions, two empirical questions and one
theoretical:
1. Which activities constitute the software industry in the Oslo area?
2. To which extent comprises (part of) the software industry an innovative
cluster in the Oslo area? What are the clustering mechanisms? Which
mechanism may lead to decentralisation of activities and jobs from the
Oslo area?
3. Which of four specific theoretical approaches are most relevant in
explaining the development and clustering effect of the software industry
in Oslo?

2

3

The Oslo area consists of 20 municipalities at the core of the Oslo region. Municipalities with 90
minutes or less travelling distance to the centre of Oslo are thus said to belong to the Oslo region
(FOSS and SELSTAD 1997).
The 14 firms have nearly 4.000 employees in Oslo.
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The rest of the paper is divided into four parts. The first part reviews and
discusses four main theoretical approaches that may be relevant guides in
exploring cluster building and decentralising forces in the Oslo software industry.
The second and third parts consist of empirical analyses of the software industry
in the Oslo region. The second part examines important aspects of the main
activities in the software industry, while the third part analyses the cluster
building process in the software industry in Oslo. Finally, the forth part discusses
wider methodological, empirical and theoretical lessons from the case study.

The importance of the 'new economy' on regional
clustering4
Information and communication technologies (ICTs), and the new economy with
which they are associated, may have great implications for regional industrial
development. ICTs may ‘”change the balance” between centralising and
decentralising dynamics in the space-economy’ (GILLESPIE, RICHARDSON and
CORNFORD 2001: 109). A number of quite different spatial expressions of the
rapid introduction of ICTs can be postulated, some which may benefit the
industrial development of large cities and others that may disadvantage large
cities.
The paper reveals four possible, but not mutually excluding, impacts of ICTs
with regard to regional industrial development. The first two refer to the
locational impacts of ICT as a new economic sector in itself. The third and fourth
refer to the way ICTs are used in the economy and the possible impact of ICTs on
the industrial location pattern more generally. The four spatial expressions are
(cf. Table 1):
i)
The clustering of new economy sectors in large cities;
ii)
The growth of new industrial spaces (or clusters) outside the large cities
containing ensembles of firms in new economy sectors;
iii)
The decentralisation of (some) industrial activities away from large
cities rendered possible by the distance-transcending capabilities of new
technologies;
iv)
The inclusion of firms in evolving global networks orchestrated by
transnational corporations using ICTs to co-ordinate global activities.
i
The clustering of new economy industrial sectors in large cities
One possible outcome of the new economy ‘emphasises the strong clustering
effect that can be witnessed in those regions most associated with the emergence
4

This part of the paper draws partly on my contribution to European Commission (2002).
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of the new economy, such as Silicon Valley in California, or in the concentration of
"dot.com" start-ups in major cities such as London' (GILLESPIE, RICHARDSON
and CORNFORD 2001: 1). While the cluster building in areas like Silicon Valley
and London is based on many of the same mechanisms, the history of the areas
may diverge in important aspects. The result is also starkly different as regards
implications for regional development. The development of new economy clusters
in major cities like London has a centralising effect on the space-economy. Silicon
Valley, on the other hand, is the archetypical new industrial space, in which
industrial growth often occurs at the expense of the traditional industrial centres
in and around the large cities.
The first step in the growth of a new economy cluster is the birth of the pioneer
firms in a new industry. The birth of these firms is often based on some radical
innovations: the innovations so to say create the new industry. The innovations
and new firms can often be traced to historical circumstances, such as the
availability of raw materials, specific knowledge in R&D organisations, or the
specific or sophisticated needs of a certain group of (geographically concentrated)
customers or firms. The first approach claims that pioneer firms in a new industry
often start in large cities. Large cities have the most developed knowledge and
technological infrastructure, and thus are the areas where new, scientific
knowledge typically is created and commercialised.
The important point behind this argument is that new companies and
industries do not develop in a vacuum; they rise from existing firms and
organisations, and based on existing knowledge. The clustering effect of new
economy sectors relates then to the fact that important types of knowledge are
generated and transmitted more efficiently as a result of local proximity. The
interaction between knowledge creators, as universities and research institutes,
and firms, often takes place within short geographic distances, as this kind of
knowledge diffusion generally requires face-to-face contacts between persons
(TÖDTLING and KAUFMANN 1999). Spin-off firms from knowledge organisations
often establish themselves near their ‘mother organisations’.
However, close distance to important knowledge organisations is not a
sufficient condition to develop a new economy cluster. ’For there are many
research universities, and even many that have generated lots of knowledge in
semiconductors, but there is a much smaller number of Silicon Valleys and Route
128s’ (STORPER 1997: 16). The relevant knowledge has to be commercialised. New
commercialised innovations develop usually in collaboration between several
players. In new economy sectors important players are often researchers, venture
capitalists and business angles (COOKE 2002), typically found in large cities.
Thus, new economy clusters often originate in metropolitan areas that contain
industrial and knowledge environments able to breed firms in entirely new
industries.
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Table 1 - Possible impacts of ICTs on regional industrial development
Approach

Clustering

Centralising forces

Decentralising forces

New scientific knowledge
develops in organisations
in large cities and is
generated and
transmitted more
efficiently through local
proximity

Result

Clustering of ICT and
other new economy
sectors i large cities

New industrial
spaces

Pioneer firms locate in
‘new’ areas in which new
institutional
infrastructure can be
built, and new industries
then cluster around
themselves in some of
the ‘new’ areas

Clustering of ICT and
other new economy
sectors mainly outside
large cities

Activities that depend on
Strengthened tacit knowledge, face-tospatial division face interaction and
trustful relations need to
of labour
remain agglomerated

Information, knowledge
and some production and
services are distributed
immediately and cheaply
over electronic networks,
reducing the ‘friction of
distance’

Decentralisation of some
routine production and
service activities, while
‘front-end’ activities (as
innovation and complex
production) remain in
large cities

TNCs are using ICTs to
coordinate global
production chains, and
are transferring some
activities to low cost
countries in the face of
increased competition

The strengthening of
some knowledge
intensive clusters in
large cities, whereas
many activities are
becoming more diffused
on a global scale

Global division
of labour
orchestrated
by TNCs

TNCs link up to
knowledge intensive and
dynamic clusters, often
found in large cities, by
locating some firms in
cities

ii
The growth of new industrial spaces outside of large cities
The second approach postulates that new economy clusters arise outside of the
traditional centres of industrial activity. Although there may be many specific
explanations behind the formation of each new industrial space, the assumption is
that the same common causal mechanisms have created each area. In short, it is a
matter of uncertain, unstable markets together with increased competition causing
vertical disintegration of production chains in a new era of 'flexible accumulation'
(SCOTT 1988). This provides market opportunities for a number of new firms, and
if there is rapid growth in the market, completely new industries can arise.
The pioneer firms in new industries may, according to STORPER and WALKER
(1989), locate themselves in many places. This locational freedom distinguishes
the second approach from the first one, in which pioneer firms establish near the
sources of knowledge normally found in large cities. The locational freedom relates
to the fact that the pioneer firms for a period of time may achieve high profits as
they have developed or put to use radical innovations. Achieving a high profit, the
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pioneer firms can attract the necessary production factors at many places. The
firms are able to compete for recruiting the best workers, and they are able to
create an attractive local market for suppliers. In new industries the necessary
know-how by firms, workers and suppliers is often created through trial and error
and learning by doing. Thus, the approach postulates that some places are not
have particular advantageous as regards the development of new firms in growing
industries.
The locational freedom for the pioneer firms results in new industries often
developing outside the traditional centres of capitalist accumulation, although not
in the most peripheral parts of a country. However, the firms are often established
in areas where they will not meet the same degree of resistance from workers and
labour unions towards new, and more flexible working conditions than in the old
industrial centres. The new industries are seen as part of a new techno-economic
paradigm, which demands a new, adapted and supporting institutional
infrastructure (e.g. FREEMAND and LOUÇÃ 2000). The institutions are seen to be
easier to build in ‘new’ areas not dominated by powerful defenders of the old ways
of doing things.
When the pioneer firms and a cluster start growing, the further cluster
development follows the same logic in the first and second approach. The first step
often involves new firm spin-offs leading to a geographical concentration of firms
in nearly the same production stage. Once an agglomeration of firms becomes
established, progressively more external economies are created, forming a
cumulative process. The first external economies often include (i) the creation of a
set of specialised suppliers and service firms, frequently originating from vertical
disintegration of firms, and where firms agglomerate in order to reduce inter-firm
transaction costs, and (ii) the creation of a specialised labour market (STORPER
and WALKER 1989). New organisations that serve several firms in the growing
cluster may be established, e.g. knowledge organisations, specialised education
establishments and business associations. In this way new industries create
localised externalities. The agglomerations themselves are considered as sources
of industrial dynamics, and the regions are in particular seen as the locus of what
STORPER (1997) denotes as 'untraded interdependencies'; which are conventions,
informal rules and habits that coordinates economic actors under the conditions of
uncertainty or complexity.
iii The decentralising of some industrial activity away from large cities
The third and fourth approaches refer to the way ICTs are used in the economy
and how this affects centralising and decentralising forces in the space-economy.
The development of ICTs, and in particular the use of Internet, has led some
commentators to proclaim the 'death of distance' (GILLESPIE, RICHARDSON and
CORNFORD 2001). At least, many kinds of economic activity are seen to be less
dependent upon their location in a large city. The reduced ‘friction of distance’
relates to the possibilities of distributing information immediately and almost
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without costs over electronic networks. Firms may then more easily find
collaborators in other places, and not least keep in current contact with these.
Firms making active use of ICTs may also, it is claimed, locate in areas having
lower costs, less pollution, better living conditions etc.
Some products and services may also be distributed worldwide through
Internet. In many R&D-intensive companies, ‘dotcoms’ and producer service firms,
in particular, the transport costs are small as Internett may be an important
distribution channel. The idea is then that firms do not need to be close to
customers, and also that some industrial activities do not need the good access to
information, knowledge and collaborators found in large cities.
However, these arguments seem to mix up information and codified knowledge
that is mass-produced and widely distributed with the more scarce resource of
non-codified knowledge. This kind of knowledge includes know-how and skills that
are more or less tacit, ‘sticky,’ and highly embedded in individual experience,
human relations, communication channels and organisational routines. New
knowledge in particular is often ‘sticky’ and includes combinations of tacit and
codified knowledge. ICT may facilitate dispersal of activities that can be
accomplished away from large cities, while activities that depend on tacit
knowledge, face-to-face interaction and trustful relations tend to remain in cities,
or in knowledge intensive clusters. The Internet allows long distance
‘conversations’ (interactive long-distance exchanges of visual and oral information)
but not ‘handshakes’ (information exchanges requiring persons to be in the same
physical space) (LEAMER and STORPER 2001).
Innovation activity is often based on combinations of codified and tacit
knowledge and is in need of coordination of several, often complex, activities. The
development and supply of some specialised services also need close and long-term
contact between user and producer. Co-location facilitates these kind of
coordination. Thus, ICTs seem to promote decentralisation of some activities (such
as routine and mobile production and service activity) away from large cities,
strengthening older development trends. In contrast, 'home base' activities,
associated with innovation and complex production, are still prospering in large
cities. This is the ‘double-edged geography of the Internet age, with its tendencies
towards specialisation and agglomeration, on the one hand, and spreading out on
the other’ (op. cit.: 20).
iv
The inclusion of firms in evolving global networks
The fourth approach examines the way in which large corporations use ICTs in
particular in co-ordinating their supply chains, which increasingly includes
activities taking place in many parts of the world. The world economy is seen to
develop in the direction of increasingly supranational, functional integration run
by multinational companies (DICKEN, PECK and TICKELL 1997). Lower tariffs
and non-tariff barriers, and standardisation of some products and services, have
facilitated the movement of products across borders, and have increased the
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competition for many companies. Thus, ICTs have enabled new global divisions of
labour to emerge, resembling the global corporate structures of activities, and
ICTs have lessened the need for plants to be near either their corporate
headquarters or their markets. It is also argued that former sheltered local and
national markets are about to disappear in many industries. Firms have then a
stronger pressure to reduce costs (by, for example, automatisation and the transfer
of some production to low cost labour areas), and to increase their innovation
activity.
Economic globalisation may, on the one hand, lead to reduced significance of
regional networks and clusters compared to the linking up of firms in global value
chains. On the other hand, clusters may constitute what AMIN and THRIFT (1992:
577) denoted some years ago as ’neo-Marshallian nodes in global networks (where
they) act as ”centres of excellence” in a given industry’. Corporations link up in
different ways to specialised firms and knowledge organisations in dynamic and
innovative clusters, which are often to be found in large cities.
By locating some activities in large cities, or knowledge intensive clusters
found elsewhere, units of TNCs may have access to a competent work force and
specialised local competence, proximity to knowledge and training organisations.
New ideas and economically useful knowledge can then come about through
contact and co-operation between e.g. skilled workers, engineers and researchers.
Corporations may tap the knowledge base of such a cluster, i.e. the knowledge
intensive cluster becomes a ‘listening post’ for relying back product development
and marketing information to the TNC. Such a role may be especially important in
new industries and in unstable external environments as ‘when the content of
knowledge is changing rapidly only those who take part in its creation can get
access to it’ (LUNDALL and BORRÁS 1997: 34) 5.
The theoretical overview above provides the point of departure from which to
analyse potential clustering effects in the software industry in the Oslo area. All
the approaches point to the continued importance of geographical proximity,
localised learning, dense human relations etc. in stimulating some kind of
production and innovation activity. These factors are seen to have clustering
effects on new economy sectors, if not always promoting clusters in the large
cities. ICTs may, however, also have decentralising effects on some activities.

5

The location pattern in new economy sectors resembles the one found more generally in sectors
introducing new products on the market, according to the geographical variant of the product cycle
theory (LUNDQUIST 1996, NORTON and REES 1979).
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‘Unpacking’ software consultancy in the Oslo region
The Norwegian software industry (NACE 722) is strongly centralised to the
Oslo region. The region had 66% of all jobs in this sector in Norway in 1999, as
compared to 53% of the jobs in the entire ICT sector (as defined by OECD) and
26% of all jobs 6. In examining the comparatively large number of jobs in the
software industry in Oslo, we first ‘dissect’ the sector. That is, we analyse the
main activities that characterize the sector and how innovation, production and
customer relations actually take place ‘on the ground’.
The paper distinguishes six main activities in the Oslo based software
industry. Individual firms normally perform several of these activities. The
activities follow a rough value chain of software production and distribution
(Figure 1). The value chain model consists of activities to transform raw materials
and other factors of production into refined goods and to market and distribute
these to clients. The model is seen to describe very well the manufacturing of
physical products, but to be less appropriate in analysing producer service
activities (as software consultancy). Producer service firms often contribute to
solving a unique problem for their client, and these firms are described as value
shops by STABELL OG FJELDSTAD (1998). The activities in value shops typically
consists of problem diagnosis, proposals for solution, selection of one solution,
accomplishing this solution, and control of results. While the value shop describes
important activities for consultancy projects, the entire software industry is well
characterised by the rough value chain model in Figure 1.
Platform suppliers
Platform suppliers deliver generic technology and tool that are the basis for
developing software solutions. Oracle Norge AS has, for example, three main
platforms including application server, database and development tools. The
platform suppliers are mainly large, global and US based corporations with
daughter companies or branch offices in the Oslo area. Other parts of the software
industry, which use the platform technology to develop their own products and
solutions, are important customers.
The platform suppliers build their competitiveness mainly through large
research and development efforts, which primarily take place in the ‘home base’ of
the companies. The technology development and sale of licences (which dominates
in the Norwegian branch offices of the US companies) ‘drive’ other activities. It
forms the basis of training, support and consulting services.
The platform suppliers may also sell applications (software solutions)
developed by use of the companies’ own technology. Thus, Oracle puts two main
solutions on the market, one economy system (ERP, Enterprise Resource Planning)
and one sales system (CRM, Customer Relation Management).
6

Source: Raw data from the research institute Nordregio, Stockholm.
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Figure 1 - Main activities in the software industry in the Oslo area, following a
rough value chain model

Platform
suppliers

Software
production

Training

Support

Running
of systems

Consultancy
projects

Software production
Software production consists of constructing standard solutions, within
economy and account, customer relation management, logistics, case handling,
portals, web applications etc., to a large number of customers, which are
companies or public organisations. Some companies distribute standard software
with none or little modification for individual customers. The software products of
other companies require adaptation for each customer. Even if there is no or minor
modifications, consulting services, as installation, integration of new solutions in
the customers’ organisation, training, converting of existing data to a new
software system etc., come with the deliveries. The new solutions normally require
changes in ways of working, and they require organisational development. How
much the consulting part amounts to vary between companies. Some companies
consider that their customers use the same amount of money on installation,
modification, training etc. as on purchasing of the software product itself. In other
firms, the consulting services amount to twice the costs of software products.
The software products for the most part undergo a continuous development,
which is based on demands and wishes from clients. The firms allocate
considerable resources to development of their existing products. In several firms
about 10 per cent of the turnover is used on development work.
The standard products are put up for sale through a net of branch offices and
authorised distributors, which service local markets in Norway and in other
countries. The distributors handle the contact with the clients as long as there are
no large problems in implementing and using the software. The software producers
often come in if deliveries require considerable modification of the standard
solutions, or if the clients have problems that the distributors are unable to deal
with.
The producers build and maintain their competitiveness by redistributing some
of their turnover to product development, which most often consists of upgrading
existing products. The product development takes place by use of internal
competence, and often in dedicated R&D departments. In for example Webmaster
Unique ASA 40 of 160 persons work in product development and product
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improvement, Agresso AS has a central R&D division in Oslo employing 200
persons 7, while in Visma Software about 100 of 600 persons are developing and
improving products. Although product development takes place by use of internal
competence, signals from clients are important. In some cases, firms have dense
contact with demanding, Norwegian customers, often found in industries where
Norwegian firms or organisations are large and/or early users of software
solutions. Development of new products is also based on interpretations of
technologic and market trends. Some firms obtain knowledge about trends from
large, international consulting companies, and they cooperate with platform
suppliers among other things to achieve knowledge about technology development
early on. Some large companies also build competitiveness through acquisitions of
other firms with high-quality products.
Consulting projects
Consulting projects require tailor-made solutions. However, the solutions are
often based on generic tools and/or familiar components and knowledge, which
have been developed in previous projects. The projects include development and
implementation of a new software system at a client. In these cases the client
cannot use a standard product, but needs a specially tailored solution. Based on
successful consulting projects, firms may develop standard programmes or
solutions, for example tools, routines, methods, and advisory programmes for
selecting and implementing new IT solutions. Development of standard methods
and solutions means converting experience based (often tacit) knowledge into
explicit knowledge (NONAKA and REINMÖLLER 1998). This knowledge is then
used in new consulting projects, giving way to still more tacit knowledge.
Some consulting companies perform long-lasting projects for clients and act
more or less as the IT division of the clients. In addition to the development of
software systems, the projects may include advise in the purchasing and
implementation of software products. These activities also involve analyses of
labour processes, organisation of activities, reorganisation and competence needs,
and preparing IT-strategies. Consulting companies and clients cooperate closely in
projects, partly to tailor-make software solutions to the needs of clients, partly so
that skills in running of the new system remain by the clients after
implementation. Some firms work increasingly at the clients and together with
their expertise. EDB Business Partner AS, for example, works as a system
integrator in linking old and new software systems at clients.
The consulting firms often specialise in undertaking projects in specific
industries. The most important users of software solutions are found in the public
sector, bank and finance, the energy sector (oil and gas and power plants), and
telecommunication. The largest software consulting company in the Nordic
countries, TietoEnator AS, aims to service industries in which Nordic firms are

7

Agrosso employs about 300 persons in Norway and 1350 persons in total.
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world leaders in making use of software solutions. The company provides solutions
that are specific to individual industries and customers, and which build on
reusable components and good knowledge about the Nordic industries that the
company has identified as particular IT-intensive.
Consulting companies gain competitive strength through their continuing
building of competence and methods, through the effort of individual workers to
keep their knowledge up to date, and through good routines in diffusing
information and knowledge inside the companies. Contact with clients in large
projects is important for learning and for the building of competence. To some
extent, firms put together project teams consisting of experienced and less
experienced employees. Some firms seem to have a sophisticated system for
reusing knowledge and components from one project to another, in which
developing and maintaining the firms’ intellectual capital are important. Firms
have, for example, internal groups responsible for developing dedicated subjects,
and for diffusing knowledge inside the firms through meetings and web sites.
Knowledge is also obtained from external specialists, however, firms seek to
develop internally what they see as their core competence and competence that are
used in several projects.
Firms often have activities in several of the first three categories in Figure 1.
Consulting companies, like Computas AS, have generic tools that are used by other
software firms. Other firms both produce standard products and perform
consulting activities. The consultants make use of the firms’ standard products,
but also products from other software producers. Firms have to some extent
focused on specific activities in different time periods. Some firms were founded on
one innovative product or family of products. In general, these products are early
in their life cycle, and firms have been unable to obtain a considerable market
share when the products are becoming more mature. Larger competitors oust these
small and young firms, and the firms lack resources and traditions in producing
standard products for a large market. On the other hand, some consulting
companies develop standard solutions and components using their consulting
experience.
After sale services
Most firms perform the three last activities in Figure 1. These activities
include the last part of the value chain, which consists of the distribution of
products and the running of software systems. Thus, firms instruct clients in the
use of both tailored solutions and many standard software programmes. Software
companies also offer standard courses when new software or technology is
introduced. The companies often have course and training departments that
arrange coursed and workshops.
Companies also offer their clients assistance as concerns questions and
problems with their software solutions, and this support has to be offered day and
night. Lastly, some firms operate and manage hardware and software systems for
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large clients, while others run, for example, clients’ account and wage systems. A
firm like EDB Business Partner AS operate the old software systems of clients for
a definite time period, while the client build competence in running new systems.
The after sales services are mostly standard services requiring specific
routines, as when firms run clients’ systems. However, these services also give
some important information of clients’ need to be feed back into product
refinement activities. Some firms (as Mogul Technology AS) also see the
arrangement of external courses as important in the building of internal
competence and in diffusing competence internally and externally. To arrange
courses, Mogul (which has web technology as an important product) has to be in
the forefront as regards new technology. Courses in new technology may most
easily obtain participants in Oslo, which have much of the Norwegian IT industry,
have several potential users, and have good transport communications to the rest
of Norway.

The clustering of software firms in the Oslo area
The software industry in the Oslo area constitutes a regional cluster due to (i)
a concentration of Norwegian software firms to Oslo, and (ii) considerable
interaction between the firms. The consulting activity in particular fuels the
cluster building process, as this activity is project based and involves lots of
constellation building.
The clustering process rests first of all on the need of dense interaction
between software consulting companies as regards large tenders and projects.
Companies often have short deadlines and small budgets for preparing tenders.
They actively explore possibilities of making alliances. Face-to-face meetings with
potential suppliers of component and with other consulting companies are often
required. Hence, being located in the same area as several potential collaborators
and suppliers is advantageous in preparing tenders. The same applies to the
completion of projects. To be capable of carrying out large projects, consulting
companies often join together in projects and may help each other out if deadlines
are short. In addition, companies may obtain special competence from one-man
firms or other consulting companies. Thus, the software consulting industry is
relation intensive, and geographical proximity lessens the cost of face-to-face
interaction.
Another important contributor in the clustering process is the need for
consulting companies to visit and influence the decision makers at large and
important customers in order to gain projects. Most firms find about two thirds of
their clients in the Oslo area. Companies often have lasting projects at some
clients, in which several employees work on the clients’ systems and machines and
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at their premises. To some extent consultants ‘slide’ in at clients by arranging
courses and performing small projects. Though such work consultants may get a
good reputation at the client, which may lead to larger projects. In such case it is
advantageous to be located in an area containing many large, potential clients.
Most large consulting companies have branch offices in one or several places in
Norway, which are of advantage in gaining clients in different parts of the
country. At the same time, many companies merge or gain a foothold in different
countries in other ways. The reason for this strategy is the fact that international
companies want to meet the same consulting company in several countries.
Consulting companies cooperate with platform suppliers in some projects. The
suppliers also arrange courses that are necessary to pass for consultants who want
to use the suppliers’ technology in projects. The majority of the suppliers are
international corporations, which generally find Oslo as the natural place to locate
their Norwegian branch office. Oslo has, as said, by far the largest market for
software systems.
Another cluster building factor is a large, specialised labour market in the Oslo
area. Consulting companies recruit from other software firms, from the university
and university colleges and from other industries, in particular from industries in
which they have, or try to get, important clients. The large labour market is also
making it easier to hire and fire employees. Some consulting companies cooperate
with universities and research institutes in completing projects and in developing
core competence. However, the knowledge infrastructure in Oslo does not seem to
be an important collaborator in firms’ development activity. Some firms, however,
recruit lots of candidates from the local knowledge organisations, in particular
firms where the entrepreneurs comes from such an organisation.
The concentration of software companies to Oslo results in an information rich
area as regards the software industry. Companies obtain much competence about
technological and market trends by talking with large suppliers in Oslo, and by
participating in branch forums, meetings and seminars in this area. To some
extent information can be obtained through social interaction. Employees in
different companies meet privately and exchange experience. A network of
managers in software companies in Oslo is also said to exist. This kind of social
milieus is seen to arise, and to be more fertile, in areas holding a concentration of
software firms. It is advantageous to locate where action takes place, where a lot
of large projects are carried out, information and knowledge are flowing, where
experienced employees live etc.
Development, production and distribution of standard software also stimulate
the clustering process, however, less than the consulting activity. Development of
software products goes trough several phases, including collecting of demands and
wishes from clients, prioritising between these demands and wishes, specifying the
software solution, designing the software, programming, testing functionality and
system, and then release and marketing. The mere programming can in principle
take place anywhere. Most of the other phases require face-to-face contact with
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salesmen, consultants, distributors and pilot customers. These phases are easier to
carry out in Oslo where, for example, numerous large customers are found.
Agresso AS has, for example, located an R&D division with 200 employees in
Oslo. The division is not in direct contact with clients, however, Agresso has
methods to register and prioritise demands and wishes from customers. The
location of the R&D division in Oslo mainly reflects the fact the company was
established there, that the employees live in Oslo, and that the area has a large
labour market.
Software firms do not really need to be located near clients as they sell
standard products or licences that they may distribute through CDs or Internet.
However, software firms may use pilot customers in development projects and may
have some very large customers, which they often meet face-to-face. Distribution
of standard products also leads to training, consulting and support activities,
which amount to a large share of the clients’ costs. Thus, firms may serve
customers more economically if they are close to many of them.
Some activities in the software industry can more easily be placed outside Oslo,
Visma Software AS, has for example, gathered all support activities in
Fredrikstad, which is, however, within daily commuting distance from Oslo.
Bringing together these activities in one place facilitates more effective routines
and diffusion of competence between employees. Programming may also be easily
decentralised from Oslo, provided that enough experienced employees are
available in other places. Agresso AS has, for example, outsourced some
standardised work to maintain existing solutions to South Africa, while Visma
Software AS used to have 30 programmers in St. Petersburg, which got very
specific projects.

Conclusion
This paper examines the reasons for the large concentration of the Norwegian
software industry to the Oslo area. The empirical analyses are based on
information from 14 personal interviews with firm leaders. Through these
interviews we aimed to understand how the software industry works, as a
necessary groundwork for a follow-up telephone survey to a larger population of
firms. The interviews, however, shows the strength of the intensive research
design (SAYER 1992) when it comes to realizing development processes. The paper
analyses identifiable firms in their wider production system. By focusing on how
firms perform individual activities, and how they interact with other players in
performing the activities, the reasons for the strong concentration of software
firms to the Oslo region seems to become clear. The work of ‘unpacking’ the sector
‘was like “switching the light on”’ (SAYER 1992: 284).
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The concentration of software companies to Oslo rests first of all on the need of
dense interaction among software consulting companies themselves, between
consulting companies and decision makers and IT-personnel at important
customers, and between consulting companies and platform suppliers. The fact is
that consulting activity is project based and involves lots of constellation building
and face-to-face contact, which is facilitated when players co-locate. Concentration
is also stimulated by the large, specialised labour market in Oslo and by spill-over
of knowledge in formal and informal settings.
The paper distinguishes four different approaches as regards the impacts of
ICTs on regional industrial development. The first approach emphasises a strong
clustering effect of the ICT sector and other ‘new economy’ sectors in large cities.
This approach is a good analytical tool in interpreting the concentration of
software firms in Oslo with one exception. The approach postulates that firms in
new industries tend to cluster near universities and research institutes where new
and important knowledge develops (GARNSEY 1998). A few software firms in Oslo
are established by academics, and these firms seem to uphold some contacts with
academic milieus. The software industry in general seems to make little use of the
knowledge infrastructure in Oslo, besides when recruiting new candidates.
The second approach postulates that new economy clusters arise outside of the
large cities as pioneer firms in new sectors have a large degree of locational
freedom. Such a freedom is not found in the software industry in general. This
study stresses the importance of most activities in the software industry of being
close to decision-makers in large public organisations and in private companies in
Oslo, and for firms to base their activities upon pre-existing ensembles of software
firms and knowledge. More generally, the opinion that the pioneer firms can locate
almost anywhere may be greatly influenced by the ‘high mobility’ society that the
inventors of the theory of new industrial spaces 8 have analysed, which is the US
and in particular California. It seems to be the case that specific conditions in this
area are presented as a more universal theory, which means that one ‘freeze, and
then present as universal, relationships which are contingent and historically
specific’ (SAYER 1985: 17). Such a theorising of what may be specific
developments in the US is not relevant in interpreting the locational pattern in
the Norwegian software industry. The more general model of cluster development
in the second approach, however, points to important mechanisms in the Oslo
software industry. An important observation is how new industries create localised
externalities, which causes new activity to cluster around it, and creates
substantial first-mover advantages.
From a regional policy point of view, much interest has centred around the
potential for ICTs to bring about the ‘death of distance’, and, hence, have a
decentralising effect on the space-economy (GILLESPIE, RICHARDSON and
CORNFORD 2001). From somewhat different angels, the third and fourth

8

These are in particular Allan Scott, Michael Storper and Richard Walker.
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approaches postulate that, in particular, routine and mobile activities may be
decentralised away from large cities, while innovation activities and complex
production remain. The paper has not examined the impact of ICTs on the location
pattern of diverse industries, but has examined decentralising forces in the
software industry, which seem to be few. Some activities that do not require faceto-face interaction with clients or external actors, such as programming and
support, may be decentralised. Decentralising also occurs when Oslo based
software companies establish branch offices in other parts of Norway, mainly to
serve regional markets. However, keeping in mind the relation intensive character
of most activities in the software industry, a large scale decentralising away from
Oslo will not take place in the near future.
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Incidencias de la utilización de las
tecnologías de la información a
través del análisis cluster
Begoña Campos Nuño de la Rosa, Maria del Pilar Lopez Vidal,
Javier Lorenzo Paniagua *

Resumen
esumen de la comunicación
Las tecnologías de información están revolucionando las empresas actuales a
través de la consecución de ventajas competitivas. La importancia de las
tecnologías de información es tal que nos han permitido pasar de una época en que
las mismas ofrecían productividad y economías de escala, a otra en la que pueden
contribuir significativamente a la competitividad de las empresas.
Con ellas se pueden desarrollar nuevos productos y servicios, facilitar el acceso
a nuevos mercados, mejorar la comunicación con clientes y proveedores, integrando
actividades y procesos o haciendo manejo de grandes volúmenes de información
para seguir de cerca la evolución del negocio. También pueden permitir la
redefinición de la estrategia del negocio, o abrir la puerta hacia alianzas y
colaboraciones de todo tipo con otras empresas.
En esta comunicación tratamos de agrupar a las empresas gallegas que
obtienen ventajas sustanciales mediante la aplicación de las tecnologías de
información, frente a aquellas otras, que no se encuentran en tal situación y
utilizan las tecnologías como instrumentos de apoyo. Con ello, se pretende
especificar el diferente comportamiento según se hallen en un grupo u otro
utilizando técnicas estadísticas aplicadas.
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1 - Introducción
Hasta la década de los ochenta, los administradores no necesitaban saber
mucho sobre cómo la información se obtenía, procesaba y distribuía en sus
1

empresas y la tecnología que se requería era mínima . La información en sí no se
consideraba como un activo de importancia para la empresa. En la mayoría de las
empresas, la información era considerada como un subproducto y caro resultado de
los negocios. Pero en la actualidad pocos administradores pueden darse el lujo de
ignorar como se maneja la información en sus empresas.
Dos muy poderosos cambios mundiales han alterado el entorno de los negocios.
El primero es el surgimiento y reforzamiento de la economía global. El segundo, la
transformación de las economías y las sociedades industriales en economías de
servicios basadas en el conocimiento y la información. La globalización de las
economías industriales del mundo realza el valor de la información para la
empresa y permite nuevas oportunidades para los negocios. Hoy día los sistemas
de información (SI) proporcionan la comunicación y el poder de análisis que
muchas empresas requieren para llevar a cabo el comercio y administrar los
negocios a escala global. Por otra parte, en una economía basada en el
conocimiento y en la información, la tecnología y los SI adquieren gran
importancia.
Los retos que se plantean obligan a las organizaciones a introducir cambios
profundos que requieren un adecuado liderazgo y para los cuales el papel del SI
resultará clave (KOTTER, 1996).
Las Tecnologías de la Información (TI) facilitan los nuevos diseños
organizativos a los que hacemos referencia, al tiempo que dan lugar a nuevas
formas y procedimientos de gestión, nuevas estrategias y nuevos valores. El grado
de cambio introducido sobre la base de las tecnologías y los sistemas de
información dependerá fundamentalmente de la forma en que éstas se apliquen,
pudiendo convertirse en el verdadero motor del cambio y principal fuente de
ventajas competitivas, si el proceso se gestiona adecuadamente.

1

Debemos distinguir claramente dos conceptos; sistemas de información y tecnologías de información.
El primero se relaciona con un conjunto de elementos organizados para ofrecer información oportuna
en cuanto a contenido, formato, tiempo y lugar a un usuario determinado. Es decir, se trata de una
configuración de medios, diseñados para proporcionar información a un receptor, o usuario,
cumpliendo unos requisitos de calidad predeterminados. El segundo concepto constituye un conjunto
de instrumentos que hacen posible la construcción de SI más sofisticados, o con diseños alternativos,
para desempeñar la misma función: facilitar la comunicación intra y extra corporativa para
contribuir al desempeño de las funciones directivas y a la actividad de las organizaciones. Esto
significa, en primer lugar, que los SI siempre se han servido de los avances tecnológicos que se han
ido produciendo a lo largo de la Historia. Además, estas innovaciones tecnológicas han contribuido a
la mejora continua de las prestaciones de los sistemas, contribuyendo, por tanto, al éxito de las
empresas y organizaciones que las incorporar a su actividad.
Otros autores como EDWARDS, WARD y BYTHEWAY (1998) señalan que los SI están centrados en la
determinación de la demanda de aplicaciones mientras que las TI tratan de satisfacer la oferta de las
aplicaciones. Una de las responsabilidades de un director general o corporativo es equilibrar las
cuestiones que afectan a la demanda y a la oferta y proporcionar resultados que aseguren que los
planes de la empresa son viables.
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2 - Desarrollo del análisis estratégico de los SI/TI
En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la información sobre los
clientes, proveedores y competidores, y la información sobre lo que ellos hacen con
la misma, se ha transformado en un tema primordial en el campo empresarial. En
este aspecto, lo importante no es tanto el aumentar la cantidad de información,
sino utilizarla o aplicarla de la manera más provechosa en beneficio propio. Esto
supone reconocer el valor estratégico de los SI/TI como armas capaces de aportar
ventajas competitivas importantes y mejorar directamente la posición del negocio
en el mercado.
Según DE PABLO (1993) las tecnologías, paulatinamente, se han introducido
en nuestras vidas proporcionando una nueva dimensión a conceptos como tiempo o
distancia y construyendo un escenario que, para bien o para mal, muestran un
nuevo abanico de oportunidades y de riesgos para los directivos de las empresas.
En líneas generales, esta evolución se puede resumir en tres grandes etapas
(WARD, GRIFFITHS y WITHMORE, 1992), cuyo principio es posible localizar
temporalmente de manera aproximada:
−
En un primer momento, el objetivo es automatizar procesos basados en la
información, como la facturación o nóminas, buscando simplemente
mejorar el rendimiento operativo mediante la sustitución del trabajo de los
hombres por las máquinas. Esta etapa comienza en los años sesenta y
genera los llamados Sistemas de Procesos de datos.
datos
−
Más tarde, los directivos aprecian la oportunidad de aprovechar la gran
cantidad de datos acumulados en la etapa anterior para incrementar la
efectividad de sus actividades de gestión y satisfacer sus necesidades
relacionadas de información. Aparecen así los Sistemas de información
para la Dirección en la década de los setenta.
−
Finalmente, a partir de los años ochenta, la forma de actuar de algunas
organizaciones innovadoras pone de manifiesto la posibilidad de utilizar
los Sistemas de información para mejorar directamente la posición
competitiva de una empresa alterando la naturaleza, comportamiento o la
orientación de los negocios. Para hacer referencia a esta categoría de
aplicaciones suele utilizarse frecuentemente la expresión Sistema de
2

información Estratégicos .
2

Según el Prof. José RASCÃO del Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal) en su libro “Análise
Estratégica” (2000) los sistemas de información estratégicos pueden ser descritos por lo menos por
tres características: 1. Envuelven a varias organizaciones 2. Proporcionan beneficios directos para
las partes relacionadas 3. Afectan a la competitividad. Primero los sistemas de información
estratégicos envuelven muchas partes fuera de las organizaciones, como por ejemplo un sistema de
reservas envuelve a las compañías de aviación, a las agencias de viaje, hoteles, empresas de rent-acar. Por otra parte sus beneficios se extienden a todas las organizaciones directamente relacionadas
y tiene un impacto significativo en el desarrollo del negocio, así y siguiendo con el ejemplo anterior a
las compañías de aviación le proporciona más y mejor información acerca de los pasajeros, a las
agencias de viaje le permite hacer reservas más eficientes y convenientes, etc. Por último, uno de sus
primeros impactos es la performance de los competidores en relación con sus clientes y proveedores,
ya que este sistema tiene en consideración la reacción de los competidores.
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En este punto es importante subrayar cinco ideas:
−
No todas las organizaciones han cubierto estas tres etapas de la evolución.
Muchas se encuentran aún resolviendo los problemas típicos de los dos
primeros estadios.
−
Hay que aclarar que las tres etapas se superponen, es decir, cuando
aparece una nueva etapa no sustituye a la anterior, sino que la
complementa. Esto significa que los tres tipos de sistemas deben formar
parte de cualquier plan estratégico de los sistemas de información.
−
Los sistemas estratégicos no son aplicaciones intrínsecamente diferentes
de las demás clases de sistemas desde el punto de vista de la función que
realizan. Es su impacto directo sobre la posición competitiva lo que
realmente los diferencia.
−
De la misma manera que los sistemas que proporcionan información a la
dirección, deben apoyarse en unos sólidos sistemas de procesamiento de
transacciones. Los sistemas estratégicos deben también basarse en unos
buenos sistemas de las dos clases anteriores para que les suministren la
información o realicen los procesos de los que depende.
−
Los sistemas estratégicos pueden ejercer una considerable presión sobre
las aplicaciones en las que se apoyan, que fueron creadas para trabajar en
un ambiente más sencillo, obligando con frecuencia a rediseñarlas para
poder explotar sus potencialidades estratégicas.
Estas tres grandes etapas de la evolución han supuesto un cambio no sólo en
las aplicaciones desarrolladas y los objetivos perseguidos, sino también en la
manera de planificar y gestionar los Sistemas de información por las
organizaciones.
La siguiente figura muestra la evolución experimentada desde este punto de
vista, distinguiendo tres elementos clave y mostrando sus interrelaciones
(ORTEGA, 1997):
−
La oferta de tecnología de la información (cómo satisfacer las necesidades)
−
La demanda o el plan de sistemas de información (qué es preciso hacer)
−
La estrategia de negocio
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Figura 1 - Evolución del papel de los SI en relación con la estrategia
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En la etapa 1,
1 el impulso proviene de la tecnología y se trata simplemente de
aplicarla allí donde pueden obtenerse las mayores reducciones de costes en el
proceso rutinario de transacciones. Este planteamiento implica que no existe una
relación directa entre la estrategia del negocio y el plan de SI, y entre ellos se
levanta un muro. Más tarde en la etapa 2,
2 la dirección, consciente de la
importancia de los SI para la organización, consigue alinearlos con la estrategia
mediante el establecimiento de metodologías estructuradas y procedimientos
formales de planificación de los SI. Los SI son ahora más coherentes con la
estrategia del negocio, pero su papel es esencialmente pasivo; servir como
instrumento de soporte o ayuda para alcanzar los objetivos establecidos por la
misma. Es a partir de los años ochenta, al comenzar la era estratégica en la etapa
3 , cuando el papel de los SI en relación con la estrategia pasa a tomar un carácter
activo. No se trata ya simplemente de apoyar la estrategia previamente
establecida, sino de conseguir que el impacto potencial de los SI constituya un
ingrediente fundamental en el proceso de desarrollo de la estrategia del negocio,
en el momento mismo de formularla. Se trata, en definitiva, de adoptar una
perspectiva más creativa y preguntarse como los SI pueden mejorar la posición
competitiva del negocio.
Esta nueva orientación es esencialmente diferente de los enfoques anteriores
por dos motivos principales:

146

En primer lugar, supone una apertura de la organización hacia su entorno,
convirtiendo a los competidores, clientes, proveedores, etc. en el elemento
instigador de nuevas formas de utilizar los SI, ya sea para obtener ventaja,
ya sea para evitar incurrir en desventaja competitiva.
−
En segundo lugar, las oportunidades deben hacerse aflorar mediante la
aplicación de las técnicas propias del análisis y planteamiento estratégicos,
lo que supone que la dirección debe involucrarse más que antes en el
terreno de los SI, puesto que debe comprender y decidir lo que se adquiere
o se construye.
En esta comunicación trataremos de situar a las empresas gallegas, según el
cluster al que pertenezcan, en una de las tres etapas descritas. Ello nos posibilita
conocer su evolución en el tiempo y poder anticiparnos a los futuros cambios en
materia de SI/TI.
−

3 - Ventajas
entajas competitivas de los SI/TI
Los SI/TI si se utilizan de forma coherente, pueden facilitar ventajas
competitivas importantes que son complicadas de reproducir por los competidores
debido a que el triunfo no está solo en la tenencia de las tecnologías. Según DAVIS
y HAMILTON (1993) el éxito comprende una serie de aspectos como; cultura
organizativa, procedimientos y comportamientos, personal formado y entrenado,
procesos bien diseñados y tecnologías de información. Estas últimas, utilizadas de
manera apropiada, pueden contribuir a mejorar la creatividad y encauzar la
experiencia y la intuición, apareciendo acciones muy beneficiosas para las
empresas.
Es importante conocer las aplicaciones de los SI/TI que son relevantes y que
contribuyan al rendimiento de la empresa. Según EARL (1996) lo anterior conlleva
a mejoras en la eficiencia interna, en la calidad de los procesos de dirección e
incluso en la manera que se gestiona o dirige la empresa.
Los SI/TI que favorecen la posición competitiva de la empresa son sistemas
estratégicos, clasificándose en cuatro grandes grupos:
−
Las orientados a las actividades internas de una organización logrando una
integración más efectiva. En la mayoría de los casos requiere una
redistribución de las tareas organizativas y una reordenación de las
actividades, para obtener ventajas sostenibles.
−
Los que permiten desarrollar, producir, promocionar y vender productos o
servicios nuevos o mejorados basados en la información.
−
Los que relacionan a la organización con sus clientes y/o proveedores.
Estos sistemas tienen una peculiaridad y es que no son totalmente
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−

controlados por la organización, puesto que los clientes o proveedores
pueden iniciar acciones en materia de SI/TI en cualquier momento.
Los que proveen a la alta dirección la información que necesita, tanto
externa como interna para el desarrollo de la estrategia empresarial. Son
los llamados Sistemas de información para la Alta Dirección.

Según RASCÃO (2001) la información puede ser usada para crear ventajas
competitivas, alterar las bases de la competencia, reducir costes por la
automatización, coordinar mejor actividades dispersas geográficamente, captar
clientes por la oferta de una mejor información sobre sus productos, por su calidad
y servicios prestados, y crear oportunidades de negocio. El uso potencial de la
información es grande y su no utilización puede ser catastrófica, por lo que la
supervivencia de las organizaciones va a depender del uso de la información.
En el siguiente cuadro podemos citar algunas de las ventajas competitivas de
los SI/TI:
Figura 2 - Ventajas competitivas de los SI/TI
Descripción
Costes
Productos/Servicios
Mercado
Oferta de Productos y Servicios
Innovación
Clientes
Calidad
Competencia
Fuente: RASCÃO, 2001

Ventajas
Reducción de costes
Diferenciar los productos y servicios
Detectar nichos de mercado
Aumentar la oferta
Crear nuevos productos y procesos
Mejorar la relación y satisfacción
Mejorar la calidad de los productos y servicios
Cambiar las bases de la competencia

Los SI/TI son instrumentos que pueden optimizar la comunicación y el proceso
de toma de decisión, y tanto uno como otro son dos problemas muy serios para la
eficacia y la eficiencia de las organizaciones.

4 - Analisis
nalisis empírico
En una encuesta realizada a noventa y cinco empresas grandes 3 gallegas, para
conocer el nivel de implantación de los SI/TI. De todo ello, se han obtenido datos
suficientes para efectuar el análisis cluster que a continuación exponemos.

3

BUENO CAMPOS (1987) estima que una empresa es grande cuando cumple dos de tres criterios:
Empleados más de 250, Activo más de 450 millones de pesetas y Ventas más de 1750 millones de
pesetas. Nuestra muestra cumple los tres requisitos puesto que el 59% de las empresas dispone de
más de 250 empleados, 94% tiene un activo de más de 450 millones y el 96% alcanza un volumen de
cifras superior a 1750 millones de pesetas con lo que concluimos que las empresas gallegas
analizadas son empresas de tamaño grande.
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Se trata de realizar la agrupación de las empresas que obtienen ventajas
sustanciales mediante la aplicación de los SI/TI frente a aquellas otras que no se
encuentran en tal situación.
A partir de ahí, se realizará un estudio de mayor detalle de cada uno de los
cluster, para categorizar los grupos con relación a otras variables. Se mostrará el
diferente comportamiento de las empresas según se hallen en un grupo o en otro.

4.1 - Agrupación de empresas sobre la base de los sistemas y
tecnologías de información
informa ción:
ción análisis cluster
En el análisis realizado se ha aplicado el análisis Cluster, que en este caso
particular, consistirá en realizar agrupaciones de empresas en función de las
variables manejadas en la encuesta.
En nuestro caso utilizamos el análisis cluster para efectuar la agrupación de
las empresas que consiguen ventajas sustanciales o “estratégicas” mediante el uso
de los SI/TI.
A través de la concentración de empresas en grupos lo que se trata es de
mostrar el diferente comportamiento de la empresa según se hallen en un grupo o
en otro.
En la figura siguiente se muestran los resultados de la agrupación o análisis
cluster. En el grupo 1, se localizan las empresas con un nivel inferior al grupo 2.
Por el contrario, en el grupo 2 se encuentran las empresas que realizan un “uso
gerencial” de los SI/TI.
Sobre la base de un análisis detallado de cada uno de los grupos hemos llegado
a la siguiente designación para el cluster realizado:
Figura 3 - Agrupación de empresas gallegas en Clusters
Grupo de empresas
CLUSTER 1
CLUSTER 2

Designación
Empresas que realizan un “USO OPERATIVO” de los
SI/TI
Empresas que realizan un “USO GERENCIAL” de los
SI/TI

Fuente: CAMPOS NUÑO, 2000

Podemos adelantar que al relacionar los grupos de empresas descriptos
anteriormente con los modelos evolutivos, se puede concluir que las empresas del
cluster 1 se encuentran en la fase correspondiente a Proceso de datos mientras que
las empresas que componen el cluster 2, estarían en la fase de Sistemas de
información para la dirección.
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4.2 - Caraterización de los grupos de empresas obtenidos a
través del análisis cluster
Se trata de identificar los dos grupos de empresas obtenidas a través del
análisis cluster, para conocer las características asociadas a cada uno de ellos.
Para ello, se ha seguido el análisis cluster en donde no se tienen grupos
predefinidos, éstos se definen mediante el cálculo de distancias, a partir de los
valores de algunas variables que se consideran adecuadas para ello.
Los métodos que se han escogido en el programa SPSS han sido los
“jerárquicos” y “no jerárquicos” siendo los resultados muy parecidos en ambos
casos. Dentro de los jerárquicos se ha utilizado el método “aglomerativo”
agrupando los dos casos más próximos y así sucesivamente hasta conformar un
solo grupo. Al aplicar este método en nuestras empresas, se obtienen dos cluster;
uno formado por 33 empresas y otro por 62 empresas 4.
En los métodos “no jerárquicos” se indica el número de grupos que deben
formarse, siendo la varianza dentro de cada grupo mínima. Dentro de estos
métodos hemos elegido el de “K medias” con dos conglomerados. A través de este
método el número de empresas que conforman cada conglomerado es exactamente
igual que en el anterior.
Al analizar los resultados de los métodos utilizados (jerárquicos y no
jerárquicos), observamos cierta similitud pues tan solo existen 18 empresas que
difieran de un método a otro, sobre un total de 95 empresas.
Los aspectos más relevantes que se pueden extraer como conclusión a la vista
de los resultados obtenidos para los dos grupos son:
−
El grupo 2 lleva más tiempo de funcionamiento, por lo que son empresas
más antiguas.
−
En cuanto al origen de la empresa no existe muchas diferencias entre
ambos grupos, aunque en el grupo 2 hay mayor cantidad de empresas que
se han creado por fusión.
−
Otro aspecto es el número de Pymes, que es mayor en el cluster 1 (24%)
frente al cluster 2 (10%), con lo que se el tamaño de las empresas del
cluster 2 es mayor y se componen de más empresas grandes y medianas
que pequeñas.
−
El número de plantilla evoluciona más deprisa en el grupo 2 (34%) que en
el grupo 1 (18%).
El grupo 2 corresponde a empresas de mayor dimensión claramente con
respecto al grupo 1 en aspectos tales como:
−
El número de empleados es mayor en el grupo 2, ya que el 67% de las
empresas superan las 250 personas, mientras que en el grupo 1 solamente
un 42% supera este valor.

4

Hemos utilizado para el proceso de formación de los grupos un dendograma que nos permite la
representación en forma de árbol lógico.
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Figura 4 - Dimensión de la plantilla (nº de empleados)
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La dimensión del activo es un elemento diferenciador. En las empresas del
grupo 2 el 93% de las empresas superan más de 1000 millones de pesetas
mientras que el grupo 1 lo superan el 76%.
−
Las ventas aparentemente no son un elemento diferenciador. En ambos
grupos las empresas tienen volúmenes de ventas parecidos.
Por tanto se concluye, que las diferencias entre ambos grupos se encuentran
asociadas a la complejidad y dimensión a nivel de estructura organizativa como a
variables de tipo económico-financiero de la empresa.
−
El porcentaje de cuotas de mercado superiores al 10% a nivel nacional en
relación a su producto o actividad principal es menor en el grupo 1 (30% de
las empresas) que en el grupo 2 (49%). Las empresas que conforman el
cluster 1 tienen sus ventas orientadas al mercado gallego mientras que las
ventas de las empresas del cluster 2 se enfocan al mercado nacional.
−
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Figura 5 - Cuota de mercado a nivel nacional
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Los sectores de actividad a los que pertenecen las empresas aunque
tampoco marcan grandes diferencias se puede apreciar un mayor número
de empresas de servicios en el cluster 2, frente a un mayor número de
empresas productoras en el cluster 1.
El uso de los SI/TI en las distintas áreas funcionales de la empresa
también marca diferencias. Es importante destacar la mayor homogeneidad
en el nivel de empleo de SI/TI en las distintas áreas en el caso del grupo 2.
Por el contrario, las empresas del grupo 1 presentan importantes
oscilaciones en el nivel de aplicación, con un importante sesgo hacia el área
administrativa (nóminas, contabilidad, controles de tesorería, etc). Es
decir, en este grupo los SI/TI se aplican fundamentalmente en la
mecanización de los trabajos del área administrativa, con importantes
lagunas en otras áreas, como puede ser calidad, I+D y Dirección General.
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Figura 6 - Grado de uso de los SI/TI por áreas funcionales
Grado de uso de las TI por áreas funcionales
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Se podría entender que las empresas del grupo 1 utilizan, en un
principio, las soluciones informáticas para agilizar labores rutinarias, sin
obtener un provecho estratégico o ventajas sustanciales a través de dicha
introducción. Algunas empresas han continuado dicho proceso de
penetración de los SI/TI extendiendo su uso a otras áreas mediante la
implantación de aplicaciones de soporte a los procesos relacionados con
dichas áreas (diseño, producción, logística, etc.), obteniendo a partir de ese
momento mayores ventajas para la organización del uso de los SI/TI, y
mayor nivel de información manejada. Esta es la situación de las empresas
del grupo 2, que además de aplicar los SI/TI a los procesos
administrativos, también obtienen las ventajas propias de los sistemas
integrados (MIS) especialmente en lo que respecta al uso de información
por parte de la dirección.
El grupo 2 lleva un poco más de tiempo utilizando equipos informáticos.
Este aspecto está relacionado con la antigüedad de las empresas y por ello
llevan funcionando con equipos informáticos desde hace más años.
Otro tema importante que conviene destacar es la ubicación del
departamento de SI/TI en el organigrama de las empresas. Un 30% de las
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empresas del grupo 1, dependen directamente de la dirección general
frente a un 60% de las empresas del grupo 2. Ello nos lleva a pensar que
las empresas del grupo 2 consideran los SI/TI como elemento clave en la
estrategia y funcionamiento de la empresa en su conjunto, corroborando
que sus funciones no deben estar sometidas a un único departamento (y por
tanto comprometido con un solo tipo de actividad, como ocurre en el
cluster1), sino a la empresa de forma global. Por consiguiente, y aunque el
motivo más frecuente de entrada de la informática en las organizaciones ha
sido la mecanización de tareas fundamentalmente administrativas y/o
operativas, estas actividades no deberían ser, en modo alguno el objeto
último de funcionamiento de los SI/TI en las mismas.
En un 7% de las empresas del grupo 2 no existe como departamento
específico, frente a un 21% de las empresas del grupo 1.
Otro dato a tener en cuenta es que el 33% de las empresas que
componen el grupo 1 dependen directamente del departamento de
administración, lo que confirma lo que se mencionó anteriormente sobre
que estas empresas presentan un importante sesgo hacia la mecanización
de tareas administrativas, advirtiendo que en un número considerable de
organizaciones el responsable de informática depende de otro directivo,
siendo el más frecuente el director de administración o financiero.
Es importante destacar el mayor nivel de determinados servicios o
actividades del grupo 2 como podemos observar en la siguiente figura y que
a continuación vamos a desarrollar.
Figura 7 - Nivel de importancia de servicios informáticos
Nivel de im portancia de servicios inform áticos
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El nivel de importancia de la planificación estratégica de los SI/TI es
mucho mayor en las empresas que conforman el grupo 2. En las empresas
del grupo 1 no se encuentran relación entre los planes de SI/TI y los
objetivos o estrategias de la empresa. En este grupo no existe una
sensibilización que lleve a considerar este aspecto como fundamental y a
implicar a la alta dirección. Estas empresas están centradas en el día a día,
estando las decisiones basadas en aspectos informáticos más que
organizativos y ello lleva a que la dirección general no participe en las
decisiones sobre el futuro de los sistemas.
La importancia del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones es muy
similar en los dos grupos, si bien se aprecian valores ligeramente superiores
en el caso de las empresas del grupo 2, ya que en términos generales estas
empresas desarrollan mayor número de aplicaciones a medida que el grupo
1, con lo que este servicio se supone fundamental para ellas,
implementándolas en la empresa. El grupo 1 suele demandar programas
existentes (estándar) y realizar, si fuera necesario, adaptaciones al mismo.
En cuanto al uso de los SI/TI en aspectos como nóminas, contabilidad,
etc. (procesos administrativos) si bien es mayor en el cluster 2, como hemos
observado en las figuras anteriores, no son las áreas prioritarias de la
aplicación de los SI/TI en las empresas, lo cual corrobora lo dicho.
La auditoría informática es muy superior en el grupo 2 que en el
grupo 1. Es necesario resaltar que el 26% de las empresas del grupo 2
subcontratan este servicio frente a un 12% de las empresas del grupo 1.
Las empresas del cluster 2 poseen más soluciones basadas en desarrollos
propios que las empresas del grupo 1, por lo que cuentan con
departamentos de sistemas de tamaño mayor frente a departamentos más
reducidos donde se acude a la subcontratación de consultores externos para
el desarrollo de futuras aplicaciones facilitando el proceso. En cierto modo
los departamentos de sistemas de las empresas están centrados en buena
medida en la gestión (fundamentalmente mantenimiento) del software
desarrollado internamente.
El desarrollo de aplicaciones a medida en el grupo 2 se dirige hacia la
gestión de inventarios, control del proceso de producción y programación
de la producción mientras que el grupo 1 se centra en la gestión
administrativa y control de ventas. En las empresas del grupo 1 existe una
orientación claramente administrativa de las aplicaciones de SI/TI, sin
pensar en una repercusión estratégica en este tipo de empresas.
En la compra de aplicaciones a medida el grupo 2 se encamina
nuevamente a áreas de producción como control y programación mientras
que el grupo 1 lo hace hacia la contabilidad.
El impacto de los SI/TI en la gestión de las empresas en el grupo 2 es más
importante que en el grupo 1. La razón básica es que en general utilizan
los SI/TI como estrategias a explotar para obtener ventajas competitivas.
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Figura 8 - Impacto de los SI/TI en la gestión de las empresas
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El estudio sobre el impacto de los SI/TI en los diversos aspectos
relacionados con el trabajo es superior en el grupo 2. Más concretamente,
para el grupo 1 los SI/TI repercutirán principalmente sobre papeleo y
comunicación con los demás, consecución de mejores resultados, reducción
de errores mientras que para el grupo 2 los aspectos que sufrirán más
modificaciones serán las comunicaciones con los demás, motivación y
creatividad.
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Figura 9 - Impacto CLUSTER 1
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Figura 10 - Impacto CLUSTER 2
Comparativa CLUSTER-2
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Fuente: CAMPOS NUÑO, 2000
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El grupo 2 utilizan más herramientas de información en sus empresas que
el grupo 1. Las mayores diferencias se refieren al uso de red local donde en
el cluster 1 la utilizan un 64% de las empresas frente a un 97% en el
cluster 2 y el correo electrónico con un 45% de las empresas del cluster 1
mientras que el cluster 2 lo utilizan el 77%.
Otro punto a destacar es el uso de tecnologías más modernas como
videoconferencia, CAD/CAM, robótica y sistemas expertos donde la
desigualdad es grande.
Las semejanzas más grandes entre los dos grupos estriban en aquellas
tecnologías más extendidas como el fax, ordenadores personales,
miniordenadores, etc.
Como conclusión se podría decir que las empresas del grupo 2 son más
innovadoras en cuanto al uso de tecnologías se refieren.
La política de SI/TI responde a una necesidad imperativa para las
empresas en el cluster 1 en un 79% mientras que para el cluster 2 es en un
porcentaje más elevado el 93%.
Las empresas del cluster 2 hacen un mayor seguimiento de la utilización
de SI/TI por parte de sus competidores (39%) que las empresas del grupo 1
(12%), aunque tampoco podemos decir que sea exhaustivo.
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El comportamiento de las empresas del cluster 2 es bastante innovador en
cuanto a la utilización de SI/TI (67%) de las empresas. El cluster 1 es
menos innovador (48%). La razón puede ser el tipo de tecnología que utiliza
cada grupo.
Los dos clusters disponen de más información útil con las nuevas
tecnologías y sistemas de información.
El 45% de las empresas del cluster 1 desarrollan un plan estratégico de
SI/TI, mientras que el 82% lo hacen en el cluster 2. Esto nos indica que,
excepto el 18% de las empresas del cluster 2, el resto cree que es
fundamental realizar un plan estratégico de SI/TI mientras que las
empresas del cluster 1 están centradas en el día a día, estando las
decisiones basadas fundamentalmente en aspectos informáticos más que
organizativos.
La siguiente figura destaca la desigualdad que existe en cuanto al
tiempo que se lleva planificando entre los dos grupos.
Figura 11 - Horizonte temporal de la Planificación Estratégica de SI/TI
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El horizonte temporal que contempla dicha planificación también varía
ya que el cluster 1 se mueve en el corto-medio plazo mientras que el
cluster 2 entre el medio-largo plazo.
En cuanto a los motivos por los que se volvería a reimplantar los SI/TI, el
cluster 2 destaca el incremento de la productividad, eficiencia y calidad,
mientras que el cluster 1 destaca el incremento de la eficiencia,
rentabilidad y los resultados positivos de anteriores implantaciones.

5 - Conclusiones
A través de la aplicación del análisis cluster, hemos intentado, obtener una
agrupación de empresas en función de los SI/TI. Hemos conseguido dos clusters
donde se perciben grandes diferencias. El cluster 1 utiliza los SI/TI como
instrumentos de apoyo al negocio mientras que el cluster 2, si bien no utiliza los
SI/TI de manera estratégica, si se puede concluir que hace un uso gerencial de los
mismos.
Resumimos en dos cuadros las características fundamentales de los cluster.
Con todo ello, las empresas que configuran el Cluster 2 tienen ciertas
características de SI/TI que las diferencian de las empresas del Cluster 1. Se
puede resumir en que son empresas más maduras tecnológicamente hablando,
donde actualmente existen procesos formales de planificación de SI/TI que apoyan
a la obtención de los objetivos fijados en la organización.
Las empresas del Cluster 1 las encasillamos dentro de la primera etapa
(Sistema de Proceso de Datos) donde prima la productividad y la reducción de
costes. Las empresas del Cluster 2 las encuadramos en la segunda etapa de
(Management de Sistemas de Información) donde destaca el control y apoyo a la
dirección, aunque existen varias empresas que pertenecen a la tercera etapa de
sistemas estratégicos de información (de forma individual). La evolución lógica del
Cluster 2 sería hacia los SIE (Sistemas de Información Estratégicos) donde los SI
deberían ser elementos fundamentales en el proceso de desarrollo de la estrategia
en el mismo momento de su formulación ganando en competitividad y
comportándose como armas potenciales capaces de obtener ventajas competitivas,
desarrollando y potenciando el negocio.
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Empresas más jóvenes
Ventas enfocadas a nivel local o regional
Pertenecen a sectores compuestos por empresas pequeñas y medianas
Los SI/TI están orientados a áreas administrativas-financieras
Uso reciente de equipos informáticos
Departamento de TI/SI dependiente del director de Administración
El software se basa en la compra de aplicaciones estándar sobre todo encauzado hacia la
gestión administrativa
La planificación estratégica de los SI/TI no es crucial para las empresas. Generalmente
se basa en el día a día.
Escasa auditoría informática
Impacto más reducido de las TI en diversos aspectos del trabajo
Uso de tecnología más extendida
Impacto más restringido de los SI/TI en la cadena de valor
Limitado seguimiento de la competencia
La mayoría de las empresas no desarrollan un plan estratégico de TI
Las que realizan el plan estratégico utilizan como horizonte temporal el medio-corto
plazo
Organizaciones más burócratas

Características del cluster 1


















Empresas más antiguas
Ventas orientadas a nivel nacional
Pertenecen a sectores compuestos por empresas grandes
Considerable uso de los SI/TI en las distintas áreas funcionales sobre todo diseño,
producción y logística
Amplia experiencia en el uso de equipos informáticos
Posición elevada del departamento de SI/TI en el organigrama de la empresa
dependiendo directamente de la dirección general
Tendencia al desarrollo interno de aplicaciones predominando aplicaciones para el área
de producción
Elevada importancia de la planificación estratégica con una fuerte integración a la
estrategia corporativa
Gran importancia de la auditoría informática
Fuerte impacto de los SI/TI en diversos aspectos del trabajo
Uso de tecnología innovadora
Significativa incidencia de los SI/TI en la cadena de valor
Realizan un seguimiento de la utilización de SI/TI por parte de sus competidores
Desarrollan mayoritariamente un plan estratégico de SI/TI
El horizonte temporal de la planificación es medio-largo plazo
Organizaciones más virtuales

Características del cluster 2
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La difusión regional de las nuevas
tecnologías y su modelización
Antonio Pulido * e Ana Mª López *

Resumen
La mayor parte de los estudios disponibles sobre efectos de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones (TIC) se refieren al conjunto de la economía de
un país. Nuestro objetivo es profundizar en los efectos de las nuevas tecnologías
sobre crecimiento, productividad o precios a escala sectorial y regional.
La propuesta metodológica combina funciones de producción, modelización del
comercio interregional y tablas input-output regionales.
Una versión previa con algunas ideas iniciales se presentó por los autores en la
XXVII Reunión de Estudios Regionales, Madrid, noviembre 2001 (“Una propuesta
metodológica para evaluar regionalmente la economía digital”).
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1 - Introducción
Durante los últimos años se han publicado múltiples trabajos sobre los efectos
macroeconómicos de las nuevas tecnologías, en particular de las TIC (Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones). El amplio debate sobre impactos sobre el
crecimiento económico, el empleo, la productividad y los precios cobra nueva fuerza
en EEUU hacia mediados de los años 90, con trabajos como el de OLIVER y
SICHEL (1994). Entre los publicados en los años siguientes, principalmente en
EEUU y Europa, una muestra representativa debe incluir: SICHEL (1997, 1999),
SCHREYER (1998, 2000), CRAFTS (2000), JORGENSON y STIROH (2000),
OLINER y SICHEL (2000), BASSANINI, SCARPETTA y VISCO (2000), GORDON
(2000), WHELAN (2000), KLEIN y KUMASAKA (2000), MC MORROW y ROEGER
(2001), VANHOUDT y ONORANTE (2001), PILAT y LEE (2001), COLECCHIA y
SCHREYER (2001), KLEIN, DUGGAL y SALTZMAN (2001). Una breve revisión de
varios de estos trabajos puede encontrarse en PULIDO (2001).
Las dificultades tanto de un marco metodológico adecuado, como de datos que
permitan su aplicación, han retrasado un debate similar sobre los efectos
regionales de las TIC y los efectos-derrame (“spillover”) entre regiones y sectores.
Respecto a los necesarios datos sobre penetración regional de las TIC resultan
interesantes los esfuerzos realizados en EEUU por el PPI, Progresive Policy
Institute , que proporciona índices relativos por estados y áreas metropolitanas
(www.neweconomyindex.org). Para España existe una aplicación similar, por
regiones, que puede consultarse en PULIDO y LÓPEZ, directores (2001a) o en
SÁNCHEZ DE LA VEGA y LAZARICH (2001).
Nuestra primera propuesta metodológica para evaluar regionalmente la
economía digital se expone en PULIDO y LÓPEZ (2001b) con referencia a modelos
simplificados explicativos de los factores diferenciales que influyen en la
penetración regional TIC, la valoración regional de los efectos sobre crecimiento,
productividad y precios, así como el planteamiento inicial de un modelo
desagregado para evaluar los efectos sectoriales, incluyendo los posibles impactos
interregionales. Este último modelo se plantea como una aplicación específica de
un modelo más amplio, Modelo I-O Multisectorial Multirregional, expuesto, en sus
líneas generales, en DONES, LÓPEZ y PÉREZ (2000) y que utiliza datos de
comercio interregional por productos según LLANO (2001). La nueva propuesta
que aquí presentamos trata de desarrollar los planteamientos anteriores de los
autores y apuntar nuevas vías de mejora a futuro.
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2 - Marco metodológico general:
general las causas del crecimiento
de las regiones
En PULIDO (2000) se incluyen 1.147 experiencias modelizadoras sobre las
causas del crecimiento económico de países y regiones, agrupadas en cuatro
grandes capítulos: tendencias/convergencia, factores de crecimiento, causas
próximas y causas remotas. Del conjunto de experiencias analizadas, se deducen
55 hechos estilizados y algunas consecuencias sobre el papel y limitaciones de la
metodología modelizadora. Dado que gran parte de las aplicaciones analizadas
utilizan datos de corte transversal o datos de panel, la revisión realizada es, en su
mayoría, aplicable al ámbito regional dentro de un país (con los necesarios
matices), aunque la experiencia se haya realizado con datos referidos a diferentes
países. Aunque sea en forma muy resumida, trataremos a continuación de recoger
algunas de las principales conclusiones metodológicas.
A.A. Sobre tendencia, fluctuaciones y convergencia . El crecimiento a largo plazo
muestra una tendencia creciente y habitualmente no lineal (tasas no constantes),
pero pueden detectarse puntos de ruptura que definen períodos más cortos (de
décadas) que presentan tasas de variación relativamente constantes. Al igual que
existe, en general, una covariación positiva entre ciclos económicos de diferentes
países, se encuentran también (incluso reforzadas) entre regiones. La convergencia
es un proceso lento, cuando existe. La velocidad de convergencia respecto a la
región líder o un promedio de referencia, suele estar en el 2-3% anual, lo que
supone unos 35 años para reducir la distancia a la mitad, si se descuentan posibles
efectos de otras causas, incluimos los efectos de derrame o economías externas
inducidas por regiones vecinas. Metodológicamente destacan las aplicaciones de
tendencias estocásticas segmentadas y β - convergencia condicional .
B.- Sobre causas próximas del crecimiento . Importancia de los esfuerzos en
B.
capital físico (incluidas infraestructuras) y humano (en particular formación),
aunque dejando una amplia participación a los diferentes integrantes de las
mejoras
de
productividad
y,
especialmente,
al
progreso
tecnológico.
Metodológicamente predominan las aplicaciones con funciones de producción y
contabilidad del crecimiento , con una desagregación creciente de factores
productivos (funciones «expandidas»).
C.C. Sobre causas remotas del crecimiento.
crecimiento . Destacan los efectos relacionados con
la apertura exterior (incluidos los flujos de inversión), los condicionantes
sociopolíticos y la difusión de las nuevas tecnologías. Metodológicamente lo más
frecuente es la utilización de regresiones con datos de panel , incluso con variantes
que mezclan todo tipo de variables explicativas y que se han denominado
regresiones informales de crecimiento o «a lo Barro».
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3 - Diferentes opciones en la incorporación
incorporación de las nuevas
tecnologías a modelos regionales de crecimiento
Entre las distintas posibilidades para incorporar las nuevas tecnologías a los
modelos explicativos del crecimiento regional hemos seleccionado las cinco
siguientes, que se explican con detalle en los epígrafes siguientes.
i)
Tendencias estocásticas segmentadas
ii)
Modelos de β-convergencia condicional
iii)
Funciones de producción/contabilidad del crecimiento
iv)
Modelos uniecuacionales con datos de panel de regiones
v)
Modelos multiecuacionales con efectos interregionales

4 - Tendencias estocásticas segmentadas
Se trata de aplicar modelos tipo ARIMA a diferentes regiones, para un período
común caracterizado, en su conjunto, por una tasa de crecimiento constante,
aunque a diferentes niveles, según agrupaciones relacionadas con el grado de
difusión de las nuevas tecnologías. Partamos de datos referidos a N regiones
durante T períodos cada una. Para cada región, la variable a explicar será la renta
per cápita (o, alternativamente, por persona ocupada). La situación habitual es la
de series integradas de orden uno, I (1), en sus logaritmos:
[1]

ln Yt r = µ r + ln Yt −1r + etr o bien

y tr = µ r + etr

r

en que e t será un término de error estacionario pero no necesariamente ruido
blanco, es decir caracterizado como un ARMA (p, q) y µr el nivel de tendencia
alrededor del cual se mueve el término de error. La anterior relación puede
transformarse, mediante sustituciones sucesivas, en:
[2] ln Y t = µ r +
r

(µ

)

+ ln Y t − 2 + et −1 + et = ... = ln Y 0 + µ r t + ∑ ei
r

r

r

r

r

t

i =1

que estimaríamos como una regresión en t con un término de error ARMA (p, q).
La diferencia con respecto a una regresión simple en t (tendencia determinista)
es que, aparte de mejorar la estimación de µ , posibilitamos contrastes de hipótesis
más elaborados y, además, la evolución incorpora al incremento constante por
período (µ ) , la suma de errores precedentes, de forma tal que cualquier “choque”
excepcional de pasado se mantiene en los períodos siguientes. En nuestro caso,
podemos comparar la tasa de incremento sistemático entre diferentes regiones y

(

)

períodos µ1 + µi y realizar algún tipo de análisis estadístico a efectos de evaluar
r

r
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si el crecimiento regional tiene alguna relación (no sabremos si como causa o como
efecto) con la utilización de las nuevas tecnologías.

5 - Modelos de β-convergencia
convergencia
Con datos de corte transversal para un conjunto de regiones se establece un
modelo que explica el crecimiento regional durante un período más o menos amplio
de tiempo, a partir de la diferencia inicial de renta y del esfuerzo realizado en
aquellos aspectos que se consideran como más explicativos de las posibles
discrepancias regionales en el ritmo de variación (p. ej. esfuerzo inversor, en
capital humano, etc.). Entre estas variables se incluye alguna referida al uso de
las nuevas tecnologías. La β-convergencia absoluta se establecería, en el caso
regional, como un β significativo y de signo negativo en una regresión del tipo:
[3]

y = α
rt

+ β (ln Y r 0 − ln Y 0 )
u

r

en que el año cero, de referencia, es el de partida para el análisis de la
convergencia (habitualmente varias décadas atrás del momento actual) en que se
establece la diferencia entre la situación en cada región r y la de una región líder o
u
un promedio de referencia Y .

( )

De existir una convergencia (p. ej. en renta per cápita o productividad
regional), cuanto mayor sea la diferencia (negativa) entre una región y la líder en
un momento de partida, mayor será la tasa de crecimiento. Las regiones
relativamente más atrasadas contarán con el impulso adicional de unas mayores
oportunidades, precisamente como consecuencia de partir de situaciones más
atrasadas que pueden posibilitar rendimientos más elevados en el uso de los
factores de producción o mejoras más fáciles de aspectos que inciden en su
productividad. En caso de utilizar datos de una serie temporal para cada región
individual, la ecuación a estimar sería inicialmente la [3] adaptada a un desfase
móvil referido al período precedente:

(

[4] ln Y rt − ln Y r (t −1) = α r + β r ln Y r ( t −1) − ln Y t −1
u

)

y β̂r se consideraría una estimación de la velocidad de convergencia .
Si la región líder de referencia crece a una tasa constante:

y

u
t

u
u
= ln Y t − ln Y t −1 = g ,

y la región convergente tiene una tasa autónoma (sin efecto convergencia)
la expresión [4] puede transformarse en:

(

) (g

[5] ln Y rt − ln Y t = (1 + β ) ln Y r ( t −1 ) − ln Y t −1 +
u

u

r

−

g

u

)

u

g r = αr ,

168

y, por sustituciones sucesivas, al cabo de p años
[6] ln

Y

rt

− ln

u

Y

t

= (1 + β

)

p

(ln Y

r (t− p )

− ln

u

Y

(t− p )

) + (g

r

−

g

u

)(1 + ββ)

p

−1

Habitualmente, muchas aplicaciones utilizarán datos de corte transversal para
un conjunto de regiones, en cuyo caso sólo se necesitan dos datos por región: el
dato en el momento actual (t) y en el año base (t-T). Sin embargo, el parámetro b r
estimado ahora en la regresión:

) a + b (ln Y

(

[7] 1 ln Y rt − ln Y r ( t − T ) =

T

r

r

− ln Y t − T )
u

r ( t −T )

no puede aceptarse directamente como indicativo de la velocidad de convergencia
βr , si no que hay que realizar la transformación (PULIDO, 2000, pág. 142):
[8]

(1 + β )

T

b

r

=

r

− 1 o bien

β

T

r

 ln (1 + Tb
= anti ln 
T


r

)

 −1


6 - Funciones de producción/contabilidad del crecimiento
Las funciones de producción clásicas, tipo Cobb Douglas, han ido evolucionando
hacia funciones «expandidas» en que se diferencia el capital físico, se añade el
capital tecnológico o se separan distintos tipos de inputs intermedios. Las nuevas
tecnologías se incorporan a través del capital o consumo de inputs provenientes de
esas tecnologías. Las ponderaciones de los diferentes factores de producción se
obtienen con criterios de áreas de participación (contabilidad de crecimiento) o
estimación con datos temporales, de corte transversal o de panel.
Descomponer el crecimiento de una región en una media ponderada de sus
componentes, sean estos por el lado de la demanda, de la oferta o de las rentas, es
una opción útil aunque muy limitada como propuesta explicativa. Así, el
crecimiento del VAB regional (

yD r )

puede verse como un promedio, ponderado por

las cuotas de participación en el período precedente, de las tasas de variación de
los VAB sectoriales en que se desagregue ( vr ).
[9] y tr =

n

∑

i =1

v tr α

i (t − 1 )

con

V
α =
Y
it

r
it
r
t

y

∑α

i

=1

169

Como consecuencia, el impacto directo de la producción de productos vinculados
a las nuevas tecnologías, p. ej. de las TIC puede medirse por el crecimiento
ponderado de su VAB (v c ) y agregar el resto de sectores (v 0 ) .
[10]

y = v .α
r

ct

t

c ( t −1)

+ v0t .α 0 ( t −1) con α c + α 0 = 1

NÚÑEZ (2001) realiza una aplicación directa para España con objeto de
calcular la contribución al crecimiento de las TIC, utilizando directamente valores
añadidos y diferenciando entre manufacturas de productos informáticos y de
comunicaciones, servicios de telecomunicaciones y servicios informáticos, que
puede resumirse en el cuadro adjunto. Cálculos similares se realizan para la
contribución en términos de empleo, productividad del trabajo y productividad
total.
Cuadro 1
Contribución directa de las ramas TIC al crecimiento económico
(media anual 1996-1999)
Peso de cada rama
Crecimiento VAB
Contribución
vi
=
v i . α i
α
i
i

v

Manufacturas TIC

Y

6,97

0,86

0,06

Servicios TC

9,19

2,61

0,24

Servicios TI

14,03

0,79

0,11

Total TIC

9,80

4,26

0,41

Total economía
3,70
3,70
mercado
Fuente: S. NÚÑEZ (2001) a partir de Central de Balances, DIRCE y Contabilidad Nacional.
Elaboración propia

En esta línea, en OLINER y SICHEL (2000) se utiliza la relación
[11]

MFP = µ MF P c + µ MF P s + µ MF P 0
c

s

0

en que MFP es la productividad multifactores, c es el sector productor de
ordenadores, s el de semiconductores y o el resto, con ponderaciones respectivas µ

i

en que ahora la suma de pesos es superior a la unidad al incluir inputs
intermedios

µ

(p Q )
=
c

c

c

pY

µ

(p Q )
0

0

=

0

pY

µ

(p Q )
s

s

=

s

pY
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i

Q = Cantidad producida por el sector i; Y= Producción vendida como producto
i

final; p = Precio del producto; y donde Q

c

incluye también los ordenadores

utilizados como consumo intermedio en el sector o 1.
Sin embargo, es evidente que estos efectos directos son sólo una parte de los
que esas nuevas tecnologías terminan originando en el crecimiento económico de
países o regiones, que incluso pueden no producir manufacturas o servicios TIC.
Un primer paso consiste en valorar los efectos diferenciales del stock de capital
TIC, tanto por su propio aumento (“ capital deepening ”) como por el progreso
tecnológico incorporado a este tipo de inversiones. La habitual metodología de
contabilidad del crecimiento en su versión más simplificada y aplicada al caso
regional, establecería una relación entre crecimiento regional y las tasas de

()

( )

r
r
variación en las cantidades utilizadas de trabajo l y capital k con unas áreas

r

respectivas de renta

sl

y

r
sk y un residuo que recogería las mejoras de

D P) .
productividad total de factores (TF
[12]

yD

r
t

= s l . lDt +
r

r

s . kD
r

r

k

t

+ T FD

P

t

con

s +s
r

r
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Este tipo de ejercicios “contables” se inició por SOLOW (1957) vinculado a una
función de producción agregada tipo Cobb-Douglas:
Q = A (t ) K

α

L

1−α

en que α podría estimarse por el área de renta y A (t) sería un indicativo de
progreso tecnológico neutral en el sentido de Hicks, es decir, que deja inalterada la
relación entre factores. Como alternativa a la estimación contable, BROWN (1966)
propone una valoración de los coeficientes por el «método de Tinbergen»,siguiendo
una propuesta de 1942 del económetra holandés que incorpora un término
independiente constante y una fuente residual de cambio tecnológico que se recoge
en una exponencial del tiempo transcurrido (t).

Q

t

=

α

β

t

t

A K L e
0

es decir, [13]

q

t

δt

= ∆ ln Qt = α ln K t + β ln Lt + δ = α kt + β lt + δ

Durante años, se han ido proponiendo desarrollos que permitan valorar mejor y
descomponer ese resto, «medida de nuestra ignorancia» en palabras de Abramovitz,
al que denominamos productividad 2. Aquí, nos referiremos, en particular, a
algunas propuestas que tratan de valorar, en este contexto, el impacto de las
nuevas tecnologías en el crecimiento y las mejoras de productividad. SCHREYER
1

Aún sin entrar en detalles, este planteamiento en términos de productividad total de factores, exige
diversos supuestos para obtener estimaciones de las M F P , que se vinculan con la evolución de
precios y costes relativos. VÉASE OLINER y SICHEL (2000), págs. 37-48.
s
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(2000) plantea un modelo con dos sectores productivos (TIC y no-TIC) y dos tipos
de capital productivo (también TIC y no-TIC) que utilizan ambos sectores. La
ecuación para cada uno de los sectores es del tipo:
[14]

qD

t

= sl lDt + s kc (1 + θ )kD ct + s k 0 kD 0t + AD

en que c es el subíndice indicativo de capital TIC, o de capital no-TIC, θ recoge una
medida del efecto especial del capital TIC y A es un indicador de progreso
tecnológico no incorporado a los distintos bienes de capital.
La propuesta de Schreyer considera tres posibles efectos: I) Producción TIC :
efecto recogido por la ecuación [14] para la rama productora de este tipo de bienes
con θ = 0. II) Uso de capital TIC : efecto recogido por la ecuación [14] para el
conjunto de las ramas productivas no-TIC a través del sumando s kc kc . III)

Singularidad del capital TIC : efecto incluido a través del parámetro θ (de difícil
evaluación en la práctica) que amplifica el impacto especial del capital TIC
respecto a una cantidad similar de capital no-TIC. Por su parte, KLEIN, DUGGAL
y SALTZMAN (2001) proponen utilizar funciones de producción tipo KLEMI
( C apital, L abor, E nergy, Inter m ediate input non-ICT, I CT materials and service)
en que la variable endógena es ahora el valor total de la producción y no el valor
añadido:
[15] X = f (K c , K 0 , L, M c , M 0 )
El mayor interés de este enfoque es incorporar los consumos intermedios de
bienes y servicios de la información y las comunicaciones, es decir aquellos que no
van directamente a formar parte de la inversión o del consumo final. Utilizando
tablas input-output (TIO) pueden valorarse el uso, sector a sector, de consumos
intermedios provenientes de sectores TIC. A partir de una serie de TIOs es posible
ordenar los datos necesarios para estimar [15]. En el trabajo mencionado de Klein
y otros, se incluyen estimaciones para EEUU referidas a los sectores del automóvil
y equipo de transporte. Para introducir el efecto de bienes TIC (tanto para capital
como para consumo final) sirva como referencia la propuesta de JORGENSON y
STIROH (2000). La producción total X, se diferencia en inversión en ordenadores
(I c ), inversión en software (I s ), inversión en equipo de comunicaciones (I m ),
consumo de ordenadores o software (C c ), servicios TIC para consumo (D c ) y resto
(X n ). Como factores de producción se incluye trabajo (L), capital TIC (K c , K s y K m ),
capital no-TIC (K o ), servicios TIC y no-TIC para consumo (D c y D o ). Con una
variable de progreso tecnológico (A) y bajo ciertos supuestos, los autores proponen
utilizar el modelo básico:

2

En PULIDO (2000) se incluye un resumen de 154 experiencias realizadas por 10 investigadores, como
una pequeña muestra de los miles de aplicaciones realizadas durante los últimos 50 años.
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[16]

α 1 ∆ ln I c + α 2 ∆ ln I s + α 3 ∆ ln I m + α 4 ∆ ln c c + a 5 ∆ ln D c + a 6 ∆ ln X n =
= β 1 ∆ ln L + β 2 ∆ ln K c + β 3 ∆ ln K s + β 4 ∆ ln K m + β 5 ∆ ln K 0 +
+ β 6 ∆ ln D c + β 7 ∆ ln D 0 + δ∆ ln A

La aplicación de estos planteamientos a escala regional presenta
complicaciones adicionales para obtener series temporales que permitan la
estimación econométrica o, incluso, el establecimiento de componentes y áreas de
renta en términos de contabilidad del crecimiento. Una posibilidad es estimar
estas funciones con datos de corte transversal o de panel para un conjunto de
regiones. Una “proxy” al capital TIC por regiones puede encontrarse en un índice
de penetración regional de estas nuevas tecnologías. Sobre la metodología
adecuada de estimación haremos algunas consideraciones en el epígrafe siguiente.
En todo caso, existen problemas conceptuales que afectan al uso de todo tipo de
funciones de producción agregadas. En particular está el conocido debate de
Cambridge sobre rentas y precios de trabajo y capital; las dificultades de obtener
funciones de producción agregadas que mantengan las interpretaciones
conceptuales habituales a escala micro; las limitaciones de convertir en modelo
explicativo del crecimiento una relación deducida de una identidad contable 3.

7 - Modelos uniecuacionales con datos de panel de regiones
Se trata, en este caso, de estimar ecuaciones explicativas del diferente ritmo de
crecimiento regional, con información de las diversas regiones en varios períodos
de tiempo. Entre estas variables explicativas se encontrarán las relacionadas con
el uso de las nuevas tecnologías. TEMPLE (1998) en su «survey» sobre enfoques
alternativos a efectos de evaluar las causas del crecimiento diferencial de países o
regiones, señala cuatro opciones en «cross-country research»:
1. Estudios históricos que permitan una concepción más profunda de las
fuentes sociales, políticas, institucionales y tecnológicas del crecimiento,
que la que habitualmente incorporan los economistas teóricos y empíricos a
través de modelos formalizados.
2. Contabilidad del crecimiento , utilizando áreas de renta para cada país en
particular y comparando los resultados sobre participación en las
variaciones relativas de la PTF.
3. Regresiones del crecimiento , en que los datos diferenciales entre países de
variaciones en la utilización de factores nos proporcionan una estimación
promediada de la importancia relativa de estos factores.

3

Véase un resumen sobre implicaciones para la macroeconomía aplicada en FELIPE y FISHER (2001).
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Regresiones informales («Barro regresions») en que se mezclan todo tipo de
variables explicativas de las diferencias de crecimiento entre países, ya se
refieran a la utilización de los factores tradicionales en sus variantes más
evolucionadas (capital humano, capital físico y capital tecnológico) o traten
de los múltiples condicionantes sociopolíticos en su sentido más amplio.
Para Temple, estas regresiones informales podrían clasificarse según aborden o
no cada una de estas grandes categorías de temas: 1) Crecimiento de la población,
2) Comercio exterior y crecimiento, 3) Finanzas y crecimiento, 4) Macroeconomía
de corto plazo (por ejemplo, déficit público, inflación y estabilidad de tipos de
cambio), 5) Tamaño del gobierno, 6) Gastos públicos en infraestructura, 7)
Desigualdad, 8) Factores sociales y políticos. Se trate de «regresiones de
crecimiento» o de «regresiones informales», en la terminología de Temple, nos
encontramos ante modelos unicuacionales con datos de corte transversal o, con
más generalidad, con datos de panel. La variable endógena Yrt será el PIB por
4.

persona, la productividad o cualquier otra macromagnitud de desarrollo regional
comparativo. Los datos se referirán a N regiones diferentes durante T años en que,
habitualmente, N es relativamente grande respecto a T . Entre las variables
explicativas estarían las correspondientes a la difusión regional de las nuevas
tecnologías o indicador conjunto de penetración. Las K variables explicativas

X rt ( j = 1,..K )
j

podrían integrarse en el habitual modelo de regresión:

y = Xβ + ε
con y indicando un vector columna de N x T datos (todas las regiones en todos los
años) y X una matriz de orden (NT x K). Si suponemos que las observaciones entre
regiones no están correlacionadas serialmente y que los errores son
homocedásticos para las diferentes regiones y períodos de tiempo, la estimación
habitual de MCO nos proporciona los coeficientes de la regresión y resultarían,
además, válidos los contrastes habituales.
Parece evidente, sin embargo, que las observaciones correspondientes a una
misma región tendrán menos dispersión que las que se refieren a distintas
regiones. La solución más elemental para obtener mejores estimadores que los de
MCO (véase, p. ej., JOHNSTON y DINARDO, 2001, págs. 450 y sgs.) es trabajar
con un modelo en promedios temporales para cada una de las regiones:
[17]

y

r

= Xr β +ε

en que ahora

y

r

y

X

r

tienen sólo r filas. Se puede comprobar que el estimador β̂

«entre grupos» se corresponde con el correspondiente a MC2E utilizando como
instrumentos estas regiones ficticias promedio. Si definimos una matriz D (NT x
N) de ficticias que toman el valor 1 para cada región en cada uno de los años,
puede calcularse el estimador
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−1
β̂ = (X ′PX ) X ′Py ,
[18] β
1

−1
en que P = D(D′D) D′ es la matriz que, premultiplicada por la matriz de datos,

establece las medias por regiones. Sin embargo, este estimador es sólo consistente
pero no eficiente, ya que no utiliza la información «intragrupos» (los cambios en el
tiempo para cada región). Utilizando ahora sólo un promedio por año para todas
las regiones, obtendríamos otro estimador del tipo
−1
−1
β̂ = (X′MX ) X′My , ahora con M = I NT − D(D′D) D′
[19] β
2

Un estimador eficiente puede obtenerse como promedio ponderado de estos dos
estimadores entre e intra grupos, que equivaldría a trabajar con variables
transformadas del tipo
[20] ~
y rt =

y

− yr + θ

rt

y

r

y, similarmente, para X , en donde θ es el coeficiente de ponderación deducido del
comportamiento de los residuos de las regresiones inter e intra grupos. El anterior
planteamiento se conoce con el nombre de modelo de efectos aleatorios y supone

descomponer el término de error en un componente individual ( α r ) y otro
puramente aleatorio
[21]

ε

rt

= α r + η rt

Si suponemos que ( α r ) está correlacionado con

X rt ,

entramos en el modelo de

efectos fijos y se deduce un estimador eficiente en que se añaden a la regresión
tantas variables ficticias como regiones (matriz D de unos y ceros)
[22]

~
y

r

=

X β + Dα + η
r

El planteamiento precedente sólo utiliza una combinación óptima de las
varianzas inter e intra grupos, pero pueden diseñarse otros modelos alternativos
que incorporen tanto la autocorrelación espacial como la heterocedasticidad
espacial en una línea de pensamiento propuesta inicialmente por PAELINCK y
KLAASSEN (1979) y desarrollada por muy diversos autores, en particular a partir
de ANSELIN (1988). Admitido que el dato correspondiente a una región puede
tener relación con el de otras (en particular con las limítrofes por efectos de
derrame o similares), resulta útil definir un «operador de desfase espacial» en que:
[23]

y

= f
r

(y ) = ∑ w . y , siendo w
n

j

j =1

rj

j

rj

unas ponderaciones de «proximidad».

La matriz W es de orden N x N y podrá ser estandarizada por filas de forma tal
que ∑ wrj = 1 . En el caso más elemental, la matriz de pesos espaciales puede
j

calcularse a partir de valores 1 y 0 según que exista relación o no entre ellas (p. ej.
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que sean o no colindantes). Más, en general, puede plantearse en términos de
distancia física o económica. En nuestro caso, resulta de especial interés el deducir
dicha matriz de pesos a partir de los flujos comerciales entre regiones. A partir de
la matriz W pueden definirse distintas alternativas de modelización sobre la
regresión original y = Xβ + ε , que se corresponden con:
(a) un modelo de regresión espacial sobre la variable endógena:
[24] y = ρWy + Xβ + ε
(b) un modelo de regresión espacial sobre el término de error:
[25] y = Xβ + λWε + u
y dado que

ε = λWε + µ = (I − λW ) u , este modelo equivale a aquel en que se
−1

hayan transformado previamente todas las variables por

λW

.

[25 bis] y − λWy = xβ − λWXβ + ε
A partir de una matriz W de comercio interregional (LLANO, 2001) podrían
plantearse algunos modelos alternativos que relacionasen el crecimiento económico
regional con la penetración de las nuevas tecnologías en la región. Definida esa
penetración digital en forma de un índice con base 100 para el promedio de
regiones de un país (TIC), podría relacionarse el nivel de renta por persona con
respecto al promedio nacional (REN) con la variable tecnológica y otras posibles
variables explicativas (Z) en el contexto de un modelo de regresión espacial del
tipo:
[26] REN = ρ r W
r

REN r + α r TIC r + β r Z r + ε r

A su vez, la variable de penetración de las nuevas tecnologías podría tomarse
como una “proxy” de la competitividad regional y endogeneizarla en un modelo que
la relacione con aspectos tales como el nivel relativo de infraestructuras, capital
humano, eficiencia institucional y otras similares (véanse, p. ej., las propuestas de
HARMAAKORPI, 2000; PULIDO y LÓPEZ, 2001b).

8 - Modelos multiecuacionales con efectos interregionales
Las relaciones económicas entre regiones pueden recogerse a través de algún
tipo de modelo que incluya transacciones por tipos de productos, entre los que se
diferencian los correspondientes a las nuevas tecnologías. El crecimiento de una
región depende así no sólo de variables de la región, sino también de las otras
regiones. En otras publicaciones hemos revisado la amplia experiencia existente en
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modelos regionales (PULIDO, 1994; PULIDO y CABRER, 1994; CABRER, 2001).
Aquí vamos a referirnos exclusivamente a modelos que integran múltiples
regiones, eludiendo el caso de modelos multiecuacionales referidos a una sola
región. Sin necesidad de adentrarnos en la historia reciente de la modelización
multirregional (para Europa véase el resumen de COURBIS, 1994) parece que
existen dos líneas principales de trabajo: 1) los modelos integrados regionalesnacionales y 2) los modelos input-output multi e interregionales.
Un planteamiento que nos parece especialmente interesante, corresponde a una
variante de la primera de las dos líneas enunciadas: la integración de resultados
de modelos nacionales y regionales en un esquema de cálculo conjunto o «modelo
de congruencia» que integre y compatibilice resultados incluso provenientes de
diferentes modelos. La idea básica de la que partimos 4 era aplicar un modelo que,
a través de una matriz de distribución regional variable en el tiempo ( B t ),
permitiera pasar de los valores añadidos sectoriales ( X t ) de una economía en su
conjunto a los regionales ( Y t ):
[27]

Yˆ t = B t * X

t

donde: Yˆ = Vector ( N *1) de los valores añadidos para las N regiones; X = Vector
( S *1) de los valores añadidos para los S sectores diferenciados (datos agregados
nacionales); B = Matriz ( N * S ) de los coeficientes de distribución regional de los
valores sectoriales (es decir, con suma igual a 1 para los coeficientes de cada
columna). Mantener constante en el tiempo la matriz B de coeficientes, equivaldría
a igualar las tasas de crecimiento de todas las regiones (para cada sector) con la
tasa media nacional. Al hacer B variable en el tiempo, se introducía una matriz V
de variaciones en los coeficientes, es decir, notando por 0 el año base y 1 el de
cambio: B 1 = B 0 + V 0 , en que los elementos de la matriz de variaciones quedarían
definidos a través de las correspondientes tasas de variación, v ij0 = k ij0 bij0 , con i=
región, j= sector.
Una variante posterior (CALLEALTA, 1992), posibilitaba introducir límites a
las tasas de variación inicialmente propuestas e incluía un proceso optimizador
para ajustar la suma a los valores nacionales de partida (que también pueden
tener un intervalo de cambio admisible) 5. La idea inicial, de pasar de agregados
4

5

El lector interesado puede encontrar los detalles en el trabajo de FONTELA, E.; PULIDO, A. y DEL
SUR, A. (1988), “Linking regional econometric forecasting models”, Eight International Symposium
on Forecasting, Ámsterdam, junio. Para más detalle, puede consultarse: PULIDO, A. (1990) “El
futuro económico de las regiones españolas. el proyecto Hispalink”, Centro L. R. Klein, doc. 90/5,
julio 1990 (también publicado en Las economías regionales en la España de los noventa, Economistas
Libros, 1991) e PULIDO, A. y CARAZO, C. (1991), “Primeras experiencias con el modelo de
congruencia Hispalink”, Centro L. R. Klein, doc. 91/2, febrero 1991.
CALLEALTA, F. J. (1992), “Reconciliación de datos en tablas de entrada y salida: aplicación al
problema de congruencia en el modelo Hispalink”, VII Jornadas Hispalink, Barcelona, junio. Una
visión de conjunto de los diferentes procedimientos se encuentra en CALLEALTA, F. J. y LÓPEZ, A.
M. (1995) “Una visión integrada regionalmente de la economía española: el modelo de congruencia en
el proyecto Hispalink”. En B. Cabrer, coordinador, La integración regional en España, Ed. MundiPrensa, Madrid.
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sectoriales a regionales, creemos que podría mejorarse ahora utilizando matrices
de ponderación espacial.
En el cuadro 2 adjunto resumimos las principales ecuaciones de un modelo que
parte de las elasticidades periodo a periodo, para cada región y sector productivo,
de crecimiento regional respecto al conjunto del país. La serie de elasticidades
deberá ser depurada de valores extraños (p. ej. para tasas de variación muy
reducidas) y para su predicción a futuro podría emplearse una evaluación a través
de expertos o una ecuación del tipo especificado en [2], a partir de una elasticidad
potencial y un proceso ARMA(1,1) o similar. La elasticidad potencial se hace
depender, con datos de corte transversal, de las variaciones promedio (durante un
periodo seleccionado) de las distintas regiones ponderadas por su proximidad con
cada región de referencia, así como de un indicador de penetración de las nuevas
tecnologías y una variable indicativa del saldo de transferencias. Se trata de
valorar el efecto que puede haber tenido en un crecimiento diferencial con respecto
a la media del país: mercados regionales más dinámicos, una mayor competitividad
estructural (medida a través de la adopción de tecnologías innovadoras) y
transferencias internacionales o de otras regiones. El resto del modelo trata sólo
de garantizar el crecimiento sectorial inicial (ecuaciones 4 a 6) así como el cálculo
consecutivo de los pesos sectoriales dentro de la región y de la región en el total
nacional. La inclusión de una variable sobre penetración de las TIC como
explicativa de la mayor o menor elasticidad del crecimiento sectorial de la región
al crecimiento conjunto del sector, posibilita obtener una valoración del efecto
diferencial de estas nuevas tecnologías, que puede agregarse para obtener una
medida integrada a escala regional.
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Cuadro 2
Una posible propuesta de modelo multiecuacional con efectos interregionales
Ecuaciones:
Ecuaciones
∧

= k trs

y

[3]

kprs = c0s + c1s w rs y rs + c2s TIC r + c3s TRA r

rs
t

y

k trs = c0rs + c1rs kprs + ρ1rs k trs−1 + θ 1rs atrs−1

[1]

s
t

[2]

;
∧

[4]

[6]

y

s
t

∧

= ¦ y t . btrs−1
rs

¦b

rs
t

con

r

r

y tr = ¦ y trsk .d trs−1
s

∧

(1 + y )
(1 + y )

con

¦d
s

rs
t

= 1 ; [5] (1 + y trsk

= 1;

∧
§
s·
¨¨ 1 + y t ¸¸
¹
) = (1 + y trs ). ©
(1 + y ts )

(1 + y )
(1 + y )
rs

[7]

btrs = btrs−1 .

s

rs

[8]

d =d
rs
t

rs
t −1

r

Nomenclatura:
Nomenclatura
y = tasa de variación de la magnitud tomada como referencia (p. ej. VAB).
k = elasticidad.
kp = elasticidad potencial (estimada) según factores diferenciales.
b = área de participación, total nacional=1
d = área de participación, total regional=1
w = coeficiente de la matriz de proximidad regional a partir de los flujos interregionales.
TIC = indicador de penetración relativa de las nuevas tecnologías (total nacional =100).
TRA = indicador del saldo de transferencias a la región (en porcentaje del PIB).
r,s,t = índices de referencia a región (r), sector (s) y periodo de tiempo (t).
., ^ = indicativos de promedio temporal (..) y variable exógena al modelo (^).
Fuente:Elaboración propia

Una alternativa más elaborada debe entrar en detalles sobre la utilización de
estas nuevas tecnologías por los diferentes sectores productivos y valorar posibles
efectos de inputs intermedios o productos finales provenientes del comercio
interregional. En PULIDO (1992 y 1996) se realizan unas primeras propuestas
para un modelo multiregional integrado con desagregación sectorial. La idea
básica consiste en disponer de tablas input-output (TIO) para todas las regiones y
un mismo año de referencia, congruentes con la TIO nacional. Cada casilla de cada
tabla deberá diferenciar la información según su origen sea de la propia región, de
otras regiones o del resto del mundo. Se proponen procedimientos indirectos para
redistribuir regionalmente los flujos agregados de comercio de cada región con el
resto de las regiones a partir de <<pool techniques>> en línea con el trabajo
pionero de ISARD (1953) y la aplicación de LEONTIEF (1977) al caso de países. Se
trata de integrar todas las importaciones de todas las regiones en un fondo único o
pool para cada producto, a partir del cual se establecen unas cuotas o áreas de
participación regional.
Un modelo ideal (el modelo multirregional de Isard), prácticamente inaplicable,
llegaría al extremo de exigir N 2 matrices input-output de N regiones y s sectores,
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cada una de ellas de orden s x s para los consumos intermedios. Según la notación
de MILLER y BLAIR (1985):

 z 11
 21
z
z=
 
 N1
z

z 12
z 22

zN2

 z 1N 

 z 2N 

 

 z NN 

en que z rr recoge las transacciones realizadas entre los s sectores dentro de la
región y z rr’ las ventas de los sectores de la región r a cada uno de los sectores de
la región r’ . En la práctica, la información máxima disponible permite diferenciar
por producto de origen y región de destino, pero no, adicionalmente, por sector de
destino, utilizándose supuestos simplificadores como el habitual de que la
proporción de importaciones (el coeficiente de importación) sea igual para todos los
destinos. Siendo

mir el

mir 'r el flujo de bienes i provenientes de la región r’ con destino r y

total de importaciones provenientes del conjunto de las restantes regiones,

se definen unos coeficientes de “localización”:
[28]

c

r 'r
i

mir 'r
= r
mi

, que nos permiten estimar los inputs importados de un

producto i asignados a un sector j de la región receptora: [29]
forma

similar,

yifr 'r = cir 'r . yifr

para

la

demanda

z ijr 'r = cir 'r .z ijr

y, en

final y sus distintos componentes: [30]

.

Este ha sido el criterio seguido en diversos modelos interregionales, como
OOSTERHAVEN (1995) o en el propio modelo INTERTIO para España (PÉREZ,
DONES y LÓPEZ, 2000). De esta forma, podría establecerse un modelo
interregional en que para cada una de las N regiones tendremos una producción de
bienes y servicios (X r ) que irá a cada uno de los sectores diferenciados dentro de la
propia región (z rr ) o a otras regiones (z r’r ), así como a la demanda final interior, de
otras regiones o del resto del mundo (y r ):

[31]

 X 1   Z 11 m Z 1 N   Y 1 
  
  
o
o * o 
 o = o
 X N   Z N 1 m Z NN  Y N 

y poder calcular los efectos multiplicadores de cualquier cambio en la demanda
final de cualquier región sobre el resto de regiones:
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Para el cálculo de los flujos interregionales por productos se han utilizado
habitualmente encuestas de tráfico de mercancías por los diferentes medios de
transporte, complementadas con índices de precios por productos y depuradas de
múltiples problemas que plantea el tráfico interior de mercancías provenientes del
resto del mundo, depósitos intermedios y centrales de compras, etc. (véase LLANO,
2000 y 2001). La adaptación de este modelo a la valoración de efectos
interregionales de la difusión de nuevas tecnologías exige algunas consideraciones
adicionales. Partimos de dos limitaciones importantes: 1ª) el progreso de estas
nuevas tecnologías incorporado a los bienes de capital no es asignable por sectores
de destino, por el propio planteamiento del modelo, que recoge como formación
bruta de capital el total del destino; 2ª) los efectos de la producción de bienes son
comparativamente reducidos con respecto a su utilización en los procesos
productivos, dado que la cuota de importación proveniente del resto del mundo
suele ser muy elevada.
Partiremos de una asignación de aquellas ramas de producción que se
consideran intensivas en tecnologías según criterios internacionales. Por ejemplo,
de las dieciséis ramas diferenciadas en nuestra matriz de comercio interregional
(LLANO, 2001) podrían considerarse como intensivas en tecnología a la Química,
Maquinaria no eléctrica, Electricidad-Electrónica y Equipos de transporte. A
través de los flujos intersectoriales podemos calcular la cuantía de los inputs
directos e indirectos provenientes de estos sectores intensivos en tecnología, así
como la región de procedencia. Las aplicaciones pueden ser múltiples en términos
de puestos de trabajo especializado en nuevas tecnologías, transferencias de
productividad entre regiones o efectos sobre precios y competitividad regional
(véase, p. ej., FONTELA y PULIDO, 1995; FONTELA, LO CASCIO y PULIDO,
2001).
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1 - Introducción
El rápido y determinante, aunque paulatino, desarrollo de la Nueva Economía,
con sus altibajos, casi necesarios, en cualquier proceso de innovación,
generalización y extensión constante y continuada, nos encamina no sólo a
reflexionar sobre su significado y alcance, desde un punto de vista económico, de
desarrollo, empresarial y en su conexión e interacción necesaria y evidente con el
desarrollo regional, donde conceptos y elementos como la tecnología, el capital
humano, la innovación, la información, el conocimiento, la adaptación dinámica, la
adecuación al entorno glocal o la red transitoria y recombinante de relaciones por
objetivos y tareas jugará un papel importantísimo; sino que nos convoca y
predispone a objetivarnos en un ámbito concreto de relevante interés para
nuestros países (Portugal y España), llegando a la especificación regional cuando
resulta posible, como promesa inicial inequívoca de que la extensión y
generalización de este proceso, como ya se advierte en la iniciativa @LIS celebrada
en Sevilla, se acabará generalizando a toda Iberoamérica y, más temprano que
tarde, a la Iberofonía al completo. (El área de hermanamiento natural mundial de
la Lusofonía y la Hispanidad en el mundo, que es aún más extensa que todo
Iberoamérica, extendiéndose pronto también hacia los PALOP).
Con estos objetivos marcados, la organización articuladora de nuestra
comunicación se desarrollará, en diferentes y sucesivos epígrafes, desde lo teórico
a lo estadístico y documental, estableciendo, esta vez, el foco esencial en una
vertiente empresarial, que ha de ser motor de la innovación y el cambio regional y
social.
En primer lugar, se revisa el concepto e implicaciones de la Nueva Economía y
su interrelación conceptual con la definición, desarrollo y funciones de la empresa,
consiguiendo llegar a un esquema novedoso, donde se logra proporcionar una
visión integrada de las características de la empresa en la Nueva Economía en su
nuevo papel “destructor y creador” de ideas, objetivos, estrategias y métodos.
En segundo lugar, se justifica el papel de la empresa en el desarrollo regional
endógeno y se caracterizan sus funciones y relaciones ante la promoción pública de
la inversión y la innovación para la adaptación y adopción tecnológica que
significan su completo y perfecto dominio y aprovechamiento de la Nueva
Economía.
A continuación, centrandonos en el ámbito geográfico que define el objeto de
nuestro análisis aplicado, presentaremos de manera documental comparativa,
conjunta y sintética, las principales programas y lineas de actuación política y
económica verificadas por los diferentes planes de la sociedad de la información en
Portugal y España, y el balance del ultimo ejercicio; y, por último, expondremos,
no sólo los valores de algunos de los principales indicadores de la nueva sociedad
de la información tanto en Portugal, como en España, sino cuando existiese
información disponible, en todas sus regiones, observando la importancia relativa
de cada una de ellas.
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2 - La Nueva Economía y la empresa
2.1 - Hacia una definición de nueva economía
La nueva teoría económica puede estarse perfilando como una doctrina, como
un aparato metodológico y explicativo, dado que como toda nueva realidad exige el
planteamiento de nuevas formas de abordar los fenómenos. Como lo afirma
Thomas Kuhn, “el progreso intelectual y científico, consiste en la sustitución de un
paradigma. Para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que
sus rivales, pero no es preciso que explique todos los hechos con los que se puede
confrontar” 1. A partir de las nuevas fuentes de las que se valen los representantes
de los nuevos paradigmas, se asume el carácter abierto del sistema económico. Los
cambios teóricos tienden a redefinirse, cuestionando las teorías obsoletas y
proponiendo nuevas alternativas de explicación de la nueva realidad económica (J.
BANEGAS, 1997).
El término Nueva Economía, aparece como una forma de explicar los sucesos
económicos acaecidos desde la década del noventa, inicialmente en Estados Unidos;
esto es, un continuo crecimiento de la productividad total de factores sin precedentes,
caracterizado por la baja inflación y el pleno empleo. En este proceso han
intervenido las tecnologías de la información, la globalización y la liberalización
del mercado de productos y servicios a los que se tiene acceso desde cualquier
parte del mundo. El sistema productivo y los mercados adquieren una dimensión
global, en los que las nuevas tecnologías de la información, los transportes y las
comunicaciones permiten el funcionamiento y la interacción de los agentes
económicos.
Desde el punto de vista macroeconómico, se puede decir que la Nueva Economía
implica una serie de relaciones entre las variables económicas que provocan un
aumento la eficiencia y la productividad, y un potencial de crecimiento estable del
PIB de un país, esto es, elevadas tasas de crecimiento no inflacionista durante
períodos más prolongados de tiempo.
La nueva economía se fundamenta en la información, utilizando al máximo los
recursos intangibles, el recurso humano y sus ideas más que las máquinas, los
dígitos binarios más que los átomos y la comunicación de un extremo a otro del
mundo a gran velocidad, y la innovación más que la producción en masa. Así, la
nueva economía se sustenta en el manejo y utilización de información, la
producción de conocimiento, la aplicación de las nuevas tecnologías de la
información y las telecomunicaciones, los recursos intangibles: factores no
materiales o capital intelectual, que con el flujo de información y conocimiento
contribuyen a la generación de valor de la empresa, y finalmente, la globalización.

1

KUHN, Thomas (1971), La Estructura de las Revoluciones Científicas , México, Fondo de Cultura
Económica.
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2.2 - Factores que definen la nueva economía en la empresa
2.2.1 - Las Nuevas Tecnologías de la Información
Cuando se habla de tecnología en general se hace referencia a los conocimientos
que se tienen de un determinado oficio o industria, y se juzga en términos de la
aplicabilidad que tenga en la economía y la sociedad, y de la utilidad que provea
en relación con la tecnología existente, con el impulso que le de a la actividad
económica y con las implicaciones para el funcionamiento de las empresas (J.
METACALFE, 1985).
En cuanto al término “información” es conveniente aclarar su significado en
diferentes contextos. Así, la información la constituye tanto la materia prima como
el producto, cuyo procesamiento se acelera en la medida en que aumenta la
complejidad y precisión del proceso. El sector de la información electrónica lo
constituye el sector Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC),
más el sector de contenido electrónico.
La tecnología de la información o de la red se refiere a los recursos intangibles
o medios de comunicación, al software, a los ordenadores o medios de comunicación
enlazados vía on-line para la transmisión e intercambio e información fluida en
tiempo real y al incremento acelerado de las conexiones en red, amplia cobertura y
capacidad para soportar gran cantidad de información. El Internet es un ejemplo
de esta tecnología y se constituye sin duda en uno de los inventos más importantes
de este siglo y en el punto de partida de la nueva revolución tecnológica
(NEGROPONTE 1995; TAPSCOTT, 1997).
El análisis de la nueva economía sustentado en las tecnologías de la
información, hace referencia a la expansión de las redes, que permite según
KELLY (1998) la “ley de los rendimientos crecientes”, así, en la medida en que
aumentan los integrantes de la red en forma aritmética, el valor de ésta aumenta
exponencialmente, lo que significa que pequeños esfuerzos generan grandes
resultados y que la red adquiere valor en la misma proporción.
Entre las fuerzas consideradas conductoras que permiten el desarrollo de estas
TIC se encuentran: el progreso de las telecomunicaciones, el impacto precipitado de la
globalización del sistema económico y del sector en particular, y del mercado
financiero en los últimos veinte años, la revolución tecnológica en informática y
telecomunicaciones y los cambios que se han producido en la (J. PRADAS 1999).

2.2.2 - El conocimiento
El concepto de nueva economía se asocia entre otros aspectos a la aplicación de
un sistema de conocimientos conducentes a la transformación y optimización de las
organizaciones, con fundamento en la información, el aprendizaje y la adaptación.
Este conocimiento humano es el aspecto más importante en la economía de la
información, en el desarrollo y como fuente de ventaja económica.
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El conocimiento contenido en los productos y servicios es cada vez mayor
gracias a las ideas de los consumidores, la información y la tecnología; es así como
se desarrollan productos “inteligentes” por contener información acerca de la
fabricación, proveedores, clientes, etc. (TASPCOTT, 1997).

2.2.3 - La innovación tecnológica
La innovación tal como la plantea J. Schumpeter, es el “cambio histórico e
irreversible en la manera hacer las cosas” 2, en forma dinámica, no estática. El
empresario se convierte agente activo del progreso económico, que asimila en gran
parte del nuevo conocimiento en un ambiente de creación e innovación.
Es claro que cada empresa está en constante lucha por un mejor método de
producción, y en la práctica puede tener éxito con un nuevo método de producción
por efecto de la investigación y desarrollo. La innovación, crea poder de mercado,
que le permite al innovador obtener beneficios y a través de la motivación volver a
las actividades de innovación, de esta manera, “….es necesario innovar, predecir
las necesidades de los clientes, darles más. Aquel que innove y tenga suerte
acaparará el mercado” 3.

2.2.4 - La globalización de la economía
Esta denominada internacionalización de la economía y la globalización surge
hacia los ochenta, con la ampliación de la participación del capital privado,
nacional e internacional, la liberalización del comercio internacional, y la
reducción de la esfera de la gestión política y administrativa en las actividades
económicas. En este contexto se tratan temas como: los industrias en conflicto, el
conocimiento y poder político, las tecnologías convergentes, los usuarios de
Internet, la transformación del negocio interconectado en red, énfasis en el
entorno del marketing, el cliente y la competencia. etc.
Desde la óptica de los empresarios la globalización significa la capacidad que
tienen sus empresas de competir en los mercados internacionales y con bajo coste
unitario de mano de obra ajustado a los tipos de cambio.

2.3 - La empresa en la nueva economía
La empresa, como agente económico y social activo, tiene un papel decisivo en
la denominada nueva economía, que le exige la adaptación a las nuevas
condiciones del mercado global e internamente la reorganización de cada una de
sus áreas: la dirección, los sistemas de información, la estructura, el control de
gestión, las finanzas, etc. Pero, implica no sólo la utilización de las tecnologías de
la información, sino la adopción de prácticas innovadoras en el trabajo, la
2

SCHUMPETER, Joseph (1951), Ensayos de J. A. Scumpeter , Barcelona, okios-tau ediciones, P 135.
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optimización dinámica de la producción, el diseño hacia fuera y la creación de
ventajas competitivas sostenibles.
La nueva economía para las empresas, significa la libertad de los empresarios
para asumir riesgos, quiere decir que en principio, hay ganadores, perdedores,
nuevas empresas, con nuevas características; es un proceso de cambio en forma de
“destrucción creativa”. La nueva economía también significa inestabilidad y
desequilibrio, innovación y cambio de las reglas de juego, y por lo tanto, de las
estrategias, procurando la diferenciación continua para evadir el riesgo de la
obsolescencia y fomentando constantemente la innovación.
En resumen, las características de la empresa de la nueva economía son las
siguientes (véase Figura 1):
−
incentivo a la innovación y gestión del cambio;
−
relevancia de la estrategia del conocimiento;
−
su actividad está orientada a los resultados, se concentra en el cliente, en
una atención más cercana e inmediata a través de la interconexión a la
red;
−
la tendencia de las empresas a contar con una estructura que permita
estimular la comunicación, la coordinación de actividades y con una actitud
abierta al cambio, para influir y facilitar la asimilación tecnológica. Esto
hace que se replanteen también las funciones empresariales y que
aparezcan nuevas formas de organización. Tendencia a la eliminación de
labores rutinarias innecesarias;
−
intercambio de conocimientos entre las empresas;
−
flujo inmediato de los conocimientos relacionados con el negocio;
−
adaptación de la tradicional forma de negociación al e-business, ecommerce, con lo que se disminuye la intermediación y se incentiva la
relación proveedor – cliente. Se crean canales directos de distribución y se
amplían los mercados;
−
outsoursing vs. concentración;
−
tendencia a adecuarse a las nuevas circunstancias, dadas las nuevas
formas de operar;
−
está en continuo proceso de transformación;
−
tendencia a las nuevas formas de cooperación: consorcios, sociedades,
uniones transitorias de empresas, acuerdos de cooperación, grupos de
exportación, etc;
−
buscan el apoyo de los emprendedores (entrepreneurs) como una forma de
eliminar barreras entre los sectores productivos;
−
la aparición de nuevas empresas relacionadas con el negocio en red, con
alto nivel de innovación y de capital-riesgo.

3

DEMING, W. Edwards (1998), La Nueva economía : para la industria, el gobierno y la educación ;
versión en castellano por Jesús Nicolau Medina y María Mercedes Gozalbes Ballester, Madrid, Díaz
de Santos, P 5.
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Figura 1 - Esquema de la nueva economía en la empresa
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Fuente: F. SOLÉ y R. MARTÍNEZ (2001)

2.3.1 - La empresa en el Business Networking
La nueva economía facilita la integración entre las empresas y los clientes
mediante del comercio electrónico y el flujo de información. Este comercio
electrónico que consistía primordialmente en transacciones de compra y a la
transferencia de fondos por redes de informática, ahora ha crecido e incluye no
solamente la compra y venta de nuevos artículos, sino la información electrónica
(ERICSSON REVIEW, 2000).
El comercio electrónico hace referencia desde la creación de páginas web como
difusoras de información de una organización, hasta la puesta en marcha de
auténticos negocios basados única y exclusivamente en un soporte electrónico
(denominado e-business). Esto obliga al comerciante a diseñar nuevas estrategas
para vender como: la mejora en la calidad gráfica de los sitios en Internet, hacer
partícipe al cliente, por ejemplo, actualmente muchos sitios están dotados de la
capacidad de ser programados por el visitante para que presenten cierta
información de interés. Estos datos son capturados dentro de grandes bases de
datos para analizar el comportamiento y las necesidades de cada individuo.
Por otra parte, las relaciones entre los empleados y los clientes se hacen más
directas; la tecnología racional (R-Tech) permite una producción más
personalizada, ya que continuamente está interactuando con el cliente sus gustos y
necesidades, las empresas deben organizar de tal manera la información que los
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clientes tan pronto como manifiesten sus necesidades estos puedan satisfacerlas de
inmediato o incluso anticiparse, en general, se trata de crear un espacio para la
inteligencia colectiva.
En resumen, la tendencia por parte de las empresas es la de adaptar la
tradicional forma de negociación, entre proveedores, clientes o socios, hacia una
que le permita rendimientos a través del e-business, y del e-commerce, mediante el
desarrollo e implantación de estrategias innovadoras, y añadiendo valor a cada
una de las transacciones realizadas en la web.

2.3.2 - La competitividad
competi tividad de las empresas en la nueva economía
La competitividad de las empresas se cimienta sobre la base de las nuevas
exigencias de su entorno, obligándolas a la modernización de su producción, a una
nueva demanda la investigación y el desarrollo tecnológico, mediante un sistema
de redes de colaboración entre las pymes, las instituciones de investigación y las
grandes empresas, buscando mecanismos para una adecuada coordinación entre
ellas y destinando recursos suficientes, y fomentando el empleo de las tecnologías
de información como el teletrabajo.
La red temporal de empresas se unen para explotar una oportunidad específica
de mercado apoyada en las capacidades tecnológicas de las empresas que forman
una red. Dichas organizaciones están apoyadas en las alianzas estratégicas,
concebidas como uniones temporales de empresas, con carácter de cierto largo
plazo y estabilidad, para explotar nuevas formas de negocios, siendo cada una de
ellas responsable en su función y tratadas como un conjunto.
La competencia dinámica se basa en la idea de que la estrategia es producto de
una organización empresarial susceptible de adaptarse permanentemente a los
cambios, que permite el surgimiento de una dirección estratégica semicoherente a
través de su organización. La adaptación al negocio en red involucra un
pensamiento estratégico en el que se tiene en cuenta los imprevistos (BROWN y
EISENHART, 1998).

3 - El desarrollo regional y la nueva economía
Desde hace años se ha tratado de explicar cuáles son las variables que
intervienen en el desarrollo en general y en particular de su vertiente regional. En
esta discusión la tecnología es uno de los principales fundamentos, como lo
demuestran los estudios que en este sentido, se han venido realizando desde los
años 60 y 70. Hacia finales de los 80 y en los 90 esta discusión se ha intensificado
significativamente en gran parte por la internacionalización de la economía y por
la revolución tecnológica, basada principalmente en la información y el
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conocimiento, y difundidas a través de la economía global, lo que afecta en
definitiva, la conformación espacial de las actividades económicas.

3.1 - La empresa en el desarrollo endógeno
El desarrollo endógeno puede considerarse como “un proceso de crecimiento y
cambio estructural, liderado por la comunidad local, que utilizando el potencial de
desarrollo, conduce a la mejora del nivel de vida de la población local” 4. En el
desarrollo endógeno, el territorio adquiere relevancia, ya que es el lugar donde se
realizan las actividades empresariales de la población local y donde se promueve la
innovación basada en recursos locales. Supone además, que la mayoría de los
factores del desarrollo están en el territorio, como la infraestructura física, las
habilidades de la fuerza de trabajo local, la estructura sectorial local, el know how
técnico y organizacional local, estructuras organizacionales y sociales locales y
otros factores locales.
La aproximación endógena enfatiza en las características del desarrollo de la
región y de su necesidad de autonomía, en el rol de las relaciones cooperativas
entre los actores, en las contribuciones de los cambios en la producción y el
transporte de tecnología para el desarrollo, en la importancia del rol de la pequeña
y mediana empresa y de las economías de aglomeración, en el rol de los factores
locales en los procesos de difusión de la innovación y de la concentración espacial
de actividades de alta tecnología (CAPELLIN, 1991, CREVOISIER y MAILLAT
1991, SOLÉ 2002).
Pero lograr el desarrollo endógeno supone el mantenimiento de la presencia
empresarial en el territorio, de acuerdo a las características económicas
particulares, a la forma de organización económica territorial adoptada y a su
grado de integración al sistema productivo territorial. Así, los sistemas
productivos territoriales organizados, ya sean bajo la forma de distrito industrial,
de medio innovador, o de cluster, entre otros, buscan facilitar y promover la acción
de los empresarios y el desarrollo de su actividad económica, a fin de obtener
ventajas competitivas que tienen que ver, cada día más, con factores como: el
conocimiento, las relaciones, la motivación y la cooperación empresarial. Lo que
contribuye a crear y desarrollar tecnologías básicas y de las telecomunicaciones, a
través de las redes de innovación, del know-how y del enlace con el mundo externo,
en el que las empresas locales atraen ventajas económicas y tecnológicas producto
de los acuerdos de cooperación y de alianzas estratégicas entre empresas
(CAMAGNI, 1991; GILLESPI, 1991).
Por otra parte, y dado que el papel de las empresas (pequeñas y medianas
especialmente), es decisivo en el desarrollo endógeno, no hay que olvidar la acción
de emprender, en la medida en que la creación de empresas contribuye a la
acumulación del conocimiento, resultado de los valores, experiencias y recursos
4

VÁZQUEZ, Antonio (1999), Desarrollo, redes e innovación : Lecciones sobre el desarrollo endógeno ,
Madrid, ediciones Pirámide, p. 32.
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como respuesta a las oportunidades del mercado. En este sentido, las políticas
relacionadas con la función emprendedora pueden ser de utilidad en la línea de
corregir sus deficiencias y de contribuir a la dinámica territorial, deben procurar
el continuo desarrollo potencial a través de la iniciativa empresarial
transformadora, su eficiente localización y la redefinición empresarial de las
industrias afectadas. En particular las políticas pueden desarrollarse con una
perspectiva estratégica y también como un componente táctico. Además, esta es
una posibilidad de atraer tácticas específicas, condiciones económicas consistentes
en una estrategia global, proveer de un carácter dinámico al territorio (M. BINKS,
1990, MALECKI, 1997).

3.2 - El desarrollo endógeno y la tecnología
A lo largo de la historia económica, se ha demostrado que en el desarrollo de los
territorios ha intervenido la tecnología. Así, se interpreta el cambio tecnológico
como una sucesión constante de variaciones y procesos dirigidos a resolver
problemas definidos, en los que el aprendizaje y el cambio son continuos (NELSON
y WINTER, 1982). En este sentido, este cambio tecnológico ha de ser impulsado
por la acumulación de capital; por lo que podría decirse que, “el crecimiento
económico es, en última instancia, la acumulación de tecnología” 5.
La innovación y el cambio tecnológico dirige su propio proceso de
transformación, en el cual hay un elemento evolutivo económico que puede ser
caracterizado por el interés en el cambio económico, en las causas del cambio
endógeno y en el entendimiento del importante papel que juegan los agentes
involucrados (ULRICH WITT, 1993). Cabe destacar que Schumpeter hizo una
consistente interpretación evolutiva del cambio económico, en especial al tratar la
inestabilidad económica y al darle importancia al empresario, por su capacidad de
combinar nuevos recursos con las innovaciones, y por ende competitividad y
crecimiento económico. A partir de la década de los noventa se ha venido hablando
acerca de la dinámica del crecimiento y del desarrollo, y su relación con el modelo
neoclásico estándar, en el que la tecnología es considerada como algo endógeno y
como parte central del sistema económico; y las telecomunicaciones como
generadoras de economías externas, y como medio para difundir información y
para fomentar nuevos servicios.

5

Ibid., p 122.
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4 - Los planes nacionales para la Sociedad de la Información
en Portugal y en España
4.1 - El plan INFO XXI español
Comenzando por la iniciativa española INFO XXI, comprende los siguientes
diez objetivos estratégicos:
1. una sociedad de la información para todos. Las tecnologías de la
información y de las comunicaciones al alcance de todos los ciudadanos;
2. una sociedad volcada en la educación y en la creación de empleo.
Utilización intensiva de las tecnologías de la información en la educación y
en la formación;
3. unas infraestructuras y un marco legal adecuados para impulsar el
desarrollo de la economía digital. Desarrollo de las infraestructuras de la
información y de las comunicaciones y desarrollo de un marco legal
propicio;
4. una sociedad que promueve su cultura. Proyección exterior de nuestra
lengua, patrimonio y cultur;
5. una sociedad con mejor calidad de vida de los ciudadanos;
6. una sociedad innovadora que facilite el desarrollo de nuevos negocios y
nuevas industrias. Promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico
en las industrias de la Sociedad de la Información;
7. una sociedad más presente en el mercado global. Desarrollo del comercio
electrónico y proyección exterior de las empresas;
8. una Administración transparente y centrada en el ciudadano. Participación
del ciudadano en las decisiones acerca de los asuntos públicos que les
afectan;
9. una sociedad con un tejido empresarial. Promoción del desarrollo
económico en la Sociedad de la Información;
10. una sociedad más vertebrada. Acceso de todos los ciudadanos a la Sociedad
de la Información contraída sobre la pluralidad del país.
Asimismo, los ejes prioritarios de la iniciativa se estructuran en siete líneas
maestras, que resumen las metas del Estado en la Sociedad de la Información y en
cuatro factores de éxito que son condiciones necesarias para asegurar la viabilidad
de la iniciativa.
Los cuatro factores de éxito son:
1. una capacidad adecuada de las infraestructuras, sin la cuál el resto de
esfuerzos serían baldíos;
2. un marco legal propicio, que establezca reglas del juego, que impulsen y
respeten las iniciativas y la competencia y desarrollen las necesidades
públicas y privadas;
3. la participación activa del sector privado, sin cuyo consenso, en una
economía mixta, nunca se logran superar los retos de futuro;
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4.

sensibilización de la opinión pública, ya que los sujetos principales del
cambio son los individuos en cuanto productores, consumidores, rentistas,
trabajadores, estudiantes o inversores; y son ellos los que tienen que
concienciarse de la importancia del cambio y asumir los desafíos y
sacrificios que supone la adaptación y al aprendizaje para lograr conseguir
los beneficios futuros.
Como vemos, el recuento de factores de éxito, tal y como corresponde a esta
revolución que es al tiempo tecnológica y social, se dirije, ya que la actuación del
Estado se presupone, al resto de actores en el esquema del flujo circular de la
renta (empresarios y unidades domésticas); y, por otra parte, se dirige al plano
tecnológico material de las infraestructuras, pero también al ideológico o
superestructural consistente en el marco legal y en las relaciones socioeconómicas.
Las siete líneas maestras son las siguientes:
1. Énfasis en la Educación y Formación
2. Creación de Empleo
3. Incremento de la Innovación
4. Incremento de la Eficacia
5. Cohesión Social
6. Calidad de Vida
7. Proyección exterior de España
Vemos como, entre las líneas maestras, algunas como Empleo, Cohesión Social
y Calidad de Vida se circunscriben con preferencia hacia una esfera política, al
menos programática, cuya sensibilidad de actuación es social; mientras que otras
líneas maestras son inicialmente más promotoras de las iniciativas privadas y de
la competencia (aunque, que duda cabe, terminan siempre rindiendo beneficios
sociales). Se trata del incremento de la eficiacia y de la innovación. Por último,
otra, sin embargo, aunque cualquiera de las anteriores pudiera y debiera hacerlo,
adquiere el compromiso de nuestra proyección exterior, teniendo en cuenta que la
lengua común oficial a todo el Estado Español y a una gran diversidad de países en
Iberoamérica y en el resto del mundo podría llegar a representar un factor
estratégico en el desarrollo de la Sociedad de la Información en esta lengua.
Salvando algunas mínimas distancias, en función del número de lusoparlantes,
esto es también lo que ocurre en el mundo con el portugués; lo que tendremos
ocasión de valorar en sus respectivos planes.
Los programas de actuación se subdividen en dos periodos programáticos, con
dos horizontes temporales diferenciados: 2000-2003 y 2003-2006. Al efecto, se ha
elaborado un Catálogo de Actuaciones y Proyectos Ministeriales, clasificados
funcionalmente por parte de la Comisión Interministerial, que se ha presentado
públicamente el 24 de Enero de 2001 (algunas iniciativas ya estaban en curso y
han finalizado).
El plan recoge tanto medidas de tipo normativo y regulatorio, como proyectos
concretos de promoción, que constituyen su núcleo central, así como la necesaria
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inversión que tiene que realizar el Gobierno para convertir a la Administración en
una Entidad Electrónica.
Entre las Actuaciones incluidas, que son tan numerosas como 347, donde la
mayor participación la ostentan los Departamentos Ministeriales de Fomento,
Economía y Hacienda, Interior, Industria y Energía y Trabajo y Asuntos Sociales,
se destaca un subconjunto de 21 proyectos, que se destinan a la implantación del
DNI electrónico, el portal único de la Administración, el desarrollo de Internet en
enseñanza, la puesta en marcha de la red Iris 2 para la investigación y la difusión
de contenidos digitales.

4.1.1 - Balance 2001
En la ejecución llevada a cabo para la realización del plan INFO XXI en 2001
cabe destacar las siguientes acciones:
−
incorporación de proyectos y actuaciones empresariales en la página web
de INFO XXI (http://www.infoxxi.es/empresas/empresas.html),
−
plan de intervención rápida para la Formación de Profesionales TIC.
Puesta en marcha de esta acción en colaboración con ANIEL y SEDISI,
−
colaboración con las Asociaciones Empresariales en la elaboración de
estudios y estadísticas sectoriales:
•
"Las Tecnologías de la Información en España 2000" y "Métrica de la
Sociedad de la Información (Datos 1999-2000)", en colaboración con
SEDISI,
•
"Estadísticas del sector de la electrónica y las telecomunicaciones
2000”, en colaboración con ANIEL.
−
firma, el pasado día 6-11-2001, de un Acuerdo marco entre el MCyT, las
Fundaciones EOI y Carolina y las Asociaciones empresariales ANIEL y
SEDISI para la formación especializada en telecomunicaciones y
tecnologías de la información de graduados iberoamericanos. Un primer
fruto de este Acuerdo es el Master en Tecnologías de la Sociedad de la
Información que se imparte en la EOI a partir de comienzos de 2002.
Por último, también se ha establecido un acuerdo con las asociaciones ANIEL y
SEDISI, y las Fundaciones EOI y Carolina, para la puesta en marcha de un
programa de becas para graduados iberoamericanos en TI ”.

4.1.2 - Cooperación con las Comunidade
Comunidadess Autónomas españolas
En un Estado de las Autonomías, en el que las atribuciones y responsabilidades
en el impulso y soporte de la S.I. están distribuidas, no sólo geográficamente, como
es obvio, sino de diferente forma en cada una de las CC.AA., con diferentes
estructuras de Consejerías y con una correspondencia desigual con los Ministerios
de la AGE, tiene vital importancia la colaboración entre la AGE y las CC.AA. En
este marco cobra especial relieve la iniciativa del MCyT de crear un Foro de
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Cooperación con las Comunidades Autónomas en materia de Sociedad de la
Información.
En su primera reunión, celebrada el 14 de marzo de 2001, se establecieron como
ámbitos prioritarios de colaboración la Administración electrónica y la aplicación
de las TIC a la mejora de los servicios públicos, en particular la Educación y la
Sanidad. Asimismo, se consideró imprescindible estimular el intercambio de
información entre las CC.AA. y facilitar la extensión de buenas prácticas, para lo
cual el MCyT aportaría sus instrumentos de promoción. Mediante estos
instrumentos se apoyarían asimismo diversos “proyectos de interés común”, cuyos
resultados serían compartidos por varias CC.AA.
Dando cumplimiento a las conclusiones de la primera reunión del Foro, se han
ido produciendo una serie de contactos e intercambios de información entre las
CC.AA. y el MCyT, quien se brindó a difundir a través de la web de INFO XXI las
acciones puestas en marcha por cada Comunidad Autónoma para impulsar la
Sociedad de la Información. Muchas de las CC.AA. han enviado la documentación
que describe dichas acciones y todas ellas han designado una persona que será el
contacto con la Secretaría de INFO XXI. En este momento, la página web de INFO
XXI recoge las acciones de las siguientes CC.AA.: Castilla y León, Extremadura,
Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y Valencia.
El día 29 de octubre de 2001 tuvo lugar el segundo encuentro del Foro de
Cooperación con las Comunidades Autónomas (denominación adoptada en esta 2ª
reunión) presidido por la Sra. Ministra de Ciencia y Tecnología.
En esta segunda reunión del Foro, el S.E. de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información presentó los instrumentos que el MCyT está definiendo
con objeto de materializar la colaboración con las CC.AA. en materia de S.I.
En primer lugar, presentó las líneas básicas del P.O. FEDER “Sociedad de la
Información” (2001-2006), dirigido a zonas Objetivo 1. El Programa Operativo,
aprobado por la Comisión Europea en diciembre de 2001, es gestionado por el
MCyT a través de la D.G. para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de
la Entidad Pública Empresarial Red.es, e incluye medidas en tres direcciones:
estimulo de la demanda, fomento de nuevas infraestructuras e impulso al sector de
las empresas TIC.
El P.O. FEDER “Sociedad de la Información” sirve de hilo conductor para todas
las actuaciones de colaboración del MCyT con las CC.AA., sean éstas o no zonas
calificadas como de Objetivo 1. En el segundo caso, la aportación de los fondos para
llevar a cabo las actuaciones corre a cargo de los presupuestos del MCyT o de
Red.es, sin reembolso comunitario.
Las actuaciones contempladas en este P.O. son las siguientes:
1. impulso a la I+D en TIC y en servicios de la S.I., a través del Programa
PROFIT de la DGDSI;
2. incorporación de las PYME a la economía digital, mediante el Programa
ARTE/PYME II de la DGDSI;
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universalización del acceso a Internet. Ello implica la sustitución de la
actual telefonía inalámbrica, TRAC, utilizada como tecnología de acceso a
los servicios de telecomunicaciones en algunas zonas rurales, por
tecnologías de cable o de microondas, que permitan el acceso a Internet
(actuación gestionada por Red.es);
4. implantación de servicios avanzados de la S.I. en servicios públicos;
5. internet en la Enseñanza (Red.es);
6. puntos de Acceso Publico a Internet (Red.es);
7. ciudades digitales (DGDSI);
8. extensión de la S.I. en la Sanidad (DGDSI);
9. otros sectores de interés general (DGDSI);
10. desarrollo de contenidos digitales (Red.es).
A continuación, el Secretario de Estado expuso a los responsables de las CC.AA.
las herramientas específicas para la colaboración con las CC.AA. en materia de
S.I.
• Internet en la Enseñanza. Tiene por objeto llevar a la práctica las principales
acciones en materia educativa contenidas en el Plan de Acción INFO XXI, con dos
líneas de actuación principales:
Conexión física a Internet ( Conectividad ) y dotación de Equipamiento
informático adecuado que permita el uso de la red en el entorno educativo. El
desarrollo de esta iniciativa se realizará a través de convenios entre el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (MECD), MCyT y las CC.AA. La aportación de
Red.es por estos dos conceptos asciende a 20.000 MPts (120,2 M€) que cubrirá
aproximadamente el 50% de las inversiones precisas.
Desarrollo y dotación de Herramientas Educativas , promovidas por los grupos
de usuarios de la enseñanza, e incentivadas y proporcionadas en gratuidad a los
mismos a través del Programa PISTA de la SETSI.
• Programa de Ciudades Digitales Integradas . El objeto de este programa es
apoyar acciones de desarrollo de la S.I. de ámbito local, como ejemplos para la
implantación de la S.I. en todos los sectores económicos y sociales. Esta finalidad
se pretende conseguir mediante una serie de proyectos piloto que actuarán a modo
de ejemplo a imitar y que concentrarán en un único ámbito geográfico todo un
conjunto de actuaciones de promoción. Se pondrá en marcha un proyecto en cada
Comunidad Autónoma, y uno más en cada una de las dos Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla. El programa se va a desarrollar en el período 2001-2006 con una
aportación del MCyT de 9.000 MPts. (54,1 M€), el 50% del coste total.
Cada proyecto de Ciudad Digital Integrada incluirá una oferta integrada de
servicios en redes de alta velocidad entre los que se incluirán los siguientes:
Administración Electrónica, Comercio Electrónico, Teletrabajo, Teleformación,
Telemedicina, Cultura, Turismo, servicios en el entorno doméstico y móvil.
Los proyectos deberán abordar también aspectos tales como el despliegue de
infraestructuras de telecomunicaciones, la difusión y sensibilización entre
ciudadanos y empresas, y la formación de los ciudadanos en el uso de las nuevas
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herramientas y servicios, incluida la formación previa de dichos formadores.
También son fundamentales la incentivación del uso de Internet, la adquisición de
equipos y programas o las facilidades en su financiación y la producción de
contenidos.
• Puntos de acceso público a Internet en Bibliotecas . Estos proyectos van a
permitir llevar a la práctica la acción “Las Bibliotecas Públicas Españolas, centros
de información al ciudadano en el siglo XXI” y responderán a diferentes tipologías
según el tamaño de la población atendida. Se pondrán en marcha mediante
convenios entre el MECD, las CC.AA. el MCyT. Éste último, a través de Red.es,
aportará el 50% de la financiación, con una previsión de 1.502 MPts (9M€).
• Sanidad.es. Su objetivo es la extensión de los servicios de la S.I. al sector de
la Sanidad, mediante el apoyo a la implantación y el uso de dichos servicios en las
CC.AA.. Se apoya en los resultados de PISTA-Sanidad e incorpora además otras
aplicaciones. Requiere la formalización de convenios entre el MCyT, el Ministerio
de Sanidad y Consumo y las Administración Sanitarias de las CC.AA. Los
proyectos se financian en un 50% por el MCyT, con una aportación de 3.500 MPts
(21 M€) durante el período 2001-2006.
• Contenidos Digitales . Pretende el desarrollo de contenidos digitales que
potencien la S.I. en las CC.AA. Será financiado a través de la Entidad Pública
Empresarial Red.es
• Proyectos PISTA realizados en colaboración con las CC.AA. en materia de
Administración Electrónica y de Desarrollo de herramientas educativas . Con
objeto de identificar y definir estos proyectos de interés común, se establecerán
grupos de trabajo en colaboración con los Ministerios de Administraciones Públicas
y de Educación, Cultura y Deportes, a los que se invitará a todas las CC.AA.
Podrán aprovecharse para ello otras iniciativas de colaboración con las CC.AA. que
tengan ya en marcha dichos Ministerios.

4.2 - El Programa Operacional de la Sociedad de la Información
en Portugal
Este programa hunde sus raíces en la creación de la Misión para la Sociedad de
la Información en 1996 y en la elaboración del Libro Verde para la Sociedad de la
Información, que constituye un documento estratégico inicial sobre la Sociedad de
la Información.
Ha sido espectacular el nivel alcanzado por algunos indicadores en un breve
transcurso de tiempo, lo que ha transportado a Portugal de una situación
predigital a otra algo más avanzada.
El Libro Verde se estructuró en torno a un conjunto de actuaciones, que
definían grandes ejes:
1. asegurar la democratización de la Sociedad de la Información;
2. dinamizar la Acción Estratégica y Selectiva del Estado;
3. extender y mejorar el saber disponible y las formas de aprendizaje;
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4.
5.

organizar la transición para la Economía Digital;
promover la investigación y el desarrollo en la Sociedad de la Información
para el procesamiento computerizado de la lengua portuguesa;
6. garantizar formas de regulación jurídico-democráticas en el proceso de
transición.
Además, las medidas se organizaron en los siguientes Planos de Acción:
1. la red Ciencia, Tecnología y Sociedad, que pretendía lograr un sinergia
entre investigación y educación a todos los niveles y sociedad;
2. el Programa Internet na Escola, que se ha concretado en la disponibilidad
y uso de la red en las Escuelas, llevando a Portugal a primerísimas
posiciones en el contexto europeo;
3. la iniciativa Computador para todos, con medidas fiscales favorecedoras de
la compra de ordenadores y del enganche a red;
4. as cidades digitais, se trata de una dinamización ciudadana y territorial
para evitar la infoexclusión;
5. a Iniciativa Nacional para o Comércio Electrónico.
a. Una iniciativa para favorecer el comercio, asegurando la seguridad en
la red y la garantía de los derechos recíprocos de los contratantes,
promoviendo la firma, la factura y los medios de pago electrónicos e
impulsando a todo estilo de entidades en su realización,
6. a Iniciativa Nacional para os Cidadãos com Necesidades Especiais, que
trata de aprovechar los recursos tecnológicos para lograr la incorporación
social y económica de todo estilo de discapacitados.
Además, todos estos planes tienen como telón de fondo la pretensión de crear
una nueva sociedad de la información y del conocimiento libre y democrática, con
una participación de todos los ciudadanos y donde las medidas se coordinan con
propósitos unívocos y con la participación de las diferentes esferas
gubernamentales.
El Programa Operativo para la Sociedad de la Información se liga a la creación
de una nueva estructura interministerial creada y al cumplimiento del Marco de
Apoyo Comunitario. Además da cauce y sentido al espíritu del diseño y ejecución
de otras intervenciones operativas. Se trata de un programa nacional con
componentes sectoriales desconcentrados y con una desconcentración regional que
se advierte en la conformación de sus ejes y medidas. Su desconcentración regional
comprende dos vertientes: el desarrollo de regiones y ciudades digitales y el
desarrollo de un Estado Abierto, que corresponden con los ejes prioritarios 2 y 3.
La articulación sucinta del Programa en ejes y medidas es como sigue:
Eixo prioritario 1 – Desenvolver competências
Medida 1.1. Compêtencias Básicas (FSE)
Medida 1.2. Formação Avançada (FSE)
Medida 1.3. Investigação e Desenvolvimento (FEDER)
Eixo prioritario 2 – Portugal Digital
Medida 2.1. Accesibilidades (FEDER)
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Medida 2.2. Conteúdos (FEDER)
Medida 2.3. Projectos Integrados: das Cidades Digitais ao Portugal Digital
(FEDER)
Medida 2.4. Acções integradas de formação (FSE)
Eixo prioritario 3 – Estado Aberto: Moderniçar a Administração Pública
(FEDER)
Asistencia Técnica (FEDER)
Asistencia Técnica (FSE)

5 - Situación de Portugal, España y sus regiones en la
Nueva Economía
Cuadro 1 - Mercado de las TIC/PIB (%)
España Portugal Francia Irlanda

Italia Alemania R. Unido

UE

EE.UU. Japón

1995

3,5

4,4

5,7

5,4

4,0

5,0

7,4

5,3

7,5

5,3

1996

3,8

4,6

5,8

5,5

4,0

5,2

7,6

5,5

7,6

6,4

1997

4,0

4,8

6,3

5,2

4,2

5,5

7,6

5,8

7,7

7,4

1998

4,0

4,9

6,3

5,4

4,4

5,8

7,4

6,0

7,8

8,2

1999

4,2

5,2

6,6

5,5

4,7

6,3

7,9

6,4

7,9

8,0

2000

4,5

5,6

7,3

5,4

5,1

6,7

8,4

6,9

8,0

8,5

Fuente: OCDE/Eurostat
Definición: Valor monetario del mercado interior de productos y servicios de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) como porcentaje del PIB (ambos a precios corrientes).

El Cuadro 1 registra la evolución de España y Portugal, así como la Unión
Europea y otras áreas desarrolladas para poder establecer la comparación de lo
que significan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en relación
al PIB total.
Observamos cómo, entre 1995 y 2000 ha ganado peso en todos los países y
áreas, aunque, tanto en Portugal, como aún más en España, representa aún un
porcentaje inferior al promedio comunitario y asimismo éste con respecto a EE.UU.
y a Japón.
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Cuadro 2 - Gasto en TIC per cápita (Euros)
España Portugal Francia Irlanda Italia Alemania R. Unido

UE(*)

EE.UU. Japón

1996

419

379

917

1997

596

490

1.012

924

725

1.041

1.190

982

2.060

1.643

1998

695

587

1.141

1.063

814

1.155

1.340

1.099

2.235

1.586

1999

826

646

1.273

1.192

936

1.268

1.479

1.229

2.410

1.636

2000

973

747

1.446

1.289

1.065

1.400

1.709

1.390

2.602

1.741

850

642

939

1.077

867

1.630

1.283

Fuente: EITO 2001.
(*) UE comprende UE-15, Noruega y Suiza.
Definición: Valor monetario a precios corrientes del consumo aparente de los usuarios de
productos y servicios de TIC (mercado interior neto), en relación al total de la población.

Analizando en una vertiente de gasto per cápita, también se mantienen
ordenaciones semejantes, tal y como podemos observar en el cuadro anterior. Salvo
que, en este caso, España presenta más gasto per cápita que Portugal. Y el gasto
per cápita de EE. UU. es altísimo.
Según los análisis de implantación y extensión de la Nueva Economía
realizados por Antonio Pulido y su equipo en las regiones españolas, las
principales regiones españolas que capitanean el desarrollo de la Nueva Economía
en España son, por orden, las siguientes: Madrid, Cataluña, País Vasco, Aragón y
Navarra, que muestran valores bien muy por encima o acaso análogos a la media
española.
Y, según análisis realizados por la consultora Dun & Bradstreet los
principales “clusters” empresariales regionales en Portugal se sitúan en: Lisboa
(sin el triángulo O-C-S) – 239, Oporto – 89, en el triángulo Oeiras, Cascais e
Sintra – 71, Braga – 32, Setúbal – 31, Aveiro – 27, Faro – 25 y Coimbra – 23. (El
resto de los distritos cuenta con menos de 20 empresas).

6 - Conclusiones
La Nueva Economía no sólo supone una revolución tecnológica, sino una
revolución económica y social, que cambia nuestras formas y esquemas
organizativos sociales y empresariales y nuestros hábitos y comportamientos
vivenciales, relativizando la distancia que impone el tiempo o el espacio, y
dignificando y privilegiando el valor que conlleva la creatividad, el conocimiento y
la información, que nos permiten ahora desarrollar simultáneamente nuestros
entornos locales, regionales y globales, convirtiéndolos, poco a poco en menos
diferenciados y diferenciables.
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En este proceso “destructivo y creativo” con respecto a las formas organizativas
sociales, económicas y empresariales anteriores, nace la iniciativa eEurope, que da
cauce, cuerpo e impulso a la generalización de planes nacionales para la Sociedad
de la Información en todos y cada uno de los estados miembros (incluidos Portugal
y España), amparados en líneas directrices comunes en empeños y desarrollos
homólogos, aunque lévemente diferenciados en sus resultados. Y que marcan sus
horizontes comunes de desarrollo, privilegiando afectar a una gama extensa de
acciones que involucra todos los órdenes vivenciales y, por tanto, todas las
competencias ministeriales que puedan y sepan asociar la iniciativa pública con la
privada.
Regionalmente, a pesar del empeño y voluntad de extensión y generalización de
los planes y de la ahora nueva vocación conjugada de los programas de desarrollo
local y regional con los de Sociedad de la Información y la Nueva Economía, siguen
siendo de momento los territorios más desarrollados los que mayor liderazgo
asumen y mantienen también en esta nueva esfera de desarrollo social y
económico, aunque los planes se tratan de delinear en cooperación y conjunción con
las entidades locales y regionales (sobre todo las más desfavorecidas), de tal forma
que se lograra conseguir al menos una equiparación bajo mínimos, en aspectos tan
singulares y esenciales como las infraestructuras, la administración pública
virtual, la educación o la sanidad.
Por tanto, advertimos que, por una parte el desarrollo tecnológico nos facilita
una herramienta poderosísima para el reequilibiro territorial; pero, por otra, la
lógica social y económica del funcionamiento habitual del sistema, dadas las
concentraciones territoriales mayoritarias de capital humano cualificado, de
capital tecnológico y de capital financiero, dificultan el reequilibrio que no sea
favorecido por políticas públicas discriminatorias positivas.
Por último, la gran extensión y riqueza universal de nuestras lenguas
nacionales mayoritarias (el castellano y el portugués), únicas y nuevas mensajeras
eficientes en esta nueva sociedad global e interconectada hacia la que avanzamos,
nos permite la posibilidad de compartir el incremento recíproco del desarrollo con
una extensa Comunidad Internacional de Países: primero Iberoamérica, y después
la Iberofonía.
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El comercio electrónico como elemento de desarrollo regional en la
Unión Europea: especial referencia a
la Península Ibérica
Juan Carlos Rodríguez Cohard* y Enrique Bernal Jurado *

Resumen
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) constituyen una de las
principales fuerzas de la globalización. El comercio electrónico aprovecha Internet
para mejorar la competitividad de las empresas y territorios. En un escenario como
el actual, este canal, por un lado, abre posibilidades de desarrollo para la región
hispano-lusa, pero, por otro, refuerza los factores de crecimiento de los territorios
más ricos. En cualquier caso, plantea nuevos criterios de desigualdad entre
regiones y dentro de ellas. El aprovechamiento de sus ventajas requiere
infraestructuras y equipamientos, capacidad organizativa y formación. Pese a los
déficit que las regiones que conforman la Península Ibérica muestran en estos
campos para desarrollar la Sociedad de la Información (SI), la actitud y los
esfuerzos de los agentes públicos y privados para mejorar su posición en el
contexto nacional e internacional han iniciado un largo camino que puede permitir
utilizar el comercio electrónico como un elemento que contribuya al crecimiento y
la mejora de la competitividad regional.

Abstract
The technologies of the information and communication constitute one of the
main forces of the globalization. The e-commerce takes advantage of Internet to
improve the competitiveness of the companies and territories. In a scenario like
the current one, on the one hand, this channel opens development possibilities for
the hispano-lusa regions, but, on the other hand, reinforces the growth factors in
the rich territories. Furthermore, new unevenness issues between regions and
inside them raise. However, the use of its advantages requires infrastructures and
equipment, organizational capacity and formation. In spite of the deficit that the
hispano-lusa regions show in these fields to develop the Society of the Information,
the attitude and the efforts of the public agents has begun a long way to use the ecommerce like an element to improve the regional development and
competitiveness.
*

Universidad de Jaén. Departamento de Economía Aplicada. Campus Las Lagunillas, 23071-Jaén
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1 - Introducción
Existe consenso a la hora de señalar que, en la actualidad, el comercio
electrónico se encuentra en una fase incipiente −- representa una modesta
aportación al volumen de comercio global de las economías desarrolladas − y se
espera que su crecimiento en los próximos años sea muy importante. Así, según
MARKETER (2001), en los EE.UU. las previsiones de ventas a través de la Red
para el periodo 2000-2004 se multiplican por más de 6 veces y, según la Asociación
Española de Comercio Electrónico − AECE − (2002), en 2001 en España el volumen
de comercio electrónico alcanzó una cifra de 525,12 millones de euros, que
representa más del doble de la del año 2000.
La importancia que, a medio plazo, puede tener la organización comercial de las
empresas a través de Internet abre nuevos escenarios competitivos para las
regiones. En el caso de los territorios que ya cuentan con un cierto retraso
relativo, como la región hispano-lusa, que se beneficia en gran medida de los
Fondos Estructurales europeos, las nuevas tecnologías pueden aumentar la brecha
de los desequilibrios que vienen arrastrando si no se produce una decidida apuesta
por realizar actuaciones que refuercen los elementos claves sobre los que
descansan el desarrollo del comercio electrónico y de la Sociedad de la Información
(SI) en general.
En este sentido, las infraestructuras de calidad, el uso de equipamientos
adecuados, el esfuerzo innovador y la incorporación creciente de la población y las
organizaciones públicas y privadas a las nuevas formas de trabajo que ofrecen las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), constituyen nuevos criterios
de medida de la competitividad regional. Sobre estas bases, no sólo las diferencias
entre las regiones pueden incrementarse, sino también dentro de ellas, lo que
reclama una necesaria atención de las instituciones públicas en algunos de estos
elementos claves que se han delegado al ajuste del mercado.
Esta comunicación pretende analizar la situación en la que se encuentra la
región hispano-lusa en el momento actual para competir en el nuevo marco de la
SI y cómo el aprovechamiento de las posibilidades del comercio electrónico puede
servir como herramienta de mejora de su competitividad o si, por el contrario, la
generalización de su uso puede suponer nuevas amenazas para el incremento de la
riqueza en estos territorios. Para conseguir este objetivo hemos revisado la
bibliografía existente sobre la materia y se han reunido un conjunto de indicadores
que ponen de manifiesto la posición de cada uno de los países en los principales
ámbitos que proponemos como claves de la SI: el ámbito físico − las
infraestructuras y los equipamientos −, los actores – la población y las
organizaciones que usan Internet − y el conocimiento – la formación de la
población y la capacidad de innovación regional en este campo −. El texto se ha
estructurado de la siguiente forma: tras esta introducción, en el apartado segundo,
se revisan las vinculaciones teóricas entre las nuevas TIC, que permiten la
utilización de Internet como un canal de comercio, y el desarrollo territorial,
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mostrando los diferentes enfoques con los que se vienen abordando las influencias
de la SI sobre la competitividad regional. En el tercero, se repasa la situación
actual y perspectivas de la región hispano-lusa para enfrentarse a los retos que
plantean los avances tecnológicos en este campo en los tres ámbitos mencionados.
Por último, la comunicación finaliza con unas conclusiones sobre la capacidad de
las regiones y países menos desarrollados para competir en la emergente economía
digital.

2 - Comercio electrónico y desarrollo territorial
Desde las primeras aplicaciones de la telemática a la actividad comercial,
referidas básicamente a la racionalización de determinadas tareas administrativas
en la empresa, el papel desempeñado por estas nuevas tecnologías ha ido
evolucionando cada vez más hasta llegar a ser un elemento clave en el intercambio
de información entre empresas y territorios, condicionando, en cierto modo, la
forma de competir (COMISIÓN EUROPEA, 1997a y 1997b; JIMÉNEZ, 1998, p. 60).
Englobado dentro del concepto “Sociedad de la Información”, el comercio
electrónico es la manifestación del uso de Internet para la comercialización de
bienes y servicios, y se puede definir como cualquier forma de transacción o
intercambio de información basada en la transmisión de datos utilizando una red
de comunicación como Internet (MINISTERIO DE FOMENTO, 2000). Este amplio
concepto es necesario acotarlo para referirnos únicamente a las transacciones
comerciales llevadas a cabo a través de redes no privadas establecidas mediante
estándares abiertos, como el caso de Internet (OCDE, 1998). En este sentido, el
comercio electrónico no sólo se refiere a la propia actividad de venta, sino también
a otras actividades anteriores y posteriores a ésta, tales como la publicidad,
servicios postventa, intercambios de información con otras empresas o búsquedas
de datos sobre el mercado.
El aumento esperado en el volumen del comercio electrónico proviene
fundamentalmente de la capacidad que brindan las redes de telecomunicaciones
para aumentar de forma geométrica sus nodos y, como consecuencia, el número de
potenciales clientes o/y operadores, tanto nacionales como internacionales. En
España, en el segundo trimestre del año 2000, la mitad de las transacciones
realizadas vía Internet utilizando el Sistema 4B, CECA y SERMEPA han tenido
carácter internacional –el 34 por ciento con origen nacional y el 17 por ciento con
origen exterior − (COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES,
2000), lo que pone de manifiesto la capacidad de este canal como medio de
internacionalización de la empresa. Con todo, es importante señalar que este
carácter global ha permitido que su ámbito de actuación no se limite solamente a
la relación empresa-consumidor final, sino que se ha extendido a los intercambios
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con otras empresas, proveedoras y distribuidoras, o con otras plantas del mismo
grupo.
Figura 1 - Áreas transaccionales asociadas al comercio electrónico
C L IE N T E S
E M P R E S A -C L IE N T E
EM PRESA
IN T R A O R G A N IZ A C IÓ N A L
PRO VEEDO RES

D IS T R IB U ID O R E S
E M P R E S A -E M P R E S A

Fuente: Elaboración propia

Existen tres puntos de vista con los que enfocar la importancia que la SI, en
general, y el comercio electrónico, en particular, tienen sobre el potencial de
desarrollo regional (GILLESPIE, RICHARDSON y CORNFORD, 2000),
especialmente en el marco de la Unión Europea.
El primer enfoque, apoyado en la importancia que tienen las infraestructuras y
el conocimiento para gestionar mejor las oportunidades que ofrecen las nuevas
TIC, mantiene que las regiones con mayor renta por habitante, que disfrutan de
economías de aglomeración y diversidad, incrementan su fuerza centrípeta gracias
a su abundancia relativa de técnicos especializados y de redes de banda ancha con
las que controlan la evolución de la economía global (GILLESPIE, 1991).
El segundo punto de vista realza, por el contrario, la reducción de las
distancias, el encogimiento del espacio (CAPELLO y NIJKAMP, 1996), donde se
rompen los inconvenientes tradicionales que han venido soportando las regiones
alejadas de los centros tradicionales de desarrollo, gracias al uso y extensión de
las TIC.
El tercero, mantiene que una de las ventajas que las regiones menos avanzadas
pueden obtener de la reestructuración tecnológica y organizativa que los grandes
grupos empresariales vienen llevando a cabo, sobre todo desde la década de los
noventa, reside en la capacidad de atracción de actividades que se encuentran
relacionadas con el uso de las TIC para la prestación de servicios a las regiones
más desarrolladas a un precio relativo inferior al de éstas, como ha venido
sucediendo desde la década de los noventa en Irlanda (GILLESPIE, RICHARDSON
y CORNFORD, 2000).
Con todo, estos tres enfoques generalizados parten de la concepción básica del
modelo centro-periferia (FRIEDMAN, 1972), como el propuesto por el grupo Reclus
(BRUNET, 1989) para analizar la realidad europea y que ha venido influyendo en
los planificadores europeos y regionales de los últimos años. No obstante, la
realidad y la problemática del desarrollo local y regional son más complejas
(AROZENA, 1998).
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Las oportunidades que ofrece Internet para las regiones menos ricas y más
alejadas de los centros de decisión de la economía mundial, periféricas en el
sentido clásico, permiten construir un espacio virtual donde no existen las
distancias, un espacio de flujos, en el que la integración rompe el aislamiento
económico, aunque, como sugiere CASTELLS (1996), la distancia entre las
regiones no integradas en este espacio puede ser infinita. Se trata de ver otro
ámbito competitivo, otra esfera de relación entre las empresas y entre los
territorios, que forman regiones virtuales (BOISIER, 1996) gracias al uso de las
TIC. Sin embargo, la realidad geográfica se mantiene inalterable y los problemas
de distribución y organización logística de los productos que se obtienen en zonas
de menos desarrollo pueden ser, incluso, mayores si se apuesta por adoptar
estratégicamente el comercio electrónico, ya que éste necesita canales físicos de
distribución.
En cualquier caso, las categorías centro y periferia no sirven en el paradigma
de la globalización para plantear las cuestiones territoriales. No se trata ya sólo
de que existan fuerzas centrífugas y centrípetas que actúan a la vez y que
configuran una realidad policéntrica, aunque con diferentes categorías de centros
de expansión y difusión, como reconocen FUJITA, KRUGMAN y VENABLES
(1999), sino que la economía global se ha hecho profundamente asimétrica
(CASTELLS, 1996, p. 135), pues, a la vez, mantiene alejadas de las redes
internacionales a algunas actividades que se llevan a cabo en ciudades y regiones
mejor conectadas, incluso a zonas urbanas de grandes ciudades, y permite la
conexión de otras que se desarrollan en núcleos urbanos de regiones
geográficamente apartadas de los centros de negocios, gracias al aprovechamiento
de los recursos locales para administrar las mejoras de productividad y al acceso
de sus empresas a los mercados mundiales.
En realidad, las nuevas formas de organización productiva y los nuevos
sistemas de comunicación permiten el funcionamiento de un sistema multipolar de
ciudades y regiones, organizado de acuerdo a jerarquías múltiples (VÁZQUEZ
BARQUERO, 1993), que compiten entre sí. Por eso, las tecnologías de la
información, que son uno de los principales elementos que permiten incrementar la
productividad de los factores de la función de producción, contribuyendo a obtener
rendimientos crecientes (ROMER, 1986 y 1994; LUCAS, 1988), vienen a
intensificar el esquema competitivo actual, reforzando los mecanismos del mercado
global, lo que significa que están coadyuvando a profundizar los extremos de las
desigualdades, tanto en las regiones “centrales” como en las “periféricas”, tanto
dentro de las ciudades mejor conectada, como han demostrado GRUBESIC y
MURRAY (2002) para el caso de Columbus − Ohio −, cuanto dentro de los
territorios más aislados (GRAHAM, 2002).
Con todo, en el esquema competitivo actual − global y policéntrico −, las
ciudades, las regiones y los países están poniendo en marcha actuaciones e
iniciativas de apoyo a las empresas y habitantes para mitigar el avance o
aumentar la reducción de las desigualdades en los niveles de desarrollo. Para esto,
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las políticas públicas deben tomar en cuenta la posición y el posicionamiento de los
sistemas territoriales de producción dentro de los contextos nacionales e
internacionales (HELMSING, 1999). Así, en Estados Unidos y Europa, se
establecen convenios de cooperación con las empresas de telecomunicaciones, para
paliar los fallos del mercado − falta de infraestructuras adecuadas en áreas
rurales o barrios marginales de grandes ciudades, donde el número de potenciales
clientes es menor − que está ocasionando la liberalización de las
telecomunicaciones, como ha sucedido, por ejemplo, en Alameda, Palo Alto o San
Bruno, en California, Springfield, en Oregón, Lakeland, en Florida, Amsterdan, en
Holanda, Roubaix, en Francia, Bochum, en Alemania, (GRAHAM, 2002, p. 49) o la
provincia de Jaén, en España, lo que ha permitido el acceso de las infraestructuras
a lugares donde no era rentable para la iniciativa privada y han podido crearse
telecentros o cabinas de Internet de uso público que faciliten el acercamiento a
estas tecnologías.
Si bien existe un acuerdo generalizado sobre que la dinámica económica actual
de las empresas y las regiones se encuentra inmersa en el paradigma de la
globalización, caracterizado por la masiva utilización de la información y la
comunicación, que es su característica distintiva con respecto a otros procesos de
globalización anteriores (OMAN, 1994), esto no implica que aún la mayoría de las
transacciones que se realizan entre las empresas dejen de tener un marcado
carácter local, regional o nacional antes que internacional, como advierte
ALBURQUERQUE (1999) al mantener que el sistema económico está lejos de
constituir un mercado único y globalizado, sino que más bien coexisten un núcleo
mundial de actividades dinámicas de ámbito internacional, junto con un conjunto
mayoritario de otras que se mantienen en esferas locales o nacionales, aunque en
todas se encuentren presentes las directrices que marca la economía de mercado
global, lo que, en todo caso, viene a vincular el proceso de globalización al
territorio (VÁZQUEZ BARQUERO, 2000).
En este marco, el comercio electrónico puede favorecer el desarrollo de las
regiones más atrasadas al menos de cuatro formas (GOLDSTEIN y O´CONNOR,
2000): facilitando a las pequeñas empresas su acceso a los mercados mundiales,
abriendo vías de internacionalización para los productos locales, permitiendo a las
entidades locales y regionales entrar en los canales de comunicación electrónica
para el suministro de inputs intermedios y mejorando la eficiencia de las empresas
proveedoras de servicios. Y es que los estudios realizados en el ámbito de los
países desarrollados (OCDE, 1998) indican que el 80 por ciento de las
transacciones comerciales electrónicas se realiza entre empresas, y que esta
proporción tiende a aumentar en los próximos años (Figura 2). Así, en España, por
ejemplo (BAQUÍA, 2001), participan en el comercio electrónico entre empresas
alrededor de 50.000 entidades, principalmente de los sectores eléctrico,
construcción y químico, que facturaron más de 2.500 millones de dólares. El
crecimiento esperado de este tipo de negocio es del 140 por ciento en el periodo
2000-2003.
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El atractivo que para las Pymes localizadas en las regiones menos
desarrolladas de la Unión Europea tienen estas nuevas formas de comercio se basa
en las sustanciales ventajas que ofrece Internet, concretadas en la formación de
una red virtual, ya que ésta facilita tanto la reducción de costes de producción
como la eliminación de barreras físicas y temporales para los pedidos y, en algunos
casos, el suministro de productos/servicios a los clientes. En primer lugar, el
comercio electrónico permite obtener economías de escala, gracias al aumento de la
dimensión del mercado, pues las empresas pueden disponer de tantos clientes como
usuarios de Internet. En segundo lugar, proporciona economías de alcance, al
mejorar la cooperación interempresarial y puede abrir vías que faciliten nuevos
negocios e incluso incrementen la penetración de Internet en las sociedades
locales, al elevar la densidad de las redes de cooperación en las que se incluyen las
empresas regionales. Y, en tercer lugar, reduce los costes de transacción entre las
empresas y entre éstas y los consumidores, lo que facilita el comercio y aumenta
los beneficios (OCDE, 1998).
Figura 2 − Importancia relativa del comercio electrónico en la Unión
Europea
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Fuente: RETEVISIÓN (2001, p. 143), con datos de Forrester Research (2000). Elaboración propia.

La reducción de los costes de transacción es especialmente relevante para el
caso del comercio electrónico entre empresas (B2B), porque permite mejorar la
eficiencia en cuatro ámbitos (LUCKING-REILEY y SPULBER, 2001): en primer
lugar, la automatización de las transacciones reduce los costes antes, durante y
después del intercambio gracias a la sustitución de los formularios tradicionales
por medios electrónicos, con lo que se reducen errores, así como gastos telefónicos
y de correo, y se incrementa la velocidad de los contactos. En segundo lugar, la
desintermediación en la venta − aunque no en la distribución −, por la facilidad de
establecimiento de relaciones comerciales a través de Internet. En tercer lugar,
porque reduce los costes de entrada para algunas empresas en determinados
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mercados. Y, en cuarto lugar, debido a que contribuye a gestionar rápidamente la
organización flexible de la producción, permitiendo un control permanente de los
eslabones exteriores de las cadenas de fabricación de las industrias, con lo que se
aumenta la eficiencia empresarial y del entorno económico local y regional.
El comercio electrónico, consecuencia de las innovaciones en los mecanismos de
intercambio de información, contribuye al ajuste estratégico en la organización de
las empresas, y dentro del marco del proceso de globalización, caracterizado por la
consolidación de los acuerdos de integración entre países y la liberalización
comercial, puede ser utilizado por las empresas y los territorios en el contexto en
el que se desenvuelven sus economías para intentar mejorar su competitividad y,
por ende, su posicionamiento en el mercado o en el sistema nacional e
internacional de regiones y ciudades. En este sentido, para que las empresas –
especialmente las pequeñas − puedan aumentar su presencia en la Red y, como
consecuencia, beneficiarse de las ventajas que les aporta, de forma que las
regiones donde se insertan mejoren su potencial de desarrollo, las instituciones
públicas deben estimular su difusión atendiendo a los principales elementos que la
apuntalan (ver Figura 3): el ámbito físico, los actores y su grado de organización y
el conocimiento, lo que se concreta en las infraestructuras, tecnología y
equipamientos; creación de organizaciones e instituciones de apoyo; y estimulo de
la innovación y formación de la población.
Figura 3 − Elementos claves para el desarrollo de la sociedad de la información
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Fuente: Elaboración propia

Conocimiento

215

3 - Desarrollo actual de la sociedad de la información en
la Península Ibérica
A mediados de 2000, la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
(1999) emitió un plan de acción bajo el título “ eEurope 2002. Una sociedad de la
información para todos”, con el objetivo de conseguir “convertir a Europa en la
economía más competitiva y dinámica del mundo”, apoyándose para ello en las
oportunidades ofrecidas por la Nueva Economía y, especialmente, Internet. En el
documento se ponía de manifiesto que la consecución de este ambicioso objetivo
pasaba por el establecimiento de medidas tendentes a facilitar el acceso de su
población y de sus empresas a Internet − haciéndola más barata, rápida y segura
−, a formar a su población en el empleo de estas tecnologías y en estimular su uso.
Ello no era más que un reconocimiento de que los factores que favorecen el
desarrollo del comercio electrónico superan el simple ámbito económico y dependen
de manera importante del entorno en donde se pretende desarrollar, esto es, de la
infraestructura instalada para tal finalidad, de la calidad y disposición de su
capital humano y de las condiciones en las que se ofrecen estos servicios a sus
usuarios.
La falta de criterios uniformes sobre lo que se debe incluir o no dentro del
concepto “comercio electrónico” y sobre los indicadores que deben de utilizarse
para medirlo (Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información −
SEDISI −, 2000) provoca que existan importantes disparidades entre las diferentes
estimaciones que intentan determinar el volumen de negocio asociado a esta forma
comercial y, mucho más, en las previsiones para los próximos años. Es preciso
señalar que la búsqueda de una métrica de la SI consolidada en el plano nacional e
internacional es aún una cuestión abierta (GARCÍA-LEGAZ, 2001). A esta
situación han contribuido la imprecisión asociada al contenido del concepto SI, el
acelerado ritmo de cambio tecnológico, las diversas vías a través de las que los
usuarios pueden hacer uso de las TIC, la movilidad de la producción o la
inmaterialidad de ésta (SEDISI, 2000). Con todo, en el presente epígrafe
pretendemos arrojar alguna luz sobre el estado de la cuestión de los anteriores
aspectos en el ámbito de la Península Ibérica. Para ello se analiza la información
de los principales indicadores utilizados habitualmente para medir el desarrollo de
la SI (SEDISI, 2000), clasificados, como proponemos más arriba, según tres
bloques diferenciados: el nivel de infraestructuras y equipamientos, la influencia
de las organizaciones e instituciones de apoyo y el grado de innovación, formación
y conocimiento, que se presentan en el Cuadro 1.

3.1 - Infraestructuras y equipamientos
Un primer aspecto a considerar con relación a la infraestructura es el grado de
desarrollo de la industria de las TIC en cada país, entendiendo que es el
fundamento del avance de la SI en cada uno de ellos (SEDISI, 2000, p. 35). En este
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sentido, la dimensión de la industria de las TIC en España y Portugal respecto al
PIB es similar a la de los principales países de nuestro entorno. Sin embargo, el
comportamiento de sus distintas componentes es muy distinto. Así, cabe destacar
que la comparación internacional del valor monetario del mercado de productos y
servicios de las TI como porcentaje del PIB revela el retraso que mantienen las
regiones de España y Portugal, ambas con un 2 por ciento, frente al promedio
comunitario, que prácticamente duplica dicha cuantía. Esta situación contrasta,
sin embargo, con el elevado peso que sobre el PIB representa la industria de las
telecomunicaciones en ambos países, especialmente en Portugal, lo que sugiere la
aparición de un efecto similar al que nos hemos referido más arriba para el caso de
Irlanda: la atracción de inversiones para prestar servicios intensivos en mano de
obra relativamente más barata mediante el uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación.
Por otro lado, una condición necesaria, aunque no suficiente, para un efectivo
desarrollo de la SI, es la existencia de una infraestructura adecuada para soportar
sus servicios. Dentro de esta infraestructura es habitual considerar, junto a la
dimensión de la red de cable telefónico, su grado de digitalización, debido a que
afecta a la consecución de avances en la capacidad, funcionalidad, calidad y
eficiencia de los servicios ofrecidos en el sector de las TIC (SEDISI, 2000, p. 41).
Por otra parte, la aparición de infraestructuras alternativas, como las redes de
cable, permite la prestación de servicios de ámbito local, asociando una oferta de
contenidos audiovisuales y la conexión a Internet, entre otras posibilidades. La
información referida a la Península Ibérica pone de manifiesto los esfuerzos que
aún son necesarios realizar respecto a la dotación de infraestructuras de
telecomunicaciones. Así, la dotación de líneas telefónicas básicas per cápita, tanto
en España (42 líneas por cien habitantes) como en Portugal (43 líneas), se sitúa
muy por debajo de la presente en el conjunto comunitario (55 líneas). En el caso de
la dotación de telefonía móvil, la situación difiere según el país, de forma que los
datos reflejan cierto desfase en el caso de España respecto al conjunto de la UE,
con 59 teléfonos móviles por cada 100 habitantes frente a los 63 del conjunto
comunitario, mientras que Portugal supera esa media.
Por su parte, los datos sobre hogares cableados presentan un panorama dispar.
Aunque la situación es bastante más favorable en Portugal (con un 44 por ciento
de hogares cableados) que en España (10 por ciento), en ambos países existe un
importante retraso en el ritmo con el que está penetrando la televisión por cable
en relación con el resto de la UE. Por el contrario, el nivel de digitalización de
líneas telefónicas en ambos países es muy similar al que está presente en el
conjunto comunitario. No obstante, cabe señalar con relación a lo anterior que los
estudios de NEWLANDS y WARD (1999) han demostrado para el caso de Escocia
que la provisión de infraestructuras de telecomunicaciones avanzadas es
insuficiente para asegurar la atracción y desarrollo empresarial.
Al igual que la cantidad y la calidad de los servicios de telefonía existentes en
cada región, la dotación de puntos de acceso en los hogares y empresas, como
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teléfonos fijos, móviles y hardware , constituye un elemento básico necesario para
el desarrollo de la SI. Refiriéndonos a los PCs con los que cuentan los habitantes y
empresas de la región hispano−lusa, los datos suministrados en el Cuadro 1
evidencian la situación desfavorable en la que se encuentran en cuanto a su
disponibilidad los hogares españoles y portugueses, con una ratio de penetración
respectivamente de un 11 y un 48 por ciento inferior al promedio comunitario.
Por otro lado, el número de servidores en Internet puede considerarse como el
mejor indicador de la capilaridad alcanzada por la red Internet en cada región.
Además, el grado de presencia de aquellos que pueden considerarse “seguros” 1 es
un indicador del nivel de preparación para afrontar uno de los principales
obstáculos ante los que se enfrenta el desarrollo y extensión del comercio
electrónico, esto es, la falta de confianza de los consumidores a la hora de
proporcionar datos personales a través de Internet. A este respecto, la escasa
dotación de infraestructura básica para el suministro de servicios vía Internet en
España y Portugal tiene su claro reflejo en el reducido número de servidores de
Internet presentes en estas regiones (10 y 7 por mil habitantes, respectivamente),
sobre todo de servidores seguros, con relación al existente en el conjunto
comunitario.

1

Entendidos como aquellos servidores que tienen implementada una función de protección de
identidad y datos del usuario que accede a través de ellos para realizar una transacción.
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Cuadro 1 − Indicadores del desarrollo de las tecnologías de la información en la
Unión Europea
Media Unión
Europea

Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Francia

Grecia

Holanda

Luxemburgo

Suecia

Reino Unido

2,0

2,0

4,2

4,2

-

-

-

-

4,7

-

-

2,4 2,4

-

-

5,5

2000

2,5

3,6

2,7

2,5

-

-

-

-

2,6

-

-

3,0 2,7

-

-

2,9

2000

34

20

38

32

32

42

59

45

29

15

66

28

35

45

56

36

2000

42

43

55

61

-

-

-

-

55

-

-

42

47

-

-

59

2000

59

67

63

59

-

-

-

-

47

-

-

66

72

-

-

73

2000

10

44

58

65

55

95

66

57

29

3

95

86

-

73

68

51

1999

10

7

23

20

28

30

60 123 13

7

52

14

9

-

69

35

2000

16

9

29

34

42

24

40

6

29

48

11

-

71

55

1999

87

100

97,2

2000

10

8

28

14

17

20

45

28

13

6

46

17

19

27

48

23

1999

6

-

16

14

-

16

19

18

20

-

22

12

9

-

26

17

1998

11

11

-

13

13

11

8

10

8

11

13

13

12

-

10

11

1998

0,9

0,7

-

2,4 2,2 1,3 2,5

4,7 0,8

0,4 3,0 1,6 0,9

4,6

2,5

2000

67

37

69

84

75

72

84

76

59

44

80

84

68

70

71

70

2000

25

20

25

28

25

28

24

20

31

19

23

26

20

29

23

36

2000

18

20

23

37

27

16

29

21

18

16

12

22

18

28

26

32

2000

1,17

13,1

54

18

Italia

Portugal

2000

Irlanda

España

Infraestructuras y
equipamientos
Mercado TI/PIB (%)
Mercado
Telecomunicaciones/PIB
(%)
Población con ordenador
en el hogar (% total hab.)
Líneas telefónicas básicas
por 100 hab.
Abonados a telefonía
móvil por 100 hab.
Hogares con TV por cable
(% total hogares)
Servidores de Internet
(por 1000 hab.)
Servidores seguros (por
1.000.000 hab.)
Digitalización de líneas
telefónica (% líneas)
Organización y
actores
Población con acceso a
Internet (% hab.)
Población que compra en
Internet (% hab.)
Población que compra en
Internet (% usuarios
Internet)
Población que compra en
Internet (% población
activa)
Empresas que usan
Internet (% empresas)
Empresas que usan el
B2B (% empresas)
Empresas que usan el
B2C (% empresas)
Gasto per cápita en
comercio electrónico
(euros por persona)

Año

Resto de países de la Unión Europea

100 100 91 100 100 100 91 100 100 100 100 100 100

47,96 68,8 60,9 7,54 85,1 79,1 33,6 11,5 75,8 37,5 23,8

-

95,3 77,3
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Reino Unido

Suecia

Luxemburgo

Italia

Irlanda

Holanda

Grecia

Francia

Finlandia

Dinamarca

Bélgica

Austria

Alemania

Media Unión
Europea

Portugal

España

Año

Resto de países de la Unión Europea

Innovación,
conocimiento y
formación
Gasto en I+D (euros por
1998
155
95
384 531 430 420 491 630 462 69 471 296 219 - 774 396
hab.)
0,8
1,9
2,4 1,8 2,0 2,1 3,2 2,2 0,7 2,1 _ 1,0 _ 3,8 1,9
Gasto en I+D (% del PIB) 1999 0,9
Gasto en I+D en sector
1997 21,4
23,5
23,5 20,1 - 20,1 21,1 51,0 26,4 46,9 19,5 47,7 26,5 - 27,9 21,8
TIC (% s/gasto privado
total I+D)
Ocupados en industria de
1997
2,7
3,9
3,1 4,9 4,3 5,1 5,6 4,0
3,8 4,6 3,5
6,3 4,8
las TIC (% total ocupados)
Investigadores (por
2.83
2.27 3.05 2.79
2.20 2.31 1.31
3.82 2.50
1995 1.197 1.182
2.607 1
2
4
9
2
9
8
6
4
1.000.000 hab.)
Porcentajes de individuos
11/
30/ 41/ 15/
22/ 34/
34/ 36/
de bajo, medio y alto nivel
6/27/5
24/48/
0/25
45/ 1999
- 61/ 78/ 53/ - 54/ 31/
- 67/ 39/
5
62
/45
educativo que utilizan
45
60 84 74
71 52
74 63
Internet
Otros indicadores
de referencia
PIB per cápita (1000 ecus
1998 13,2
9,92 20,20 23,4 23,3 21,9 29,2 22,4 21,5 10,3 22,3 20,8 18,5 - 24,1 21,4
por hab.)
Población (% sobre total
1998 10,5
2,7
100 21,8 2,2 2,7 1,4 1,4 16,1 2,8 4,2 1,0 15,3 2,4 15,7 21,8
UE)
Fuente: HOBLEY (2001), OCDE (2001), COPPEL (2000), SEDISI (2000) y UNESCO (1999).
Elaboración propia.

3.2 - Actores e instituciones de apoyo
Los datos sobre el número de actores presentes en la Red en los territorios de
España y Portugal, al igual que ocurría en infraestructura, son desalentadores si
los comparamos con el resto de la UE, especialmente en este último país. Así,
entre 8 y 10 de cada 100 ciudadanos hispano−lusos tienen acceso a Internet, frente
a un promedio comunitario del 28 por ciento. De la misma forma, el porcentaje de
empresas que poseen páginas Web en ambos países se sitúa por debajo del
promedio comunitario (69 por ciento de las empresas), siendo especialmente
preocupante la situación en Portugal, con tan sólo un 37 por ciento de empresas
usuarias de Internet. Si nos referimos, no a la simple presencia, sino al nivel de
utilización de la Red para fines comerciales por los agentes económicos de la
Península Ibérica, los resultados son parecidos. El porcentaje de empresas que
hacen comercio electrónico, tanto en el ámbito Business to Business (B2B) como en
el Business to Consumers (B2C), se sitúa, en general, por debajo del que
corresponde al resto de países de la Unión, situación que ha quedado reflejada
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también en el reducido gasto per cápita en comercio electrónico realizado en el
ámbito peninsular.
Ante esta situación, tanto en España como en Portugal se han puesto en
marcha planes estratégicos que tienen como finalidad básica la de fomentar la SI
entre sus respectivas poblaciones y empresas y que se enmarcan en la acción más
amplia y englobadora – citada más arriba − “ eEurope. Una Sociedad de la
Información para todos” , cuyo principal objetivo queda claramente definido a la luz
de los tres pilares básicos en los que se apoya: conectar cada ciudadano, empresa,
escuela y administración europea a la red digital; crear una Europa de la
formación digital; y velar porque todo el proceso sea socialmente integrado, de
forma que se reafirme la confianza de los ciudadanos y se refuerce la cohesión
social.
En el caso español, las iniciativas llevadas a cabo al objeto de favorecer el
desarrollo de la SI cuentan con dos marcos fundamentales: el Plan de Desarrollo
Regional 2000-2006, dirigido a las regiones que presentan niveles de desarrollo
inferiores a la media europea y una escasez de factores necesarios para la mejora
de su competitividad interna y externa, y la iniciativa INFO XXI, cuya finalidad
prioritaria es garantizar el desarrollo adecuado de la SI en todos los ámbitos
económicos y sociales. El Plan de Acción INFO XXI, para el periodo 2001-2003,
está compuesto por más de 300 acciones y proyectos que se articulan en tres
grandes líneas: el impulso del sector de las TIC, completando la liberalización y
favoreciendo la competencia; la potenciación de la administración electrónica; y el
acceso de todos los individuos y empresas españoles a la SI. Por su parte, en el
caso Portugués (RAMALHO, 1999), el “Libro Verde para la Sociedad de la
Información” establece una serie de recomendaciones para el desarrollo de la SI
que ha dado lugar a un amplio espectro de medidas políticas que se han traducido
en un total de 72 acciones y proyectos tendentes a mejorar 12 aspectos
considerados fundamentales: el carácter democrático de la SI; la apertura
gubernamental; la disponibilidad de conocimiento; la conexión de colegios a la Red;
el comercio electrónico en la Red; el empleo en la SI; el mercado y la SI; las
implicaciones sociales de la SI; las implicaciones legales de la SI; la
infraestructura para la SI y el desarrollo de investigaciones en la SI. Otro marco
general en el que encuentran acogidas las iniciativas lusas es el “Plano de
Desenvolvimiento Regional 2000-2006”, que dedica una de sus intervenciones
operacionales a la SI, con el objetivo genérico de construir una Sociedad del
Conocimiento y de la Información que envuelva a todos los sectores de la sociedad
lusa. Para ello incluye cuatro subprogramas en los que se recogen, entre otras
acciones, el inicio de un proceso nacional de formación y certificación de
competencias en materia de las Tecnologías de la Información, el programa
“Portugal Digital”, que pretende una generalización rápida del uso de ordenadores
y de Internet entre toda la población, el programa Estado Abierto, para la
generalización sistemática de las TIC en las administraciones públicas, en lo que
se refiere a la gestión, procesamiento, archivo y a la disponibilidad de acceso del
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público en general, y un último programa destinado a fomentar el seguimiento del
desarrollo de la SI y de la producción de conocimiento en este campo.

3.3 - Innovación, conocimiento y formación
La existencia de una infraestructura y unos terminales de acceso suficientes
para dar soporte al desarrollo de la SI no asegura que éste se vaya a producir.
Existe un consenso generalizado a la hora de afirmar que el nivel de educación y
de formación en las nuevas tecnologías, tanto de los consumidores como del
empresariado, va a constituir un elemento clave para evitar la “infomarginalidad”
o la “infoexclusión” de una determinada región (GARCÍA-LEGAZ, 2001; COPPEL,
2000; SÁNCHEZ y otros, 2001; UNCTAD, 1999; RODRÍGUEZ y BERNAL, 1999 y
2001; COMISIÓN EUROPEA, 1996). Como parte de dicha formación, el esfuerzo
investigador de cada región va a jugar un papel fundamental, ya que, cuanto
mayor sea, mayor será su capacidad de generar nuevos conocimientos y de
absorber aquellos que se han generado externamente (SÁNCHEZ y otros, 2001).
Por otro lado, es especialmente importante el indicador relacionado con la
intensidad de innovación en este ámbito, debido a que la velocidad con la que se
quedan obsoletos los productos implicados, especialmente los servicios de
informática y telecomunicaciones, hacen necesaria su constante renovación por
otros nuevos.
Teniendo presente lo anterior, en el Cuadro 1 se observa cómo el indicador
“Gasto en I+D”, tanto en términos per cápita como en porcentaje del PIB, apunta a
que la región hispano−lusa se encontraba en 1999 muy por debajo del promedio
comunitario, con unos gastos en I+D per cápita que representaban una pequeña
proporción de la que corresponde al conjunto comunitario 2. A similares
conclusiones llegamos si comparamos el gasto en I+D con relación al PIB de cada
uno de los países considerados. Sin embargo, con independencia de su cuantía, la
distribución de dicho gasto sobre la industria de las TIC no guarda diferencias
importantes con la del conjunto de la Unión, de forma que entre el 21 y el 24 por
ciento del gasto en I+D se concentra aquí. Por último, se observa cómo la presencia
de mano de obra especializada en la industria de las TIC en Portugal (2,7 por
ciento del total de ocupados) es la menor de entre los países considerados, aspecto
éste importante si consideramos que se trata de un activo crucial para posibilitar
el crecimiento y el desarrollo de la SI en cada país.
Por otro lado, tal y como sugiere la OCDE (2000), los conocimientos en las
nuevas tecnologías, especialmente en informática, son equiparables a la capacidad
de leer y escribir en los albores del siglo XX. Es por ello que deben extenderse a
toda la población. Su carencia, por el contrario, puede derivar en problemas
sociales y en un ensanchamiento de la “brecha digital” que hoy separan a las
distintas regiones. Muestra de la sensibilidad a este respecto por parte de la Unión
Europea es la iniciativa eLearning , enmarcada en el Plan de Acción Global
2

En torno a 155 euros en España y 95 en Portugal, frente a 384 en la Unión Europea.
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eEurope 2002, que refuerza las acciones del Programa Information Society
Technology (IST) y persigue como objetivos, en cuanto a infraestructuras,
incrementar la dotación y mejorar la calidad de acceso a Internet de las escuelas
de la UE, en relación con el conjunto de la población europea, aumentar la
accesibilidad, formar a los profesores en el uso de Internet y adoptar un marco
europeo de nuevas competencias informáticas, lingüísticas y técnicas, y, en cuanto
a contenidos educativos y a conexión de las escuelas a la Red, desarrollar servicios
y contenidos multimedia de calidad y acelerar la interconexión de las escuelas y
universidades.
En España, se han puesto en marcha iniciativas a fin de lograr que la
“alfabetización digital” no se limite a aquellos segmentos de la población que gozan
de estudios medios o superiores, sino que, también, se extienda a institutos, zonas
aisladas geográficamente, a niños, personas mayores, etc.
Por lo que respecta a Portugal, cabe destacar la Internet of School Programme
(Programa Internet na Escola), que tiene como principal objetivo incrementar el
número de niños que acceden a los productos y servicios de la SI en las escuelas.
Otra iniciativa la encontramos en el NONIO - Twenty First Century Programme
(the Programme for Information and Communication Technologies in Education),
destinado a fomentar el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación en el ámbito de la educación. Para ello financia la creación de
Centros de Competencia (IT Skills Centres) y promueve proyectos destinados a
desarrollar software educacionales, entre otros.

4 - Conclusiones
La Península Ibérica se encuentra en desventaja para afrontar la competencia
entre actividades comerciales en la SI. Así, en el ámbito físico, existe una
manifiesta carencia, especialmente en el número de líneas telefónicas y en el
equipamiento de los hogares para acceder a Internet. En el aspecto organizativo,
estos territorios cuentan con un número menor de actores presentes en la Red. Y,
en materia de conocimiento e innovación, su población no dispone de los mismos
niveles de preparación.
Las actuaciones de política económica que se están llevando a cabo en la
Península Ibérica, y en el resto de Europa, en este terreno se encuentran aún en
un estado incipiente, lo que dificulta una valoración adecuada de su impacto sobre
la capacidad de desarrollo del comercio electrónico. Sin embargo, sí parece claro
que el marco en el que se va a desenvolver la competitividad regional en los
próximos años implica la necesidad de un duradero y continuado impulso
institucional, dado el liderazgo que en materia de investigación y desarrollo
mantiene el sector público en los territorios analizados, para apoyar la nueva

223

economía y la sociedad del conocimiento, mediante un proceso de formación
permanente, facilidad de acceso y familiarización − incluso de la población no
ocupada − con las TIC, como reconoce el Segundo Informe sobre la Cohesión
Económica y Social en la Unión Europea (2001), si se quiere evitar una “fractura
digital” en Europa.
En todo caso, las nuevas tecnologías no parece que vayan a desterrar las
diferencias regionales, ni siquiera a disminuirlas, pero sí que pueden contribuir a
alterar el modelo de desigualdades (VENABLES, 2001). En este sentido, las
nuevas formas de relación electrónica entre redes empresariales en un mundo cada
vez más diverso y policéntrico no sólo alteran los parámetros de medición de las
diferencias entre territorios, sino también dentro de ellos, lo que abre nuevas vías
a los políticos para estimular medidas que fomenten los tres ámbitos claves que
aquí se han presentado para mejorar la estructura económica de las regiones
menos desarrolladas en el marco de la SI y tratar de posicionar mejor cada
territorio en el nuevo entorno competitivo que comienza a surgir, donde las
relaciones virtuales en el ámbito comercial están experimentando un auge
creciente.
Por último, y puesto que la adopción de estas tecnologías no es homogénea en
cada país, ni siquiera en cada región, conviene profundizar en el conocimiento del
estado de la cuestión dentro de cada ámbito territorial con el objetivo de evitar
incrementos en las desigualdades interregionales que limiten la capacidad
competitiva de cada una de ellas en conjunto.
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ICT adoption in Italian manufacturing:
evidence from a Bank of Italy survey
Silvia Fabiani * , Fabiano Schivardi * and Sandro Trento *

Abstract
We study the Information and Communication Technologies (ICT) adoption
choices of Italian manufacturing firms, investigating the factors, both at the
individual and at the environmental level, that might speed up or slow down ICT
adoption. We use a survey that covers 1500 manufacturing firms, conducted in
2001 to monitor ICT investments. Indicators of the local industrial structure are
derived from the National Institute for Social Security database, that covers the
whole population of Italian firms. We relate ICT adoption to two sets of variables.
First, we consider firm specific variables, such as size, human capital, the
composition of the labor force and organizational indicators that, according to the
literature on technology adoption, might play a role in determining the optimal
rate of investment in ICT. Second, given the network aspect of many ICT,
particularly the Internet-based applications, we investigate whether the local
industrial structure affects adoption patterns even after controlling for individual
characteristics. Our preliminary results in terms of firm-specific variables indicate
that the most important determinant of adoption differences among firms are firm
size, the human capital of the labor force, the presence of large firms in the local
environment. Moreover, ICT adoption seems to be associated to modifications of
the organizational structure within the firm.
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1 - Introduction
In the 1990's the positive performance of the American economy has induced a
raising interest in the issues of technological change. There is a quite common
view that US firms have taken full advantage of a series of innovations in the field
of micro-electronics and information technologies, generating a "new economy", or
new methods of production and new products. It could be said that the American
economy developed and experienced a new general purpose technology
(BRESNAHAN and TRAJTENBERG, 1995), that is, a drastic innovation with
pervasive use in a wide range of industries, that changes modes of production and
operation. The information and communication technologies (ICT), which are at
the core of this general purpose technology, have influenced product design,
marketing, production, finance and the very organization of firms, also facilitating
the creation of new products incorporating chips, computers and software. By
managing information flows more effectively through a better storage,
transmission and reproduction of information, these technologies can have
application in almost any activity. As many other general purpose technologies,
ICT show "innovational complementarities" that is, the productivity of R&D in a
downstream sector increases as a consequence of innovation in the GPT itself.
These complementarities multiply the effects of innovation in the GPT and
contribute to diffuse them throughout the economy.
In general, once a GPT has been made available, in order to be adopted by
other sectors it is necessary that special "templates", sector and firm specific, be
developed. Resources have to be dedicated to the design of suitable intermediate
inputs in which the GPT is embodied. This requires a first stage in which labor
and business resources are drawn out of production and used in R&D, thus
explaining the fall in productivity that usually characterizes the early years of
technological revolutions (AGHION and HOWITT, 1992). This phase, which can be
quite long, lasts until the suitable inputs for the specific requirement of each
sector have been invented. In the second stage the new inputs are adopted and
manufacturers of final products use the new intermediate input together with the
new GPT. Learning mechanisms imply that costs of adoption for a specific industry
decline the more industries have already developed "templates" for the new GPT
(BRESNAHAN and TRAJTENBERG, 1995).
For countries like Italy, where there is a relatively small high-tech sector
producing radical innovations, the economy-wide positive effects arising from the
new GPT are linked to the adoption process. In terms of policy, therefore, it is
crucial to understand which elements may increase the chances to adopt the ICT
at the firm and sectoral level and in the economy at large.
The vast theoretical literature on technology adoption and diffusion has
identified several factors that explain differences in adoption rates across firms,
sectors and countries. The firm-level empirical evidence on ICT adoption is,
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however, quite limited 1. BERTSCHEK and FRYGES (2002) study the adoption of a
particular form of ICT, namely business-to-business electronic commerce, among
German firms, obtaining results that support some of the hypotheses suggested by
the literature.
This paper focuses on ICT adoption among Italian manufacturing firms,
investigating the factors that might drive the introduction of the new technologies.
The analysis is based on a survey on ICT investment conducted in 2001 by Banca
d’Italia, on a sample of about 1500 manufacturing firms. We construct a number of
indicators which capture a range of different aspects of ICT adoption, such as the
hardware stock, the expenditure in ICT, the specific use of network technologies,
both internal and external to the firm, the time of adoption. We relate such
measures to two sets of variables. First, we consider firm-specific characteristics,
such as size, human capital, the composition of the labor force and financial
indicators that, according to the literature on technology adoption, might play a
role in determining the optimal rate of investment in ICT. Second, given the
network aspect of ICT mentioned above, we evaluate the impact of the local
industrial structure on individual adoption patterns, using a data-set of the
National Institute for Social Security that covers the whole population of Italian
firms.
Our analysis shows that the size of a firm and the human capital of its
workforce are important factors explaining ICT adoption. In addition, firms that
have recently undergone an internal re-organization and have experienced some
form of wage flexibility, measured by the presence of a company-wide
complementary contract, seem to be more likely to use ICT. Similarly, the
existence of large firms in the local industrial system has a positive effect on the
rate of diffusion of the new technologies within the system.
The paper is structured as follows: section 2 reviews theoretical and empirical
works on ICT adoption; section 3 describes the data used for this research; results
are presented in section 4. Section 5 concludes.

2 - ICT adoption:
adoption theoretical and empirical background
In this paper we focus on the adoption of a new technology by firms, that is, on
process innovation. The large literature on the subject has documented that, for a
variety of reasons, a superior new technology requires time before reaching its
maximum diffusion, even in the absence of impediments related to patenting. 2
1

2

For Italy, see also FERRI et al . (2001). CABRAL and LEIBLEIN (2001) provide evidence for the semiconductor industry.
Among other reasons, the delay in the diffusion process has been related to the uncertainty about the
characteristics of the new technology (JENSEN, 1982; SCHIVARDI and SCHNEIDER, 2001); to
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Moreover, inferior technologies might survive along with the superior one even in
steady-state conditions. In this section we present a brief overview of the main
factors that might explain differences in adoption rates across firms. We draw
from the insights provided by the literature on technology adoption in general,
emphasizing, at the same time, a specific aspect of ICT, namely, its effects in
facilitating the processing and transmission of information.
Firms’ characteristics - Sectoral specialization may be important in explaining
the degree of adoption. HELPMAN and TRAJTENBERG (1998) show that the
adoption of a GPT is quicker the larger the increase in productivity with respect to
the currently used technology. Given their characteristics, ICT have a stronger
productivity impact in information-intensive industries with respect to traditional
low-tech sectors.
Another central aspect is, since the work of SCHUMPETER (1934), firm size.
Traditionally, the literature suggests that the adoption of a new technology is
more likely the larger the firm size, given the high risks and costs of early
adoption (GEROSKI, 2000). The relationship between adoption and size, however,
appears to be less clear-cut in the case of ICT. These technologies, given their
specificity, can change both the firm internal organization and the relations
between the firm and the market. As concerns internal organization, empirical
studies on US firms (BRYNJOLFSSON, MALONE et al . 1994; BRESNAHAN,
BRYNJOLFSSON and HITT, 2002; BLACK and LYNCH, 2000) and European ones
(BUGAMELLI and PAGANO, 2001) show that productivity gains are much
stronger for those firms that adopt ICT and change their internal organization, by
reducing the number of hierarchical levels, moving towards more horizontal
structures and making a more intense use of team work and workers'
participation. This suggests that the scope for organizational improvements is
stronger for complex (i.e. larger) organizations. On the basis of this evidence, one
would expect a higher adoption rate for large firms that have also undertaken
internal reorganization processes in the recent past. Turning to external relations,
on the other hand, ICT and in particular network technologies (such as B2B and
B2C) imply a reduction in transaction costs both between firms and with
customers, giving small firms a relatively higher chance to access markets and
possibly increasing their incentives to adoption. Finally, both internal and
external reorganization require the codification and standardization of companies'
practices (TRENTO and WARGLIEN, 2001). These two processes are needed to
translate each activity, within the firm and between the firm and suppliers,
consumers etc., into data and information which can be processed by a computer.
Large firms have in general an advantage in the adoption of these organizational
technologies thanks to the already high level of codification and standardization of
procedures and information. Small firms may instead rely on informal exchange of

strategic considerations (REINGANUM, 1981); to learning by doing (JOVANOVIC and MACDONALD,
1994); to the vintage aspect of human capital (CHARI and HOPENHAYN, 1991).
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tacit knowledge, rather than standardized procedures. On the whole, we expect
adoption rates to be positively influenced by firm size.
At the firm level, switching from an obsolete GPT to a new one cannot be
represented just as a fixed cost but rather as implying various types of costs,
proportional to the kind and number of inputs needed to exploit the new GPT: the
adoption costs. JOVANOVIC (1995) maintains that new technologies are laws of
physics that are relevant to a particular way of producing something. These laws
are described in "blueprints". A blueprint is an incomplete description of what it is
useful to know about the given technology. So new investment in human capital is
a key factor to learn how to use the blueprint, the new inputs and the new
procedures themselves. As workers who will be using the new procedures and new
inputs need appropriate training, costs of adoption will be a function of the
number and type of workers to be re-trained. The central role of human capital to
profitably use these new inputs and the GPT in general is stressed also by
PARENTE (1994), BLACK and LYNCH (2000) and PARENTE and PRESCOTT
(1994). ICT implies a strong re-training of workers, so it is plausible that firms
which are already endowed with a higher human capital, measured in terms of
workers’ education and experience, are more likely to be early adopters. Clearly,
since the human capital of the workforce is, itself, an indicator of a firm’s
technological level, its correlation with ICT might also signal a higher “steadystate” demand for ICT.
A typical finding in the literature on investment at the firm level is that,
contrary to theoretical predictions, indicators of financial conditions, such as cashflow, tend to be significant in estimated investment equations (FAZZARI et al ,
1988). This is explained by the failure of the Modigliani-Miller theorem due to
financial imperfections such as information asymmetries and agency
considerations. Given that ICT adoption is a form of investment, it is important to
ascertain the role of financial conditions for the adoption rate.
Finally, ICT generally reduce transaction costs between firms. As the degree of
transactions carried out through market interactions decreases with vertical
integration, one could expect that the rate of adoption, particularly for network
technologies, is negatively related with the firm’s degree of vertical integration.
Work force flexibility - ICT are often conducive to firm reorganizations that
might require an upgrade of the skill level of the workforce (BLACK and LYNCH,
2000). Hence, one would expect that the rate of adoption is related to a number of
aspects of the firm employment and wage setting structure. For example,
organizational changes of the workplace related to ICT adoption might be more
difficult to implement if workers do not participate to the economic benefits
deriving from such a process. In this light, a wage setting scheme that relates
employees compensation to the firm’s performance might increase the likelihood of
adoption. As for the employment structure, some specific characteristics of the
firm’s workforce, such as the age composition of employment and labor turnover,
might in addition to human capital, favor ICT adoption.
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Local industrial structure and network externalities - The diffusion pattern of
new technologies can be influenced by the local industrial structure because of
interactions among firms. Given that new technologies are characterized by a
certain degree of uncertainty about their profitability, observing the adoption
decisions of other firms might be an important source of information. JENSEN
(1982) formalizes this argument to obtain a logistic diffusion path of new
technologies. In this case, firms’ density improves the knowledge pool and speeds
up adoption (BAPTISTA, 2000). Moreover, the empirical literature on information
spillovers (JAFFE et al ., 1993; GUISO and SCHIVARDI, 2000) has shown that
such spillovers tend to die out very quickly as distance between firms increases,
pointing to the importance of carrying out the analysis on narrow geographical
areas. Another complementary effect is that of local competition, that, as argued
for example in PORTER (1990), enhances the incentives to innovate and adopt new
technologies. Even in this case, a denser firm population might induce faster
adoption. The second important effect of LIS arises from the network aspects of
ICT, particularly those that affect communication between firms (Internet, B2B
protocols etc.). Network externalities imply that the adoption decisions are
strategic complements, in the sense that it is more convenient to adopt the more
other firms are adopting the same technology. In this environment, coordination
failures might arise (COOPER and JOHN, 1988), slowing down the adoption rate.
Coordination failures are more likely the larger the number of “players”,
suggesting that the number of firms is inversely related to the speed of adoption,
against the previous effects.
Finally, the presence of large firms, which internalize network externalities, in
the local economic environment might act as a coordination device and induce a
faster adoption rate 3. For example, a large firm might adopt B2B technologies,
inducing its suppliers of intermediate inputs to adopt a compatible technology too,
thus reducing the extent of coordination failures.

3 - Data description
Since 1972 Banca d’Italia has been conducting an annual survey on investment
decisions of manufacturing firms. The data we use for our empirical analysis refer
to the survey on year 2000 and are based on a representative sample of 1475 firms.
The sample is stratified by sector, dimensional class and geographical area and
includes only firms with more than 50 employees.
About one third of the sampled firms are located in the North West, the
remaining two thirds being roughly equally divided between the North East, the
3

See CORSETTI et al . (2001) for an application of this idea to the study of currency crises.
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Center and the South of Italy. As for the industrial activity, more than one third of
the 1475 firms belong to the metal products/machinery sector.
Although the survey is mainly addressed to actual and planned investment
decisions, it also collects information of other issues, such as, among others,
employment, sales, export sales, production capacity. In a special section of the
questionnaire on 2000, firms were asked a number of questions aimed at assessing
their position with respect to the adoption and the intensity of use of ICT. In
particular, firms were asked about their adoption of hardware (PC, central and
departmental servers), their adoption of network technologies (Intranet, Internet,
organizational software such as EDI, ERP and MRP) and their use of the network
for business activities (B2B, B2C, customer services, recruitment and e-banking).
We constructed a series of indicators of ICT adoption based on the information
contained in this section. Partly following the structure of the questionnaire, we
conceptually divided such indicators into three classes: i) hardware and
expenditure in ICT; iii) network technologies mainly related to (internal)
organizational issues and iv) network technologies explicitly related to the use of
the Internet.
For the first class, we considered the number of personal computers (PC) per
employee and the firm’s annual expenditure per employee in activities related to
ICT acquisition, maintenance, training and consulting. For the whole sample, the
mean number of PC per employee is 0.35, with a dispersion of around 0.3. The
value is higher for firms located in the North West (0.41) and lower for those in
the South (0.29). In large firms (with more than 500 employees), the mean number
of PC per employee results significantly higher than in other dimensional classes.
The indicator of total ICT expenditure shows a remarkably large dispersion, with a
standard deviation for the whole sample which is almost double than the mean
value (1069€ and 608€ per employee, respectively). The volatility of such a
variable is particularly high in the lowest dimensional class (50-99 employees) and
in the South of Italy. This evidence, together with the fact that only around 870
firms reported their ICT expenditure for 2000 (slightly more than half of the
sample) suggests that the empirical results concerning this indicator, presented in
the next section, have to be interpreted very cautiously.
Firms were asked whether their computers were connected through an internal
network (Intranet) and whether they had adopted three different types of
organizational software, namely, Material Requirement Planning (MRP),
Enterprise Resource Planning (ERP) and Electronic Data Interchange (EDI). We
constructed a synthetic indicator of the degree of adoption of such technologies,
which is the sum of 0-1 variables. The indicator takes values from 0 (if none of the
mentioned technologies are present in the firm) to 4 (if the firm has adopted all of
them). According to the results of the survey, in 2000 only 2.6 per cent of the
answering firms were not endowed with any of such technologies and 12.8 per cent
made use of all of them.
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Regarding network technologies related to the use of the Internet, we
considered three different measures. As for the first, the questionnaire, in order to
account for different intensity of the Internet use, distinguished between five
classes of users, based on the frequency of updating of the company web site. In
2000, around 73 per cent of the answering firms updated their web site rarely, 10
per cent did it monthly, 3 per cent twice a month, 5 per cent weekly and around 8
per cent daily. The survey also focused explicitly on the firm’s use of the network
for business activities. Firms were asked whether they used the Internet for: i)
distributing products to other companies (B2B); ii) distributing products to
consumers (B2C); iii) ordering intermediate inputs; iv) customer services; v)
recruitment and vi) electronic banking. We constructed a synthetic measure based
on such information, adding up the answers (0-1) to these six questions and
obtaining a variable which takes values from 0 (if in 2000 the firm conducted none
of these activities through the Internet) to 6 (is the firm performed all of them).
About 20 per cent of the answering firms did not use the Internet for any of these
purposes, while 40 per cent used it at least for one of them, 21 per cent for two, 12
per cent for three. Only less than 1 per cent conducted all the mentioned activities
through the network. Finally, the last indicator we considered for our empirical
work is the adoption time, that is, the number of years elapsed since the firm’s
connection to the Internet.

4 - Results
4.1 - Firm’s characteristics and ICT adoption
We searched for the firm-specific characteristics that drive ICT adoption.
Referring to the aspects underlined by the theoretical and empirical literature on
the subject, overviewed in section 2, we constructed a number of indicators at the
firm level and investigated their empirical relevance for adoption. Concerning firm
size, we measured it in terms of the firm’s annual turnover. As for human capital,
that is, the availability of qualified and skilled personnel, we constructed two
different indicators. The first is the share of white-collars in the firm’s total
workforce; the second is the workers’ average years of education. The latter ranges
from 8 (if all workers have at most completed mandatory education) to 18 (if all
workers have attained a university degree). As for the link between changes in the
firm’s internal organization and ICT adoption, we considered the impact of the
degree of business process re-engineering undertaken by the firm and of the
intensity in the use of team work within the firm. International competitive
pressures, which may enhance the adoption and intensity of use of new
technologies - especially those which imply a marked reduction of transaction costs
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- are captured by the share of annual turnover due to export activity. Finally, in
order to control for sector-specific and region-specific factors, we included in all
our regressions industry and area dummy variables.
Table 1 presents estimation results for each of the measures of ICT adoption,
which are the outcome of a thorough specification search and of a series of
robustness checks. For continuous indicators (PC per employee, ICT expenditure
per employee, adoption time) two columns show, respectively, OLS estimates with
robust standard errors and robust regression estimates, following the methodology
suggested by HUBER (1964) (see also HAMILTON, 1994). For discrete indicators
(organizational software, web site updating, use of network technologies) the table
presents multinomial probit estimates with robust standard errors.
As expected, the adoption rate of personal computers seems to be affected
mainly by the number of employees working at a desk (the share of white-collars)
and by the level of human capital. This evidence supports the idea that PC are a
mature technology, independent of firm size and essentially driven by demand
factors. If a more sophisticated econometric method is implemented, providing
parameter estimates which are robust to large outliers, then also the intensity of
business re-organization within the firm seems to affect PC adoption rate.
Turning to the firm’s expenditure in ICT, we find that, when correcting for the
presence of outliers, size matters in addition to the share of white-collars, human
capital, and internal organizational changes. Results also point to significant
geographical effects, implying that, controlling for all the other factors, ICT
expenditure per capita is higher in the Northern and Central regions than in the
South.
Moving to network technologies, the evidence concerning the use of Intranet,
EDI, ERP and MRP points to a significant role of all the factors included in our
analysis: size, skill intensity of the labor force, the extent of internal
organizational changes and international competitive pressures increase the
probability that a firm adopts such technologies. Geographical location and sector
of activity also have an impact on such a probability: firms located in the Northern
regions and involved in the production of machinery and other manufacturing
goods are more likely to adopt organizational software.
As for the indicators directly related to the Internet - the intensity in the use of
the web, the Internet synthetic variable and the adoption time - we find that such
variables are positively and significantly affected by the level of human capital
and organizational aspects. The intensity of use of the web, measured by the
frequency of updating of the firm’s web site, does not depend on firm size and on
the share of white-collars, being affected mainly by the level of human capital and
showing differences across industries and, less strongly, across areas. Firm size
has instead a positive and significant effect on the probability of a firm engaging
in Internet-related activities, such as B2B, B2C, etc. All Internet related
indicators are positively linked to the intensity of the firm’s internal reorganization.
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To test whether financial conditions and the degree of vertical integration
influence a firm’s decision of adopting a new technology, we have investigated the
significance of two measures: the firm’s cash flow and the degree of vertical
integration (the ratio of value added to production). The evidence, not reported in
the tables, does not support the idea that such variables are correlated with a
higher rate of ICT adoption at the firm level.
Summarizing our first set of results, we find that, as expected, firm size
matters, in particular for the adoption and the intensity of use of Internet-related
technologies and organizational software. Human capital and the extent of
business re-organization within the firm have generally a strong and positive
effect on all indicators.

4.2 - ICT adoption and labor flexibility
A recent strand of literature has convincingly argued that the adoption of ICT
brings about increases in productivity when coupled with firm reorganization 4. We
could therefore expect that firms that adopt ICT more intensely have a more
“flexible” employment structure. Moreover, it could also be that additional
characteristics of the workforce, in addition to human capital, might favor ICT
adoption. To capture such effects, we have constructed a series of proxies of labor
composition and employment flexibility at the firm level. First, we have considered
the share of employees younger than 35. Young workers might be more able to
adapt to the changes induced by the new technologies. As for employment rigidity,
we have computed the share of employees on a fixed term contract and an
indicator of labor turnover (sum of new hiring and terminations on average
employment). We have also considered an indicator of wage flexibility using the
1999 version of the survey, where firms where asked if they had signed a companywide complementary contract. A complementary contract allows for more
flexibility in relating employees’ compensation to firm performance, and therefore
might make changes that improve productivity (such as workplace reorganization
following ICT adoption) easier to implement. Our indicator is a dummy variable
taking the value of one for those firms that had signed a complementary contract.
Results from the regression analysis are reported in Table 2. The coefficient of
the share of young employees is not significant, although there is some mild
evidence that it might influence the use of network technologies. The two
indicators of employment flexibility are never statistically different from zero,
suggesting that neither the measure of ex-ante flexibility (the share of fixed-term
contracts) not that of ex-post flexibility (actual employment turnover) are
correlated with ICT adoption. Instead, the dummy for the complementary contract
is positive and significant for ICT expenditure, organizational software and for the
use of network technologies. This result supports the idea that a higher degree of
4

See, for example, BRESNAHAN, et. al (2002) for the US and BUGAMELLI and PAGANO (2001) for
Italy.
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wage flexibility and workers’ involvement in the firm’s fortune might be conducive
to adoption. Of course, caution should be used in interpreting this correlation in a
causal sense: it might also be that firms with a more dynamic management are
those more ready to exploit the opportunities offered by a complementary contract
and to reap the benefits coming from the adoption of ICT.

4.3 - Is there a geographical pattern in ICT adoption?
In this section we investigate the effects of the local industrial structure on the
adoption patterns. We localize each firm within a narrow geographical area and
construct indicators of the local economic structure at the sectoral-local level. The
geographical unit is the local labor system (LLS). LLSs are sets of municipalities
characterized by a certain degree of internal commuting and can be considered as
self-contained labor markets (see SFORZI, 1997). They cover the whole national
territory, divided in 784 LLS, with a size roughly comparable to that of a US
county. They constitute an ideal environment within which to study local
externalities and spillovers, because the self-contained character of the labor
market defines a natural geographical boundary for the effects of the interactions
among economic agents.
To construct indicators of the local industrial structure, we use the Italian
Social Security Institute (INPS) archives, that contain yearly information on all
Italian firms with at least one employee. For each firm we know the address
(municipality and ZIP code) and the sector of activity (specified with a three-digit
breakdown), which allow us to place each firm in the corresponding LLS-sector 5.
We then aggregate this firm-level information to obtain precise indicators of the
local industrial structure. In particular, to capture the effects of information
spillovers and network externalities we use the total number of firms in the LLSsector, while for the role of large firms acting as catalyst of adoption we compute
the share of employment in large firms. The fact that we use data for 1998, the
latest available year, should not be a major drawback, given that the industrial
structure evolves at low frequencies 6.
There are 353 LLSs, a little less that half of the total (784). The mean number
of observations for each LLS is 4.2, with a maximum of 87 for Milan. When we
consider the intersection of the LLS and the sector, the mean number reduces to 2,
with a maximum of 38 for “machinery” in Milan. In terms of indicators of local
structure (i.e. indicators from the INPS dataset on the population of firms), the
total number of firms in each LLS is approximately equal to 600, but with a high
dispersion, because the sample is also representative of small LLSs. As for the
indicators used in the regressions, the number of firms by LLS-sector ranges from
1 to almost 8.000. Also the share of employment of firms at or above the 98 th
5
6

See CINGANO and SCHIVARDI (2002) for a detailed description of the INPS dataset.
The use of the lagged variable might even be better from a theoretical point of view, if one believes
that, given the lags that typically characterize the investment process, the effect of the local
industrial structure might become visible with a certain delay.
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percentile of the employment distribution is highly variable, with a mean of .4, a
minimum of .1 and a maximum of 1 7.
As discussed in section 2, the number of firms might have two contrasting
effects on adoption patterns. On the one side, having more firms in the local
market might speed up adoption, because it both fosters the circulation of
information among them (GUISO and SCHIVARDI, 1999) and it increases
competitive pressures (PORTER, 1990). On the other, the network aspects of such
technologies might exacerbate coordination problems, thus slowing down adoption.
We expect this second type of effects to be stronger for Internet-related
technologies that are mainly used for communication and information exchange
across firms. The presence of a “dominant player” might work as a coordination
device for a more rapid transition to the new technologies, thus alleviating the
network obstacles to adoption. We therefore expect this indicator to influence
positively the adoption of Internet-related technologies.
Results of the regression analysis are reported in Table 3. We only comment on
the two indicators of the local industrial structure. In terms of PC per employee,
none of the two variables has any impact on adoption. This result confirms that PC
should be considered as a mature, low cost technology, whose adoption rate is
determined entirely by demand factors (in particular, number of employees
working at a desk). In terms of overall ICT expenditure per capita, we find a
positive impact of the number of firms, indicating that in this case the information
spillovers/competition effect are stronger that the network externalities
component. The share of large firms is instead not significant.
Things get more interesting as we move to network technologies.
Organizational technologies, that have internal and external network aspects, and
whose diffusion pattern is not as mature as that of PC’s, are positively influenced
by both indicators: firms located in areas with a more dense firm population and
with a stronger presence of large firms are more likely to make use of such
technologies. This indicates that, as for overall ICT expenditure, information
spillovers/competition effects are stronger than negative network externalities.
The effect of large firms is statistically very significant, suggesting that, in
accordance with theoretical predictions, they might be actually working as coordination devices for the transition to the new technologies.
As for the Internet-specific indicators, we find that the number of firms does
not play a role any more, possibly because, for such technologies, the network
externality aspects might be stronger, so that the two opposite forces tend to
cancel each other. The share of large firms instead remains an important
determinant of the intensity of the use of the Web (measured by the frequency of
updating of the web page) and of the adoption time, indicating the presence of
“dominant player” induces early adoption of the Internet technologies, as theory
7

The 98th percentile is an arbitrary choice. In the absence of more stringent theoretical indications,
we have experimented with other measures, such as the share of the largest firm or that of the firms
at or above the 95th percentile. Our results are extremely robust to such modifications.
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predicts. When we consider the use of the Internet synthetic variable, instead, we
find no impact.
Another way to test the role of local industrial structure is to consider
industrial districts (IDs). One interesting characteristic of the Italian economy is
the presence of LLSs with a high concentration of small and medium sized firms
specialized in the production of a particular good, such as ties, chairs, shoes and
leather goods, textiles, corks, etc. Out of the 784 LLSs, 199 have been classified as
IDs (SFORZI-ISTAT, 1997; see SIGNORINI, 2000, for a comprehensive analysis).
According to TRENTO and WARGLIEN (2001), district environment might be less
conducive to adoption, because, for the same reasons explained above, a dense
population of small firms might face severe co-ordination problems. To test this
hypothesis, we have investigated the significance of a dummy for firms located in
IDs. Results of this regression, not reported for brevity, do not point to any
significant difference between district and non-district firms in terms of
adjustment.
Concluding, the number of firms has a positive impact on general indicators of
ICT adoption, while its effect vanishes for Internet-related indicators, for which
network externalities are more important. Symmetrically, the presence of large
firms, a possible device to overcome negative network externalities effects on
adoption, has generally a strong and positive impact on Internet-related
indicators, suggesting that large firms might contribute to speed up adoption in
the whole population of firms. These indicators seem to better capture the
specificity of the local environment with respect to the distinction between district
and non-district firms classified according to the Sforzi-Istat algorithm.

5 - Conclusions
In this paper we investigated the features of the adoption process of ICT in the
Italian manufacturing sector, using the annual survey on investment decisions of
manufacturing firms conducted by Banca d'Italia. The data we used for our
empirical analysis refer to the survey on year 2000 and are based on a
representative sample of about 1500 firms with more than 50 employees.
The empirical results that we obtained show that firm size and human capital
are important variables in explaining ICT adoption. In addition, firms that have
recently undergone an internal re-organization and have adopted some form of
wage flexibility, measured by the presence of a company-wide complementary
contract, seem to be more likely to use ICT. Similarly, the existence of large firms
in a local industrial system has a positive effect on the rate of diffusion of the new
technologies within the system.
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Size
(turnover)

Robust

OLS

Robust

Use of
network
technologies

OLS

ICT expenditure
per employee

Website
expenditure

PC per
employee

Organization
al software

Table 1 – Firm’s characteristics

Probit

Probit

Probit

OLS

Adoption time

Robust

0.001

-0.000

0.482

1.863***

0.048**

0.134

0.041***

0.029***

0.027*

(0.002)

(0.002)

(0.363)

(0.110)

(0.021)

(0.084)

(0.010)

(0.011)

(0.015)

Share of
white collars

0.925***

0.867***

1.683***

1.198***

0.763***

0.377

-0.049

0.903***

0.762***

(0.061)

(0.028)

(0.412)

(0.266)

(0.254)

(0.326)

(0.259)

(0.294)

(0.279)

Human
capital

0.034***

0.025***

0.119***

0.077**

0.099***

0.119***

0.110***

0.101**

0.109***

ReOrganisation

(0.007)

(0.004)

(0.046)

(0.035)

(0.038)

(0.046)

(0.035)

(0.041)

(0.038)

0.006

0.010***

0.107***

0.079***

0.089***

0.091**

0.134***

0.077**

0.076**

(0.005)

(0.003)

(0.040)

(0.030)

(0.032)

(0.039)

(0.030)

(0.034)

(0.032)

0.008***

0.007***

0.007***

(0.001)

(0.001)

(0.001)

0.307***

0.349***

Team work

(0.065)

Export share
Area
dummies
North-West
North-East
Centre
Sector
Dummies(1)
Number of
obs.
Loglikelihood
R2(2)
Wald χ2

0.031

0.024**

0.549***

0.402***

0.409***

0.377***

0.335***

0.335***

(0.021)

(0.012)

(0.135)

(0.113)

(0.113)

(0.147)

(0.104)

(0.118)

(0.114)

0.004

0.018

0.340***

0.273**

0.277**

0.207

0.265**

0.304***

0.330***

(0.017)

(0.012)

(0.120)

(0.111)

(0.109)

(0.149)

(0.105)

(0.112)

(0.116)

0.001

0.017

0.408***

0.357***

0.112

0.090

0.102

0.332***

0.284**

(0.017)

(0.012)

(0.126)

(0.112)

(0.109)

(0.162)

(0.104)

(0.124)

(0.118)

1.70

1.38

0.96

0.99

30.07

12.47

4.55

1.04

0.93

[0.12]

[0.22]

[0.45]

[0.43]

[0.00]

[0.05]

[0.60]

[0.40]

[0.47]

1069

1069

706

715

903

795

983

1021

1021

-1132.9

-674.9

-1457.2

0.10

0.006

0.03

276.9
[0.00]

54.3
[0.00]

96.0
[0.00]

0.51

0.23

0.12

Notes:
Figures in brackets are estimated standard errors. ***, ** and * denote statistical
significance at the 1, 5 and 10 per cent significance level, respectively.
(1) F test (in the case of OLS and robust estimate) and χ2 test (in the case of probit
estimates) for the joint significance of the sectoral dummies. The number reported in
square brackets are the respective P-values.
(2) For probit estimates the table reports pseudo-R2
-

241

Organization
al software

Website
updating

Use of
network
technologies

Table 2 – Labour market and wage flexibility

Robust

OLS

Robust

Probit

Probit

Probit

OLS

Robust

PC per
employee

OLS
Size
(turnover)

ICT expenditure
per employee

Adoption time

0.005

0.004

1.539***

1.930***

0.663***

0.430***

0.414***

0.427***

0.418***

(0.010)

(0.009)

(0.421)

(0.150)

(0.149)

(0.128)

(0.085)

(0.103)

(0.085)

Share of
white collars

0.932***

0.896***

(0.063)

(0.041)

Human
capital

0.030***

0.029***

0.252***

0.163***

0.172***

0.160***

0.082***

0.183***

0.180***

(0.008)

(0.006)

(0.068)

(0.037)

(0.038)

(0.049)

(0.034)

(0.047)

(0.041)

0.000

0.000

0.000

0.001

0.001

-0.001

0.004*

0.004

0.004

(0.000)

(0.000)

(0.003)

(0.003)

(0.002)

(0.004)

(0.002)

(0.003)

(0.003)

0.001

0.028

-0.242

0.0016

0.126

0.628

-0.033

-0.307

-0.307

(0.039)

(0.052)

(0.414)

(0.490)

(0.463)

(0.701)

(0.387)

(0.653)

(0.515)

Share of
young
employees
Fixed-term
workers
Employment
turnover

0.004

-0.001

0.005

-0.167

0.011

-0.010

0.017

-0.072

-0.058

(0.013)

(0.012)

(0.212)

(0.123)

(0.096)

(0.123)

80.072)

(0.103)

(0.114)

Wage
flexibility

-0.009

-0.003

0.401***

0.290**

0.382***

0.133

0.295***

-0.045

-0.026

(0.016)

(0.013)

(0.146)

(0.116)

(0.109)

(0.148)

(0.102)

(0.124)

(0.124)

Area
Dummies(1)

1.03

0.59

7.95

4.83

14.37

3.50

3.38

3.28

2.90

[0.38]

[0.62]

[0.00]

[0.00]

[0.00]

[0.32]

[0.34]

[0.02]

[0.03]

Sector
Dummies(1)

2.47

1.70

1.37

1.66

22.43

4.45

4.28

2.64

1.26

[0.02]

[0.12]

[0.22]

[0.13]

[0.00]

[0.62]

[0.64]

[0.02]

[0.27]

Number of
642
642
433
433
580
497
592
616
616
obs.
Log-738.4
-393.6
-869.9
likelihood
2(2)
0.65
0.30
0.10
0.06
0.03
0.12
R
155.61
38.28
63.59
Wald χ2
Notes:
Figures in brackets are estimated standard errors. ***, ** and * denote statistical
significance at the 1, 5 and 10 per cent significance level, respectively.
(1) F test (in the case of OLS and robust estimate) and χ2 test (in the case of probit
estimates) for the joint significance of the sectoral dummies. The number reported in
square brackets are the respective P-values.
(2) For probit estimates the table reports pseudo-R2
-
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Size
(turnover)

Robust

OLS

Robust

Use of
network
technologies

OLS

ICT expenditure
per employee

Website
updating

PC per
employee

Organization
al software

Table 3 – Local industrial structure variables

Probit

Probit

Probit

OLS

Adoption time

Robust

0.001

-0.000

0.435

1.841***

0.061*

0.178**

0.051***

0.034***

0.029*

(0.003)

(0.002)

(0.312)

(0.123)

(0.034)

(0.090)

(0.015)

(0.014)

(0.015)

Share of
white collars

0.907***

0.861***

(0.058)

(0.029)

Human
capital

0.037***

0.025***

0.270***

0.137***

0.199***

0.160***

0.102***

0.186***

0.176***

(0.007)

(0.004)

(0.049)

(0.025)

(0.027)

(0.035)

(0.026)

(0.032)

(0.029)

Number of
firms

0.000

-0.001

0.147***

0.047*

0.063***

0.020

-0.010

0.010

0.002

(0.004)

(0.003)

(0.056)

(0.024)

(0.024)

(0.034)

(0.024)

(0.028)

(0.027)

Share of
large firms

0.017

0.009

0.363

-0.304

0.981***

0.736***

0.188

0.592***

0.646***

(0.031)

(0.023)

(0.361)

(0.203)

(0.196)

(0.277)

(0.197)

(0.229)

(0.226)

Area
Dummies(1)

0.62

1.84

10.74

7.31

35.42

8.19

17.42

7.74

6.75

[0.60]

[0.14]

[0.00]

[0.00]

[0.00]

[0.04]

[0.00]

[0.00]

[0.00]

Sector
Dummies(1)

2.25

1.66

1.67

0.63

39.51

12.18

4.89

2.02

1.60

[0.04]

[0.13]

[0.13]

[0.71]

[0.0]

[0.06]

[0.56]

[0.06]

[0.14]

Number of
1160
1160
751
750
1029
857
1056
1104
1104
obs.
Log-1316.04 -743.63 -1577.27
likelihood
2(2)
0.51
0.18
0.09
0.06
0.02
0.08
R
245.18
64.17
57.9
Wald χ2
Notes:
Figures in brackets are estimated standard errors. ***, ** and * denote statistical
significance at the 1, 5 and 10 per cent significance level, respectively.
(1) F test (in the case of OLS and robust estimate) and χ2 test (in the case of probit
estimates) for the joint significance of the sectoral dummies. The number reported in
square brackets are the respective P-values.
(2) For probit estimates the table reports pseudo-R2
-
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Technologies of Information and
Communication Enterprises and their
Performance in the Stock Market
Francisco José Sanches Tomé *

Abstract
Lately, the introduction of new technologies of information and communication
(TIC) contributed to inverter the periodicity and the intensity of economic cycles,
by the gradual growth productivity. The new technologies introduced have also
improved the material and human resources and increased the production, reduced
the costs and stimulated competitive advantages of many countries and regions as
well. This transformation of the economic system is already happening and many
authors call it “the Metacapitalism”. Although, it is difficult to visualize the effect
of the new technologies on the Portuguese Economy, it is possible to quantify their
importance. The main aim of this article is to analyse Technologies of Information
and Communication (TIC) enterprises and their performance in the stock market
in the last years, searching factors to explain their evolution.
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Introduction
Introduction
After years of growth and euphoria in the sector of the technologies,
communications and information (TIC), at this moment it is a time of
disinvestment and crisis in enterprises of new economy. Even though, many
economists believe that “the concentration of the enterprises sector is inevitable”.
In the Table 1, year 2001, for some countries, we can see the percentage of the
Internal Brut Product (IBP) spent in Technologies Information (TI) in absolute
value and in Euros per capita:
Table 1 - Spent in Technologies Information (TI)
Country

Euros per
capita

% of IBP

Denmark
France

4,19

1335

4,03

938

Germany
R.U.

3,57

880

5,16

835

Greece

1,69

188

Spain

2,30

328

Portugal
UE-15

2,55

272

3,82

834

EUA
Japan

5,83

1739

4,22

1138

According to the Observatory European of Technologies Information (EITO) in
2001, Portugal spent 2716 million Euros in Technologies Information (TI), when
the Technologies Communications (TC) represent 6085 million of Euros.
Technologies Information and Communications (TI and TC) represents 2,55% of
IBP. Althought, in the few last years, they have grown in two categories (TI and
TC) which represent a low value comparing with European countries.
Although both sectors have grown in average, this year, Technologies
Communication sector represent 70% of the total TIC sector (see Table 2).
Table 2 – Portugal - Million of Euros
Years

TI

Growth

TC

Growth

1999

2289

-

5017

-

2000

2592

13,24%

5633

12,28%

2001

2716

4,78%

6085

8,02%

2002*

2880

6,04%

6731

10,61%

2003*

3174

10,20%

7316

8,69%

* Prevision EITO

The majority of these enterprises are small and medium-size at European scale,
but with one important regional implementation. These companies were very
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disintegrated vertically. Althought, the acquisition and collaboration in
development of new technologies can to develop one process dynamic witch
multiply the economic competitively. Potential Innovation and flexibility
characterise these enterprises.
According to a 1000 big Portuguese enterprises in the year 2000, we selected 32
in this sector to analyse:
Table 3 - Big enterprises in sector TIC (year 2000)
Indicator

Value

Number of enterprises
Growth in sales

9,3

Number of employees

54 200

32

Sales Rentability

7,5

Rentability of the capital

10,1

Financial Autonomy
Expenses with the staff (%)

27,2

Expenses with external services (%)

26,3

Financial costs

8%

15%

There was a significant growth of enterprises within this sector as well as a
growth in sales above the average. The increase was within the big enterprises of
the sector with 54200 employees, which had a 9% increase in sales.
These enterprises offered more jobs, without increasing their expenses, and
showed higher productivity. Labour productivity is superior in average of others
sectors because this sector uses the capital intensively. As a consequence of the
high investments, in the past few years, the financial costs are in general high.
Therefore, the enterprises have a low financial autonomy (27,2%). However, this
doesn’t stop them of having excellent profits, specially in percentage of their
capital (10,1%).
In the Euronext-Lisbon stock market, these enterprises represent 30,37% of the
EURONEXT-Lisbon PSI-30 Index:
Table 4 - Euronext-Lisbon stock market
Share

%

Cofina
Impresa

0,27

Novabase

0,53

Pararede

0,41
0,1

Portugal Telecom

22,68

PT_Multimedia
Sonae.com

1,43

Vodafone
Total
In: EURONEXT -Lisbon

1,10
3,85
30,37
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However, incipient development, this sector is gaining importance, judging by
the growth, in the number of employees, in productivity, and according to by the
percentage of the Internal Product and of the Lisbon PSI-30, index.
The goal of this work is to expose and to test the Arbitrage Pricing Theory
(APT) aiming to identify risk factors in technology media and Internet stocks. The
heath of the economy affects most firms, and thus changes in expectations
concerning the future of the economy that can be expected to have profound effects
on the returns of most securities. "Several common influences with pervasive
effects might be identified" GORDON (1998). I use here methodology suggested by
ROLL and ROSS (1980) and more recently PEREIRA (1997).
This work is structured in five sections. Section I introduces in the theory, then
the APT model is explicated. Sections 3 provide a related review of literature in
this area. Finally in section 4 it sets out the empirical results and section 5
concludes.

1 - Theory and APT model
1.1 - The example of a one-factor
one factor model
APT assumes returns are generated by a factor model. It does not specify how
many factors there are what they represent. Assuming we observe returns in two
different periods on a group of securities, which are generated by the following
return model:
(1) Rit = αit + Ft βi + εit

i =1,…., N; t = 1,2

where:
−
Rit is return on asset i in period t;
−
Ft is an unobservable random factor;
−
βi is the factor loading associated with ft, which is time invariant;
−
εt = (ε1t,..... ε Nt) represent an idiosyncratic risk.
We assume that (εit, t=1,2) are a pair of independently distributed (i.d.d)
random vectors with:
E(εt) = 0; E(ft) = 0; E(εt / ft) = 0 and Cov (εt)=D. where D is a diagonal matrix.
In an efficient economy with no arbitrage opportunities, we should have:
(2) αit = Rt + λi βI
where:
−
Rt is the risk free rate of return;
−
λi is the factor premium associated with ft.
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Substituting (2) into (1), we obtain:
(3) R¡t = Rt + (ft + λi ) βi + εit

i = 1,…., N; t = 1,2

Note that the economy here is driven by a systematic shock, while the return
structure is determined by factor loading βi; and firm specific shocks. Referring to
MEI (1994), if we can obtain information on βi then using the information in
equation (3), we will be able to estimate (3) through a cross - sectional regression
and study its implications. To get information on βi the traditional approach is to
regress Rit on some market indexes, using time series data, and get an estimate of
βi.

1.2 - Test of the Arbitrage Pricing Theory
Assuming that capital markets are perfectly competitive and frictionless.
Investors believe that asset returns are generated by the following K-factor model:
(4) Rit = αit + F1t βi1 + … + FKt βik + εit, i = 1,., N; t = 1,…,T
where:
αit is the expected return on asset i conditional on information set It
known at the beginning of period t;
−
Ft'=(Ftt,...,FKt) is a vector of unobservable random factors with timevarying distributions;
−
(βi1,....., βik) is a vector of factor loading which are time invariant;
−
εit represents an idiosyncratic risk specific to asset i;
We assume that (εik, t=1,...,T) are a series of independently distributed random
vectors with:
−

E(εt) = 0; E(ft) = 0; Cov (Ft, Ft) = At; E(εt/Ft) = 0 and Cov (εt)=Dt
where At and Dt are diagonal matrices. We assume Ft are independent over time.
In a well-diversified capital market with no arbitrage opportunities, the
equilibrium expected return be given by:
(5) αi,t = λot + λ1t βil + … +λkt βik
where:
−
(λot,..., λkt) is a vector of risk premia corresponding to the risk factors
(f1t,...,fKt); and
−
λot is the return on a riskless (or "zero beta") asset.
Combining (4) and (5) and denoting st’= (s1t,...,sKt) = (Fit, …,Fkt)+ (λ1t,...,
λkt) and βi’= (βi1, βik), we obtain,
(6) Ri,t = λot + st’ βi’ + εi,t

i = 1,..., N; t = 1, ..., T
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To extract information about βi from historical return data R¡s (s<t), we take
equation (6) for asset i from time period t-1 to t-K, and "stack" them on top of one
another and move λ0t and εi,t to the other side.

2 - Empirical studies
Tests of the APT have been conducted, notably reported in ROLL and ROSS
(1980). Their success is critically related to choice of data, the reliability and
temporal consistency of prices, and temporal stability in the factors themselves.
Secondly, the possibility that the premia on various factors will be unstable,
finally, is not simple and cheap to estimate or apply.
The multivariate return structure provides information on how stock returns is
correlated thought their response common economic, financial factors. Most papers
concerning the issue of financial market efficiency used the APT model. Whereas
some do confirm the results, especially ROLL and ROSS (1980, 95), CHEN (1983),
ROLL, ROSS and CHEN (1983), LAURENCE (1996), VIRTANEN and PAAVO
(1989), MARCELO e QUEIROS (2001), MEI (1994) others refute then referring to
the markets's chaotic behavior: FAMA and FRENCH (1988, 96), ARNOTT (1994),
TEASE (1993) et al .
Usually we accept the existence of linear independence of a series when it is
generated by a (logarithmic) random walk model. AFONSO (1998) rejects the
hypothesis of linearity in the Portuguese stock market.
A major difficulty encountered by empirical financial economists is that some
key variables and parameters are not observable in models of the equilibrium
relationship between risk and return. Although empirical study of Arbitrage
Pricing Theory has been going on for a decade now, estimation methods for
unobservable betas and risk premia remain a focus of current research.
The original method of testing the APT model developed by ROLL and ROSS
(1980) estimates betas and use as data to perform a cross-sectional regression to
obtain estimates premia of risk; still REINGANUM (1981) conclude a “size
anomaly” with APT models.
This approach is similar to two-step procedure developed by FAMA and
MACBETH (1973) in the study of the Capitla Pricing Theory (CAPM). This
methodology, with two-steps, factor analysis plus regression, has been employed in
many studies. CHEN (1983), LEHMAN and MODEST (1985) and CONNOR and
KORAJCZYK (1988); testing this theory which some methodologies changes.
JOBSON (1982) develops a multivariate linear regression test of the APT model.
GIBBONS and FERSON (1985) and CAMPBELL (1987) are examples of works with
employ latent-variable models.
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3 - Empirical results
This section includes the estimation results for equation (1). The data were
gathered from "Maiores empresas do ano 2000 - Suplemento do Diário de Noticias"
and Reuters for the quotation shares in stock market.
The estimation APT model is conducted by a SPPS 10.0 for windows. The
securities selected into our panel data sets are a subset of stocks TMT contained in
EURONEXT PSI-30, in the December 2002 daily return, covering the period of
02/08/2002 to 15/03/2002, around 400 observations.
The universe of securities listed: Cofina, Compta, Efacec, Pararede, Portugal
Telecom Multimédia, Portugal Telecom, Reditus, Sonae.com, Vodafone, Impresa
and Novabase. Firstly, we will analyze the performance of Portuguese index PSI20 in Figure 1:
GRAPH 1 - The Behavior of PSI-20 (General Index)
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Table 5 presents some descriptive statistics for the daily returns (log).
Table 5 - Descriptive Statistics daily returns
Mean

Std. Deviation

Skewness

Kurtosis

Log__vodaf
Log_cof

-,11829

2,3941

,376

,643

-0,065

2,2863

,085

3,318

Log_compt

-0,0098

3,3196

,125

3,351

Log_efacec

-,16042

2,8707

,365

5,703

Log_impren

-,36962

3,4794

1,404

8,473

Log_novab

-0,060

1,9478

,316

4,733

Log_pad
Log_pt

-,57536

4,5478

1,595

13,141

0,059

2,4537

,385

,489

Log_ptm

-,39893

2,9067

,747

3,839

Log_redit

-,27252

4,0606

,531

14,382

Log_sonae

-,26029

3,0272

1,034

3,900

Standard deviations are very high. Particularly, Reditus and Pararede shares
present the higheux variability. Obviously, the means are negative, in the period
analyzed, cf. Graph 1. All three series returns, the coefficients of skewness and
kurtosis indicates series leptokurtics and skewed to the right. Sample estimates of
skewness for stocks returns tend to positive and excess Kurtosis "Remember that
the sample estimates of skewness for the weekly emerging markets stocks were
sometimes negative, sometimes positive" SERRA (1998).
Pearson correlation coefficients are significant at 5% level. This confirms the
theoretical presumption when returns are correlated cross-sectional with their
lags. Table 6 shows the correlation matrix.
Table 6 - Correlation matrix
COFIN EFACE PARAR PTM
COFINA
EFACEC
PARARE
PTM
PT
REDITUS
SONAE.C
VODAFO
IMPRESA
COMPTA
NOVABA

PT

REDITU SONAE. VODAF IMPRES

COMP NOVA

1,000

,684

,888

,911

,673

,857

,908

,767

,897

,845

,684

1,000

,798

,847

,803

,747

,880

,882

,879

,894

,683
,930

,888

,798

1,000

,978

,787

,964

,960

,859

,980

,933

,732

,911

,847

,978

1,000

,796

,944

,969

,882

,987

,953

,799

,673

,803

,787

,796

1,000

,757

,817

,937

,811

,799

,758

,857

,747

,964

,944

,757

1,000

,913

,827

,941

,883

,649

,908

,880

,960

,969

,817

,913

1,000

,898

,982

,944

,807

,767

,882

,859

,882

,937

,827

,898

1,000

,892

,884

,807

,897

,879

,980

,987

,811

,941

,982

,892

1,000

,959

,842

,845

,894

,933

,953

,799

,883

,944

,884

,959

1,000

,824

,683

,930

,732

,799

,758

,649

,807

,842

,824

,862

1,000

PEARSON (1901) and HOTELING (1933) developed a Component Principal
Analysis, which permits the analysis the market correlation between variables. If
market is integrated, common factors are dominant. Previous research indicates
the dominance of local factors over world factors in emergent markets. In this
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study, the correlation is very high and positive. Using the time series of the daily
quotation, we obtain for the period analyzed:
Table 7 - Commonalties
Extraction
COFINA
EFACEC

,789

PARAREDE
PTM

,927

PT
REDITUS

,753

SONAE.COM
VODAFONE

,963

IMPRESA
COMPTA

,978

,824
,962
,855
,883
,940

,744
NOVABASE
Extraction Method: Principal Component Analysis.

The commonalties are all superior to 0,74. This demonstrates the quality
extration method factors: Principal Component Analysis.
Table 8 - Total Variance Explained
Initial
Eigenvalues

Extraction Sums
of Squared
Loadings
Cumulat %
Total
% of Vari.

Component

Total

% of Vari.

1

9,619

87,443

87,443

2

,656

5,959

93,402

3

,333

3,031

96,433

4

,169

1,536

97,969

5

6,866E-02

,624

98,593

6

5,098E-02

,463

99,056

7

4,185E-02

,380

99,437

8

3,310E-02

,301

99,738

9

1,637E-02

,149

99,887

10

7,444E-03

6,767E-02

99,954

11

5,033E-03

4,575E-02

100,000

9,619

87,443

Cumul %
87,443

Extraction Method: Principal Component Analysis.

This Table indicates factor one explies 87,4% of variability of quotation shares.
All others factors are redundant. We can see componet matrix in Table 9:
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Table 9 - Component Matrix
Component
1
COFINA
EFACEC

,888

PARAREDE
PTM

,963

PT
REDITUS

,868

SONAE.COM
VODAFONE

,981

IMPRESA
COMPTA

,989

,908
,981
,925
,940
,969

,862
NOVABASE
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Note: 1 - components extracted.

The values for first componet are approximate ones. This demostrates the very
strong importance of factor one in explaining this phenomenon. The results
presents in Table 10 and 11 show extraction method factors for daily returns (log´s
of the quotation).
Table 10 - Total Variance Explained - daily returns
Initial
Eigenvalues

Extraction Sums
of Squared
Loadings
Cumula. %
Total

Component

Total

% of Var.

% of Vari.

Cumulat %

1

4,081

37,103

37,103

4,081

37,103

37,103

2

1,014

9,223

46,326

1,014

9,223

46,326

3

,948

8,621

54,947

4

,831

7,555

62,502

5

,733

6,662

69,163

6

,711

6,465

75,629

7

,638

5,802

81,431

8

,559

5,078

86,509

9

,557

5,062

91,570

10

,496

4,514

96,084

11

,431

3,916

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Obviously, if the number of factors is small, then it is possible, in turn, to
reduce the effect of the firm-specific risk. First factor continues to be plus
important, wiht 37,1%. Second factor explains only 9,2% of the variability.
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Table 11 - Component Matrix
Component
1

2

Log_cof
Log_efacec

,630

,277

,393

,303

Log_pad
Log_ptm

,644

-,189

,712

-5,777E-02

Log_pt
Log_redit

,725

-,139

,622

,156

Log_novab
Log_sonae

,600

8,883E-02

,597

-,342

Log__vodaf
Log_impren

,638

-,274

,690

-4,509E-02

,309
,749
Log_compt
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Note: 2 - components extracted.

The component one is positive, the second componet has a more valeur reduced
and approximate zero. Finally, concludes, total risk cam of security can be
separated into two components:
−
first are those common risks that affect all securities. Just as certain basic
elements of our national and world economics have an impact in one way or
another on individuals, these same elements or cammon factors affect the
future profits of almost all corporations - and the prices of their stocks.
This risk is called factor or systematic risk and it is shared to various
degrees by all assets. For instance, if all stocks share an only one cammon
factor, namely, the market-risk, then the risk premium for such a factor
would simply be the excess return on the market index;
−
the second risk component is firm-specific or indiosyncratic.
They may come back sugestions like the stock's historical beta, its P/E ratio,
interest rate, capitalisation, earnings suprises, debt/equity ratio, and so on. The
regression of some shares quotation in function of behavior market Index-General
PSI-20, shows in general a high capacity of explication, with R Square around one.
Example: Dependent Variable: PARAREDE
Rit = -6,859 + 0.91 (PSI-20) + with R Square = 0,91
We could then estimate how sensitive each stock is to each "factor" by
performing a regression of time series of these descriptions on each stock returns.
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4 - Conclusion
This paper has examined the big enterprises in sector TIC and analysed your
performance in the stock market. The results of the period analysis show the
existence of economic factors, which affect the asset prices systematically.
Between 02/08/2002 to 15/02/2002, the results stress the existence of the “market
risk” factor, that justifies 87,44% of variance, capable to affect asset prices
systematically. Empirical results suggest there are at least 2 factors in the
economy that affect securities of technology in those listed on the Lisbon Stock
Exchange. The study demonstrates clearly that, besides the market risk, a varied
cluster of economic factors capable of affecting stock quotation also exists, but
with small impact. As a final remark goes to the implications of this paper in
terms of forecasting prices shares and limitations of this analyze. The knowledge
of the determinants of returns in TMT stocks will be a precious tool to predict the
long term gains from investing in these shares. It is obvious that less-then perfect
correlation between stocks was influenced by market factors. Further research is
needed to disentangle and identify this economic factors presents in the model.
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Papel da Sociedade de Informação
no quadro de desenvolvimento das
Regiões Ultraperiféricas – o caso da
Região Autónoma da Madeira
António Manuel Martins de Almeida*

Resumo
As pequenas economias insulares enfrentam um conjunto poderoso de
obstáculos impeditivos do normal desenrolar das actividades económicas
tradicionais, em especial no campo industrial. Daí a forte presença do sector
terciário e do funcionalismo público na formação do PIB e na criação de emprego.
No entanto, a ancoragem tradicional das pequenas economias insulares na
ajuda externa, no funcionalismo público, no turismo e nos serviços financeiros
apresenta riscos crescentes, pelo que se exige crescentemente uma progressiva
diversificação da base económica.
O sector da Sociedade de Informação parece constituir a base ideal de
desenvolvimento das economias insulares, dada a perda relativa de importância do
factor distância. No entanto, uma aposta na Sociedade de Informação exige o
preenchimento de uma série de condições, difíceis de ultrapassar no quadro sócioeconómico vigente, relegando a afirmação do sector das NTIC para um futuro
relativamente distante.

*

Universidade da Madeira, Departamento de Economia e Gestão
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1 – Características sócio-económicas
sócio económicas das pequenas economias
insulares
As pequenas economias insulares partilham um conjunto relativamente similar
e específico de restrições e de características sócio-económicas, amplamente aceites
e documentadas (HEIN, 1988; CÉLIMÈNE e SALMON, 1995; BRIGUGLIO, 1998;
FAO, 1998). Considerem-se, a título de exemplo:
−
as dificuldades na obtenção de economias de escala tanto no sector privado
como no sector público, acarretando a limitação do potencial produtivo;
−
a dependência de um reduzido número de produtos exportáveis, com relevo
para os produtos agrícolas;
−
o elevado grau de susceptibilidade à conjuntura económica internacional;
−
o elevado grau de dependência das importações de produtos energéticos e
de matérias-primas;
−
o baixo potencial do mercado local derivado à presença de populações de
dimensões reduzidas;
−
a elevada importância dos custos de transporte no custo total de produção;
−
a importância sobredimensionada do sector terciário e do sector público;
−
o elevado grau de abertura ao exterior associado à presença de déficits
crónicos da balança comercial.
As regiões insulares debatem-se portanto com um conjunto poderoso e
relativamente específico de obstáculos impeditivos do acesso a níveis de
desenvolvimento similares aos vigentes nos espaços continentais. A especificidade
das condições sócio-económicas vigentes nas Regiões Ultraperiféricas 1 encontra
acolhimento ao nível das instituições comunitárias, daí resultando um tratamento
relativamente privilegiado no acesso aos fundos estruturais.
Dada a vulnerabilidade económico-ambiental destas economias, a sua
viabilidade económica é frequentemente questionada tendo em conta o elevado
grau de dependência das remessas da emigração, da ajuda externa e ou das
metrópoles (BRUGUGLIO, 1998; CONNELL, 1997).
No entanto, de acordo com o ponto de vista de alguns autores de raiz liberal, as
pequenas economias insulares não enfrentam problemas muito distintos dos
presentes noutros países em desenvolvimento, pelo que não se justificaria a sua
alegada especificidade (CELIMÈNE e SALMON, 1995). De facto uma pequena
economia em desenvolvimento, encravada num espaço continental e com
acessibilidade reduzida, sofrerá do mesmo conjunto de restrições, pelo que a
insularidade, considerada isoladamente, não teria qualquer valor explicativo
excepcional pelo que a alegada especificidade associada à insularidade e à
ultraperiferia poderia ser contrariada apostando na implementação de um

1

As Regiões Ultraperiféricas englobam a Região Autónoma da Madeira, a Região Autónoma dos
Açores, Canárias, Guadalupe, Martinica, Guiana e a Reunião.
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conjunto eficaz de políticas económicas(CÉLIMÈNE e SALMON, 1995; DOLMAN,
1988).
Apesar do pesado conjunto de restrições impeditivas do normal desenrolar das
actividades económicas, algumas das pequenas economias insulares apresentam
níveis de desenvolvimento muito aceitáveis, dando a impressão de se tratar de
territórios relativamente favorecidos do ponto de vista económico. Muitas das
pequenas economias insulares apresentam valores do IDH elevados, tradução de
performances razoáveis em termos de saúde, de educação e de níveis de PIB per
capita. No entanto, os níveis elevados do PIB per capita não devem escamotear o
facto de que o sucesso económico pode ser bem frágil e dependente de condições
fora de controlo, como no caso de ocorrência de catástrofes naturais (BRIGUGLIO,
1998).

2 – A preponderância dos serviços nas economias insulares
De acordo com os dados históricos disponíveis, as economias insulares que
apostaram nos serviços, (entenda-se turismo e serviços financeiros) puderam
proporcionar níveis de rendimento e de emprego aceitáveis (de acordo com os
padrões ocidentais). As economias insulares mais pobres são exactamente as
reticentes ao desenvolvimento de um sector turístico significativo. Parece que,
tendo em conta a preponderância do impacto das economias de escala na industria,
os serviços constituem a base económica mais favorável para as pequenas
economias insulares, tratando-se provavelmente do único sector onde as vantagens
comparativas são reais, em especial no turismo (DOUMENGE, 1985; CÉLIMÈNE e
SALMON, 1995; CONNELL, 1997; ORTEGON, 1985; DOUMENG, 1985).
Parece que uma aposta decidida no desenvolvimento do sector turístico se
afigura plenamente compatível com a manutenção de ritmos elevados de
crescimento e de desenvolvimento, em moldes comparáveis aos padrões vigente nos
países industrializados e desenvolvidos. De facto, a dotação natural de factores
como o clima, a praia e o sol, tem permitido que algumas das pequenas economias
insulares, ao contrário do que sucedeu com a generalidade dos países africanos,
consolidem de uma base económica viável. As ilhas das Caraíbas que realizaram as
melhores performances económicas durante as últimas décadas foram exactamente
aqueles que apostaram fortemente no desenvolvimento turístico.
Contudo, a crescente dependência da actividade turística por parte de algumas
economias insulares suscita algumas interrogações. Os custos da infra-estruturação associados ao desenvolvimento da actividade turística, permitem
considerar o turismo como uma indústria pesada, com profundos impactos
orçamentais (CÉLIMÈNE, 1995; VELLAS, 1988). Considere-se para o efeito os
custos associados à ampliação do Aeroporto Internacional da Madeira. Embora os
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turistas apreciem uma paisagem paradisíaca, esperam ao mesmo tempo ter acesso
às comodidades presentes nos seus locais de origem, assim como a “deslocações
fáceis e baratas”, implicando apostas decididas no desenvolvimento de infraestruturas sociais de qualidade (BUTLER, 2000). O recurso ao auxílio externo
(e/ou ao endividamento) ou à presença de multinacionais (naturalmente a expensas
de uma estratégia autónoma de desenvolvimento) constitui frequentemente a
moeda de troca necessária para financiamento das infra-estruturas.
A indústria dos serviços financeiros ganhou peso nos anos mais recentes. O
sector dos serviços financeiros parece de facto constituir o sector económico ideal
para as pequenas economias insulares (DOMMEN, 1985). Por um lado a
problemática das deseconomias de escala, tão presentes ao nível da indústria e dos
transportes, não se coloca. Por outro lado, dado que se trata de um sector de certa
forma exógeno à economia local, a redução de impostos, ao invés de reduzir a base
fiscal do país, permite, bem pelo contrário reforçar a “capacidade tributária” da
ilha. Contudo, os recentes desenvolvimentos políticos decorrentes do Setembro de
2001 colocam a questão dos paraísos fiscais sob um ponto de vista cada vez mais
desfavorável.

3 – A urgência de novas estratégias de desenvolvimento
desenvolvimento
nas economias insulares
Evidentemente que deve ser rejeitado um eventual carácter determinístico na
análise das características sócio-económicas associadas à insularidade. Nem todas
as regiões actualmente competitivas são dotadas em recursos naturais abundantes
e estratégicos. A história económica, sobretudo a história económica actual, é
também o reflexo da criatividade e da capacidade para enfrentar os obstáculos ao
desenvolvimento (PORTER, 1992). ORTEGON (1988) considera mesmo, e
referendo-se em particular ao caso das Caraíbas, que as principais dificuldades
vigentes não são as inerentes à condição ultraperiférica ou insular, mas sim, a
ausência de políticas económicas coerentes, a falta de espírito empreendedor e de
mobilização dos recursos endógenos, para além da falta de garra e de persistência
na prossecução dos objectivos (DOMMEN e LEBALÉ, 1985). De facto a importância
crescente da economia do saber, onde os recursos naturais são relativamente pouco
importantes abre perspectivas históricas únicas nos territórios insulares. As
pequenas economias insulares poderão, talvez pela primeira vez na história,
partilhar das oportunidades de desenvolvimento que se abrem a todas as
economias desenvolvidas e subdesenvolvidas. Os sucessos relativos de certos
países em vias de desenvolvimento na área da economia do saber permitem
confortar a solidez da aposta na sociedade da informação.
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As economias insulares devem ter em linha de conta, para além das crescentes
dificuldades de afirmação dos paraísos financeiros, o facto do peso do
funcionalismo público tender a reduzir-se. Por outro lado, a dependência da ajuda
externa, extremamente importante no assegurar da viabilidade do sector agrícola,
configura igualmente uma situação de risco, pois a importância geo-estratégica,
justificativa da presente ajuda, pode sofrer profundas alterações em resultado das
mutações tecnológicas e políticas, a exemplo do que já sucedeu no passado. O que
implica a tomada em linha de conta de alternativas de desenvolvimento.

4 – A aposta na Sociedade de Informação nas economias
insulares
No que se refere às Regiões Ultraperiféricas, a Comissão Europeia propõe no
Relatório COM (2000) 147 uma estratégia de “desenvolvimento sustentável”,
assente em 3 vertentes:
1. Manutenção do apoio às actividades económicas tradicionais
2. Relançamento através da diversificação das actividades económicas
especialmente no que se refere aos sectores estratégicos da competição
mundial
3. Aposta no ambiente internacional e na cooperação regional
A difusão das NTIC é claramente assumida pela Comissão Europeia como
estratégia de desenvolvimento económico, no quadro do desenvolvimento de
sectores estratégicos a nível mundial. O Relatório em questão afirma que, “é
necessário promover e facilitar a participação das regiões ultraperiféricas nas
acções comunitárias de IDT, através de mecanismos adequados que sejam
adaptados à situação particular de cada uma dessas regiões”, e que a sociedade de
informação constitui um “elemento incontornável do desenvolvimento das
economias locais”.
Parece indiscutível que as “pequenas economias insulares podem hoje dispor de
perspectivas de desenvolvimento de que nunca desfrutaram no passado” (LOPES,
2000). Não restam dúvidas sobre a necessidade de aproveitar integralmente as
oportunidades de desenvolvimento abertas pelo processo de globalização em curso,
o que implica que qualquer modelo de desenvolvimento que venha a ser
implementado nas regiões insulares e em especial nas Regiões Ultraperiféricas
terá de ter plenamente em conta as consequências da globalização. O processo de
globalização em curso determina uma clara relativização da importância das
variáveis tempo e espaço, factores limitativos das perspectivas de desenvolvimento
numa óptica tradicional. De acordo com LOPES (2000), “a crescente mobilidade, da
informação, dos instrumentos de trabalho, das empresas, dos recursos financeiros,
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das populações e da mão de obra, a par do abaixamento dos custos de transporte”
permite obstar de certa forma às limitações impostas pela condição ultraperiférica.
Assim, a inserção na economia global, mais do que uma aposta estratégica,
reveste-se do carácter de exigência. Cada espaço insular terá de “definir a sua
vocação e o seu campo de oportunidades”, numa economia crescentemente
globalizada e concorrencial (LOPES, 2000). No que concerne à Região Autónoma da
madeira, a aposta expressa no Plano de Desenvolvimento Económico e Social,
traduzindo a vontade de “vencer os desafios impostos pela globalização”,
explorando as oportunidades suscitadas pelo processo de globalização em curso,
desenvolvendo e criando novos factores de competitividade que permitam a
afirmação de áreas de excelência nos diversos sectores da economia regional,
conforma-se à necessidade imperiosa de inserção no processo de globalização em
curso.
As economias insulares devem ter em linha de conta que, no contexto da
globalização em curso, e da progressiva perda de importância dos Estados (e em
certa medida do papel corrector dos desequilíbrios de desenvolvimento por parte da
despesa pública), as economias insulares devem considerar a competitividade,
como factor chave da viabilidade económica de longo prazo (LOPES, 2000;
VÀZQUEZ-BARQUERO, 1995). Os sectores menos competitivos, crescentemente
expostos à concorrência internacional e mobilizando percentagens não
negligenciáveis da população activa, exigem portanto uma política activa de
diversificação sectorial. As regiões que não conseguirem promover estratégias de
reposicionamento favoráveis à competição mundial arriscam-se a morrer,
desertificando-se (RITA, 2000).
No que concerne à diversificação da base produtiva tradicional (visando o
reforço dos níveis de competitividade e de produtividade), perspectivam-se duas
alternativas, de acordo com VAZQUES-BARQUERO (1995):
−
uma aposta num “salto tecnológico e produtivo transformando
completamente a estrutura produtiva de base”;
−
uma aposta “uma estratégia de pequenos passos, transformando
gradualmente o sistema económico a partir das características da
estrutura produtiva existente”
Tendo em conta as necessidades em mão de obra qualificada exigidas no quadro
da globalização em curso (e no contexto da Sociedade de Informação) e tendo em
conta os níveis de qualificação da mão de obra regional patentes a nível insular,
uma aposta num salto tecnológico e produtivo “brusco” enfrentaria barreiras
competitivas dificílimas de ultrapassar a curto prazo, comportando custos
elevadíssimos do ponto de vista social. Qualquer estratégia de desenvolvimento
regional (num contexto insular) exige por conseguinte uma atenção cuidada aos
sectores tradicionais da economia, ainda muito relevantes do ponto de vista do
emprego. Exige-se por conseguinte a implementação de modelos de
desenvolvimento regional, que apostem fortemente nas oportunidades suscitadas
pela globalização, sem portanto descuidar os sectores tradicionais da economia,
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responsáveis pelos actuais volumes de emprego e de rendimento. No concerne à
Região Autónoma da Madeira, a dupla aposta numa inserção na economia global a
par da consolidação da base económica e social tradicional parece conformar-se a
uma estratégia de transformação gradual da economia, compatível com a
minimização dos riscos inerentes ao processo. “Apenas as sociedades preparadas
para as NTIC” podem encarar com relativo optimismo, os desafios e as
oportunidades decorrentes da globalização (GERMAN, 2000; PNUD, 2001). Pelo
que se reveste de particular importância a identificação dos factores
condicionantes do êxito das estratégias de desenvolvimento regional baseadas na
difusão da Sociedade de Informação.
De facto, a afirmação da Sociedade de Informação (e em particular a difusão
das NTIC) desfruta de um enorme “poder de sedução” no quadro da problemática
do desenvolvimento regional, especialmente num contexto de sucessivos insucessos
das estratégias convencionais de desenvolvimento (BERTRAND, 2001). Afigura-se,
no entanto, conveniente evitar, a exemplo do que sucede com a globalização em
curso, quer uma visão acrítica e idílica relativamente às NTIC (consagrando-lhe
um papel central na dinamização das estratégias de desenvolvimento regional,
pressupondo incrementos significativos da competitividade, da prosperidade e da
justiça social, ou seja, consagrando um modelo de desenvolvimento regional em que
as NTIC constituiriam como que “uma bola de cristal tecnológica”), quer uma visão
tecnofoba, conducente à consideração de sérias reticências sobre as potencialidades
de sucesso do territórios relativamente subdesenvolvidos na área das NTIC
(MARQUES, 2000; PNUD, 2001; RITA, 2000).
Em teoria, o impacto da concentração espacial das actividades (e
consequentemente o papel chave das economias de aglomeração no âmbito da
teoria da localização) deveria deixar de constituir uma vantagem comparativa,
dado o presumido impacto das NTIC na superação dos quadros espácio-temporais.
No entanto, na prática, o território (entendido na perspectiva da dotação de capital
espacial) continua a constituir uma fenomenal vantagem competitiva (PORTER,
1998; RITA, 2000).
A rápida difusão da Internet, aliada à crescente tercearização da economia,
suscitou as maiores esperanças relativamente à capacidade da Internet na
superação dos obstáculos colocados pela distância, reduzindo por conseguinte o
grau de importância dos território, dos sistemas produtivos locais e do capital
espacial tradicional, contribuindo para o progressivo desaparecimento das
disparidades regionais, via eliminação dos custos da ultraperiferia, substituindo
transportes por comunicações, e incrementando a difusão das actividades e o
empreendedorismo nas zonas menos desfavorecidas. Contudo a realidade não se
conformou a esta visão relativamente idílica. Transportes e comunicações
complementam-se, não se substituem (BERTRAND, 2001). E parece que a velha
geografia conta cada vez mais na Internet. O espaço (real) não é economicamente
neutro, e não se deve confundir espaço geográfico com espaço mediático (virtual)
no qual a distância é de facto irrelevante. Portanto e contrariamente ao
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expectável, na prática, as NTIC têm contribuído para o reforço das polarizações
sócio-espaciais existentes (BERTRAND, 2001; THE ECONOMIST, 2001).
Consequentemente e de acordo com BERTRAND (2001), o efeito estruturante das
NTIC no desenvolvimento regional começa a ser posto em causa dadas as limitadas
capacidades evidenciadas pelas NTIC na superação das escalas espaciais. No
entanto não se deve minimizar as potencialidades nas NTIC no rompimento do
isolamento geográfico, sobretudo no que se refere à potenciação da proximidade
organizacional. As redes permitem o reforço da cooperação empresarial e da
cooperação profissional, potenciando a difusão do conhecimento tácito, a inserção
nas redes e o incremento da I&D, o que minimiza a importância da proximidade
física na constituição de redes de inovação (BERTRAND, 2001; SERVON e
NELSON, 2001).

5 – Os
Os factores críticos de sucesso no âmbito das estratégias
de desenvolvimento assentes na Sociedade de Informação
Sem pretensões de excessiva pormenorização podemos referenciar duas áreas
estratégicas de intervenção fundamentais indispensáveis ao sucesso no das
estratégias de desenvolvimento regional alicerçadas na diversificação da base
económica no contexto da Sociedade de Informação:
−
a área relativa à qualificação da mão-de-obra e à vertente cultural; o êxito
da aposta nas NTIC exige um up - grade cultural assente na valorização do
êxito profissional, do empreendedorismo e da mobilidade geográfica e
profissional (PNUD, 2001);
−
a área relativa à gestão macroeconómica; exigem-se políticas de estímulo
investimento (assente na existência de meios flexíveis de acesso ao crédito
e ao capital de risco) e à I&D (assente nas parcerias público-privado) e o
desenvolvimento de infra-estrutruras tecnológicas de qualidade (PNUD,
2001; RITA, 2000).
Embora seja relativamente consensual a “inevitabilidade” da aposta na
Sociedade da Informação, dados os factores condicionantes do êxito das estratégias
de desenvolvimento assentes na difusão das NTIC, persistem no entanto dúvidas
relativamente à exequibilidade do modelo de desenvolvimento (RITA, 2000). Tendo
em conta que as condições de base (em termos de infra-estruturas e de capital
humano) estão longe de estar reunidas, perspectiva-se um potencial alargamento
das desigualdades a nível comunitário, dado o enviesamento tecnológico das
mutações em curso (MADEIRA TECNOPOLO, 2000; RITA, 2000; PNUD, 2001). E
tendo em conta o incremento do nível de exigência especialmente no que se refere à
qualificação dos recursos humanos e ao potencial de I&D, afigura-se no mínimo
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como problemático o caso das regiões cuja base produtiva afasta-se
significativamente da base económica associada à nova economia, reflexo evidente
do relativo insucesso da trajectória de desenvolvimento no quadro da velha
economia.
Impõe-se (exige-se) por conseguinte, a implementação de estratégias de
minimização dos riscos (impactos sócio-económicos) associados à transição para a
Sociedade da Informação a par da potenciação dos prováveis benefícios associados
ao processo de modernização em curso decorrente da introdução das NTIC (PNUD,
2001), exigindo-se consequentemente a redefinição das políticas internas de
desenvolvimento tendo em conta as mudanças expectáveis no campo sócioeconómico.
Tendo em conta as óbvias necessidades de infra-estruturação, caso se exija um
papel dinamizador por parte da política de investimento público, as regiões mais
pobres enfrentam sérios dificuldades de mobilização de recursos. Pelo que a acção
a política de desenvolvimento regional deve visar primordialmente a criação das
condições inerentes à plena exploração das oportunidades oferecidas no quadro da
globalização: reforço do empreendedorismo (através do encorajamento à criação de
empresas criativas e inovadoras e da institucionalização das política de cooperação
empresarial), reforço da iniciativa privada, reforço da capacidade de oferta (leia-se
reorientação) do sistema de ensino/formação.
A inserção das NTIC na equação do desenvolvimento regional não deve, por
conseguinte, cingir-se à problemática da disponibilização de equipamentos
informáticos e de infra-estruturas como indutores da dinâmica de desenvolvimento
regional, supondo uma apropriação imediata por parte dos agentes económicos
locais (BERTRAND, 2001). Ou seja, as NTIC não devem ser retiradas do seu
contexto de utilização.

6 – A Sociedade de Informação na Região Autónoma da
Madeira
Madeira
O trabalho de análise desenvolvida no âmbito da realização de uma tese de
Mestrado, cujo âmbito de investigação se centrou no potencial da Região Autónoma
da Madeira no desenvolvimento da Sociedade de Informação permitiu constatar o
seguinte conjunto de oportunidade e de risco no âmbito da estratégia de
desenvolvimento (Ver Quadro 1 e Quadro 2).
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Quadro 1 - Oportunidades no quadro da Sociedade de Informação
Oportunidades para as RUP no Quadro da Sociedade de Informação

Custos da ultraperiferia






Diversificação da base
produtiva



Relativização da importância dos obstáculos ao desenvolvimento
inerentes à condição ultraperiférica
Relativização do quadro espácio-temporal (resultante da
complementaridade telecomunicações/transportes
Relativização da importância das dotação em recursos naturais
Relativização das restrições ambientais (decorrentes das
progressiva tercearização da economia)
Oportunidades de exploração de nichos de mercado na área dos
serviços e do e-commerce
Oportunidades de atracção de IDE (na área dos serviços) dada:
− a dotação em infra-estruturas telecomunicações
− a dotação em infra-estruturas aeroportuárias

Dotação infra-estrutural Vantagens decorrentes da atracagem na região de cabos submarinos

Quadro 2 - Riscos no quadro da Sociedade de Informação
Riscos inerentes à ultraperiferia no quadro da Sociedade de Informação

Info-exclusão

Qualificação dos
Recursos Humanos





Potencial de agravamento das disparidades regionais
Potencial de erosão da coesão social
Domínio dos saberes na área tecnológico-cultural como factor de reforço
da cidadania e da mobilidade social



Déficit de recursos humanos qualificados na área da Sociedade da
Informação
Dificuldades na fixação de recursos técnicos e científicos
Dificuldades na reconversão da mão-de-obra empregue nos sectores
tradicionais
Dificuldades de empregabilidade da mão-de-obra jovem não qualificada
e sobre-qualificada
Necessidade de reorientação qualitativa do ensino secundário e do
ensino superior







Necessidades de
Investimento

Exigência de vultuosos investimentos
− ao nível colectivo (infra-estruturas tecnológicas, formação, apoio à
modernização empresarial, modernização da função pública
− ao nível empresarial (aquisição de material informático, formação e
reorganização empresarial)
− ao nível familiar (acesso à Internet; formação)

Competências dos
sectores económicos
emergentes

Necessidade (exigência) duma aposta na “qualidade e na inovação” por
parte das empresas emergentes na área da Sociedade da Informação

Competências dos
sectores económicos
tradicionais

Necessidade do reforço competitivo dos sectores tradicionais, dado a
improbabilidade do rápido desenvolvimento do sector da Sociedade de
Informação

Cooperação
empresarial

Necessidade de institucionalização de política de cooperação empresarial e
de inserção em redes (regionais, nacionais e internacionais)
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De facto, o Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma
da Madeira, considera inquestionável a necessidade da “superação das debilidades
nos domínios da sociedade de informação, da inovação e da internacionalização”,
reputados “estratégicos para um posicionamento competitivo na economia global”.
Pelo que refere a promoção “do acesso generalizado da população às novas
tecnologias da informação”, o desenvolvimento das “infra-estruturas necessárias” e
a promoção e afirmação da Região a nível nacional e comunitário através do
desenvolvimento de conteúdos na área da educação, do turismo, do entretenimento,
da cultura e do comércio electrónico, como medidas a ter em linha de conta. Refirase que o PROPAM alicerça a sua estratégia nas recomendações vertidas pela
Comissão Europeia no Relatório COM 147 (2000).
Parece de facto que os projectos implementados e previstos no âmbito da acção
do Madeira Tecnopólo (entidade regional responsável pela gestão e promoção da
Sociedade de Informação) e as medidas constantes do PROPAM no que concerne ao
estímulo à Sociedade de Informação e à qualificação dos recursos humanos
recobrem o essencial dos factores condicionantes do êxito da aposta na Sociedade
de Informação, encontrando-se de certa forma reunidas as “condições iniciais”
inerentes ao “estímulo à Sociedade de Informação”.
Ressalta no entanto o horizonte temporal exigido para que se exerça a plena
contributividade das medidas e acções previstas. Por exemplo, no que concerne à
disponibilização de recursos humanos qualificados, a acção da Universidade da
Madeira (via oferta de recursos humanos qualificados) far-se-á sentir
previsivelmente apenas para o final da década.
E no que concerne à geração de projectos empresariais relevantes (e
consistentes) na área da Sociedade de Informação, tudo depende da dinâmica de
iniciativa por parte dos agentes sócio-económicos regionais. No entanto, a
dinâmica empresarial em curso, a progressiva institucionalização das relações de
cooperação, a crescente sensibilização por parte dos residentes para a problemática
das NTIC, permitem considerar como expectável uma contributividade
crescentemente elevada do sector para o VAB e para o emprego no curto
médio/longo prazo.

7 – Conclusão
A aposta na Sociedade de Informação reveste-se de um carácter de exigência no
quadro do desenvolvimento das economias insulares. Os riscos decorrentes da
elevada dependência do turismo, as dificuldades sentidas nos “paraísos fiscais”, a
par dos riscos associados à dependência da ajuda externa, exigem uma aposta na
diversificação da economia. O alargar dos horizontes espaciais implícitos na
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Sociedade de Informação, permitem afirmar a Sociedade de Informação como pilar
estratégico de desenvolvimento das economias insulares.
No entanto, uma aposta na Sociedade de Informação exige um conjunto de
condições, com destaque para a qualificação da mão-de-obra, condição raramente
reunida numa economia insular. Mesmo, uma estratégia de desenvolvimento
coerente, implica a consideração de uma horizonte temporal relativamente
alargado, até que se façam sentir na plenitude as transformações sócio-económicas
pretendidas. Pelo que se impõe a curto/médio prazo, uma gestão dos sectores
tradicionais a par do desenvolvimento dos sectores emergentes.
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Resumo
As exigências de competitividade e de inovação, inerentes à crescente
transnacionalização e digitalização dos relacionamentos económicos à escala
global, constituem um novo desafio que exige, por parte dos governos nacionais e
dos territórios locais e regionais e respectivos órgãos político-administrativos, um
tipo de resposta inovador no que concerne à definição de estratégias de
planeamento territorial. Um desafio que obriga a uma maior sofisticação quanto à
forma de entender o desenho e a concepção de novas políticas públicas territoriais,
quanto ao modo de equacionar a nova relação espaço-tempo-território e a uma
prospecção de informação estratégica, a várias escalas territoriais, e ao seu
armazenamento e gestão através da operacionalização dos sistemas de memória do
território. Esta comunicação tem como objectivo analisar as implicações, para os
territórios, decorrentes do desenvolvimento das tecnologias de informação e
comunicação (TIC) enquanto factor de alteração do nível de acessibilidade e
enquanto potencial de reformulação da geografia dos relacionamentos económicos e
institucionais; avaliar as opções estratégicas de planeamento territorial
resultantes do desenvolvimento das TIC e analisar algumas soluções e modelos
para inclusão, nas políticas de planeamento territorial, de iniciativas de
aproveitamento destas tecnologias; e, ainda, apresentar algumas contribuições
para a definição de estratégias territoriais em matéria de TIC. Bem como, será
proposta a criação de sistemas territoriais de inteligência económica e
apresentados elementos para a construção e operacionalização da memória do
território.
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Introdução
A crescente digitalização e virtualização, que caracteriza hoje o funcionamento
da economia mundial, gera uma desmultiplicação das actividades económicas na
dimensão real e na dimensão virtual. Este facto parece implicar uma progressiva
aterritorialização dos relacionamentos económicos e o desenvolvimento e
proliferação de territórios virtuais, que tendem a querer disputar o epicentro dos
relacionamentos e das decisões na economia a diferentes escalas territoriais. Esta
realidade constitui um novo desafio que exige, por parte dos governos nacionais e
dos territórios locais e regionais e respectivos órgãos político-administrativos, um
tipo de resposta inovador no que concerne à definição de estratégias de
planeamento territorial para enfrentar as novas exigências. Bem como, obriga a
uma maior sofisticação quanto à forma de entender o desenho e a concepção de
novas políticas públicas territoriais e quanto ao modo de equacionar a nova relação
espaço-tempo-território e a uma prospecção de informação estratégica a várias
escalas territoriais e ao seu armazenamento e gestão através da operacionalização
dos sistemas de memória do território.
Nesta comunicação serão analisadas as implicações, para os territórios,
decorrentes do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC)
enquanto factor de alteração do nível de acessibilidade e enquanto potencial de
reformulação da geografia dos relacionamentos económicos e institucionais;
avaliadas as opções estratégicas de planeamento territorial resultantes do
desenvolvimento das TIC e analisadas algumas soluções e modelos para inclusão,
nas políticas de planeamento territorial, de iniciativas de aproveitamento destas
tecnologias; e, ainda, apresentadas algumas contribuições para a definição de
estratégias territoriais em matéria de TIC. Bem como, será proposta a criação de
sistemas territoriais de inteligência económica e apresentados elementos para a
construção e operacionalização da memória do território.

1 - Nova
Nova acessibilidade, novas configurações relacionais
e novas proximidades
As tecnologias de informação (TI) encerram um potencial relacional e de
acessibilidade absolutamente novo e particularmente relevante num contexto em
que a possibilidade de contacto, em tempo real, entre os agentes económicos, e a
importância do acesso e o domínio da informação, a procura de parceiros
estratégicos a diferentes escalas territoriais e a preocupação das empresas em
repartirem por diferentes localizações as suas unidades de actividade, assumem
uma importância decisiva. As TI, na medida em que constituem uma tecnologia
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que possibilita sofisticar e simplificar os procedimentos e os relacionamentos
(económicos, institucionais e também os relacionamentos de cooperação) entre os
agentes, representam um potencial elevado para possibilitar a implementação de
novas constelações relacionais no território e deste em relação ao exterior.
Permitindo projectar e posicionar o território, e os diferentes agentes nele
representados, a outras escalas territoriais e possibilitar a sofisticação de modelos
relacionais nele já em funcionamento, favorecendo assim a emergência de novas
configurações e organizacionais e relacionais 1.
Um potencial de acessibilidade que as TI possibilitam e representam mas que
não asseguram só por si. A materialização desse potencial e a sua utilidade prática
para o território depende essencialmente da capacidade deste para delas saber e
poder tirar partido 2. E, naturalmente, que essa capacidade para incorporar as TI
nos modelos de funcionamento dos territórios e tirar partido das suas
potencialidades varia muito de um território para outro. Em especial, varia em
função da sua dimensão económica do território, do tipo e características do seu
tecido produtivo e institucional, do nível de qualificação dos seus recursos
humanos, do nível de sofisticação dos seus processos produtivos e seu nível de
actualização tecnológica e informacional, da sua cultura e capital relacional e do
que a economia do território já representar a diferentes escalas territoriais.
Tal, torna imprescindível que se desenvolva ao nível de cada território uma
reflexão e avaliação rigorosa sobre as implicações e as exigências que o
desenvolvimento das TIC poderão ter sobre o seu modelo de desenvolvimento e
planeamento e sobre as suas opções estratégicas futuras 3. De modo a fomentar nas
políticas públicas para a sociedade da informação a dimensão e a componente
territorial das iniciativas e criar instrumentos de política para sua promoção, com
intencionalidade estratégica, no território.
Tal, de forma a possibilitar e incentivar a definição de opções estratégicas
territoriais em matéria de sociedade de informação que possam apoiar as regiões a
implementar práticas e procedimentos no domínio das TIC e promover, de forma

1

2

3

Que favoreçam, em cada um dos territórios locais e regionais, o desenvolvimento de efeitos de fileira,
o aperfeiçoamento dos processos produtivos nele particularmente relevantes, o reforço da sua
densidade relacional inter e intraterritorial e o seu posicionamento nos circuitos transnacionais dos
processos produtivos.
Sobretudo porque o desenvolvimento das TI não representam apenas oportunidades para os
territórios locais e regionais, elas representam também novos tipos de ameaça. Em virtude, não só,
do facto de os territórios, em consequência das TI, também ficarem mais expostos ao acréscimo de
acesso dos agentes económicos de outros territórios, como também aos processos de deslocalização das
empresas nele localizadas que, exactamente em virtude do acréscimo de acessibilidade,
comunicabilidade e interactividade, podem mais facilmente identificar e considerar localizações
alternativas para a sua instalação.
Nomeadamente, quanto a: i) Implicações para o território e consequências para as empresas locais,
nacionais e internacionais nele presentes; ii) Implicações para o território das TI enquanto potencial
de alteração da geografia económica e de reformulação das vantagens competitivas dos e entre
territórios; iii) Nível de adequabilidade ao novo contexto das políticas públicas em implementação no
território.; iv) Nível, capacidade e tipologia de absorção do território face às inovações tecnológicas e
informacionais.
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transversal e multisectorial, a integração de novas tecnologias no desenvolvimento
da vida económica e social das regiões 4.

2 - Contributos para a construção de estratégias regionais
para a sociedade da informação
A definição de estratégias regionais para a sociedade da informação 5 torna-se
essencial, de modo a colocar as questões da sociedade da informação no centro das
prioridades das políticas de planeamento e desenvolvimento regional, promover o
reforço da competitividade das economias regionais através das TI e ultrapassar
um estado de quase ausência de debate regional em matéria de sociedade da
informação e de aplicação da economia digital. Bem como, para criar nas regiões
uma cultura de antecipação para a mudança e uma estratégia de futuro assente no
investimento em recursos humanos, nas TI e na competitividade dos sectores
económicos territorialmente presentes.
Importa encontrar soluções em matéria de estratégia no domínio das TI que
colem perfeitamente ao território. Isto é, cada estratégia regional neste domínio
deve ser desenhada em função das características próprias de cada território. Não
só no sentido de ir ao encontro das suas necessidades, mas também porque cada
tipo de iniciativa requer a existência prévia de uma determinada escala
(territorial/económica/organizacional) mínima que lhe assegure exequibilidade e
eficácia 6. E, naturalmente que, o tipo de iniciativas depende grandemente do
patamar tecnológico (nível e cultura tecnológica do território) em que o território
genericamente se encontrar 7. Cada intervenção tem que assentar no princípio da
utilidade para o território e não apenas numa lógica de investimento em infraestruturas para o território.

4

5
6
7

Neste sentido, e no caso de Portugal importa associar às múltiplas iniciativas sectoriais previstas na
Iniciativa Internet e no Programa Operacional Sociedade da Informação (POSI) o reforço das
iniciativas de base territorial e a definição de estratégias regionais de promoção da sociedade da
informação. Para uma análise das iniciativas e programas nacionais de desenvolvimento da sociedade
da informação consultar http://www.cisi.mct.pt e http://www.posi.mct.pt. E em especial as iniciativas
previstas no Eixo 2 – Portugal Digital, Medida 2.3 – Projectos Integrados: Das Cidades Digitais ao
Portugal Digital do Programa Operacional Sociedade da Informação, e nos diferentes Programas
Operacionais regionais. Para uma análise das iniciativas e programas de fomento da sociedade da
informação nos demais Estados-membros da União Europeia consultar: COMISSÃO EUROPEIA
(2000), Public Strategies for the Information Society in the Members States of the European Union,
ESIS Report, Luxembourg.
Uma coisa são intervenções no domínio das TIC aplicadas sobre o território, outra coisa
completamente diferente é a definição de uma estratégia regional para a sociedade da informação.
Pelo que a concepção das estratégias territoriais neste domínio devem ter em conta as
características, necessidades e especificidades de cada território.
Da mesma forma que as estratégias a implementar devem também assumir iniciativas com geometria
variável que possam corresponder a necessidades dos extremos – agentes tecnologicamente mais e
menos avançados.
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Daí a importância de construir as intervenções estratégicas para os territórios
locais e regionais (em especial para os económica e socialmente mais
desfavorecidos) através de acções localizadas do tipo “acções-piloto”
implementadas à velocidade da própria capacidade de absorção do território e
apenas em algumas áreas temáticas. De modo a que, em função dos resultados
alcançados, se possam ir a pouco e pouco calibrando as novas iniciativas e ir
estendendo os campos de intervenção. A extensão em simultâneo a vários domínios
tem uma dificuldade acrescida, nomeadamente, em termos de custos orçamentais
sem retorno assegurado.
Igualmente importante é o efeito demonstrativo que alguns desses projectos
poderão ter em termos de mobilização dos agentes para esta temática e para outras
intervenções nesse domínio. Quando maior for a dimensão e sofisticação
económica, social e institucional do território, para o qual se está a estabelecer
uma determinada estratégia regional para a sociedade de informação, maior
naturalmente será a sofisticação, diversidade e a variedade de iniciativas possíveis
neste domínio. No entanto, tal não significa que nos territórios especialmente
fragilizados do ponto de vista económico, social e institucional não seja possível
implementar estratégias territoriais neste domínio. Pelo contrário, significa
apenas que a estratégia deverá ser desenhada à sua escala o mesmo se aplicando
às iniciativas que a compõem.
Na definição de estratégias territoriais neste domínio (ver Tabela 1 sobre
domínios de intervenção e iniciativas a promover para a definição de estratégias
regionais de promoção da sociedade da informação) deverão ser privilegiados
(sempre e nas condições que o território o permitir) aspectos como:
i)
incentivo à criação ou reforço no território de redes intra-regionais de
cooperação entre empresas ou grupos de empresas, centros de
investigação e universidades;
ii)
sensibilização dos cidadãos, dos agentes económicos e dos responsáveis
políticos para as oportunidades e ameaças, para o desenvolvimento
territorial, inerentes à sociedade da informação e para as aplicações da
sociedade da informação ao desenvolvimento regional;
iii)
Estabelecimento de estratégias inovadoras para a região e incentivo à
criação de parcerias regionais para a sociedade da informação;
iv)
implementação de novos modelos de relacionamento entre o sector
público e o sector privado 8.

8

Que possibilitem desenvolver iniciativas do tipo PA2PA – Public Administration to Public
Administration, PA2B – Public Administration to Business e PA2C – Public Administration to
Citizens/Customers de modo a contribuir para alterar o difícil relacionamento entre o sector privado
e o sector público, bem como os modelos de relacionamento entre as diferentes instituições e
organismos da administração pública.
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Tabela 1 - Domínios e iniciativas a promover para a definição de estratégias
regionais de promoção da sociedade da informação
Domínios de Intervenção

Incentivo à criação ou reforço,
no território, de redes intraregionais de cooperação entre
empresas ou grupos de
empresas, centros de
investigação e universidades

Fonte: Tabela desenvolvida a
NETO (2001c)

Principais Iniciativas a promover
1) Criação de sistemas de apoio a projectos científicos e
tecnológicos regionais conjuntos entre pequenas e médias
empresas (PME), universidades e centros de investigação;
2) Viabilizar, no território, a transferência de tecnologia e o
intercâmbio de experiências e boas práticas neste domínio, bem
como, o desenvolvimento de serviços para a sociedade da
informação nas regiões;
3) Apoio às PME e às micro-empresas no sentido de as ajudar a
beneficiar das actividades de investigação desenvolvidas na
região, no país e no mundo, e apoiá-las na adopção de soluções
novas em matéria de TI;
4) Criação de redes informáticas entre empresas que favoreçam
o desenvolvimento de relacionamentos, entre elas, para
contactos e trocas de informação;
5) Estabelecimento, concepção e implementação de estratégias
tecnológicas para as regiões;
6) Desenvolvimento de novos instrumentos financeiros (capital
de risco) regionalizados para apoio à adopção das TI pelas
empresas;
7) Apoio e criação de ninhos de empresas ligados às
universidades e fomentar o spin-off de empresas procedentes de
universidades, ou de grandes empresas centradas na inovação e
na tecnologia;
8) Fomento da inclusão do comércio electrónico nas estratégias
de desenvolvimento das PME, bem como da busca de soluções
adaptadas às necessidades dos seus recursos humanos em
matéria de conhecimentos informáticos;
9) Apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento e à concepção
de estratégias regionais, planos de acção e aplicações-chave, em
cada região, com viabilidade técnica, comercial, económica e
aceitação e utilidade social;
10) Fomento da tele-cooperação para suporte ao
desenvolvimento das redes de cooperação;
11) Criação ou adaptação para o território de user-oriented
solutions em matéria de tecnologias de informação e de
comunicação;
12) Fomento do desenvolvimento de aplicações informáticas e de
sistemas de apoio à decisão especialmente adaptado ao tecido
empresarial local/regional;
13) Apoio à produção de documentação de formação e divulgação
da utilização das TIC e de conteúdos multimédia dirigidos às
empresas e à administração pública presente no território;
14) Criação de cadeias de valor no território assentes na
promoção do inter-relacionamento on-line;
partir de NETO (2001a), MACORRA Y CANO e NETO (2001) e

(Continua na página seguinte)
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Tabela 1 - Domínios e iniciativas a promover para a definição de estratégias
regionais de promoção da sociedade da informação (continuação)
Domínios de intervenção

Principais iniciativas a promover

1) Organizar, com funcionalidade estratégica, o debate em cada uma
das regiões em torno do modo como aproveitar localmente as
oportunidades da sociedade da informação;
2) Identificar as formas particulares que a sociedade da Informação
pode alcançar em cada uma das regiões;
3) Sensibilizar as populações e as empresas para as oportunidades e
riscos associados à generalização da utilização das TI;
4) Avaliação das principais implicações e desafios para o território
decorrentes do desenvolvimento crescente das TIC e suas aplicações
5) Desenvolver planos estratégicos para as regiões em matéria de
sociedade da informação;
6) Promover a elaboração de documentos estratégicos no domínio da
sociedade da informação que reflictam a posição e as opções dos
diferentes agentes e actores económicos, sociais e institucionais
territorialmente presentes e localmente mais relevantes;
7) Promover a integração das TIC na vida económica e social da
região;
8) Apoiar a identificação e a promoção no território de projectos
Sensibilização dos cidadãos, interrelacionados em matéria da sociedade da informação e do
conhecimento;
dos agentes económicos e
dos responsáveis políticos
9) Apoiar a criação, no território, de uma base de dados que acumule
para as oportunidades e
a informação sobre os projectos em matéria de TIC nele em
desenvolvimento;
ameaças, para o
desenvolvimento territorial, 10) Valorizar pólos (territoriais) de competências específicos da
inerentes à sociedade da
região baseados nas suas vantagens comparativas e no seu potencia
económico, cultural e social;
informação e para as
aplicações da sociedade da
11) Valorizar sectores (económicos) de competências específicos da
informação ao
região baseados nas suas vantagens competitivas e no seu potencial
económico, cultural e social;
desenvolvimento regional
12) Sensibilizar e colocar em rede o conjunto dos agentes regionais
em matéria de sociedade de informação e em matéria de promoção
do desenvolvimento regional;
13) Colocar as questões da sociedade da informação e do
conhecimento no centro da agenda do desenvolvimento regional e do
planeamento no território;
14) Reforçar o papel do diálogo social, empresarial e institucional no
território de modo a facilitar a mudança estrutural e a adaptação
aos novos paradigmas da sociedade da informação e do
conhecimento;
15) Criar no território uma cultura de antecipação da mudança
como base de uma estratégia de futuro;
16) Promover o surgimento de projectos e iniciativas de promoção da
utilização das TIC no dia-a-dia do território;
17) Promoção no território de sistemas de teledemocracia tendo em
vista fomentar a participação dos cidadãos na vida pública e nos
processos de decisão sobre o território;
18) Reforço do processo de informatização da administração pública
Fonte: Tabela desenvolvida a partir de NETO (2001a), MACORRA Y CANO e NETO (2001) e
NETO (2001c)
(Continua na página seguinte)
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Tabela 1 - Domínios e iniciativas a promover para a definição de estratégias
regionais de promoção da sociedade da informação (continuação)
Domínios de intervenção

Principais iniciativas a promover

1) Identificação e desenvolvimento de zonas (territoriais) e áreas
(temáticas) especificas para experimentação do uso inovador das
tecnologias da informação tendo em vista a valorização de
competências específicas da região;
2) Utilização e experimentação de tecnologias digitais avançadas em
benefício das zonas rurais e de centros urbanos de pequena e muito
pequena dimensão;
3) Desenvolvimento no território de novos serviços de proximidade
através das novas tecnologias;
4) Desenvolver novos sistemas de gestão ambiental, adopção de
tecnologias limpas e racionalização da utilização da energia;
5) Apoio e consultadoria aos agentes económicos ajudando-os a
encontrar e a explorar opções e estratégias no âmbito das TI;
6) Criação de estruturas de interface e de transferência de soluções
em matéria de TI aplicáveis ao desenvolvimento regional;
7) Promover o uso das tecnologias da informação para apoiar o
desenvolvimento e a comercialização de produções tradicionais;
8) Promover o uso das tecnologias da informação para promover a
atractividade internacional dos territórios;
9) Estabelecer estratégias inovadoras em termos regionais, assentes
em parcerias em matéria de sociedade da informação;
Estabelecimento de
10) Apoiar as micro e pequenas empresas presentes no território que
estratégias inovadoras
procurem beneficiar das actividades de investigação em
desenvolvimento na região;
para a região e incentivo
à criação de parcerias
11) Apoiar as regiões a monotorizar boas práticas e procedimentos em
matéria de tecnologias de informação e comunicação;
regionais para a
sociedade da informação
12) Incentivo à criação de uma bolsa de ideias e de um Conselho de
Sábios para a sociedade de informação ao nível regional;
13) Apoiar no território o relacionamento entre as micro e pequenas
empresas e grandes empresas territorialmente presentes de modo a
fomentar a utilização das TIC por parte das micro e pequenas
empresas;
14) Incentivo à digitalização de arquivos e ligação em rede das bases
de dados de organismos públicos;
15) Promover o desenvolvimento de sistemas de informação geográfica
(SIG) com aplicações relevantes para o planeamento territorial e apoio
à tomada de decisão;
16) Desenvolver e fomentar a utilização de sistemas e tecnologias de
informação orientados para o sector agrícola;
17) Promover a criação no território de bolsas de negócios e bolsas de
emprego on-line;
18) Apoiar o surgimento no território de projectos-piloto de promoção
do relacionamento on-line entre empresas;
19) Promover a criação e o desenvolvimento no território de redes de
open-learning e serviços de informação dirigidos às empresas, em
especial, as pequenas e médias empresas;
20) Apoiar no território o surgimento de um sistema público ou misto
de tele-serviços de apoio às PME;
Fonte: Tabela desenvolvida a partir de NETO (2001a), MACORRA Y CANO e NETO (2001) e
NETO (2001c)
(Continua na página seguinte)
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Tabela 1 - Domínios e iniciativas a promover para a definição de estratégias
regionais de promoção da sociedade da informação (continuação)
Domínios de
Intervenção

Iniciativas Principais a promover

21) Apoiar no território o surgimento de sistemas de apoio às empresas
especialmente concebidos para territórios de baixa densidade económica,
social e relacional;
22) Estimular a utilização das TI para fomento da participação e dos seus
agentes em formas de cooperação inter-territorial transnacional;
23) Identificar no território de clusters sectoriais a privilegiar em matéria
de aplicação de TIC;
24) Promover a introdução/utilização das TI enquanto elemento de
promoção no território do re-ordenamento urbano e territorial;
Estabelecimento de
estratégias
25) Incentivar a utilização das TI para apoio e gestão de sistemas de
transporte;
inovadoras para a
região e incentivo à
26) Promover a utilização das TI para apoio e promoção do turismo e das
criação de parcerias actividades a ele associadas;
27) Promover a construção e a re-estruturação de parques industriais
regionais para a
sociedade da
existentes de modo ao seu funcionamento vir a ser fortemente apoiado nas
TI;
informação
(continuação)
28) Apoiar a criação e o desenvolvimento de marketplaces virtuais para
PME;
29) Apoiar a criação de redes de aprendizagem e partilha de conhecimento
entre agentes económicos;
30) Promover a criação de base de dados com os macro-projectos em
implementação no território;
31) Promover a criação de um skills bank;
32) Promover a criação de Portais regionais/locais/urbanos e a construção de
territórios digitais.
1) Criar redes de cooperação entre os actores-chave públicos e privados da
região que promovam a cooperação inter-regional em matéria de sociedade
da informação;
2) Valorização da densidade relacional do território;
3) Criação de instrumentos e mecanismos para a transferência de know-how
no território entre projectos e entre agentes económicos; 4) Fomentar nas
agências de desenvolvimento regional e local actualmente existentes a
sociedade de informação como área temática privilegiada de trabalho;
5) Criação de sistemas de informação regionais para favorecer a
competitividade das empresas;
Implementação de
6) Valorização em termos regionais de projectos de tele-trabalho e eum novo modelo de
learning;
relacionamento entre
7) Fornecimento de formas de acesso colectivo (pontos de acesso público) à
o sector público e o
Internet, às aplicações digitais e aos recursos multimédia;
sector privado
8) Desenvolvimento de estratégias integradas para as regiões em matéria
de TIC nas áreas da saúde, educação e formação;
9) Promover o surgimento no território de sistemas, iniciativas e motores de
gestão e difusão do conhecimento;
10) Promover a utilização das TIC enquanto instrumentos de divulgação e
disseminação selectiva de informação da administração pública para os
agentes económicos;
11) Através das TI desenvolver mecanismos de planeamento participativo;
12) Promover a utilização das TIC para fomentar ou reforçar formas e
iniciativas de cooperação inter-municipal no território.
Fonte: Tabela desenvolvida a partir de NETO (2001a), MACORRA Y CANO e NETO (2001) e
NETO (2001c)
(Continua na página seguinte)
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Por outro lado, a crescente competitividade inter-territorial transnacional, a
que os territórios locais e regionais estão sujeitos, exige um conhecimento cada vez
mais rigoroso dos mercados, do comportamento dos demais territórios, das opções
estratégicas para os territórios, das opções de localização e deslocalização das
empresas, e um conhecimento cada vez mais aperfeiçoado das políticas públicas e
estratégias individuais em funcionamento no território. Tal, no sentido de
sofisticar os processos de tomada de decisão.
Neste contexto, as TIC constituem um instrumento privilegiado para
acumulação e gestão do conhecimento 9 e fomentar, no território, modelos e
possibilidades de inter-relacionamento que sofistiquem os processos de
aprendizagem e os processos de transmissão e transferência de informação e
conhecimento entre os agentes, entre os órgãos da administração pública, bem
como são um instrumento privilegiado para a armazenagem e tratamento de
informação de e sobre o território.

3 - Elementos para a criação de sistemas de inteligência
económica no território
território e para seu benefício
Os processos de aprendizagem, de transmissão e transferência de informação e
conhecimento, seu tratamento, armazenagem e gestão no território são uma área
privilegiada em que as TI devem ser utilizadas. De modo a para proporcionar o
acesso e a utilização estratégica dessa informação a favor do território e dos seus
agentes. Tal, através de operacionalização no território de novas constelações
relacionais e organizacionais que, tirando partido da proximidade física dos
agentes, reforcem e sofistiquem a proximidade organizacional e funcional entre
eles.
No actual contexto de grande competitividade, o processo de prospecção
estratégica de informação a diferentes escalas territoriais constitui um domínio
particularmente importante hoje para as empresas e para os territórios. Os
agentes económicos precisam de informação para decidir, antecipar impactos e
fazer opções e o mesmo se aplica aos territórios.
Pelo que importa implementar no território sistemas formais de prospecção
estratégica de informação, às diferentes escalas territoriais, que possam recolher
informação relevante, tratá-la, armazená-la, organizar a informação em função da
sua relevância para os diferentes destinatários e encaminhá-la para os potenciais
beneficiários 10. Informações estratégicas sobre mercados (evoluções previsíveis nos

9
10

Inclusivamente, no sentido de aperfeiçoar a gestão do conhecimento na administração pública.
O que exige, por parte da unidade de gestão do sistema territorial de inteligência económica, uma
visão muito clara sobre as características e o modo de funcionamento do território em causa. De
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mercados actuais, informações estratégicas sobre mercados potenciais e sobre
alterações conjunturais), sobre produtos, sobre processos produtivos, sobre opções
empresariais, sobre modelos relacionais entre agentes económicos 11, sobre
potenciais parcerias, sobre modelos e soluções de planeamento do território 12, sobre
oportunidades de investimento, sobre inovações técnicas e tecnológicas, entre
outros aspectos.
E como essa informação é por vezes impossível de recolher por parte das
empresas porque implica custos e tem exigências técnicas, operacionais e logísticas
bastante complexas, importa operacionalizar no território estruturas que
assegurem essa função.
Figura 1 – A prospecção de informação estratégica a várias escalas territoriais

Interterritorial

Intraterritorial

Estruturas informacionais de
cooperação e interrelacionamento

Agentes económicos, sociais e
institucionais presentes no território

Tal, exige a criação e implementação nos territórios (pelo menos naqueles cuja
dimensão económica e institucional o justifique e assegure eficiência na sua
utilização) de sistemas de inteligência económica que assegurem, aos decisores do
território e aos demais agentes económicos e sociais territorialmente presentes, um
conjunto de informações hoje absolutamente decisivas para a sobrevivência de uns
e de outros.
A inteligência económica , enquanto sistema sistemático, coerente, organizado
de recolha e tratamento da informação e sua transformação em conhecimento é um
utensílio capaz de detectar as ameaças e as oportunidades de todo o tipo e tem
como vocação prever tudo o que diz respeito ao meio próximo ou afastado das
empresas e dos territórios.

11
12

modo, a poder ter uma noção precisa sobre os potenciais beneficiários de cada tipo de informação e
sobre o tipo de informação de que cada um deles necessita ou pode vir a necessitar.
Por exemplo, sobre modelos relacionais a activar na forma de gerir o território.
Por exemplo, sobre estratégias em desenvolvimento noutros territórios, e informações sobre soluções
encontradas noutros territórios para problemas sectoriais específicos e sobre desenvolvimentos
recentes relativos ao planeamento territorial.
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A inteligência económica subdivide a informação recolhida por conteúdos
temáticos e cada conteúdo torna-se por sua vez objecto de uma prospecção
própria 13.
Por razões de operacionalidade e de eficácia 14 o sistema de inteligência
económica do território deverá ser desenvolvido e ficar localizado em estruturas
regionais da administração pública (no caso português, nas comissões de
coordenação regionais) e com participação directa das autoridades políticoadministrativas presentes no território.
O tratamento de dados pode ser defensivo ou ofensivo determinando abordagens
e implicações distintas quanto ao tipo de informação que se procura recolher e
quanto à forma de utilizar a informação recolhida.
O território e os agentes económicos que o compõem podem utilizar a
informação recolhida para se adaptarem às condicionantes do mercado e corrigir
efeitos conjunturais mais ou menos agressivos, para antecipar tendências e
condicionantes, mas também para desenhar iniciativas, com antecipação
estratégica, que lhes permitam uma melhor adaptação a alterações conjunturais e
estruturais e a implementação de estratégias de tipo pro-activo.
A prospecção da informação com relevância estratégica é sempre cara e muitas
vezes difícil de alcançar/obter. Pelo que, os custos da inteligência económica nos
territórios economicamente mais desfavorecidos deverão ser financiados
essencialmente por via pública, sem prejuízo dos seus beneficiários poderem
remunerar (eventualmente até de forma diferenciada por tipo de informação, ou
em função do nível de sofisticação da informação em causa, ou mesmo pagar
apenas algum tipo de informação) a informação que lhes é dirigida.
Por outro lado, a relevância da recolha deste tipo de informação só será
verdadeiramente eficaz se tal constituir um processo sistemático, contínuo,
estruturado, organizado, consistente de recolha e tratamento de informação no e
para o território.
Resulta absolutamente imprescindível que os territórios possam ser
sensibilizados para a relevância deste posicionamento do território face à gestão do
conhecimento e à sua consolidação e armazenamento em forma de memória.

4 - A construção da memória informacional do território
Os agentes económicos e sociais e a administração pública presentes no
território dispõem de informação acumulada – de uma memória – sobre a história,
a aplicação de políticas e estratégias desenvolvidas no território pela
13
14

Cf. BESSON e POSSIN, 1999.
E inclusivamente por questões de confidencialidade e legalidade do tratamento de dados e pela a
necessidade de definição de autoridades de controle do seu funcionamento.
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administração e por eles próprios 15 referentes, muitas vezes a longos períodos de
tempo.
Memória dos agentes e da administração pública, sobre eles próprios e sobre o
território, entendida quer em termos de memória formal (institucionalizada,
organizada, documentada) quer em termos de memória informal (memória
colectiva e individual não sistematizada e não documentada).
A memória formal e sobretudo a memória informal dos agentes e da
administração é fortemente condicionante da percepção dos agentes sobre o
processo histórico do território, da sua apreciação sobre o processo e soluções de
desenvolvimento adoptadas no território e sobre a sua interpretação dos resultados
das políticas públicas e iniciativas privadas territorialmente implementadas. E,
consequentemente, condiciona a própria formação das expectativas dos agentes e
da administração em relação às possibilidades de desenvolvimento territorial
futuras.
O território é uma memória viva onde estão armazenadas, às vezes melhor às
vezes pior, muitas informações, por vezes estratégicas, e que por vezes não são
como tal reconhecidas.
O mesmo acontecendo com a apreciação e a avaliação das suas competências e
potencialidades que muitas vezes, no território, são apenas entendidas como
características.
Na maior parte dos casos, essa informação acumulada pelos agentes
económicos, sociais e institucionais e pela administração pública (em formato de
depósito ou eventualmente de arquivo) não está tratada, não foram desenvolvidos
nenhuns procedimentos de relacionamento entre os tipos de informação
acumulada. E, sobretudo, a informação muitas vezes não está tratada de forma a
permitir percepcionar inter-relações e relações causa efeito e a interpretação
estratégica das suas consequências e interdependências. E mais importante ainda,
essa informação está dispersa pela multiplicidade de agentes económicos e
instituições territorialmente presentes sem nenhum tipo de articulação ou sem
qualquer sistema de partilha ou permuta de informação entre si.
A articulação e a operacionalização dessa informação revela-se de grande valor
estratégico enquanto informação de apoio à decisão. Importa por isso
operacionalizar e estruturar a memória e o processo de memória do território.
A informação e a memória do território constituem um património invisível que
importa operacionalizar com intencionalidade estratégica. Pelo que se deve
possibilitar o surgimento no território de formas e soluções de partilha e
construção 16 dessa memória.
15

16

As organizações têm formas de memória, os próprios processos de decisão assentam em sistemas de
memória, ainda que por vezes de forma inconsciente (difusa, pouco nítida) pelo que importa
operacionalizar e sistematizar a memória institucional.
A memória é um processo contínuo e recorrente, assenta na consolidação e armazenagem organizada
de informação e conhecimento de momentos cronologicamente já passados e na acumulação e
tratamento da informação e conhecimento sobre o presente e sua articulação com as informações e
conhecimento passados. Possibilitando, através da articulação e relacionamento entre uns e outros,
desenvolver processos de previsão de resultados relativos a momentos futuros. A articulação da
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Os territórios têm uma memória (embora muitas vezes acumulada de forma
nem sempre consciente ou intencional), a questão coloca-se em operacionalizar
essa memória, operacionalizar redes de contacto e de informação entre os agentes
económicos e entre as instituições no território de modo a partilhar essas
memórias institucionais individuais e a fazer circular essa informação.
O território deverá ter e dispor de um repositório organizado e funcional das
decisões económicas sobre o território ou sobre os agentes económicos ou sectores
económicos territorialmente presentes que foram sendo tomadas ao longo do tempo
e que constituem a própria história do território. Um repositório sobre a (da)
história do território que possibilite como que, à semelhança do que deve acontecer
com as empresas, a avaliação de séries longas de tomada de decisão e a análise e
interpretação crítica dos casos de sucesso e insucesso diagnosticáveis no território.
Para além da prospecção e recolha externa de informação estratégica referida
no ponto anterior existe, assim, ainda no território uma multiplicidade de outros
tipos de informação, com relevância estratégica, que importa sistematizar e
organizar, operacionalizar e disponibilizar. O que deve ser assegurado através da
criação de uma memória 17 organizada no e sobre o território. O território deve
estar desperto para as fontes formais e para as fontes informais de informação e
conhecimento.
Os desenvolvimentos em matéria de TIC possibilitam e exigem a construção, a
constituição e a operacionalização da memória territorial.
O sistema territorial de inteligência económica deve estar ligado directamente
à memória e contribuir para a sua formação, e a informação por si gerada deve aí
ser depositada.
As TIC possibilitam uma maior facilidade não só na construção e organização
da memória mas também, e mais importante ainda, possibilitam a sua
informatização – a informatização da memória. Permitindo, no seu processo de
construção, condições completamente novas de funcionamento, maiores facilidades
no acesso a essa informação e novas possibilidades para conceber, no território,
mecanismos para a sua partilha e difusão. Criando condições para disponibilizar, a
um conjunto de beneficiários/destinatários rigorosamente identificados, muita da
informação reunida e produzida de forma dispersa no interior das instituições e
produzida pelos seus funcionários.
Tal, implica naturalmente não só uma avaliação, por parte de cada um dos
agentes envolvidos, sobre qual o tipo de informação que é partilhável e a que não
é 18, como exige procedimentos completamente novos em matéria de processamento
de informação e de concepção dos próprios circuitos e procedimentos

17

18

memória com a informação nova possibilita uma contextualização e um tratamento enriquecido dessa
informação.
Memória enquanto capacidade de associar as informações e o conhecimento previamente acumulado e
de estabelecer relações entre as informações dispersas (quer em termos sectoriais quer em termos do
local da sua acumulação).
Existem tipo de informação que dificilmente poderão vir a ser partilhadas entre os agentes
económicos (informação com relevância estratégica interna para cada organização), mas outras
poderão sê-lo, pelo menos depois de ter passado algum tempo.
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administrativos e processuais internos às instituições. Do ponto de vista da
administração pública exige também critérios especiais na definição dos domínios
a privilegiar na construção da memória e do nível de partilha público/privada da
memória. Nomeadamente, sobre o que não deve ser objecto de partilha e distinguir
informação fechada (não publicada), e com restrições e diferentes graus de acesso,
de informação aberta (disponível e partilhável, passível de ser partilhada).
A sistematização, construção e localização da memória – a localização da
unidade territorial de armazenamento e gestão da memória – deverá ficar
posicionada e ser desenvolvida no interior da administração pública do território
(no caso português, e tal como no caso do sistema territorial de inteligência
económica , nas comissões de coordenação regionais) e com participação directa das
autoridades político-administrativas presentes no território 19.
A esta unidade territorial de armazenamento e gestão da memória seriam
depois associados, mediante acordos formais de relacionamento e cooperação e com
base no suporte informacional e nas TIC, um conjunto de entidades, instituições e
representantes de empresas que funcionariam como unidades de acesso e
alimentação da memória e que teriam, cada uma delas, níveis específicos de acesso
à memória e à informação por ela produzida. As entidades e instituições
territorialmente presentes no território e representados naquilo que poderíamos
designar de Sistema Territorial de Armazenamento e Construção da Memória (ver
Figura 2) e que funcionariam como unidades de acesso e alimentação da memória
seriam, entre outras, as seguintes: Delegações regionais dos diferentes ministérios
da Administração Pública, câmaras municipais, universidades e centros de
investigação, associações empresariais, associações comerciais, associações de
municípios, associações de desenvolvimento local, agências de desenvolvimento
regional e regiões de turismo.

19

Quanto ao modelo de construção e localização da Unidade de Armazenamento e Gestão da Memória
outras alternativas seriam, em todo o caso, também possíveis, dependendo da opção do território e da
intencionalidade que este lhe procurar conferir. A sua concretização poderia ser conseguida através
da criação de entidades novas no território para exercer essa função (do tipo Gabinete da
Cidade/Região ou Observatório Regional, ou centralizá-la numa unidade de gestão dos parques
tecnológicos ou industriais ou em associações empresariais), no entanto, a solução pública é de longe
preferível.
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Figura 2 – Sistema territorial de armazenamento e construção da memória

MEMÓRIA

Unidade de
Armazenamento

Unidades de acesso e alimentação da memória
O Sistema Territorial de Armazenagem e Construção da Memória (STACM)
funcionaria assim como um modelo relacional reticular associado a um núcleo
central – a Unidade de Armazenamento e Gestão da Memória – interligado a
diferentes unidades/pontos de acesso à memória que funcionariam também como
unidades de alimentação da memória – as Unidades de Acesso e Alimentação da
Memória. Estas unidades, para além do acesso à memória e consequentemente aos
resultados produzidos pelo sistema territorial de inteligência económica que nela
estariam também armazenados (e a partir dela seriam geridos), contribuiriam
também para a formação da memória do território alimentando-a, em condições a
definir no âmbito próprio STACM, com informação com relevância territorial e
associada à actividade, função ou domínio específico de cada entidade/unidade de
acesso e alimentação da memória.
Cada uma destas entidades teria também a responsabilidade de redistribuir e
reencaminhar a informação, a que tem acesso, para outros destinatários (que
nalguns casos institucionalmente representaria no STACM, como seria o caso das
associações empresariais que representam o conjunto de empresas territorialmente
presentes que são suas associadas) no âmbito do domínio específico da sua
actividade. Fazendo com que a onda dos efeitos do STACM se repercutisse, ainda
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que de forma diferenciada, numa multiplicidade de agentes económicos, sociais e
institucionais presentes no território.
Naturalmente que, a possibilidade de concretização e construção do STACM
depende muito do nível de reconhecimento que os territórios forem capazes de ter
em relação ao valor estratégico da memória e da informação (inclusivamente em
termos de análise custo/benefício em relação aos custos da sua operacionalização e
disponibilização). Mas o STACM poderia ser um elemento muito importante para o
planeamento do território, para a definição de políticas públicas para o território e
enquanto estrutura de suporte para acumulação e a gestão do conhecimento no,
sobre e para o território.
Até porque muitas das iniciativas referidas no ponto 2 (ver Tabela 1),
iniciativas a promover para concretizar e implementar estratégias regionais para a
sociedade da informação, muito teriam a ganhar com a sua existência e estas
muito poderiam contribuir para a sua consolidação.
Entre os elementos que deveriam ser objecto de inclusão na memória do
território, e no que concerne por exemplo às políticas públicas aplicadas e em
aplicação no território, poderíamos destacar as seguintes:
i)
estudo e inventariação das intervenções territoriais realizadas para cada
tipo de problema, objectivo ou sector e avaliação estratégica dos
resultados alcançados 20;
ii)
recolha e análise de experiências realizadas noutros territórios
nacionais ou não, de implementação de políticas públicas 21 com os
mesmos objectivos das que vai procurar implementar no território –
benchmarking 22 de intervenções estratégicas;
iii)
identificação das políticas públicas em funcionamento ou em
implementação no território em cada sector, com uma preocupação
explicativa;
iv)
identificação das políticas públicas em funcionamento ou em
implementação no território nos diferentes sectores com relevância
directa e indirecta para outros sectores ou sector em relação ao qual se
vai procurar intervir;
v)
enquadramento de cada política no conjunto de políticas públicas em
funcionamento a montante ou a jusante no território;

20

21

22

A avaliação das políticas públicas deve assentar na utilização de diferentes tipos de indicadores
(DAUCÉ, 1998): i) Indicadores de realização (ao nível das acções); ii) Indicadores intermédios de
alteração de situação e de comportamento (ao nível dos objectivos operacionais); iii) Indicadores de
resultados (ao nível dos objectivos estratégicos); iv) Indicadores de desenvolvimento (ao nível dos
objectivos sectoriais ou gerais). Para além da questão da eficácia de cada política pública importa
também avaliar a política quanto à sua pertinência e coerência interna. Na medida em que, muitas
vezes o seu resultado é fortemente condicionado pela coerência do seu desenho interno.
Uma política pública é uma sequência organizada e coerente de acções que procuram dar resposta
mais ou menos institucionalizada a uma situação considerada como problemática (NOCHE, 1992).
Estudo de boas práticas.
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vi)

vii)

viii)

ix)
x)
xi)

xii)

xiii)
xiv)

xv)

23

24

25

26

27

28

identificação da escala pertinente para cada intervenção e concepção de
modelos de articulação entre as diferentes intervenções a diferentes
escalas territoriais 23;
avaliação das possibilidades de articulação vertical e horizontal com
outras políticas públicas e instrumentos de política (identificação de
zonas de sobreposição, acções de reforço e actuação conjunta, áreas de
intervenção autónoma, identificação de áreas e temáticas ainda não
abrangidas pelas políticas ou intervenções já desenvolvidas ou em
funcionamento;
relativamente a cada território identificar os agentes/actores com
relevância ou responsabilidade directa e indirecta na área ou temática
em causa 24;
avaliação das alternativas possíveis em termos de política pública;
reflexão sobre opções 25 entre alternativas possíveis de intervenção de
natureza essencialmente pública, privada ou mista 26;
valorizar e estimular as parcerias no momento de concepção e de
execução das políticas mas individualizar e autonomizar a
unidade/instituição/nível de decisão responsável pela sua gestão e
execução;
identificação do nível político-administrativo adequado para localizar a
unidade de gestão da política e conceber os mecanismos de articulação e
tutela 27;
identificação das fontes de financiamento potenciais já existentes;
conceber um modelo de avaliação que permita desenvolver processos
frequentes de avaliação do nível de execução das políticas em execução
no território 28;
apoio à reflexão sobre quais deverão ser os executantes/beneficiários de
cada uma das diferentes políticas públicas a implementar no território e

A concepção de políticas públicas territoriais caracteriza-se pela coexistência de vários níveis
hierárquicos de decisão pública (GILBERT, 1996), pela elaboração concertada de programas de acção
concertada, por uma participação concertada de programas de acção, por uma participação conjunta
no seu financiamento e por uma forma de gestão de tipo contratual (PEYREFITTE, 1998).
As políticas públicas territoriais implicam a existência de diferentes intervenientes na escolha das
acções a financiar. De uma pluralidade de interesses individuais a negociação deverá fazer emergir
um programa e uma política que deverá ser desenhada em coerência com as outras políticas públicas
em funcionamento.
A procura de um equilíbrio entre os interesses e as opções existentes em alternativa não deverá
resultar de uma optimização clássica mas antes de uma racionalidade de procedimento que permita
encontrar uma solução satisfatória em termos globais (ORSINI, 1998).
Cada política pública territorial tem implicações necessariamente numa multiplicidade de bens
públicos e bens privados e deverá ser levada em consideração esta dimensão de interdependência. A
concepção das políticas públicas territoriais deve ter em conta os modelos e as lógicas de
relacionamento existentes entre os agentes do território.
As características e especificidade organizacionais do processo de elaboração e concepção das
políticas públicas, as modalidades organizacionais e formas como as diferentes instituições interagem
determina fortemente a natureza dos resultados que poderão vir a ser alcançados.
Estabelecer valores esperáveis/desejáveis para cada período temporal a partir da data da
implementação da política – definir antes do início da sua implementação o impacte desejável da
política. Definir o tipo de efeitos que cada política procura alcançar (ex: reforço da coesão territorial,
promoção da competitividade do território, valorização de determinado sector económico, etc.).
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sobre quais as articulações potenciais a promover entre executantes e
beneficiários.
E, neste sentido, a Unidade de Armazenamento e Gestão da Memória, e
consequentemente o STACM poderia inclusivamente fazer propostas sobre as
estratégias a implementar no território, e desenvolver no território uma cultura de
gestão e decisão participativa.

Conclusões
As tecnologias de informação e comunicação não asseguram só por si a
materialização no território das suas potencialidades mas constituem um
instrumento privilegiado de valorização do tecido produtivo e institucional dos
territórios locais e regionais. Possibilitando, entre outros aspectos, a
implementação no território de sistemas selectivos de recolha, armazenamento e
gestão de informação e a sofisticação e a operacionalização dos processos de
memória do território e dos seus agentes.
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As politicas públicas no
desenvolvimento da Sociedade da
Informação em Portugal*
Luís Pereira **

Resumo
Numa altura em que se discute e procura redefinir o papel que o Estado
Providência deve desempenhar na sociedade, um novo domínio de actuação - a
Sociedade da Informação - impôs-se, num curto espaço de tempo, através,
precisamente, da utilização de um dos mecanismos de intervenção deste modelo de
Estado: as políticas públicas. Partindo deste enunciado, procuraremos apresentar
nesta comunicação:
1. o que se entende por Sociedade da Informação e a forma como a discussão
sobre esta problemática evoluiu, levando ao surgimento de novos conceitos;
2. o modelo de Estado Providência tem nas políticas públicas uma das suas
formas de acção, actuando através da institucionalização de funções de
regulação na área económica, de modo a relançar a "procura global
efectiva", criando condições propiciadoras de efeitos de externalidade e
actuando por forma a corrigir as disfuncionalidades do mercado;
3. como houve uma apropriação, pelo discurso político, na U.E., da expressão
Sociedade de Informação, utilizando-a para designar uma nova área de
actuação;
4. o processo de elaboração e implementação das políticas públicas em
Portugal no domínio da Sociedade da Informação.

* Esta comunicação insere-se na investigação desenvolvida no âmbito de uma dissertação de Mestrado

em Administração e Políticas Públicas (ISCTE), coordenado pelo Professor Doutor J. Mozicaffredo. A
dissertação de Mestrado é orientada pela Professora Doutora Maria de Lurdes Rodrigues.
** Reitoria da Universidade de Lisboa, correio electrónico: ex-ip226276@clix.pt.

292

1 – Da sociedade da informação à economia do conhecimento
A expressão Sociedade da Informação remete-nos para o campo das novas
tecnologias, designadamente, da informação e da comunicação, e aparece associada
à parte visível e popularizada deste vasto e prolixo conjunto de novas técnicas,
transformadas em elementos e ferramentas incorporadas em n produtos e
actividades do nosso dia a dia, que são esses dois instrumentos, hoje
indissociáveis, o computador (nas suas componentes de hardware e software ) e a
Internet.
A utilização desta expressão surgiu no contexto da discussão académica sobre a
emergência de uma sociedade da informação (FORESTER, 1990; LYON, 1992;
WEBSTER, 1995; MARTIN, 1995; HEAP et al , 1995; e DUTTON et al, 1996). Esta
discussão podia ser enquadrada em duas linhas diferentes de debate e análise: ou
na linha de se considerar que o seu aparecimento resultaria da evolução técnica, já
que, numa perspectiva de determinismo tecnológico, a utilização das novas
tecnologias da informação (neste caso, hardware e software ), estaria a dar origem,
à semelhança dos ciclos económicos de Kondrotiev, ao surgimento de uma nova
revolução industrial e de uma nova sociedade; ou, na linha da problemática do pós
industrialismo, se considerar que ela seria a nova sociedade que estaria a emergir.
Nessa altura, ainda a Internet não tinha assumido o papel que desempenha
actualmente. De facto, só em 1983, o protocolo TCP/IP foi adoptado como padrão
das comunicações entre redes e começou a desenvolver-se, na vertente civil, a
ARPANET, antecessora da nova rede que será incrementada à dimensão e escala
mundial, sobretudo, após 1993, com o desenvolvimento da linguagem HTML e o
lançamento do World Wide Web – WWW (EVERARD, 2000).
Hoje, a convergência das tecnologias de informação com as de comunicação
conduziu à emergência de um novo sector de actividade económica, relacionado
com a produção, tratamento e difusão de informação - o sector das tecnologias da
informação e comunicação (TIC). Este sector, com os seus impactos positivos em
termos de emprego, valor acrescentado, I&D e comércio 1, gera não só produtos e
serviços que se impuseram de forma transversal a todos os outros sectores de
actividade, como também, pela generalização do uso das novas tecnologias,
funciona como elemento indutor da mudança quer em termos de organização das
empresas, permitindo ganhos de eficiência, quer em termos do modo de organizar a
produção e de trabalhar, permitindo ganhos de produtividade. Ao mesmo tempo, ao
permitirem a difusão e circulação em tempo real da informação, tornaram-se um
dos principais veículos e motores do actual processo de globalização (SOETE,
2000a; GIDDENS, 2000).
O crescimento deste sector, a par da acção conjunta dos vários processos de
alteração que induziu e dos novos tipos de serviços e das novas modalidades de
comércio que permitiu, relançou o debate sobre o surgimento de algo novo, numa
1

OCDE (2000), Measuring the ICT Sector – Information Society .
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perspectiva mais ampla e global. Os defensores da sociedade capitalista ligados
aos sectores da chamada “Nova Economia”, os conglomerado dos subsectores
convergentes dos media , dos .com e dot.com , das empresas das tecnologias da
informação (produtoras de hardware e de software ), e das telecomunicações
(telefone fixo e móvel e redes de TV por cabo ou satélite), tendem a considerar os
desenvolvimentos das sociedades actuais como um sinal e reflexo da importância
deste sector (SILVA, 2000). Para CASTELLS (1998), num contexto de
reestruturação do capitalismo, a capacidade de gerar, tratar e aplicar informação,
fundada sobre o conhecimento, constitui-se como o elemento fundamental, que
estaria a levar ao surgimento da sociedade informacional, no contexto da economia
global informacional. Para GALLAIRE (2000), estamos a caminhar para uma
economia do saber. Segundo SOETE (2000b), encontra-se a emergir uma economia
baseada no conhecimento, em que este apesar de apresentar algumas
características específicas, pode ser “produzido” e usado na produção de outros
bens, e até mesmo na produção de si mesmo, tal como outro qualquer bem de
capital, podendo-se, igualmente, aplicar princípios económicos à “produção” e
“troca” de conhecimento. Também LINDLEY (2000), considera que se está a
desenvolver uma economia do conhecimento e a surgir uma sociedade do
conhecimento, com importantes consequências nos mercados de trabalho, no
desenvolvimento e aquisição de novas competências e qualificações e na
possibilidade de surgirem novos fenómenos de exclusão social.

2 - O Estado Providência e as políticas públicas
Perante este algo de novo que se encontra a emergir, consideramos que a
sociedade ao interagir com estas novas questões, num processo de moldagem
recíproca, procura encontrar soluções e respostas no âmbito da esfera de acção do
Estado, nomeadamente, no modelo do Estado Providência, através das políticas
públicas que ele incrementa.
No momento em que se discute e procura redefinir o papel que o Estado
Providência deve desempenhar na sociedade (PIERSON, 1995; MISHRA, 1995;
MOZZICAFREDDO, 1997; ESPING-ANDERSEN, 2000; KUHNLE, 2000), as
políticas públicas surgem como respostas e acções aos problemas e às necessidades
dessa mesma sociedade. Com efeito, MOZZICAFREDDO (1997), considera o Estado
Providência como um modelo cuja dimensão estrutural constitutiva, nas sociedades
contemporâneas, assenta, em primeiro lugar, num conjunto de normas que
implicitamente estabelecem um modelo contratual de acção e, em segundo lugar,
na consolidação da institucionalização das funções de regulação, na área social,
económica e política.
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Assim, segundo MOZZICAFREDDO (1997), existem quatro grandes grupos de
políticas públicas que têm por objectivo concretizar as funções de regulação e
estímulo à actividade económica:
1. por um lado, as políticas de orientação e dinamização macroeconómica e as
políticas de investimentos públicos para relançar a “procura global
efectiva” e, por outro lado, as políticas de regulação dos níveis de consumo
e do crescimento da economia nacional, incrementadas quer por imposição
governamental, quer através de um processo de negociação;
2. por um lado, as políticas destinadas à criação de condições propiciadoras de
efeitos de externalidade (nomeadamente infra-estruturas e serviços de
apoios à actividade económica, à produção industrial e agrícola e
exportação nacional, subsídios às empresas e sistemas de incentivos à
reestruturação e diversificação industrial e agrícola), e, por outro lado, as
políticas de intervenção directa no domínio da competitividade da
actividade empresarial, face aos mercados internacionais (em particular na
área da inovação tecnológica, qualificação e reconversão profissional da
mão-de-obra);
3. as políticas de regulação, por via de controlo, estímulo e intervenção
administrativa nas actividades económicas e, principalmente, nas
disfuncionalidades do mercado, nomeadamente: i. a protecção do
funcionamento do mercado (através de instrumentos de correcção e
protecção da concorrência empresarial), a intervenção no mercado laboral
(legislação laboral, reconversão profissional), e a orientação dos factores
(preços, salários, taxas de juro), intervenientes no mercado; ii. o
complemento das actividades do mercado, como estímulos à rentabilidade
empresarial e medidas de reequilíbrio financeiro das unidades económicas
e sistemas de incentivos à produção e à criação de postos de trabalho; iii. a
substituição do mercado, tais como o processo de intervenção económica
directa e indirecta (sector público, sector privado com participação pública,
procura pública de bens e serviços produzidos pelo sector privado,
orientação de capitais para sectores estratégicos, etc.); iv. a compensação
das disfuncionalidades do mercado tanto em matéria de funcionamento
empresarial, como em matérias de dificuldades da situação laboral e
remuneratória da mão-de-obra, sobretudo nos sectores com problemas de
rentabilidade e competitividade;
4. a necessidade de, por vezes, com base nos parâmetros do desenvolvimento
económico e social, ser necessário compatibilizar lógicas e interesses
diferentes, o que leva a que o papel do Estado seja orientado em torno dos
aspectos e interesses (sociais e económicos) que podem ser mais facilmente
generalizáveis do ponto de vista das capacidades da economia nacional.
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3 - A Sociedade da Informação como um novo domínio de
actuação da U.E.
As primeiras referências à Sociedade da Informação na U.E. apareceram, em
1993, no Livro Branco sobre Crescimento, Competitividade e Emprego , em que se
reflectia sobre o modelo de crescimento que devia ser adoptado para a U.E e se
procuravam delinear estratégias para o seu futuro, no contexto de se considerar
que ela poderia contribuir para desenvolver a competitividade do tecido económico
europeu, por forma a poder fazer face ao problema do crescente desemprego.
Depois, e na sequência das recomendações apresentadas nesse livro, a Sociedade
da Informação foi objecto do designado "Relatório Bangemann" 2, aprovado pela
Comissão. Nesse momento, a Sociedade da Informação transpôs o patamar de
assunto a ser considerado na agenda política da U.E. para ficar, de forma
definitiva, inscrito na mesma. Na sequência das recomendações desse Relatório,
surgiu o primeiro plano de acção no sentido de promover o seu desenvolvimento e
as primeiras, ainda que incipientes, estruturas de apoio. Depois, quando surgiram
os primeiros documentos dos grupos de especialistas, convidados pela Comissão
Europeia a reflectir sobre estes assuntos, como o “Fórum Sociedade da Informação”
ou o “Grupo de Peritos de Alto Nível”, e quando a sua influência se começou a fazer
sentir no complexo processo de preparação de documentos pela Comissão Europeia,
foram introduzidos novos elementos e novos factores que, até essa altura, ainda
não tinham sido ponderados, reconduzindo a apreciação destas questões de um
patamar de natureza quase estritamente técnica para um patamar de natureza
mais social.
Ao longo deste processo, as várias e diferentes questões que foram sendo
apresentadas como as que iriam conduzir ao surgimento de uma nova sociedade,
acabaram, a partir de uma certa altura, por começar a ser designadas, no seu
diversificado e prolixo conjunto, como os assuntos da Sociedade da Informação.
Verificou-se assim uma apropriação, pelo discurso político, da designação
Sociedade da Informação que circulava nos meios académicos no contexto dos
debates já referidos, para a transformar num “chapéu” sob o qual se colocou um
novo domínio de actuação que, ao reunir os assuntos relacionados com a Sociedade
da Informação, acabou, por defeito, por receber essa designação.
Este novo domínio de actuação corresponde assim, no sentido estrito, às
questões que deveriam ter servido de suporte ao desenvolvimento da Sociedade da
Informação e que já tinham sido identificadas nas recomendações do “Relatório
Bangemann”: em primeiro lugar, as infra-estruturas, os elementos da sociedade da
informação (redes, serviços básicos e aplicações); em segundo lugar, os serviços da
sociedade da informação; em terceiro lugar, as novas questões que surgiram com o
desenvolvimento desta infra-estrutura e destes serviços e que deverão levar ao
2

COMISSÃO EUROPEIA (1994), A Europa e a sociedade global da informação - Recomendações ao
Conselho Europeu .
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repensar dos direitos de propriedade intelectual; em quarto lugar, os mecanismos
de segurança e protecção jurídica e electrónica, no sentido de proporcionar o
desenvolvimento destas infra-estruturas e destes serviços de forma a respeitar os
direitos referidos e proteger os designados objectivos de interesse público. Mas,
num sentido mais lato, a Sociedade da Informação é um domínio de actuação da
U.E., http://europa.eu.int/information_society/index_pt.htm, cuja acção, indutora
de mudança, se faz sentir de forma horizontal noutros domínios, sendo os mais
relevantes, a montante, as áreas da educação e a formação, e a jusante, as áreas
das políticas sociais e emprego e de transformação dos modos e organização do
trabalho.
As questões relativas à Sociedade da Informação foram abordadas, de forma
directa, num elevado número de Comunicações elaboradas por diversas Direcções
Gerais da Comissão, assim como em alguns Livros Verdes e em alguns Livros
Brancos, sendo equacionadas em função das mais diversas áreas e perspectivas, ou
indirectamente, em partes ou capítulos de documentos em que se abordavam
outros assuntos. Estes diversos documentos, produzidos e enquadrados no contexto
do método de governação comunitário, nomeadamente, do processo de decisão,
conduziram à adopção de um conjunto de políticas públicas para desenvolver a
Sociedade da Informação na U.E., incrementados sobretudo através de diversas
iniciativas de regulamentação e também da utilização de alguns instrumentos
financeiros, como os Programas de Iniciativa Comunitária para as iniciativas
transnacionais ou os Fundos Estruturais para as iniciativas promovidas pelos
Estados membros que deles beneficiem.

4 - A Sociedade da Informação em Portugal
4.1 - As primeiras iniciativas para incrementar a Sociedade da
Informação
À semelhança do que aconteceu na U.E., a Sociedade da Informação, como um
novo domínio de actuação, é um fenómeno recente em Portugal. A política de
orientação estratégica para este sector só surgiu em 1995, com o Programa do XIII
Governo Constitucional. Os objectivos que o Governo se propunha atingir neste
domínio eram: a) reforçar a infra-estrutura científica e tecnológica no sentido de
vir a fornecer os meios informacionais necessários para assegurar a
competitividade do País na sociedade da informação em que nos integramos; b)
desenvolver a oferta e utilização das Tecnologias de Informação (TI), pelos
cidadãos e pelas empresas, fomentar a integração das empresas nas redes globais
de subcontratação de produtos e serviços e facilitar o acesso dos cidadãos e das
famílias às redes telemáticas; c) utilizar as TI para racionalizar/modernizar a
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Administração Pública, criando um programa integrado de modernização da
Administração Pública que terá por referência o primado do cidadão utente e como
suporte a infra-estrutura de sistemas e tecnologias de informação; d) formar para
a Sociedade da Informação: por um lado, promovendo nas alterações curriculares
do sistema educativo, a par da política de difusão do conhecimento científico e
tecnológico, a generalização da formação na utilização das tecnologias de
informação, facultando progressivamente os meios tecnológicos e pedagógicos
adequados; por outro lado, lançando programas específicos de valorização e de
reconversão profissionais, tendo em conta as novas exigências funcionais da era da
informação.
A Lei Orgânica do XIII Governo Constitucional introduziu no elenco
governativo o novo Ministério da Ciência e Tecnologia que foi incumbido de
acompanhar e dinamizar o domínio da Sociedade da Informação. Foi também
criada a, depois, designada "Iniciativa Nacional para a Sociedade das Informação"
e a primeira estrutura de apoio em relação às questões da Sociedade da
Informação, a "Equipa de Missão para a Sociedade da Informação" que conduziu o
processo de preparação do Livro Verde para a Sociedade da Informação . Fruto do
amplo debate que este assunto despertou na sociedade portuguesa, este Livro
Verde acabou por ser como que uma súmula, uma espécie de balanço ou ponto da
situação, do levantamento que foi efectuado pelos intervenientes em cada uma das
onze áreas que foram objecto de estudo 3, tendo sido tratados mais de 56 assuntos e
apresentadas 72 propostas de medidas, susceptíveis de serem executadas. Foram
assim abordadas não só as questões relacionadas com a Sociedade da Informação,
como um domínio de intervenção, nomeadamente, as infra-estruturas - redes,
serviços básicos e aplicações (no capítulos 10.), os novos serviços da sociedade da
informação (nos capítulos 2., 3., 5. e 7.), os direitos de propriedade intelectual (no
capítulo 9.), os novos mecanismos de protecção jurídica e electrónica e de
segurança (nos capítulos 8. e 9.), como também as questões que ela induz quer a
montante, como a necessidade de alterar o tipo de ensino e formação (capítulo 4.),
quer a jusante, como as alterações no mundo do trabalho (capítulos 5. e 6.), como
as políticas sociais para integrar e evitar a exclusão (capitulo 1. e 8.), e,
finalmente, as políticas de I&D.
Conforme os objectivos enunciados no programa do governo se foram
conjugando e coordenando com as propostas de medidas apresentadas no âmbito do
Livro Verde, as questões relacionadas com a Sociedade da Informação definiram
um novo domínio de intervenção, transversal a quase todas as áreas governativas.
O desenvolvimento da Sociedade da informação, no período de 1996-1999, foi assim
incrementado através da prossecução de uma política pública para promover este
3

1. A democraticidade da Sociedade da informação; 2. O Estado Aberto; 3. O Saber Disponível; 4. A
Escola Informada: Aprender na Sociedade da Informação; 5. A Empresa na Sociedade da Informação;
6. O Emprego na Sociedade da Informação; 7. O Mercado e a Indústria da Informação; 8. Implicações
Sociais da Sociedade da Informação; 9. Implicações Jurídicas da Sociedade da Informação; 10. A
Infra-estrutura Nacional de Informação; 11. A Investigação e Desenvolvimento na Sociedade da
Informação.
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novo domínio de intervenção e as questões com ele relacionadas, que se traduziu
no lançamento de um conjunto de medidas intersectoriais, de acordo com a
orientação estratégica definida nos objectivos anuais apresentados nas Grandes
Opções do Plano.
O conjunto de medidas intersectoriais que foram incrementadas, num total de
dez tipos de iniciativas diferentes, procuraram atingir grandes metas, como: 1.
desenvolver as infra-estruturas da Sociedade da Informação (a liberalização da
infra-estrutura de telecomunicações e a criação da "Rede Ciência Tecnologia e
Sociedade-RCTS"), por forma a permitir uma ampla difusão da utilização das
novas tecnologias de informação e comunicação; 2. equipar as escolas com
computadores e ligação à Internet, criando assim uma infra-estrutura fundamental
para desenvolver a utilização destas novas tecnologias (o "Programa Internet na
escola"); 3. combater a info-exclusão quer das famílias de menores rendimentos
estimulando a aquisição de equipamentos informáticos, quer dos cidadãos com
necessidades especiais (a "Iniciativa Computador para todos" e a "Iniciativa para
os Cidadãos com Necessidades Especiais na Sociedade da Informação"); 4.
promover projectos pedagógicos nesta área, formar professores e promover
iniciativas de produção de conteúdos educativos ("Programa NÓNIO-Século XXI");
5. promover o desenvolvimento do comércio electrónico, assegurando a protecção
dos dados pessoais, o reconhecimento das assinaturas digitais e restantes assuntos
relacionados com o surgimento deste novo serviço (a "Iniciativa Nacional para o
Comércio Electrónico"); 6. apoiar o incremento das diversas matérias relacionadas
com a Sociedade da Informação como factor de desenvolvimento de base regional
("Programa Cidades Digitais"); 7. promover a modernização da Administração
Pública, através da utilização e generalização dos novos serviços da Sociedade da
informação (apoio à modernização da Administração Pública); 8. adequar a matriz
jurídica portuguesa aos novos serviços da Sociedade da Informação.
Após o sucesso deste arranque inicial e no sentido de procurar prosseguir as
iniciativas já em fase de execução, este novo domínio de intervenção foi incluído no
processo de preparação dos documentos de planeamento a médio prazo, como um
dos domínios prioritários, sendo enquadrado no âmbito dos Programas
Operacionais apoiados pelo terceiro Quadro Comunitário de Apoio, assegurando
assim a captação de verbas provenientes dos Fundos Estruturais, para concretizar
os seus projectos de acção.

4.2 - A Sociedade da Informação nos documentos de planeamento
estratégico
a) O Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES)
O Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES) – Uma
visão estratégica para vencer no século XXI , começou a ser preparado em 1998 e
era uma proposta de orientação quanto às grandes linhas de actuação pública para
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o período entre 2000 e 2006: apresentava um diagnóstico da situação económico e
social portuguesa, identificava um conjunto de prioridades de acção e procurava
definir uma visão estratégica, a incrementar nesse período.
Neste documento considerava-se que a economia portuguesa, para poder
aproximar-se das actividades, factores de competitividade e tecnologias que se irão
manter como dinâmicas e estruturantes na economia mundial para além de 2006,
deveria incrementar uma "Visão de transformação Estrutural" , designadamente,
através de: 1. reforçar a “clusterização” da economia em torno de um conjunto de
pólos fortemente competitivos; 2. apostar na diversificação de actividades
industriais e de serviços assim como na ascensão na “cadeia de valor” dos
principais clusters existentes ou com possibilidade de serem estruturados; 3.
ampliar a dinâmica de criação de empregos; 4. desenvolver actividades
relativamente protegidas da competição internacional.
Em relação aos vários exemplos que eram apresentados como dinamizadores da
"transformação estrutural" da economia, interessa-nos destacar duas situações. A
primeira, prende-se com o papel central e dinamizador de um novo cluster , a criar
a partir de pólos da indústria e dos serviços associados ao software , às
comunicações, ao audiovisual e aos serviços informáticos. A segunda, prende-se
com "uma dinâmica de actividades" favoráveis à criação de emprego, tendo como
centro as tecnologias de informação e telecomunicações que dinamizariam outros
vectores.
b) O Plano de Desenvolvimento Regional (PDR)
O Plano de Desenvolvimento Regional (PDR), o instrumento de negociação de
Portugal com a Comissão Europeia, relativo ao apoio estrutural da União ao nosso
país, no período de 2000-2006, foi elaborado na sequência do Plano Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social (PNDES) e beneficiou, na sua preparação, do
processo de planeamento iniciado por este, em 1998, e do profundo debate então
desencadeado. Este Plano que foi preparado de acordo não só com os novos
Regulamentos dos Fundos Estruturais, aprovados com a reforma de 1999, mas
também com as propostas da Comissão, adoptadas no âmbito do documento
estratégico Agenda 2000, deu origem, no decurso do processo negocial comunitário,
ao Quadro Comunitário de Apoio (QCA) 2000 - 2006 .
Este Plano que teve como ponto de partida as orientações estratégicas definidas
no PNDES, tinha como objectivo geral superar, no quadro de uma geração, os
atrasos estruturais que ainda separam Portugal dos restantes países da U.E.. Para
poder prosseguir este objectivo geral, este Plano adoptou, em termos da sua
própria organização, algumas inovações significativas, de que destacamos duas
orientações: “adoptar um novo modelo de gestão territorial que, valorizando
significativamente as intervenções de âmbito regional, integra nas Intervenções
Operacionais regionais do Continente valências muito significativas de actuações
sectoriais e de valorização dos espaços naturais ” e “ instituir dimensões
estratégicas e operacionais de natureza transversal relevantes para a prossecução
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dos objectivos definidos, onde se destacam a sociedade de informação, a valorização
da sustentabilidade ambiental e a igualdade de oportunidades.”.
A sistematização das prioridades deste Plano, já em si uma componente da
estratégia de desenvolvimento que foi definida, traduziu-se num conjunto de
objectivos que devem ser entendidos de forma não autónoma, privilegiando-se a
sua complementaridade: “1. Elevar o Nível de Qualificação dos Portugueses,
Promover o Emprego e a Coesão Social ; 2. Alterar o Perfil Produtivo em direcção
às Actividades do Futuro ; 3. Afirmar a Valia do Território e da Posição
Geoeconómica do País ; 4. Promover o Desenvolvimento Sustentável das Regiões e a
Coesão Nacional.” . Estes objectivos são enquadrados por 17 Intervenções
Operacionais (10 sectoriais e 7 regionais) e, como é referido “(...) o desafio que
inteiramente se assume neste Plano de Desenvolvimento Regional corresponde a
ultrapassar a tradicional separação entre domínios de intervenção da
Administração Pública para promover, com determinação, a territorialização das
políticas públicas sectoriais e regionais que visam o desenvolvimento económico e
social.” 4. Neste documento não só foi reconhecida a importância estratégica para o
desenvolvimento do país do domínio Sociedade da Informação , como também lhe foi
concedido, tal como aconteceu com outros 9 sectores considerados prioritários, uma
Intervenção Operacional , a Intervenção Operacional Sociedade da Informação.
c) O Programa do XIV Governo Constitucional
O Programa do XIV Governo Constitucional apresentava um conjunto de novas
prioridades, a primeira das quais consistia numa "(...) aposta total na plena
integração de Portugal na sociedade de informação e conhecimento.". Devido ao
carácter transversal desta nova área de actuação, a sociedade da informação e as
questões com ela relacionadas, estarão presentes em quase todas as áreas de acção
governativa, apresentadas no programa do Governo, quer no III. Capítulo, nas
políticas sociais, (por exemplo, na educação, na formação ao longo da vida e na
promoção da empregabilidade, na saúde, nas políticas integradas de juventude,
nas políticas de reforço da oportunidade de igualdades para cidadãos com
deficiências), quer no IV. Capítulo, nas políticas de desenvolvimento da economia
(por exemplo, nas políticas de promoção de infra-estruturas de comunicação, nas
políticas para promover a competitividade das empresas e a sua adaptação às
novas condições do mercado), quer no V. Capítulo, nas políticas de consolidação da
democracia (por exemplo, na reforma do Estado e da Administração Pública, na
consolidação das autonomias regionais, nas políticas para a ciência, para a cultura
e para as estruturas comunicacionais).
Os Objectivos do Programa do Governo para a sociedade da informação
apontavam para a concretização de várias acções estruturantes, dirigidas a
situações muito específicas e concretas, como: 1. Promover a generalização do uso
da Internet; 2. Estender o "Programa Cidades Digitais" a todo o país; 3. Aprovar e

4

Cap. III-14.
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executar um programa que conduza à multiplicação dos conteúdos portugueses na
Internet; 4. Lançar um processo nacional de formação e certificação de
competências básicas em tecnologias da informação; 5. Associar o diploma de
competências básicas em tecnologias da informação à conclusão da escolaridade
obrigatória; 6. Concretizar o princípio do guichet único para cada acto
administrativo; 7. Reduzir drasticamente o uso de papel como suporte de
informação pela Administração Pública, generalizando-se os suportes digitais para
comunicação ou arquivo; 8. Promover a disponibilização através da Internet de
toda a informação publicada por entidades públicas; 9. Agir no sentido de pelo
menos 25% das transacções do Estado venham a ser efectuadas em modalidades de
comércio electrónico; 10. Lançar e executar o primeiro Plano Nacional das Autoestradas da Informação, estimulando a oferta, a interconexão, o uso e a regulação
de redes de banda larga; 11. Lançar um Programa de Investigação,
Desenvolvimento e Demonstração no domínio do tratamento em computador da
língua portuguesa.

4.3 - Os novos instrumentos para desenvolver a Sociedade da
Informação
a) As novas estrutur
estruturas
as de apoio
Após a tomada de posse do XIV Governo Constitucional e face às
responsabilidades acrescidas que foram atribuídas no Programa do Governo a esta
nova área, tornou-se necessária uma efectiva articulação política entre os membros
do governo em relação a esta matéria. O Ministro da Ciência e Tecnologia que já
estava mandatado para promover a dinamização, coordenação e acompanhamento
da actuação governativa nesta matéria viu serem aumentadas as suas
competências nesta matéria. Por outro lado, para apoiar o Ministro da Ciência e
Tecnologia no seu mandato e uma vez que a "Equipa de Missão para a Sociedade
da Informação" tinha cessado as suas funções, foi decidido criar, junto do Ministro
e por ele presidida, a "Comissão Interministerial para a Sociedade da Informação",
http://www.cisi.mct.pt/, constituída por Núcleos para a Sociedade da Informação,
representado todos os Ministérios, à semelhança do que havia sido feito, com êxito,
quando foi necessário resolver o, designado, "problema informático do ano 2000".
Entretanto, o Observatório das Ciências e Tecnologias, http://www.oct.mct.pt/,
foi incumbido do acompanhamento dos desenvolvimentos em matéria de sociedade
da informação em Portugal, nomeadamente, através da produção de indicadores,
da recolha e tratamento de informação e documentação e da análise de políticas,
medidas e acções, no respeito das competências de outras entidades e em
articulação com o Instituto Nacional de Estatística, http://www.ine.pt/, e o
Instituto de Comunicações de Portugal, http://www.icp.pt/.
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b) O Programa Operacional Sociedade da Informação
O Programa Operacional Sociedade da Informação foi estruturado, no âmbito do
Quadro Comunitário de Apoio III, como um programa base que desempenhará duas
funções complementares 5. Em primeiro lugar, além das acções previstas no seu
âmbito, exercerá também um papel de dinamização estratégica das acções que
estão previstas, em relação a esta área, em outras intervenções operacionais
sectoriais. Em segundo lugar, é um programa nacional com componentes sectoriais
desconcentradas nos programas regionais em duas vertentes: o desenvolvimento de
Regiões e Cidades Digitais que se articulam com o eixo 2 do programa nacional e o
desenvolvimento das medidas de um Estado Aberto que se articulam com o eixo 3
do programa nacional. O Ministério da Ciência e Tecnologia é a entidade
responsável pela execução das medidas deste programa, contando com a
colaboração do Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública na
execução da Medida 3.1.
Desde o início deste programa, no Eixo 2 - Portugal Digital,
http://www.posi.mct.pt/, foram lançados os seguintes concursos: no âmbito da
medida 2.1.-Acessibilidades, sob a designação "Espaços Internet", foi lançado um
concurso para financiamento de projectos de criação de espaços públicos de acesso
à Internet em todos os municípios do país; no âmbito da medida 2.2.-Conteúdos,
sob a designação, "Conteúdos.pt", foi lançado um concurso para financiamento de
projectos de produção ou disponibilização de conteúdos portugueses de interesse
público em formato digital; no âmbito da medida 2.3.-Projectos Integrados, sob a
designação "Cidades Digitais", foi lançado um concurso para financiamento de
projectos integrados que reunam várias entidades públicas e privadas para cidades
do país.
As questões relativas à Sociedade da Informação são igualmente objecto de
medidas nos outros programas operacionais sectoriais, nomeadamente no
Programa Operacional da Educação (PRODEP III), no Programa Operacional do
Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (POEFDS), no Programa
Operacional da Saúde (Saúde XXI), no Programa Operacional da Cultura (POC) e
no Programa Operacional da Economia (POE).
c) O Plano de Acção – "Iniciativa Internet"
Uma vez que a Internet, pelas suas múltiplas e diversas características, foi
assumindo, no contexto das várias matérias e questões que genericamente se
designam de Sociedade da Informação, uma função cada vez mais importante, ao
ponto de se tornar, ela própria, em relação ao contexto em que surgiu, como um
factor de desenvolvimento estratégico, foi lançada, em Agosto de 2000, a
5

Este programa tem a seguinte estrutura: Eixo prioritário 1 - Desenvolver competências, Medida 1.1. Competências Básicas (FSE); Medida 1.2. - Formação Avançada (FSE); Medida 1.3. - Investigação e
Desenvolvimento (FEDER); Eixo prioritário 2 - Portugal Digital, Medida 2.1. - Acessibilidades
(FEDER); Medida 2.2. - Conteúdos (FEDER); Medida 2.3. - Projectos Integrados: das Cidades Digitais
ao Portugal Digital (FEDER); Medida 2.4. - Acções integradas de formação (FSE); Eixo prioritário 3 -
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"Iniciativa Internet" e adoptado o documento orientador do respectivo plano de
acção. Com esta Iniciativa, convergiram para um só Plano de Acção todas as
questões relacionadas com a Internet que anteriormente estavam repartidas por
diversas áreas de actuação, quer se tratassem das condições para proporcionar o
acesso à sua utilização (por exemplo, o desenvolvimento das infra-estruturas
físicas, o desenvolvimento de competências, e as medidas de combate à infoexclusão), quer se tratassem das questões relativas ao tipo de utilização efectuada
(por exemplo, a “Iniciativa Nacional para o Comércio Electrónico”, o
desenvolvimento de conteúdos multimédia, a modernização da Administração
Pública). Este plano desenvolve-se em torno de sete grandes áreas de intervenção
(1. Aquisição de computadores pelas famílias; 2. Uso da Internet pelas famílias; 3.
Uso da Internet em locais públicos; 4. Uso da Internet pelas empresas; 5. Uso da
Internet pela administração pública e pelos cidadãos nas suas relações com o
Estado; 6. Condições estruturais de acessibilidade e difusão da Internet; 7.
Conteúdos), sendo apresentadas, em cada uma, as acções prioritárias a
incrementar, num total de 62 propostas de medidas.
A execução deste plano está a ser acompanhado pela "Comissão Interministerial
para a Sociedade da Informação", tendo sido publicados três relatórios, a 14 de
Dezembro de 2000, a 20 de Abril de 2001 e a 2 de Outubro de 2001, em que se
refere o que está a ser feito em cada área de intervenção e em que são indicadas as
medidas que já foram incrementadas. O elevado número de acções já concretizadas
ou que se encontram em curso traduz um ritmo de execução deste plano muito
positivo.

4.4 - Os progressos verificados
verificad os no desenvolvimento dos sectores
relacionados com a Sociedade da Informação
Os diversos indicadores apresentados pelo OCT, http://www.si.mct.pt/, ao nível
da difusão das TIC ou em relação à expressão do sector das tecnologias da
informação e da comunicação no contexto da economia portuguesa, denotam, na
generalidade das situações, um forte dinamismo e um crescimento muito
significativo nestes últimos anos. Esta situação compreende-se facilmente se
tivermos em atenção que, até ao ano de 1996, não havia uma política definida em
relação a estas questões e que foi através da acção coordenada de um conjunto de
políticas públicas que foram incrementadas uma série de iniciativas que levaram
ao desenvolvimento deste sector, tendo este processo arrancado a partir de um
patamar extremamente baixo. De facto, o governo não se limitou a exercer uma
função de regulamentação das infra-estruturas de comunicações (através da
actuação do ICP e da transposição das Directivas da U.E.) e dos novos serviços
emergentes (através da "Iniciativa Nacional para o Comércio Electrónico" e das
várias medidas aí enunciadas, algumas das quais foram, entretanto,
Estado Aberto: Modernizar a Administração Pública, Medida 3.1. - Estado Aberto: Modernizar a
Administração Pública (FEDER).
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concretizadas). Houve também uma actuação ao nível das políticas de serviços
sociais e bens públicos que se traduziram nas medidas no sentido de combater a
info-exclusão (através da "Iniciativa Nacional para os Cidadãos com Necessidades
Especiais na Sociedade da Informação" e das várias medidas aí enunciadas,
algumas das quais foram, entretanto, concretizadas e da "Iniciativa Computador
para Todos") e nas iniciativas para promover o desenvolvimento e utilização das
novas tecnologias na educação ("Programa Internet na Escola" e "Programa
Nónio"). Foram igualmente desenvolvidas políticas no sentido de criar condições
propiciadoras de efeitos de externalidade, nomeadamente, através da criação e
desenvolvimento da "Rede Ciência Tecnologia e Sociedade-RCTS". Também foram
desenvolvidas políticas de investimentos públicos no sentido de aumentar a
"procura global efectiva" através do "Programa Cidades Digitais", da "Iniciativa
Internet" e da execução dos programas operacionais no âmbito do III QCA, que
induziram os consumos na área das novas tecnologias da informação e
comunicação, dinamizando o mercado. Por último, também se verificou uma forte
acção no sentido de intervir em relação às disfuncionalidades do mercado,
utilizando a modernização do sector da Administração Pública como forma de
adquirir bens e serviços ao sector privado, dinamizando o consumo e compensando
a reduzida dimensão do mercado nacional.
Compreende-se assim que este sector seja fortemente gerador de emprego,
tenha um peso importante no conjunto do VAB e apresente um elevado volume de
negócios.
Quadro 1 - Evolução do Número Total de Pessoal ao Serviço no Sector T.I.C face ao
Total de Pessoal ao Serviço nas Empresas
1996

1997

1998

TMCA

1999

(96-99)

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

%

Total de
Pessoal ao
Serviço

3.017.398

100

3.055.881

100

3.096.180

100

3.092.349

100

0,82

Pessoal ao
Serviço
T.I.C

93.128

3,09

94.893

3,11

100.417

3,24

100.021

3,23

2,42

Fonte: INE, IEH, 1996 – 99 (www.ine.pt)/OCT (www.oct.mct.pt)

Com efeito, a evolução do número total de pessoas ao serviço, neste sector,
traduziu-se, entre 1996 e 1999, numa taxa média de crescimento anual de 2,42%,
valor mais alto do que o verificado no conjunto da economia portuguesa (0,82%),
representando assim, em 1999, 3,23% do total das pessoas ao serviço em Portugal.
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Quadro 2 - Evolução do VAB pm no Sector T.I.C face ao VAB pm Total (em
Milhares de Contos)
1996
Nº

1997
%

VABpm Total

10.313.122

100

VABpm T.I.C

717.859

6,96

1998

Nº
10.657.613
776.482

%
100
7,29

Nº
11.765.550
908.340

TMCA

1999
%

Nº

(96-99)

%

%

100

11.939.199

100

5,00

7,72

988.166

8,27

11,24

Fonte: INE, IEH, 1996 – 99 (www.ine.pt)/OCT (www.oct.mct.pt)

Também a evolução do VAB, apresenta, nesse período, uma taxa de crescimento
médio anual de 11,24%, valor acima da média do conjunto da economia (5,0%), o
que se traduziu num reforço da sua importância relativa que passou de 6,96%, em
1996, para 8,27%, em 1999.
Quadro 3 - Evolução do Volume de Negócios das Empresas do Sector T.I.C face ao
Total do Volume de Negócios (em Milhares de Contos)
1996
Nº

1997
%

Nº

1998
%

%

TMCA

1999
Nº

Volume Total
47.004.633
100
53.197.815
100
44.306.014 100
de Negócios
Volume de
2.322.770 5,27
2.614.281
5,56
3.193.020
6,00
Negócios T.I.C
Fonte: INE, IEH, 1996 – 98 (www.ine.pt)/OCT (www.oct.mct.pt)

(96-99)

%

%

51.533.966

100

5,17

3.240.193

6,28

11,73

Por último, em relação ao volume de negócios, a taxa média de crescimento
anual, nesse período, foi de 11,73%, o que significa um valor muito superior ao do
conjunto da economia (5,17%).

4.5 - Que futuro para a Sociedade da Informação em Portugal?
Numa altura em que por força da acção do Estado e das políticas públicas que
incrementou, a Sociedade da Informação se afirma com um novo domínio de
intervenção, dotado de estruturas e de instrumentos financeiros para prosseguir a
sua actuação e em que existe um sector das tecnologias da informação e da
comunicação com um forte dinamismo e um crescimento muito significativo no
contexto da economia portuguesa, o Programa do XV Governo Constitucional
apresenta um conjunto de enunciados muito gerais em relação a esta área,
parecendo esquecer o que se encontra em curso ou que, entretanto, já foi realizado.
Ao apontar, como objectivo estratégico, para a assunção da liderança e coordenação
horizontal desta área a partir de um órgão na dependência directa do Primeiro
Ministro, parece estar-se a esboçar uma alteração nas estruturas que tornaram a
Sociedade da Informação aquilo que é hoje, numa altura em que existem fortes
investimentos em curso e vários e importantes projectos em fase de concretização
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que, pelo seu efeito estruturante, seria importante manter. Ao mesmo tempo, são
apontadas algumas medidas, por exemplo, no âmbito da estratégia do que designa
como e - goverment ou do Programa "Todos on-line com todos", que já estão a ser
concretizadas ou no contexto da "Iniciativa Internet" ou do POSI, enunciando
outras que, apesar de desejáveis (assegurar que o ratio de número de
computadores por cada 100 estudantes seja superior à média comunitária), se
revelam de difícil concretização. Teremos de aguardar pelos resultados para se
poder perspectivar qual o futuro da Sociedade da Informação em Portugal.
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Os caminhos da inovação em
Portugal – continuidade ou ruptura?
Domingos Santos

Resumo
A política de inovação, numa formulação abrangente, agrega sob a sua égide,
quer uma dimensão de incremento dos níveis de conhecimento formal e codificado
(âmbito da C&T), quer uma vertente de construção de redes de cooperação (âmbito
institucional e empresarial), quer ainda uma dinâmica de proximidade (âmbito
territorial). Numa concepção mais lata, LUNDVALL e BORRAS (1999: 37)
consideram que o traço original da política de inovação reside na sua capacidade
de incorporação, de forma articulada, de elementos de política científica,
tecnológica e industrial que explicitamente visam objectivos de desenvolvimento,
difusão e utilização mais eficiente de novos produtos, serviços e processos no
quadro dos mercados ou ainda no âmbito interno de organizações públicas e
privadas, incluindo mesmo modificações organizacionais e o marketing das
produções. Se se quiser alargar o âmbito da incorporação e integração de outras
políticas sectoriais, ainda poderíamos, em coerência, acrescentar a política de
educação e formação, as políticas de concorrência e fiscal, acções ao nível do
financiamento e do capital de risco, etc., tornando, de certo modo, o conceito de
política de inovação uma designação ambígua (MOTA CAMPOS e SILVA, 1996: 10),
pelo que, mesmo correndo o risco de amputar algumas áreas de intervenção cujo
potencial impacte sobre o desempenho inovador das empresas é reconhecido, a
análise limita-se, em geral, às três dimensões de política acima indicadas –
política de I&D, política industrial e política regional.
O presente artigo pretende realizar uma apreciação às políticas de fomento da
inovação que têm sido prosseguidas em Portugal, quer no que respeita aos
objectivos e instrumentos que as tipificaram a sua evolução, quer no que toca aos
principais desafios que o país enfrenta nesta área e, em particular, no campo da
promoção sócio-económica e do desenvolvimento territorial.
O quadro argumentativo e normativo vai no sentido de defender uma estratégia
de cariz territorialista, favorecendo o desenvolvimento de uma abordagem que
implique o reforço dos mecanismos de networking entre o universo de actores
regionais e possa ajudar a promover, designadamente, a germinação de uma
cultura de contacto entre as esferas institucional e empresarial.
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1 – Seguir as tendências:
tendências das política de C&T e industrial
à institucionalização dos princípios básicos da política de
inovação em Portugal
GUIMARÃES (1998: 54-88), numa interessante elaboração histórica sobre a
evolução das políticas consagradas às políticas de fomento do potencial inovador,
filia claramente nos anos 90 o surgimento das modernas políticas de inovação, no
contexto de uma progressiva maturação e transformação quer das políticas
científicas, quer das políticas tecnológicas precedentes. O raciocínio que
acompanha o percurso organizativo de Guimarães ( op. cit. ) assenta basicamente na
distinção entre as diversas políticas, sendo possível estabelecer uma periodização
que acompanha a prevalência de determinadas características que permitem
tipificar um determinado modelo de política.
Relativamente à situação em Portugal, convirá enquadrar em termos históricos,
ainda que de forma naturalmente muito sintética, os principais passos de algum
modo associados à promoção da inovação empresarial. Tal como afirmam MONIZ et
alii (2000: 33), em Portugal, só a partir dos anos 80 se pode considerar existir uma
verdadeira institucionalização das actividades de gestão da ciência e tecnologia 1, o
que ficou simbolicamente assinalado pela realização, em 1984, do primeiro
processo global de avaliação da política científica e tecnológica promovido pela
OCDE, pela criação, em 1985, da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e,
finalmente, em 1986, pelo impulso que à política de C&T nacional veio dar a
adesão de Portugal à União Europeia.
O Plano de Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Transformadora (198393), o Programa Mobilizador de C&T (1987-90), bem como alguns dos programas
aprovados no contexto do I Quadro Comunitário de Apoio (1989-93),
nomeadamente o PEDIP I e o CIÊNCIA 2, vieram aprofundar mais essa vertente de
crescente formalização e institucionalização de uma política que, na prática,
correspondia a uma tardia chegada a Portugal dos pressupostos que enformavam
quer a política científica e tecnológica, quer ainda a política tecnológica, no sentido
em que a tónica de acção era essencialmente colocada sobre o incentivo às

1

2

Alguns autores, todavia, como CARAÇA (1999: 9) preferem fazer coincidir o nascimento da política de
C&T em Portugal com a criação da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, em 1967,
organismo a quem foram incumbidas competências de articulação dos esforços sectoriais
desenvolvidos pelos vários ministérios, por forma a promover e incentivar a base tecnológica do
crescimento económico nacional. Esta fase consubstancia, todavia, na nossa óptica, uma caminhada
preliminar algo casuística em termos estratégicos e de incipiente reconhecimento político que
acarretavam uma persistente limitação de recursos, que veio a culminar na década de 80 com uma
série de iniciativas conjuntas que lhe estruturaram o campo de actuação e lhe asseguraram
maioridade institucional.
Convirá, neste ponto, sublinhar o modo como esses dois programas se articulavam: assim, enquanto o
PEDIP, sobretudo na sua faceta de fomento da inovação tecnológica, se dirige fundamentalmente
para a ampliação das capacidades de I&D das empresas e para a criação de infra-estruturas
tecnológicas vocacionadas para a realização de investigação e transferência de tecnologia, o programa
CIÊNCIA visava, essencialmente, apoiar o reforço infra-estrutural para actividades de investigação,
incluindo uma importante vertente de formação de investigadores.
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actividades de I&D e sobre a criação de instituições de difusão de informação
estratégica, como os centros tecnológicos sectoriais, instrumentos típicos de
gerações que precedem a moderna política de inovação. Na prática, correspondem à
assunção de ópticas de actuação muito sectorializadas, o CIÊNCIA enquanto
principal instrumento da política de C&T, o PEDIP I enquanto instrumento da
política industrial, que se continuaram, nos seu âmbito e forma geral de actuação,
no II Quadro Comunitário de Apoio, através do PRAXIS XXI 3 e do PEDIP II 4, se
bem que algumas novidades tenham sido introduzidas: o primeiro aparecia com
uma evidente preocupação com o funcionamento dos centros de investigação
criados sob a égide do CIÊNCIA, enquanto o segundo canalizava o impulso da sua
componente de inovação tecnológica na consolidação de infra-estruturas e na
criação de condições da sua operação (CARAÇA, 1999: 17).
Repare-se que mesmo programas de iniciativa comunitária, como o STRIDE,
foram direccionados em Portugal, numa primeira fase, de 1991/93, para a
promoção da internacionalização do sistema científico e tecnológico, com medidas
de política orientadas para patrocinar o aumento da participação de grupos de
investigadores portugueses em projectos europeus e, acessoriamente, também para
o reforço das capacidades tecnológicas das empresas, nomeadamente através da
criação de uma Agência de Inovação e da implementação de parques de C&T nas
áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto.
Visava-se, essencialmente, alargar e qualificar as infra-estruturas materiais e
humanas que compõem o sistema científico e tecnológico, conferindo-lhe uma
vertente de internacionalização e inserindo-a nos grandes circuitos globais de
produção e difusão de conhecimento, a par da crescente ligação entre esta esfera de
geração de conhecimento e a esfera económica e empresarial. Objectivamente,
Portugal, como país intermédio da periferia da Europa, assentou o seu
posicionamento numa estratégia de catching - up , procurando minorar o gap
tecnológico que o separa dos restantes países da União Europeia. Parece-nos,
todavia, que este esforço de renovação do sistema de C&T nacional foi, apesar dos
ligeiros avanços conseguidos, sobretudo orientado, ainda, por lógicas internas ao
próprio sistema, prevalecendo acentuados desajustes em relação à dinâmica da
base económica de sustentação, a que acresce um manifesto défice em proceder a
uma adequação dos instrumentos aos diversos cambiantes sectoriais e regionais
que são característicos da economia nacional. É neste sentido que nos parecem
muito apropriadas as palavras de MACHADO JORGE (1999: 53), quando sublinha
que o aparelho de C&T ainda não se libertou totalmente das marcas de
3

4

MACHADO JORGE (1999: 52) assinala que, numa perspectiva temporal, o PRAXIS XXI representou o
reforço da componente “soft” (conhecimento), em adição à componente “hard” (instrumental),
previamente instalada.
De notar que no PEDIP II, contrariamente ao verificado no PEDIP I, os investimentos com reduzido
conteúdo inovador deixaram de ser apoiados como iniciativas autónomas, acabando-se, assim, com o
incentivo a acções dispersas com uma componente tecnológica menos relevante e, paralelamente,
reforça-se a amplitude de apoio à capacidade de I&D das empresas, sobretudo por via dos
denominados projectos mobilizadores para o desenvolvimento tecnológico que envolvem a colaboração
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subdesenvolvimento, porque, na ausência de uma procura social da aplicação de
ciência, se desenvolve de acordo com uma dinâmica própria – deste modo,
necessariamente oportunista , salientando a incapacidade de orientar uma parte
significativa da investigação nacional para fins de natureza económica e
empresarial.
Aliás, alguns autores que se têm debruçado sobre esta questão (MACHADO
JORGE, 1999: 55; GODINHO et alii , 1999: 3), perfilham a opinião de que, em
Portugal, ciência e tecnologia raramente se interceptaram em termos da
implementação efectiva de políticas, até porque, como é reconhecido, no passado e
no actual estádio de desenvolvimento da economia portuguesa, o padrão de
desenvolvimento da indústria nacional não tem decorrido fundamentalmente com
recurso à componente científica, antes é essencialmente tributário da aquisição
nos mercados internacionais de tecnologia incorporada em equipamento.
Por outro lado, embora até muito recentemente não tenha existido, em
Portugal, uma política explícita de inovação, nem sequer uma política regional de
fomento da inovação (SANTOS, 1992: 102), são conhecidos, todavia, instrumentos
de política de estímulo à inovação e à difusão da inovação que continuam a
debater-se com escassez de recursos e com um quadro institucional marcado pela
desarticulação entre os actores deste universo, não contribuindo para que os
necessários mecanismos de integração sistémica se desenvolvam e fortaleçam.
Esses instrumentos filiam basicamente na política de C&T e na política industrial
que, desenhadas, implementadas e geridas sob alçada de diferentes tutelas
ministeriais, continuam, no essencial, a carecer de uma lógica de integração das
duas racionalidades em jogo, a de C&T, que privilegia os mecanismos de oferta de
conhecimento especializado, colocando especial ênfase sobre a realização de
actividades de I&D, e a industrial, centrada sobre as dinâmica de procura
empresarial dos modernos factores de renovação competitiva. Neste figurino,
parece-nos existirem lacunas em relação ao exercício político-administrativo de
organização e coordenação de políticas, parecendo-nos insuficiente, a este
propósito, a criação da Agência de Inovação, promovida, como foi já referido, com
apoio do programa STRIDE, que tendo justamente como objectivo uma função de
intermediação entre o meio académico/investigação e o universo empresarial,
pretende promover a difusão e a transferência de informação e conhecimento
tecnológico, bem como patrocinar a realização de projectos conjuntos de
investigação sob contrato, a prestação de serviços de elevado conteúdo tecnológico,
etc. Geograficamente orientada para as áreas mais dinâmicas de Lisboa e Porto,
onde possui sede e delegação, respectivamente, e solicitada sobretudo pelos
sectores mais dinâmicos da economia, acresce que a Agência de Inovação está
enquadrada numa estrutura altamente hierarquizada e verticalizada, correndo,
pois, o sério risco de se manifestar exígua para catalisar as dinâmicas de inovação
dos sectores tradicionais e das regiões periféricas e deprimidas do país.
entre infra-estruturas científicas e tecnológicas e uma associação ou consórcio de empresas em
investimentos superiores a 300 mil contos (TOLDA, 2000: 126).
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O recém-criado Programa Integrado de Apoio à Inovação (Presidência do
Conselho de Ministros, 2001) parte, justamente, de uma dupla constatação:
primeiro, a inovação é um processo sistémico e interactivo, razão pela qual,
embora elegendo as empresas como os protagonistas centrais deste processo, tenta
promover a constituição de redes de cooperação inter-empresariais e inter-institucionais; segundo, em Portugal, pelas razões já aduzidas anteriormente, há
que, fundamentalmente, criar meios de articulação da política de C&T e da política
industrial, ou seja, se Portugal tem vindo a construir as componentes básicas de
um sistema de inovação com progressos relevantes, por exemplo, em áreas como a
do reforço da capacidade científica nacional e a criação de infra-estruturas de
interface, trata-se, agora, de impulsionar o funcionamento do sistema de inovação
de forma mais articulada e eficiente, o que requer uma melhor coordenação de
diferentes políticas com impacte sobre o desempenho inovador e competitivo das
empresas, em especial as políticas de C&T, industrial.
O Programa Integrado de Apoio à Inovação corresponde, na prática, à transição
das políticas tradicionais de ciência e tecnologia, por um lado, e industrias, por
outro, para a definição de políticas de inovação. É neste quadro que utiliza o
conceito de Sistema Nacional de Inovação como uma base de referência relevante
para a análise das especificidades dos processos de inovação nacionais numa
economia cada vez mais globalizada. A adopção do conceito de Sistema Nacional de
Inovação não é, em termos políticos, irrelevante, já que remete para um
entendimento assaz diferente da dinâmica de inovação e coloca a tónica nas
relações de complementaridade que precisam de ser activadas entre os actores que
o compões (empresas, entidades de ensino e investigação, organizações de interface
e apoio tecnológico, sistema financeiro, instituições públicas de enquadramento),
não se restringindo, portanto, à geração de conhecimentos mas incluindo também a
sua assimilação e difusão num quadro de interactividade. Outro aspecto que
reputamos da maior importância é a plena assunção de que a inovação não se
reduz à esfera tecnológica e material, mas envolve também dimensões
organizacionais, institucionais e até sociais.
No quadro do já referido Programa Integrado da Apoio à Inovação, a ajuda
directa às actividades de I&D ocupa, aparentemente, um papel menor; a
preocupação central parece ser a promoção das relações inter-empresariais e entre
as empresas e as infra-estruturas científicas e tecnológicas ( knowledge - based
institutions ) de modo a fomentarem práticas de aprendizagem colectiva – com isso
assinalando uma mudança significativa face aos anteriores mecanismos de apoio
cujo enfoque se centrava na mera incorporação de tecnologia nas empresas e, em
geral, na preponderância dos factores materiais de inovação. De todo o modo, a
estratégia que releva do Programa Integrado de Apoio à Inovação é, a nosso ver,
mista, na medida em que evidencia a coexistência de lógicas de economias de
escala subjacentes a grandes eixos sectoriais incluídos em Programas Operacionais
(Economia, etc.) e lógicas de funcionamento e articulação em rede que tentam
aprofundar as conexões entre o universo de actores do sistema de inovação.

314

Mais do que um somatório das políticas de C&T e industrial, a política de
inovação constitui um mecanismo regulador complementar (TOLDA, 2000: 100)
dessas políticas, actuando como referencial integrador dos diferentes instrumentos
de políticas sectoriais que não se esgotam nestas duas áreas de actividade mas
abarcam um conjunto muito vasto de domínios, a que já fizemos menção, e
concretizando o ajustamento entre as esferas produtivas, científicas e tecnológicas.
Assume, portanto, claramente uma postura que se funda no carácter transversal e
agregador, tentando servir como quadro norteador de acções que vinham
ocorrendo, não raras vezes, de forma dispersa e casuística.

2 - Políticas
Políticas de inovação e políticas de desenvolvimento
territorial:
territorial sugestões para um diálogo necessário na
óptica das regiões periféricas. Alguns desafios para
Portugal
O possível aprofundamento do papel catalisador da política de inovação é
função, como sugere TOLDA (2000: 404), da sua capacidade em intervir, de forma
integrada, em três domínios fundamentais para a reestruturação competitiva do
tecido empresarial português: diversificar as fontes de conhecimento adequadas ás
experiências produtivas existentes ; inserir essas fontes de conhecimentos em redes
de cooperação científica e tecnológica territoriais ; promover os comportamentos
dos agentes que poderão influenciar a dinâmica inovadora dos respectivos
contextos e fomentar complementaridades com outros espaços .
Ora, o que está implícito nessa argumentação é a necessidade de proceder ao
desenho de uma política de inovação que possa ser territorialmente diferenciada,
adequando-a às características contextuais e estruturais dos diversos espaços
sócio-económicos.
As regiões periféricas portuguesas enfrentam o claro repto de terem
forçosamente de proceder à remodelação das suas bases produtivas pelo recurso às
diferentes modalidades de inovação, pelo que precisam de reequacionar o actual
cenário que espartilha o seu quadro de acção: a não ser que seja efectivamente
empreendida uma política regional de vocação inovadora ou uma política de
inovação de base territorial, as regiões mais deprimidas de Portugal podem
enredar-se em trajectórias de lock - in tecnológico e económico que acarretem a
progressiva desvalorização do seu portfolio produtivo nos mercados internacionais.
No actual contexto político-administrativo, torna-se óbvia a inoperacionalidade da
primeira opção, a da prossecução da inovação através do planeamento regional.
Com a política de desenvolvimento regional “na gaveta”, pelo menos a curto prazo,
essa hipótese parece de todo inviável.
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Restando a outra via político-administrativa, a da regionalização/territorialização da política de inovação, o que, desde já, se pode dizer, é que o processo
se encontra ainda em fase muito embrionária, havendo, todavia, sinais de que a
situação se poderá gradualmente ir alterando – lembramos que estão, em Portugal,
em elaboração, à escala das NUT II, fomentados pela Comissão Europeia, Planos
Tecnológicos Regionais – Estratégias de Inovação Regionais – que possuem,
precisamente, como principal objectivo o fomento do potencial territorial de
inovação através de uma abordagem multidisciplinar na promoção da I&D e da
inovação para o desenvolvimento regional. São, seguramente, como primeira
oportunidade, um excelente mecanismo para iniciar um caminho que leve
paulatinamente a melhorar a capacidade dos diversos actores regionais na criação
de políticas que tenham em atenção as necessidades reais do sector produtivo, bem
como as forças e as debilidades da comunidade de IDT regional, consensualizando
opções prospectivas estratégicas de actuação a médio/longo prazo que possam
servir de contributo efectivo para alavancar a dinâmica inovadora dessas regiões.
Em particular, e justamente seguindo o fio de raciocínio que prosseguíamos, devem
estes processos servir para promover uma abordagem integrada onde as iniciativas
convergentes da administração pública, mas particularmente os instrumentos de
política de C&T e de política industrial, com incidência na região, possam ser
enquadradas e potenciadas de acordo com as necessidades concretas e a dinâmica
do sector empresarial. Esta é, de facto, uma oportunidade imperdível para, em
Portugal, “casar”, de modo planeado e articulado, ciência com tecnologia, política
científica com política industrial, saber-fazer terciário com saber-fazer industrial,
conhecimento tácito com conhecimento formal, oferta qualificada com procura
estruturada de serviços complexos de apoio à inovação, inovações de âmbito
empresarial com inovações institucionais, fundindo num todo coerente
instrumentos e medidas que, geralmente, são produzidos e implementados avulso e
casuisticamente. Cremos poder ser este, verdadeiramente, o embrião da política de
inovação regional em Portugal.
Existe hoje evidência empírica demonstrativa de que a competitividade dos
sistemas produtivos não é uma mera resultante da capacidade inovativa das
empresas que os estruturam, mas depende, igualmente, da existência de uma
envolvente institucional de apoio, no quadro da prestação de serviços complexos de
fomento da inovação, da espessura e da qualidade do quadro relacional que associa
as empresas e as instituições e, bem assim, da conectividade e fertilização desse
sistema local/regional de inovação com as redes domésticas e internacionais
associadas aos fluxos de informação codificada e estratégica sob o ponto de vista
empresarial (ASHEIM e ISAKSEN, 1997: 299-302; WIIG e WOOD, 1997: 68-70).
Trata-se, na prática, de concatenar, a uma determinada escala territorial, uma
estratégia que permita melhorar a eficiência dinâmica com que os vários actores
produzem, difundem e absorvem informação, conhecimentos e competências
específicas, construindo, assim, uma capacidade territorial de fomento do potencial
de inovação. Deste modo, pode efectivamente constituir um contributo activo para
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o processo de ajustamento estrutural de regiões colocadas perante um cenário mais
agressivo de concorrência externa.
Ora, a abordagem que defendemos parte precisamente da conceptualização da
inovação como uma actividade sistémica. Não está em causa a performance
individual de cada um dos componentes do sistema, mas antes o seu
funcionamento conjunto e integrado, bem como as interacções entre os vários
agentes que compõem esse sistema territorial de inovação, que inclui, entre outros:
o universo empresarial (grandes empresas, empresas de base tecnológica, as PME),
os institutos públicos de desenvolvimento científico e tecnológico, os centros
tecnológicos, as associações empresariais, as instituições de interface
universidade-indústria, as instituições de educação e formação, os agentes
financiadores da inovação, etc.
Alguns trabalhos de investigação conduzidos recentemente em espaços
territoriais portugueses com diferentes características sócio-económicas, como a
Península de Setúbal (ALMEIDA, 1994), o distrito de Aveiro (CASTRO et alii ,
1997), a região Norte (incluindo o Grande Porto) (MOTA CAMPOS, 1997) e o
sistema produtivo de Alcanena (NICOLAU, 1999 e 2001), permitiram enfatizar a
frágil base de interacção entre os diversos actores regionais do universo da
inovação, uma situação que, na opinião dos autores referidos supra ( op. cit. ),
restringe de modo muito acentuado a capacidade para empreender uma estratégia
de inovação sistémica e territorializada. Esses estudos, mesmo não se centrando
sobre algumas das regiões portuguesas mais afectadas pelos sintomas da
periferização geográfica, económica e empresarial, convergiram no sentido de
apontarem alguns aspectos julgados mais pertinentes, como: o comportamento
atomizado e individualista da maior parte dos empresários, a manifesta ausência
de uma cultura de cooperação inter-empresarial e de relacionamento com a
envolvente institucional, as lacunas a nível humano, tecnológico e organizacional,
designadamente o predomínio de um baixo perfil de qualificações académico e
profissional dos recursos humanos, a quase total ausência de indústrias de média e
elevada intensidade tecnológica, o défice de investimentos de natureza intangível,
particularmente no que respeita às actividades de I&D, de expressão residual ou
quase nula, bem como uma certa fragilidade da infra-estrutura institucional de
suporte e apoio às empresas, no que respeita aos serviços sofisticados de valor
acrescentado promotores da inovação empresarial e às esferas de representação
que se encontram associadas à actividade empresarial.
De acordo com as conclusões apontadas nesses estudos ( op. cit. ), as inovações
seguem predominantemente as trajectórias empresariais dominantes e
tradicionais, estão geralmente vinculadas à recriação do saber-fazer empírico
acumulado e são, fundamentalmente, de carácter incremental. Além disso,
predomina, entre os empresários dessas regiões, uma noção muito enviesada e
restritiva de inovação, já que frequentemente confundem estratégias de
modernização, baseadas na renovação dos factores de capital físico, com
estratégias de inovação, que apontam essencialmente para os factores de natureza
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imaterial. O conhecimento tecnológico é essencialmente socializado através de
redes locais e informais por onde se processa a circulação e a partilha de
informação. De um modo geral, também, os parceiros das empresas ao longo da
cadeia de valor não se encontram localizados nesses mesmos espaços territoriais e,
consequentemente, a dinâmica de inovação não se encontra regionalmente
enraizada. Além do mais, uma grande fatia do universo empresarial regional,
nomeadamente o vasto contingente de PME que vertebra o essencial da matriz
empresarial dessas economias regionais, permanece alheio aos mecanismos de
transferência de informação e conhecimento implantados, não fazendo parte nem
do sistema local/regional de inovação, porque são praticamente inexistentes, nem
do sistema nacional de inovação, porque este se encontra demasiado afastado das
reais necessidades desse vasto leque de empresas (MARTINS, 2000: 53-56).
A este propósito, convirá relembrar, desde logo, que o sistema científico e
tecnológico português é, em termos comparativos e à escala dos países da OCDE,
não só relativamente frágil quantitativamente, em termos da expressão da
percentagem do PIB afecta a essas actividades (0.6%, em 1997, o que corresponde a
cerca de um terço da média nesse conjunto de países), como até qualitativamente,
na medida em que existe um desequilíbrio na distribuição do financiamento e
execução das despesas de I&D por agente interveniente: na maior parte dos países
da OCDE, o estado assume-se mais como financiador, canalizando verbas para as
empresas, posteriormente, executarem actividades de I&D. Ou seja, em Portugal,
as empresas representam, ao nível da execução, uma fracção relativamente
pequena e este esforço é quase totalmente financiado por fundos próprios. Talvez
por esse motivo, acresce que os parcos recursos afectos às actividades de I&D em
Portugal estão, opostamente aos exemplos de outros países mais desenvolvidos,
demasiado concentrados em fases do processo de inovação relativamente remotas
em relação ao mercado, concentrando predominantemente na investigação
fundamental e em actividades bastante afastadas das aplicações – é provável, na
nossa perspectiva, que o medíocre protagonismo desempenhado pelas empresas e a
falta de tradições no relacionamento universidades-empresas contribua, de modo
significativo, para esse desajustamento, parecendo claro que a investigação
industrial ainda não assumiu a sua posição motivadora do crescimento do
conhecimento de C&T e das economias regionais e nacional. Valerá a pena
acrescentar que a par dessas características, o sistema C&T nacional é, de igual
modo, geograficamente muito desequilibrado, já que ocorre um fenómeno de
excessiva concentração nas áreas metropolitanas do país, com particular incidência
em Lisboa e Vale do Tejo que, em 1997, era responsável por cerca de 60% do total
nacional das despesas públicas e privadas em Investigação e Desenvolvimento e
por 62% do total de ETI dos recursos humanos afectos a essas actividades
(MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1999).
Ora, em Portugal, em súmula, o que se verifica, desde logo, é que existe,
sobretudo nas regiões periféricas, um conjunto de bloqueios estruturais que
condicionam largamente as opções a tomar para encetar uma trajectória
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competitiva guiada pela inovação, alguns dos quais derivam das políticas de C&T e
industrial que têm sido prosseguidas, nomeadamente:
−
o facto de, desde logo, o sistema de C&T nacional ser demasiado
concentracionista e a abordagem seguida privilegiar os mecanismos
lineares de produção da inovação, assentando, ainda, em boa medida, no
modelo funcionalista do technology - push e numa implantação top - down ,
tem acarretado um desajuste entre a oferta tecnológica disponibilizada
pelas infra-estruturas desse sub-sistema e as reais necessidades das
empresas;
−
tem sido colocada demasiada ênfase no apoio à I&D fundamental, em
detrimento de projectos inovadores orientados para a transferência e
difusão de tecnologia e para o mercado;
−
o sistema científico e tecnológico nacional tem vindo a negligenciar as
empresas na sua capacidade autónoma, ou em parceria, para prosseguir
trajectórias de produção de conhecimento apropriável e validado pelo
mercado, relegando-as para um mero papel de utilizadores de fim-de-linha;
−
é praticamente inexistente uma cultura de cooperação alargada entre os
sectores público e privado no campo do fomento da inovação;
−
as medidas de política empreendidas de fomento da inovação empresarial
têm vindo a privilegiar classes dimensionais de maior porte e determinados
sectores de média/elevada intensidade tecnológica, com isso acarretando a
subalternização das economias regionais mais periféricas, cujo tecido
produtivo assenta largamente em PME de sectores tradicionais, como o
têxteis, o calçado, o agro-alimentar, etc.
Em Portugal, à escala regional, pode afirmar-se que muitas das componentes
que corporizam a noção estrutural e ortodoxa de sistema regional de inovação já
existem. Contudo, devido à manifesta ausência de uma cultura de contacto e à
incipiência das estruturas reticulares de cooperação, os diferentes actores agem
fundamentalmente com base nas suas racionalidades próprias e sectoriais,
raramente estabelecendo pontes de convergência inter-actores, as parcerias de que
fala SYRRET (1997: 110), o que constitui uma das maiores limitações do tecido
institucional e empresarial desses territórios. Alguns autores (CASTRO et alii ,
1997: 159) argumentam que estes bloqueios de natureza estrutural só podem ser
ultrapassados se se incrementarem as relações de cooperação intra e inter - regionais e se as instituições regionais melhorarem a sua capacidade para recriar
e difundir informação e conhecimento , bem como em adequarem as políticas
nacionais de fomento de inovação aos contextos específicos dessas regiões . Parece
evidente que o imperativo fundamental de política para as regiões periféricas de
Portugal se relaciona, fundamentalmente, com a promoção das estruturas
reticulares inter-empresariais e inter-institucionais, público-privado, que se
repercutem favoravelmente sobre a dinâmica de inovação das empresas. Trata-se,
a nosso ver, de equacionar as perspectivas de promoção e aplicação de novos
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instrumentos de política que privilegiem a relevância dos serviços às empresas e o
fomento à inovação como factor de desenvolvimento regional e local.
O nosso quadro argumentativo vai, assim, no sentido de defender uma
estratégia de cariz territorialista, favorecendo o desenvolvimento de uma
abordagem que implique o reforço dos mecanismos de networking entre o universo
de actores regionais, fortalecendo, nomeadamente, as relações de aproximação
entre as esferas institucional e empresarial. Parece-nos, por outro lado, que
importa rejeitar abordagens demasiado simplistas que, ainda eivadas de princípios
norteadores do modelo linear de inovação, levam a privilegiar alguns protagonistas
deste processo, como, apenas a título exemplificativo, evitando investir demasiado
em projectos científicos de matriz universitária, assumindo um impacte directo e
positivo sobre o tecido produtivo (HENDERSON e MORGAN, 1999: 10). De
qualquer modo, e ainda no que respeita às universidades portuguesas, sobretudo
localizadas nas regiões menos desenvolvidas do país, é de esperar que enveredem
por trajectórias que levem à extroversão de todo o seu potencial científico e
tecnológico, ultrapassando, assim, um comportamento que as posiciona como meros
instrumentos do sistema educativo (SANTOS, 2000: 154). A rede portuguesa de
ensino superior está hoje impregnada, pelo menos ao nível de todas as capitais de
distrito, de pólos universitários e politécnicos relativamente jovens, alguns dos
quais de vocação tecnológica prioritária, onde se inscrevem nichos de conhecimento
científico e tecnológico ajustados à problemática sectorial dominante nesses
territórios (casos, por exemplo, da Universidade do Minho e da Universidade da
Beira Interior, para os têxteis, e da Universidade de Aveiro, para as cerâmicas), o
que, de facto, sem expectativas optimistas exageradas, pode constituir uma
interessante malha de amarração para alinhar alguns eixos estratégicos de política
de inovação de dimensão regional.
Neste novo cenário de acção, a racionalidade política e institucional deve
prosseguir o objectivo estratégico de promover um processo de aprendizagem por
via da interacção ( learning - by - interacting ) e da colaboração entre actores
associados por efeitos de proximidade e de comunhão de interesses, assumindo
uma filosofia que reforce necessariamente a aproximação ao vasto espectro de
PME, assegurando o reforço da dimensão territorial da inovação – numa expressão
feliz, GUIMARÃES (1998: 134) fala de actividades de inovação em ambiente de
pequena dimensão , cuja estimulação, nas palavras do mesmo autor ( op. cit. ),
devem estar subordinadas a duas lógicas essenciais, a contextualização dos
saberes e os processos endógenos de aprendizagem . A viabilidade destes sistemas
territoriais de inovação embrionários passa por estar, assim, mais centrada e
dependente das capacidades locais de recriação de recursos e saberes, e, em
consequência, pode vir a diminuir a sua dependência extrema dos impulsos
externos para promover uma dinâmica de inovação com reflexos sobre a
competitividade das empresas e da região. Em boa medida, na nossa óptica, parece
importante ainda qualificar e objectivar a presente reflexão, relembrando que, sob
o ponto de vista estrito do reforço competitivo do universo empresarial, o que está
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em jogo é, fundamentalmente, centrar a discussão em torno das condições de
promoção da oferta e procura de serviços sofisticados pelas empresas, muito
particularmente pelas PME.
Esta reflexão vai, a nosso ver, de encontro à opinião formulada por PIRES et
alii (2000: 11), que sustentam que a construção de uma estratégia de inovação
dotada de uma forte componente territorial deve ter em conta quatro princípios
fundamentais que permitem estabelecer, desde logo, uma certa demarcação de
opções:
i)
não se pode esperar que uma estratégia regional de inovação abranja
todas as empresas e sectores da região, sendo necessário, numa fase
inicial, restringir os seus campos de acção ;
ii)
a estratégia de inovação deve ser construída tendo por base as
necessidades das empresas e as características do tecido produtivo
existente ;
iii)
a existência de uma diversidade de mecanismos e funções que
consubstanciam uma aproximação efectiva entre as empresas e o sistema
científico e tecnológico ;
iv)
a necessidade de preparar o futuro, qualificando o tecido produtivo
através do lançamento de novos produtos e processos e da criação de
empresas de base tecnológica.
A abordagem do processo de planeamento deve, nestas circunstâncias, alterar-se radicalmente (MORGAN, 1997: 496): a questão já não é a de planear para a
comunidade regional de actores mas, em vez disso, planear com eles. Não estamos
a falar de um simples processo de modernização e upgrading tecnológico das
empresas, mas, sobretudo, de mudanças paulatinas e incrementais nos padrões de
comportamento dos actores regionais, cada um com a sua racionalidade e
objectivos específicos. Nesta acepção, um sistema territorial de inovação pode
essencialmente ser visto como um instrumento que permite estabelecer um quadro
prospectivo de aprendizagem para todos os parceiros envolvidos na construção
competitiva e sustentada de uma determinada região. É nossa convicção que a
rendibilização da presença no território de estruturas vocacionadas para apoiarem
esta dinâmica de reforço competitivo com base nos chamados factores intangíveis é
crucial para garantir o aumento da capacidade de inovação regional. A exploração
destas sinergias implica, porém, uma ruptura radical com a actual autarcia e
fragmentação que caracteriza quer o modelo vigente, quer ao nível conceptual e da
formulação de políticas, quer ao nível inter-institucional, o que acaba por se
materializar num arquétipo funcional que traduz a incapacidade em agregar e
coordenar interesses, remetendo antes para uma perspectiva das políticas de
intervenção mais horizontal e alargada dos poderes públicos. Não admira, por isso,
que GUIMARÃES (1998: 133) sustente que, em Portugal, a embrionária política de
inovação se encontra ainda numa fase pré - sistémica , o que tem a ver com o facto
de estar ainda por erigir todo um processo de constituição de um feixe de
capacidades de inovação dotadas de dinâmica e graus de autonomia substanciais .
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Em Portugal, permanece, assim, por saber se esta dinâmica de melhoria dos
padrões organizacionais e institucionais pode ser atingida – caso isso não seja
conseguido, corre-se o risco assinalado por NICOLAU (2001: 99), de estas redes de
cooperação institucional se dissociarem definitivamente das suas bases
territoriais , que constituem o verdadeiro motivo destas estratégias de renovação
competitiva.

3 - Comentário final
No actual formato e conteúdo, a política de inovação, acentuando a premência
da adequação às diferentes idiossincrasias territoriais, aproxima-se da abordagem
característica das modernas políticas regionais que colocam a tónica nos processos
colectivos de aprendizagem e na inovação institucional em vez de apostarem quase
exclusivamente na provisão de infra - estruturas básicas (HENDERSON e
MORGAN, 1999: 19) e na captação do investimento móvel internacional 5, atacando
as causas, e não, como tradicionalmente ocorria, os sintomas do atraso estrutural
de alguns espaços territoriais – na verdade, o cerne da problemática do
desenvolvimento passa, em larga medida, por combater o défice de inovação que é
característico das regiões periféricas e estruturalmente debilitadas 6. Ou seja, pode,
de certo modo, afirmar-se que a política de inovação se projecta numa cada vez
mais importante dimensão regional e, convergentemente, a moderna política
regional envolve, também, uma dimensão afecta ao fomento das dinâmicas de
inovação, de tal modo que, no plano operacional, e mesmo ao nível do respectivo
enquadramento conceptual, existe uma clara tendência de aproximação, e até, por
vezes, de fusão, entre estas duas políticas de animação económica que valorizam,
sobretudo, o chamado software do desenvolvimento, elegendo os intangíveis
cognitivos, organizacionais e institucionais como eixos prioritários de intervenção
(LANDABASO, 1997: 22; MAILLAT, 1998: 20; SANCHEZ, 2000: 4).
Repare-se que ambas, quer a política de inovação, que é historicamente
tributária, como vimos, das políticas de ciência e de tecnologia, quer a moderna
política regional, evoluíram em direcção à resolução dos problemas de
desenvolvimento sócio-económico privilegiando, sobretudo, actuações pelo lado da
5

6

Saliente-se que a moderna política de inovação não renega, como um dos seus instrumentos de
promoção do potencial competitivo de um determinado território, de recorrer à atracção de formas
selectivas de investimento exógeno, favorecendo o acolhimento de projectos empresarias e sectores
que, pelo seu conteúdo tecnológico, possam constituir um elemento adicional de qualificação do tecido
produtivo regional (PIRES et alii , 2000: 20), quer no sentido do aprofundamento de dominantes de
especialização, quer no sentido de contribuir para o desenvolvimento de novos padrões de
especialização sectorial.
A essa convergência de políticas não é alheio o facto de, crescentemente, haver evidência empírica
que demonstra que as disparidades regionais de desenvolvimento resultam, fundamentalmente, de
diferenças dos níveis de produtividade e competitividade das várias estruturas territoriais de
produção em que a inovação, não sendo o único, é um factor crucial.
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procura ( demand - side problems ) (GREGERSEN e JOHNSON, 1997: 483), e
colocando especial ênfase nas necessidades tecnológicas e organizacionais das
PME 7. Relembre-se que a própria COMISSÃO EUROPEIA (1996: 27) incorporou
esta filosofia de actuação mais territorializada e estimuladora das dinâmicas da
procura no seu Livro Verde sobre a Inovação , reconhecendo explicitamente o
importante papel que a renovação dos factores de competitividade promotores da
inovação pode desempenhar nas PME, já que são estas que vertebram o essencial
da matriz económica das regiões periféricas e menos desenvolvidas, sublinhando-se
que para promover a inovação e a absorção de novas tecnologias pelas PME a
intervenção pública deve estar próxima das empresas, sendo, portanto,
conveniente reforçar - se a dimensão regional da inovação . Essa estratégia não é
senão uma tentativa de jogar com o efeito de proximidade e de associar
territorialmente o saber-fazer industrial e o saber-fazer terciário. É preciso ter
clara noção de que a política de inovação, assim entendida, deixa irreversivelmente
de se constituir como uma tentativa, mais ou menos casuística, de promover e
potenciar os canais de transferência de tecnologia, mas visa, prioritariamente, a
estimulação do meio regional. Cremos ser este, na verdade, o grande desafio que se
coloca à política de inovação portuguesa enquanto instrumento fundamental de
promoção sustentada dos patamares de desenvolvimento empresarial e territorial.
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Internet na escola: visão e utilização
por alunos dos ensinos secundário e
terceiro ciclo do básico de escolas
do Minho
Álvaro Rocha *

Resumo
A adesão rápida e plena das escolas, professores e alunos à Internet tem vindo
a ser apontado como um factor crítico de sucesso que permitirá a Portugal evoluir
no sentido de uma ampla integração na denominada Sociedade da Informação.
Tendo isso em consideração, e em consonância com os seus parceiros europeus, o
Governo português lançou nos finais de 1996 o Programa Internet na Escola.
Passados três anos do início da sua implementação nas escolas (1997), importava
saber como estava a ser implementado e que impacto estava a ter nos agentes
educativos. Este artigo apresenta um estudo que avalia o Programa Internet na
Escola e identifica o perfil de utilização da Internet de alunos dos Ensinos
Secundário e Terceiro Ciclo do Básico de escolas do Minho. O estudo baseou-se
num levantamento de informação junto de uma amostra de alunos de oito escolas.
As principais conclusões indicam que o Programa Internet na Escola parece ter
algum impacto positivo na região do Minho, sobretudo nas escolas que cobrem
zonas mais rurais, mas que carece de mudanças e aperfeiçoamentos substanciais
aos níveis da sua implementação e divulgação; e que a Internet é usada pelos
alunos minhotos sobretudo com finalidades lúdicas e de entretenimento, em vez de
pedagógicas.
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1 - Introdução
A adesão rápida e plena das escolas, professores e alunos à Internet tem vindo
a ser apontado como um factor crítico de sucesso que permitirá aos países
evoluírem no sentido de uma ampla integração na denominada Sociedade da
Informação. Portugal não é excepção.
Com a consciência de que a Internet é potenciadora da transmissão de
conhecimentos e de reorganizações e redefinições inovadoras capazes de
acrescentarem mais valias significativas ao Sistema Educativo, o Governo
português lançou em Outubro de 1996, por intermédio do Ministério da Ciência e
Tecnologia, o Programa Internet na Escola. O Programa Internet na Escola insere-se no quadro das iniciativas do Governo português orientadas para a Sociedade da
Informação, nomeadamente no conjunto de medidas contidas no Livro Verde para a
Sociedade da Informação em Portugal [LV 1997], no Capítulo a Escola Informada,
e consistiu principalmente na colocação de equipamento em todos os
estabelecimentos de ensino portugueses que permitisse e disponibilizasse acesso à
Internet.
Estando o acesso à Internet disponível em todas as escolas portuguesas, achou-se pertinente analisar o impacto do Programa Internet na Escola e o uso que os
alunos dão à Internet, dentro e fora da escola. Assim, neste artigo apresenta-se um
estudo que visou avaliar o Programa Internet na Escola e identificar o perfil de
utilização da Internet de alunos dos Ensinos Secundário e Terceiro Ciclo do Básico
de escolas do Minho.

2 - Metodologia
O estudo consistiu num levantamento de informação por meio de questionário.
O questionário desenvolvido foi testado inicialmente com vinte alunos, o que levou
a alguns refinamentos, nomeadamente: alterações na forma de colocar as questões;
adição, alteração ou eliminação de opções de resposta; e o acréscimo de uma nova
questão. De vinte e quatro questões, apenas duas são de tipo “aberto”.
Estiveram envolvidos no estudo três grupos de trabalho, constituídos por duas
pessoas cada. A cada grupo de trabalho foi exigido o levantamento de informação
junto de, pelo menos, 5% da população de alunos de, pelo menos, duas escolas. As
escolas foram seleccionadas em função da residência, logística e contactos dos
elementos de cada grupo de trabalho. Assim, procurou-se escolher aquelas onde
havia facilidade de se deslocarem, conhecimentos pessoais que facilitassem o
contacto inicial, e a quase certeza de que haveria uma participação efectiva sob a
forma de resposta ao questionário. Às escolas foi garantida confidencialidade total.
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Por conseguinte, nunca serão identificadas ao longo deste artigo. Esta foi a forma
encontrada para quebrar uma certa resistência à participação no estudo.
O questionário foi respondido durante os meses de Fevereiro e Março do 2001,
numa das aulas dos alunos inquiridos, tendo os professores e/ou dirigentes das
escolas sido intermediários desta acção de levantamento de informação. Após a
recolha, os questionários foram validados em função de critérios de resposta
estabelecidos previamente e da razoabilidade e bom senso das respostas.

3 - Alvo do estudo
O alvo do estudo é composto pelos alunos do Ensino Secundário e do 3º Ciclo do
Básico de oito escolas dos concelhos de Caminha (uma), Viana do Castelo (quatro),
Ponte de Lima (uma), Barcelos (uma) e Braga (uma), o que totaliza cerca de 10 000
alunos.
O questionário foi aplicado a uma amostra de 5% a 10% de alunos de cada uma
das escolas seleccionadas para estudo, o que perfez um total de 631 inquéritos, dos
quais 541 foram considerados válidos, 42 inválidos e 48 não foram devolvidos.
Dos inquéritos considerados válidos, 302 são de alunos do sexo masculino e 239
do sexo feminino. A idade destes variava entre os 12 e os 20 anos. Quanto ao ano
de escolaridade, 112 frequentavam o 7º ano, 98 o 8º ano, 74 o 9º ano, 75 o 10º ano,
74 o 11º ano, e 108 o 12º ano.

4 - Apresentação e discussão dos resultados
A apresentação e a discussão dos resultados segue a estrutura do questionário
usado no levantamento da informação. Sempre que oportuno, agrupar-se-ão
questões para fazer comparações que possam considerar-se pertinentes.
Como tomaste conhecimento da existência da Internet?
Dos resultados obtidos, e visíveis na Figura 1, julga-se oportuno destacar dois
aspectos.
Primeiro, o peso da televisão (45,2%) e dos amigos/familiares (36,3%) na
divulgação e transmissão de conhecimento novo aos alunos, e, daí, o peso
pedagógico que têm na sua formação. Em conjunto foram responsáveis por
divulgar, a 81,5% dos inquiridos, a existência da Internet.
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Figura 1 – Como tomaste conhecimento da Internet?
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Uma grande influência de amigos/familiares já era esperada, mas o primeiro
lugar da televisão veio mostrar que, cada vez mais, é o maior veículo influenciador
da formação dos jovens e que, portanto, as televisões portuguesas deviam ter
muita atenção a este aspecto. Porém, a realidade actual mostra que, na maioria
das vezes, as televisões portugueses negligenciam-no e ignoram-no na sua
programação.
Segundo, e muito apreensivamente, verificar o baixo peso das escolas na
divulgação, aos alunos, pela primeira vez, da existência da Internet.
Isto pode indiciar a pouca abertura das escolas ou, pelo menos, o seu
imobilismo e desinteresse em procurar, trazer e transmitir em primeira mão, aos
alunos, as novidades, os conhecimentos e as tecnologias recentes.
Conheces o Programa, do Ministério da Ciência e da Tecnologia, “Internet na
Escola”?
Os resultados obtidos surpreendem um pouco, pois quase metade dos alunos
inquiridos (46,5%) nunca ouviu falar do Programa Internet na Escola, como se
depreende da Figura 2. Isto indicia falhas das escolas na divulgação do Programa
ou, até, do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia.
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Figura 2 – Conheces o Projecto “Internet na Escola”?
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Actualmente, nas escolas estudadas, ainda existem 11,0% de alunos que nunca
acederam à Internet, quer dentro quer fora dela, como mostra a Figura 3.
Figura 3 – Já acedeste à Internet?
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Será que este valor é alarmante? Sinceramente, julga-se que não é fácil
encontrar uma resposta, mas, apesar de tudo, isto indicia, uma vez mais, que o
Programa Internet na Escola talvez não esteja a ter a divulgação e o impacto
esperado.
Onde acedeste à Internet pela primeira vez?
A escola representa um peso de 41,6% na iniciação dos alunos inquiridos no uso
da Internet (Figura 4).
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Figura 4 – Onde acedeste à Internet pela primeira vez?
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Uma análise por escola permitiu verificar que este valor aumenta nas escolas
que servem zonas mais rurais e decresce naquelas que servem zonas mais urbanas.
Esta conclusão não surpreende, dado que, geralmente, os alunos dos meios urbanos
dispõem, mais facilmente, de outros locais onde podem aceder à Internet, bem
como, de condições económicas mais favoráveis ou, ainda, de familiares e amigos
que os possam iniciar no seu uso.
Quantos computadores disponibiliza a tua escola, aos alunos, para aceder à
Internet?
Obteve-se a média de 6,6 computadores disponíveis, por escola, para acesso à
Internet. Este número é manifestamente baixo, pois as escolas estudadas têm
todas uma população estudantil superior a 900 alunos.
Todavia, o número a que se chegou, poderá sofrer de alguma incorrecção. Numa
análise escola a escola, verificou-se que, por vezes, não é consensual, entre os seus
alunos, o número de computadores disponíveis para acesso à Internet.
Isto demonstra, uma vez mais, que o Programa Internet na Escola e/ou recursos
disponíveis para acesso à Internet, não estão a ter a divulgação devida, o que leva
os alunos a não estarem convenientemente informados. É urgente as escolas
informarem e sensibilizarem os alunos para estes recursos, bem como para o seu
uso.
Mas mesmo tendo em conta que a média obtida nesta questão pode sofrer de
alguma incorrecção, constata-se que o número de computadores disponibilizados
para acesso à Internet, nas escolas estudadas, é larga e efectivamente inferior à
estimativa apontada no Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal
[LV 1997], onde era definida como meta, para o ano 2000, no Capítulo 4, A Escola
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Informada : aprender na Sociedade da Informação , na Secção 4.1, Equipar os
Estabelecimentos Escol ares, o seguinte:
“... que todas as escolas tenham, pelo menos, um computador multimédia por
sala de aula, ligados a uma rede local e com acesso às redes telemáticas, nacionais
e internacionais.”
De que forma podes aceder à Internet, na Escola?
A inscrição prévia (55,2%) domina maioritariamente a forma de acesso à
Internet nas escolas estudadas, o que mostra a burocracia por qual os alunos têm
de passar, na maioria das vezes, para poderem usar a Internet (Figura 5).
Lamenta-se que o livre acesso ocorra apenas em 27,8% das situações. Contudo,
como o número de computadores disponibilizados para acesso à Internet é, ainda,
muito reduzido, também compreende-se a preocupação das escolas em tentarem
priorizar e/ou ordenar os pedidos de acesso, de modo a optimizarem os parcos
recursos de que dispõem.
Figura 5 – Formas de aceder à Internet?
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Existe alguém indicado pela escola, para te ajudar, quando tens dificuldades no
uso da Internet?
A esta pergunta, 39,5% responderam Sim , 20% Não e 39,7% Não Sei , como se
depreende da Figura 6.
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Figura 6 – Existe alguém para te ajudar?

Sim
Não
39,7%

39,5%

Não sei

20,9%

Mais uma vez verifica-se que o Programa Internet na Escola e/ou recursos
envolvidos no uso da Internet não estão a ser divulgados satisfatoriamente, como
comprovam os 39,7% de alunos que não sabem se existe alguém na escola para os
ajudar perante eventuais dificuldades no acesso à Internet.
Uma análise às respostas dadas na penúltima pergunta do questionário, veio
mostrar que algumas das repostas positivas significavam a existência de alguém,
mas apenas com a função de vigilância do equipamento e dos alunos, em vez de
assistência e ajuda em situações de dificuldade de uso.
Para aquelas escolas que disponibilizam pessoas com função estrita de
vigilância, talvez fosse oportuno repensarem as aptidões dessas pessoas, substituí-las por outras ou, até, proporcionar-lhes formação de reciclagem, de modo que
obtenham aptidões que complementem a sua função e, consequentemente, sejam
capazes de assistir os alunos nos seus problemas e dúvidas no acesso à Internet.
Em que local acedes com mais frequência à Internet?
A escola é o local de acesso mais frequente (40,8%), como mostra a Figura 7.
Tal como na pergunta em que se procurava saber o local onde os alunos
acederam, pela primeira vez, à Internet, verificou-se também aqui, que o peso da
escola aumenta naquelas que servem zonas mais rurais, carenciadas ou iletradas,
e diminui naquelas que servem zonas mais urbanas, abastadas e letradas.
A predominância da escola como local de acesso mais frequente, nesta
conjuntura em que os meios disponíveis de acesso à Internet, na escola, ainda são
escassos, talvez reflicta as dificuldades económicas que acarreta um acesso, em
casa, por parte dos alunos. Assim, julga-se necessária e urgente uma redefinição
da política de subsidiação dos alunos portugueses, por parte do Governo, na
obtenção de equipamento e serviços relacionados com as Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC). Só desta forma se poderão criar bases sólidas para uma
ampla Sociedade da Informação.
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Figura 7 – Onde acedeste à Internet pela primeira vez?
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Que serviços da Internet utilizas normalmente na Escola? E fora da Escola?
O serviço mais procurado pelos inquiridos, quer na escola quer fora dela, é a
World Wide Web (WWW). Depois aparecem as conversas on - line ( Chats ), seguidas
do correio electrónico ( E - mail ), grupos de discussão ( NewsGroups ), transferência
de ficheiros (FTP) e Outros (Figura 8).
Figura 8 – Que serviços utilizas normalmente?
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Procurando diferenciar a utilização dos diferentes serviços em função do local
de acesso, verifica-se que a WWW perde alguma influência quando se passa da
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escola para fora dela. Porém, esta perda não é significativa, sendo
equilibradamente distribuída a favor de todos os outros serviços. Este
comportamento já era de esperar, visto que a WWW é, por excelência, um
inesgotável suporte e fonte de conteúdos, e a escola é (ou devia ser) o local onde
preferencialmente devem ser desenvolvidos, consultados e explorados conteúdos de
teor pedagógico.
A tua atitude no uso da Internet na escola e fora dela é diferente?
Metade dos alunos inquiridos (50%) considera que a sua atitude no uso da
Internet altera-se em função do local de acesso. Esta postura diferenciada é
motivada em 35,3% dos casos por motivos de privacidade, em 22,4% por limitações
na velocidade de acesso, em 33,5% por limitações no tempo de acesso, em 6,9% por
razões económicas e em 1,8% por outras razões, como mostra a Figura 9.
Figura 9 – Motivos de atitude diferente no uso da Internet
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Estes resultados não surpreendem. Primeiro: as escolas ao terem um vigilante
no acesso dos alunos à Internet, limitam, de facto, a privacidade destes, pois serão
sempre alvos de censura e, consequentemente, evitarão, na maioria das vezes, a
consulta de conteúdos potencialmente censuráveis. Segundo: os parcos recursos de
acesso à Internet, das escolas, não permitem que os alunos possam usufruir do
acesso o tempo que, eventualmente, desejariam. Terceiro: a velocidade pode ser um
constrangimento, pois há um conjunto de serviços da Internet que se torna (quase)
impossível usufruir, quando a capacidade da linha é exígua e/ou sobreaproveitada,
apesar disto, por vezes, poder ser justificado por uma limitação da infra-estrutura
de comunicação externa às escolas. Quarto: apesar do custo ter um baixo peso nas
motivações de acesso diferenciado, os resultados demonstram que há uma franja de
cerca de 7% dos alunos inquiridos que não dispõe de condições financeiras que lhe
proporcione o acesso fora da escola ou, pelo menos, o tempo que gostariam
despender.
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Que tipo de conteúdos costumas consultar na Web quando acedes à Internet na
Escola? E fora da Escola?
Nestas questões pedia-se para indicarem, entre quinze opções disponibilizadas,
os cinco tipos de conteúdos Web que costumam consultar mais frequentemente.
Como se pode ver pela Figura 10, os conteúdos lúdicos e de entretenimento são os
mais consultados, quer seja na escola ou fora dela. As cinco primeiras posições são
ocupadas, em ordem decrescente, pelos conteúdos relacionados com Música, Jogos,
Desporto, Anedotas e Televisão. Inesperadamente, os conteúdos de teor pedagógico
ocupam apenas o décimo primeiro lugar na ordem de preferências e/ou consulta e
exploração de conteúdos. Isto parece indiciar que as escolas e, particularmente, os
professores, ainda não foram capazes de sensibilizar, motivar, cativar e catapultar
os seus alunos para a consulta e exploração de conteúdos pedagógicos na Web,
como complemento às formas tradicionais de aprendizagem e/ou procura e
aquisição de conhecimento.
Figura 10 - Tipos de conteúdos consultados na Web
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A diferença entre os tipos de conteúdos consultados dentro e fora da escola não
é significativa. Destaca-se apenas aqueles em que há uma diferença acima de 1%.
Um aumento de 1,5% para os conteúdos eróticos e/ou pornográficos, no sentido da
escola para fora dela, e um decréscimo de 1,3%, no mesmo sentido, no caso dos
culturais. Esta ilação reforça e está em conformidade com o primeiro aspecto
indicado pelos alunos para justificarem uma atitude diferenciada no acesso à
Internet, dentro da escola versus fora dela, ou seja, falta de privacidade.
Indica os teus cinco “Sites” prefer
preferidos
idos
Aqui pedia-se aos alunos para indicarem os endereços dos seus cinco “websites”
preferidos. Fazendo apenas uma análise estrita de domínios, ou seja, sem
considerar sub-domínios, tem-se, sem surpresa, em primeiro lugar, e apontando no
sentido de outros estudos [e.g., ANDRADE 2001, PEREIRA 2001], o Portal Sapo
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(http://www.sapo.pt) com137 nomeações, como se pode verificar pelos vinte mais
nomeados ( tabela 1 ). Todavia, uma análise lata de domínios permite verificar que o
Portal IOL suplanta com 185 nomeações, o Portal Sapo. Este resultado parece,
sobretudo, derivar do peso da TVI dentro do Portal IOL (TVI + BigBrother = 131
nomeações). Realce-se também o sexto lugar do programa televisivo Acorrentados
com 35 nomeações. Encontram-se assim, indicadores a apontarem fortemente no
sentido da enorme influência da televisão junto dos jovens inquiridos.
Tabela 1 – Lista ordenada dos vinte sítios mais consultados
Sites

Endereços

Nomeações

Sapo

http://www.sapo.pt

137

TVI

http://www.tvi.iol.pt

89

IOL

http://www.iol.pt

54

Altavista

http://www.altavista.com

51

BigBrother

http://www.bigbrother.iol.pt

42

Acorrentados

http://www.acorrentados.com

35

AEIOU

http://www.aeiou.pt

35

Yahoo

http://www.yahoo.com

34

Telemóveis

http://www.telemoveis.com

25

Sport Lisboa e Benfica

http://www.slbenfica.pt

24

Terràvista

http://www.terravista.pt

23

Playboy

http://www.playboy.com

22

Rádio Comercial

http://www.radiocomercial.pt

21

MTV

http://www.mtv.com

21

Futebol Clube do Porto

http://www.fcporto.pt

19

Portugalmail

http://www.portugalmail.pt

19

CLIX

http://www.clix.pt

17

Napster

http://www.napster.com

16

Hotmail

http://www.hotmail.com

12

Record

http://www.record.pt

12

A predominância de Portais e Motores de Pesquisa já era de esperar, pois são,
por excelência, locais ideais para início de navegação na WWW. Contudo, as
nomeações obtidas por endereços ligados à televisão surpreendem por excesso.
Há também a salientar: o bom lugar conseguido pelo sítio de assuntos
relacionados com telemóveis (http://www.telemoveis.com), o que vem reforçar a
ideia do sucesso e popularidade destes aparelhos junto dos jovens; a existência de
três sítios relacionados com música: Rádio Comercial, MTV e Napster; o desporto
com os sítios do Benfica, Futebol Clube do Porto e Jornal Record; e, finalmente, o
sítio que muitas vezes é o exemplo apresentado por alguns detractores do uso livre
e aberto da Internet pelos jovens: Playboy.
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Qual é o tempo médio, que despendes, por semana, na Internet?
Como mostra a Figura 11, a maioria dos alunos inquiridos (54,5%) liga-se à
Internet, em média, na escola, menos de 1 hora por semana. No acesso fora da
escola, apesar deste ainda ser o período de tempo mais verificado (32,5%), tem uma
predominância manifestamente inferior. O valor da diferença é transferido
maioritariamente para o intervalo de tempo que varia entre as 2 e as 5 horas de
acesso.
Estes resultados, mais uma vez, vieram mostrar as limitações de recursos de
acesso à Internet das escolas estudadas, face ao seu número de alunos, bem como,
as baixas possibilidades financeiras, ou outras, para acederem mais tempo fora da
escola.
Figura 11 – Tempo médio despendido, por semana, na Internet
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Qual o período do dia em que acedes à Internet com mais regularidade?
Como apresentado na Figura 12, o período 13-18 horas, ou seja, a tarde, foi
referido como o período mais regular de acesso à Internet (36,0%).
Surpreendentemente, o período 8-13 horas, ou seja, a manhã, é o menos referido
(11,9%). Dado que o questionário não procurava saber o horário das aulas dos
inquiridos, não se podem encontrar causas fundamentadas que impliquem estes
resultados.
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Figura 12 – Período em que acedes com mais regularidade?
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Realce-se que os dois períodos em que os alunos não estão na escola, isto é, 1822 horas e 22-8 horas, em conjunto, foram referidos maioritariamente (27,7% +
24,5% = 52,2%). Este resultado, mais uma vez, pode derivar dos recursos exíguos
que as escolas dispõem para os alunos acederem à Internet. Não havendo
possibilidade de acederem o tempo que, eventualmente, desejariam, procuram
fazê-lo fora da escola, nos períodos mais económicos.
Como classificas a tua facilidade de utilização da Internet?
Na resposta a esta pergunta, 28,7% dos alunos inquiridos acham que a sua
aptidão de utilização da Internet é Boa, 55,4% Razoável e apenas 15,9% a
consideram Fraca, como ilustra a Figura 13.
Figura 13 – Facilidade de utilização da Internet?
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Um esforço das escolas na disponibilização de pessoas com boas aptidões no uso
da Internet, para ajuda nas dificuldades dos alunos, pode fazer com que se
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verifique o nível Boa numa maior percentagem de alunos, como alguns deles
referiram. Uma outra possibilidade, também sugerida por alguns alunos, seria a
inclusão de uma disciplina de Internet num dos anos do Ensino Básico, mesmo que
fosse opcional.
Tens página pessoal na Web? Quem a construiu? Onde está alojada?
A esmagadora maioria dos alunos das escolas estudadas (83,3%), como se pode
ver pela Figura 14, não possui página pessoal na Web. Estes resultados apontam
no sentido da necessidade de incentivar os alunos na construção de páginas
pessoais.
Figura 14 – Tens página pessoal na Web?
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Da minoria que possui página (16,7%), 43% referiram que foram construídas
pelos próprios, 49,4% por amigos ou familiares, 6,3% por professores, 1,3% por
empresas e 2,5% ainda por outras entidades. Esta minoria escolheu,
maioritariamente, para alojamento das páginas, um serviço gratuito tipo
Terràvista, Geocities, etc. (63,8%), seguindo-se, surpreendentemente, à frente do
serviço da UARTE 1 (8,8%), os serviços pagos (25,0%). Finalmente, aparece com
2,4% Outros Locais.
Uma vez mais, estes resultados denotam uma fraca divulgação, junto da
população estudantil, do Programa Internet na Escola, ou então, uma baixa
qualidade nos serviços disponibilizados pela UARTE, pois, o facto dos serviços
pagos ficarem à frente do serviço da UARTE, nas preferências de locais de
alojamento, é elucidativo.

1

UARTE: Unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa (http://www.uarte.mct.pt). Esta entidade
tem a seu cargo a tarefa de acompanhamento de todo o processo de implementação do Programa
Internet na Escola e põe ao dispor das escolas portuguesas espaço num servidor Web para alojamento
das páginas dos alunos ou relacionadas com a escola, para além de disponibilizar ainda outro tipo de
serviços, tais como e - mail , conferência electrónica, conversa e arquivo de ficheiros.
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Já participaste no desenvolvimento/criação
dese nvolvimento/criação de algum “site” pedagógico? Quem
teve a iniciativa? Onde está alojado?
Lamentavelmente, como ilustra a Figura 15, apenas 9,6% dos alunos inquiridos
já participaram no desenvolvimento ou criação de sítios Web, de teor pedagógico.
Figura 15 – Já participaste no desenvolvimento de algum “site” pedagógico?
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Um dos objectivos fundamentais do Programa Internet na Escola é,
precisamente, possibilitar e levar ao desenvolvimento de conteúdos pedagógicos
pelos agentes educativos, nomeadamente professores e alunos. O desenvolvimento
de sítios Web deste tipo é um bom exercício de aplicação, memorização e
disponibilização do conhecimento adquirido pelos alunos, bem como, pela parte dos
professores, outras formas de disponibilizar conhecimento e interagir com os
alunos.
Estes resultados apontam no sentido da necessidade de um grande esforço do
Ministério da Educação na sensibilização e formação dos professores para o
desenvolvimento de conteúdos pedagógicos e, por sua vez, destes, na sensibilização
e ajuda dos alunos no desenvolvimento deste tipo de sítios Web. Aqui, o Ministério
da Educação, Escolas e Professores têm de funcionar como indutores e
catalisadores do desenvolvimento de sítios Web. Havendo falhas a este nível,
dificilmente os alunos terão curiosidade e tomarão a iniciativa de desenvolver
conteúdos Web, nem que seja apenas a sua página pessoal.
Dos pouquíssimos sítios pedagógicos criados, a iniciativa partiu em 15,6% dos
casos dos alunos, em 26,7% dos colegas, em 42,2% dos professores, em 4,4% da
direcção da escola, em 8,9% de familiares ou amigos e em 2,2% de outros. Muito
estranhamente e ocupando o último lugar, apenas 4,7% destes sítios Web estão
alojados no servidor da UARTE. Os restantes, 62,8% estão em serviços gratuitos,
23,3% em serviços pagos e 9,3% noutros locais.
Uma vez mais, estes resultados denotam uma fraca divulgação, junto dos
agentes de ensino, do Programa Internet na Escola, ou então, uma baixa qualidade
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nos serviços disponibilizados pela UARTE, pois, o facto dos serviços pagos ficarem
esmagadoramente à frente do serviço da UARTE, nas preferências de locais de
alojamento, é bem esclarecedor.
Estás satisfeito com o modo como podes utilizar a Internet na Escola? O que
deve ser melhorado?
Como se depreende da Figura 16, uma percentagem significativa de alunos das
escolas estudadas (42,0%) está insatisfeita com o modo como pode utilizar a
Internet na Escola.
Figura 16 – Estás satisfeito com o modo como podes utilizar a Internet na escola?
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Embora sabendo que é difícil agradar “a gregos e a troianos”, considera-se que
esta percentagem de insatisfeitos é significativa, revelando assim, mais uma vez,
que o Programa Internet na Escola sofre de consideráveis falhas de
desenvolvimento e implementação.
As principais reivindicações dos alunos insatisfeitos, nas escolas estudadas,
são: mais computadores para acesso à Internet; alguém qualificado para
assistência e ajuda nas dificuldades de uso; o livre acesso; melhor velocidade no
acesso; a melhoria da qualidade do hardware e do software disponível; e a
reparação rápida dos PCs disponíveis, constantemente não funcionais.
Julga-se que grande parte destas exigências podem ser satisfeitas com um
maior esforço da escolas, nomeadamente no que respeita à reparação rápida do
equipamento com anomalias, à actualização do software (sobretudo o que é de
obtenção ou aquisição gratuita) e à disponibilização de alguém qualificado para
assistir e ajudar os alunos nas dificuldades de uso da Internet.
A satisfação das restantes exigências dependerá, fundamentalmente, de
esforços financeiros do Estado Português e da melhoria da qualidade do suporte e
serviços disponibilizados pela UARTE.
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Indica as desvantagens e/ou desvantagens de utilização da Internet, quer seja
na escola ou fora dela
As respostas obtidas nesta questão de tipo aberto resumem-se no seguinte.
As principais vantagens da Internet são: inesgotável fonte de informação e de
conhecimento de todos os assuntos; comunicação (novas amizades, troca de e - mails ,
etc.); investigação-pesquisa para trabalhos escolares; entretenimento; gratuitidade
na escola; e, por fim, conhecimento rápido e eficaz sobre as mais diversas
novidades e acontecimentos.
As principais desvantagens da Internet são: valor dos tarifários praticados
pelas empresas que prestam serviços de acesso; vício e isolamento que pode
provocar o uso abusivo ou obsessivo da Internet; informação imprópria e danosa;
dificuldade em encontrar alguma informação que se pretende; e, finalmente, a
lentidão de acesso.

5 - Conclusões
Este artigo pretendeu apresentar um estudo que visou avaliar o Programa
Internet na Escola e identificar o perfil de utilização da Internet de alunos dos
Ensinos Secundário e Terceiro Ciclo do Básico de escolas do Minho. Os resultados
obtidos bem como a sua análise e discussão levam a derivar as seguintes
conclusões.
O número de computadores disponíveis para acesso à Internet é, larga e
efectivamente, inferior à estimativa apontada no Livre Verde para a Sociedade da
Informação em Portugal para o ano 2000.
O Programa Internet na Escola sofre de falhas de divulgação, quer seja ao nível
do Ministério da Ciência e Tecnologia e da sua subordinada UARTE, quer seja ao
nível das escolas e dos seus professores.
Os serviços e suportes disponibilizados pela UARTE parecem ter consideráveis
carências de qualidade e/ou de divulgação.
A televisão é a principal entidade de divulgação e sensibilização dos alunos
para o fenómeno da Internet.
A escola é o principal local de iniciação dos alunos na utilização da Internet
assim como é o local onde lhe acedem mais frequentemente.
Os alunos usam a Internet, sobretudo, com finalidades lúdicas e de
entretenimento, relegando o uso com fins pedagógicos para um plano meramente
secundário.
O factor económico parece ser o principal constrangedor e inibidor de uma
maior utilização da Internet, por parte dos alunos, fora da escola.
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Parece haver imobilismo e desinteresse dos professores, bem como das escolas,
face à Internet e, particularmente, à forma como pode complementar, mudar e
melhorar o processo ensino-aprendizagem.
As escolas não disponibilizam pessoas qualificadas e aptas para assistirem e
ajudarem os alunos perante dificuldades e dúvidas de uso da Internet.
Uma percentagem significativa dos alunos inquiridos está desapontada com o
modo como pode utilizar a Internet na escola.
As conclusões apresentadas não parecem ser exclusivas da região do Minho.
Alguns estudos realizados noutras regiões do país [e.g., ANTÃO 2000 e LEIRIA et
al . 2001] e, até, ao nível Europeu [CCE 2002], chegam a conclusões similares nas
variáveis comuns. Entre estas destaca-se: o baixo número de computadores com
acesso à Internet nas escolas portuguesas; a utilização da Internet por parte dos
alunos sobretudo com fins lúdicos; a não integração da Internet no processo
educativo por parte dos professores; e a não disponibilização de docentes
qualificados e aptos para ajudarem e incentivarem os alunos no uso pedagógico da
Internet.
Apesar do estudo presente ter posto a “nu” várias lacunas do Programa Internet
na Escola, importa salientar que, mesmo assim, este Programa tem tido algum
impacto positivo nas escola estudadas, mostrando-se mais valioso naquelas que
servem zonas mais rurais. Contudo, para que possa ter o sucesso esperado e
devido, são necessários aperfeiçoamentos significativos na forma como está a ser
implementado e divulgado.
Com a consciência de que o estudo apresentado neste artigo foi apenas um
pequeno passo para tentar ajudar a melhorar o aproveitamento da Internet pelas
escolas, bem como pelos seus alunos e professores, espera-se ter contribuído, com
seriedade, para um debate sustentado, que justifique e permita, num futuro
próximo, a realização de novos estudos que venham a demonstrar o sucesso de
esforços que o país está a desenvolver no domínio das Tecnologias da Informação e
Comunicação.
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CAPÍTULO 3
Políticas regionais e convergência

As implicações da ponderação da
densidade populacional para as
NUTE Alto Trás-os-Montes e Douro
Francisco Diniz ∗ e Paulo Mourão ∗∗

Resumo
Usamos indicadores para compreender o que nos envolve. Apesar de sugestões
de realidades mais complexas, os valores oferecidos pela vasta gama de
indicadores actuais, no domínio da Economia Regional, necessitam de, em
permanência, serem alvo de revisão.
Tal é o caso dos indicativos que, por exemplo, nos são sugeridos pelas
Densidades Populacionais. Ainda que divulgados e aceites, na generalidade, os
valores das tradicionais densidades populacionais, ao considerarem, num
território, os efectivos populacionais absolutos sobre a área total em análise,
encobrem diferentes ocupações que sub-regiões desse território ostentam.
Numa tentativa de tornearmos esse desfoque, optámos pelo recurso ao conceito
de Densidade Populacional Ponderada, que calibra as diferentes ocupações dentro
de um território, numa ponderação geométrica. As NUTEs III Alto Trás-os-Montes
e Douro foram os espaços contemplados neste trabalho, permitindo-nos a
extrapolação de conclusões interessantes que apresentamos. Conclusões estas que
reconhecem, entre outras assunções, a magnitude do fenómeno da perda
populacional, a concentração nos pontos centrais dos municípios bem como a
preferência por um número limitado de concelhos para a fixação das populações.
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1 - Introdução
Para melhor compreendermos o que nos envolve precisamos de conjugar as
várias sensações que o mesmo facto desperta nos nossos sentidos. Também para
melhor contemplarmos a realidade sócio-económica recorremos, com frequência, a
indicadores.
Dada a complexidade dos fenómenos, o uso de indicadores isolados pode
comportar percepções limitadas e enviesadas, pelo que, com recorrência,
encontramos na utilização de indicadores combinados uma solução mais
abrangente. Neste aspecto, para avaliarmos criticamente a situação demográfica
das actuais NUTE III Alto Trás-os-Montes e Douro, socorremo-nos da Densidade
Populacional Ponderada (DPP), preterindo as convencionais Densidades
Populacionais.
Apesar dos múltiplos estudos efectuados sobre o tema e sobre esta região,
apesar do esforço de planeamento que, desde há duas décadas, tem focalizado esta
área, apesar do apoio comunitário desagregado que Trás-os-Montes e Alto Douro
(TMAD) tem recebido, a População transmontana tem respondido com a
preferência na deslocação dos seus locais de fixação para a faixa atlântica do nosso
país. Este movimento comporta, necessariamente, transformações, não só nas
áreas emissoras, mas, também, nas regiões receptoras.
Internamente, TMAD assiste a um duplo fenómeno: a perda populacional e a
concentração em freguesias identificadas.
Por estes motivos, a DPP proposta permite-nos uma clarificação destas duas
forças, o que não acontecia com a densidade convencional.
Iniciaremos este trabalho com a apresentação da Metodologia sugerida,
abordando, após, algumas extrapolações de base matemática operadas sobre o
modelo. Avançaremos, então, para a contemplação da realidade demográfica actual
da região visada.
Recorremos à construção de quadros e gráficos demonstrativos da informação
tratada bem como do suporte teórico, complementados pela bibliografia em anexo.
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2 - A metodologia usada:
usada a densidade populacional ponderada
pela população
2.1 - Média aritmética ponderada ou média geométrica ponderada?
Não raras vezes esta questão é colocada. Na realidade, devemos compreendê-la
um tanto melhor, na medida em que a questão isolada e desprovida de um contexto
sugerir-nos-ia respostas subjectivas.
Uma média aritmética pode ser generalizada pela fórmula:
i=n

x = (x 1 + x 2 + ... + x n ) / n =

n-1 *

Σx

i

i=1

Se ponderada por a i diferentes coeficientes, em que
i=n

N=

Σa

i

i=1

então a Média aritmética ponderada tem a formalização:
i=n

x ai = N - 1

*

Σa

i

xi

i=1

Já quanto à média geométrica, tradicionalmente, compreendida como
G = (x 1 *x 2 *...*x n ) (1/n) = (Πx i ) (1/n)
Vem com as respectivas ponderações na forma:
G ai = (Πx i ai ) 1/N
Desde já, podemos constatar a transitividade das duas médias ainda que, e aqui
reside a grande diferença entre elas, a média aritmética ponderada tem subjacente
a capacidade de uma multiplicação de expoente unitário e a média geométrica
ponderada baseia-se na projecção dada aos valores pela eventualidade de uma
exponenciação.
Concretamente, e ainda sem entrarmos em considerações relativas à densidade
populacional, temos que uma média geométrica ponderada vai permitir-nos a
obtenção de valores mais expressivos quanto ao factor de ponderação privilegiado,
apesar de, tanto o senso comum como ainda um número significativo de índices,
privilegiar a média ponderada aritmética, em especial, pela sua simplicidade e
pela "democraticidade" emprestada às observações 1.
Outras vantagens, no entanto, podem ser apontadas à média geométrica
ponderada:
−
possibilidade de avaliar diferentes efeitos concorrentes no fenómeno;
1

http://www4.statcan.ca/secure/english/ottawagroup/pdf/28fen98.pdf
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a média geométrica tende a balancear o rácio dos desvios das observações,
enquanto a média aritmética ponderada balanceia a soma dos desvios (na
prática, a combinação de uma medida que duplica com outra concorrente
que cai para metade anula o aspecto modular subjacente, na média
geométrica ponderada);
−
permite, naturalmente, a logaritmização dos valores que, debaixo de uma
compreensão normalizada da distribuição estatística dos diferenciais em
escala log, revela uma distribuição normal mais eficiente das taxas de
variação;
−
é mais interessante a utilização de uma média geométrica ponderada se
pretendermos considerar um dos factores constantes (peso, rendimento,
área, etc.).
No entanto, como desvantagens, a média geométrica ponderada apresenta as
seguintes:
−
dificuldade de abordar a sua utilidade ao "mainstream";
−
privilegia as alterações em cada quota concorrente, em vez das alterações
absolutas (como o faz, neste caso, a média aritmética ponderada);
−
grandes
oscilações
absolutas
nas
observações
podem
provocar
enviesamento desta medida;
−
não pode ser generalizada para todos os casos, devendo ser sempre
confrontada com objectivos maiores do enquadramento e com testes de
significância estatística.
−

2.2 - As densidades populacionais ponderadas
A tradicional densidade populacional [número de habitantes (hab.) por
quilómetro quadrado (km 2 )], aplicada a um espaço, por exemplo um concelho X,
com freguesias tidas por rurais, semi-urbanas e urbanas 2, é no fundo dada pela
seguinte fórmula, que tem subjacente o princípio de uma média aritmética:
Densidade populacional de X =

Σ(pop. rural + pop. semi-urbana + pop. urbana)
Σ (área rural + área semi-urbana + área urbana)

Certos concelhos, como o de Bragança, por exemplo, com cerca de 1175 km 2 de
área e 34689 habitantes em 2001, ostentam por isso uma densidade populacional
de 30 hab/km 2 que sendo das mais pequenas em TMAD acaba por não reflectir a
importância de um núcleo urbano com bastante dinamismo.
Numa tentativa de anular esse enviesamento, optou-se por recorrermos, em
alternativa, às chamadas densidades populacionais ponderadas, neste caso, à
densidade populacional ponderada pela população.
2

Freguesias urbanas - freguesias que possuem densidade populacional superior a 500 hab./Km2 ou que
integrem um lugar com população residente superior ou igual a 5000 habitantes. Freguesias semiurbanas - freguesias não urbanas que possuem densidade populacional superior a 100 hab./Km2 e
inferior ou igual a 500 hab./km2, ou que integrem um lugar com população residente superior ou
igual a 2000 habitantes e inferior a 5000 habitantes.
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A densidade populacional ponderada (DPP) permite uma leitura que se
aproxima do real valor de cada micro-região no conjunto, em 'ceteris paribus' e no
atendimento a um factor que se pretende considerar - isto é, no presente, a
população.
Tendo por base uma lógica de média geométrica ponderada pode ser assim
calculada:
DPP = (pr/ar) (pr/px) * (psu/asu) (psu/px) * (pu/au) (pu/px)
Sendo:
−
pr, população rural,
−
ar, área rural,
−
psu, população semi-urbana,
−
asu, área semi-urbana,
−
pu, população urbana,
−
au, área urbana,
−
px, população do concelho X,
−
DPP, densidade populacional ponderada pela população.
Deste modo, a densidade populacional ponderada pela população do concelho de
Bragança, aproveitando os dados de 2001, é de 146 hab/km 2 .
São várias as vantagens na utilização da DPP. Entre elas figuram:
−
podermos analisar os pesos das diversas sub-áreas no produto final,
permitindo-nos um estudo segmentado do concelho, comparando-o com as
outras sub-áreas de outros concelhos (comparação espacial) ou a evolução
ao longo dos tempos (comparação cronológica);
−
maior facilidade no tratamento de regressões, análises estatísticas e
econométricas, em virtude de uma imediata logaritmização da fórmula
(com as vantagens daí adquirentes);
−
visualização dos movimentos de exponenciação subjacentes (isto é,
fenómenos como a concentração em freguesias semi-urbanas ou urbanas
são mais facilmente detectáveis);
−
tem uma utilidade especial se pretendermos observar os fenómenos ligados
à população, pelo que as ciências demográficas e sociais deveriam dedicar à
DPP especial atenção (na constatação à La Palice de que a área concelhia é
um factor constante que - excepto por imperativos administrativos - não
'cresce') 3.

3

Tentou-se esboçar um índice compósito para a região de TMAD, usando a metodologia do índice de
Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, recorrendo por isso a uma média aritmética de três
índices sensíveis a domínios diversos da população: Saúde (Taxa de Mortalidade Infantil), Educação
(Taxa de analfabetismo e Taxa de Frequência do Ensino Obrigatório) e Produtividade (Valor
Acrescentado Bruto por residente no concelho). Na realidade, foi possível constatarmos que existe
uma correlação mais forte entre os valores obtidos por esse índice e os valores da DPP,
comparativamente aos valores da Densidade Convencional (o coeficiente de correlação relativo aos
valores da DPP e do índice era superior 1,5 vezes em relação ao coeficiente de correlação entre os
valores do índice e os da densidade convencional).
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2.3 - A interdependência dos fenómenos migratórios internos a
um território
Usando, por abstracção, um modelo que contemple só duas modalidades em
termos de urbanidade de ocupação espacial (um sub-espaço rural e um sub-espaço
urbano) a respectiva densidade populacional ponderada pela população (DPP) fica
assim sugerida:
DPP = (pr/ar)

[pr/(pu+pr)]

* (pu/au)

[pu/(pu+pr)]

Onde:
−
pr é população rural,
−
ar, área rural,
−
pu, população urbana,
−
au, área urbana
Logaritmizando a função DPP temos que
ln DPP =

pr
pr
pu
pu
* ln ( ) +
* ln (
)
pu+pr
ar
pr+pu
au

Derivando em ordem a todas as variáveis (pr, pu, ar, au) a função ln DPP temos
que:
δ ln DPP
δpr, δpu, δar, δau

=

-pu
pr
pr+pu+pr*ln(pu/au)-pr*ln(pr/ar)
δau δar +
δpu
au*(pr+pu)
ar*(pr+pu)
(pr+pu) 2
pr+pu+pu*ln(pr/ar)-pu*ln(pu/au)
+
δpr
(pr+pu) 2
=

o que nos evidencia, nitidamente, os efeitos cruzados que se geram internamente
ao espaço quando existe transferência de população entre os sub-espaços
acarretando por isso alterações nas áreas urbanas e rurais.
No entanto, se só, por exemplo, houver imigração para um dos sub-espaços
(entrada de pessoas oriundas de outros espaços, por exemplo, vindas de outro
concelho ou de outro país, para o sub-espaço urbano), as transformações sentidas
pela função ln DPP podem ser assim enunciadas:
δ ln DPP
δpu

=

pr+pu+pr*ln(pu/au)-pr*ln(pr/ar)
δpu
(pr+pu) 2

o que continua a revelar-nos que um sub-espaço, sofrendo alterações da sua
população, comporta nessa modificação alterações num indicador conjunto como o é
a DPP, na dupla medida de constituinte desse espaço e de a função derivada
incorporar as referências aos outros sub-espaços.
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No entanto, a função derivada total comporta interesse especial se os
diferenciais (δδ pr, δ pu, δ ar, δ au) tenderem a aproximarem-se de zero, o que em
população não é assim tão frequente.
Por essa razão, utilizando a mesma função logaritmizada
ln DPP =

pr
pr
pu
pu
* ln ( ) +
* ln (
)
pu+pr
ar
pr+pu
au

temos que a respectiva função acréscimo a um ponto de partida pode ser dada por:
pr1*ar
pr1*au
1
Função-Acréscimo de ln DPP =
*[pr*pr1*ln(
) + pu*pr1*ln(
ar1*pr
ar1*pu
pt*pt1
) + pr*pu1*ln(

pu1*au
pu1*ar
) + pu*pu1*ln(
)]
au1*pu
au1*pr

Onde:
−
pt = pr + pu (situação inicial)
−
pr1 = pr + ∆pr
−
pu1 = pu + ∆pu
−
pt1 = pr1 + pu1
−
ar1 = ar + ∆ar
−
au1 = au + ∆au

3 - A DPP em TMAD
Como já observado, a densidade populacional ponderada pela população é uma
medida que consagra as proporções respectivas entre as áreas rurais, semi-urbanas e urbanas e as populações rurais, semi-urbanas e urbanas.
Em 1981, os valores mais elevados centravam-se na região do Douro em redor
da área Lamego-Régua-Vila Real, e também em Mirandela, Chaves e Bragança,
indiciadores de uma maior concentração populacional nestas áreas. Esboça-se
desde então a tendência para a delineação de um corredor no sentido sudoeste-nordeste ao longo da região, deixando na periferia deste conjunto os concelhos
ocidentais do distrito de Vila Real e os concelhos orientais do distrito de Bragança.
Relativamente a 1991, na generalidade, o espectro regional mantém-se. Já em
2001, condensam-se os valores do eixo Lamego-Régua-Vila Real, e também os de
Chaves, Bragança e Mirandela, ficando um observador com a percepção de um
estreitamento do corredor previsto que, no fundo, aproveita o sentido dos fluxos
combinados das vias IP4, antiga Nacional 2 e IP3 (ver Mapas A, B e C).
O Quadro 1 permite-nos um agrupamento combinado dos concelhos analisados
na consideração das duas medidas de densidades populacionais ponderadas, quer o
sejam pela população, quer sofram uma atenção pela superfície (apresentando esta
uma maior correlação com a densidade convencional – ver Quadro 2 e Anexos). À

354

medida que caminhamos para NE no Quadro 1, vamos encontrando valores
combinados maiores (nas duas variáveis). É o caso de Vila Real, por exemplo,
respectivamente, em 2001, o 2º concelho em densidade populacional ponderada
pela população e o 5º, quando ponderado pela superfície. No extremo SW,
Alfândega da Fé sugere-nos os valores combinados mais baixos (29º pela
ponderação sobre a população e 27º pela superfície).
Quadro 1
Densidade populacional ponderada pela população - 2001

densidade populacional pond.
população (escala log)

7
Peso da Régua

6

Vila Real

5
4

Bragança

Chaves

Mesão Frio
Mirandela

Armamar

Tarouca
Moimenta da Beira

Carrazeda de Ansiães

3

Alfândega da Fé

Mogadouro

Sabrosa
Ribeira de Pena
Penedono

Tabuaço
São João da Pesqueira

2
1
0

densidade populacional pond. área (escala log)

Densidade populacional ponderada pela população

Fonte: cálculos efectuados pelos autores; INE

Vila Pouca Aguiar
Vila Flor
Vila Nova Foz Coa
Vinhais
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Mapa A - DPP em TMAD em 1981

Fonte: cálculos dos autores; OBERTAD

Mapa B - DPP em TMAD em 1991

Fonte: cálculos dos autores; OBERTAD
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Mapa C - DPP em TMAD em 2001

Fonte: cálculos dos autores; OBERTAD

O Mapa D vem mostrar-nos a existência, na actualidade, de uma tendência já
sugerida e que relembramos: há uma concentração crescente da população nos
lugares centrais dos concelhos, visível pelo peso considerável que a população
semi-urbana e urbana vai detendo em cada caso. Só os concelhos de Lamego, Peso
da Régua, Mesão Frio, Vila Real, Chaves, Mirandela, Macedo de Cavaleiros e
Bragança detêm população localizada em freguesias urbanas. No entanto, casos
como os de Bragança ou Mirandela, com população semi-urbana diminuta ou nula,
recordam-nos a dupla necessidade de conciliar as dinâmicas inerentes às áreas
urbanas com as superfícies envolventes rurais bem como a utilidade da presença
de áreas de transição que facilitem o saudável (e potencial a vários níveis)
equilíbrio entre o rural e o urbano.
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Mapa D – População rural, semi-urbana e urbana em TMAD em 2001

Fonte: cálculos efectuados pelos autores; OBERTAD
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Quadro 2 – Densidades convencionais 4 de TMAD em 3 momentos
Densidade
Densidade
Densidade
convencional 1981 convencional 1991 convencional 2001
Alfândega da Fé

25

21

18

Alijó

63

55

48

Armamar

84

77

67

Boticas

27

25

20

Bragança

30

28

30

Carrazeda de Ansiães

41

33

27

Chaves

78

69

74

Freixo Espada Cinta

23

20

17

Lamego

197

181

168

Macedo de Cavaleiros

31

27

25

Mesão Frio

235

204

181

Miranda do Douro

20

18

17

Mirandela

44

38

39

Mogadouro

20

16

15

Moimenta da Beira

58

56

50

Mondim de Basto

58

55

50

Montalegre

24

19

16

Murça

45

39

36

Penedono

31

28

26

Peso da Régua

234

225

195

Ribeira de Pena

50

39

34

Sabrosa
Santa Marta de
Penaguião

58

48

45

160

139

123

São João da Pesqueira

38

36

33

Sernancelhe

32

30

27

Tabuaço

63

58

50

Tarouca

92

94

81

Torre de Moncorvo

26

21

19

Valpaços

47

41

35

Vila Flor

37

33

30

Vila Nova de Foz Coa

28

22

21

Vila Pouca de Aguiar

46

39

35

Vila Real

124

122

132

Vimioso

18

13

11

23

18

15

Vinhais
Fonte: INE; cálculos dos autores

4

Densidade convencional = (Número de residentes do concelho) / (área total do concelho).
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Em quadro-anexo: a estrutura rural, semi-urbana e urbana de tmad em 1981,
em 1991 e em 2001, verificámos que no Alto Trás-os-Montes houve, entre 1991 e
2001, um crescimento da percentagem de população semi-urbana e urbana nos
concelhos, em virtude, substancialmente, do duplo fenómeno (já apontado) da saída
de população que, em 1991, era considerada rural para outros territórios e o
movimento de acentuação do número de residentes nos lugares centrais dos
municípios (que, na generalidade, aumentaram em quantitativo populacional). No
entanto, dada a manutenção da primordialidade das áreas e das populações
classificadas como rurais sobre as restantes, a diminuição do número de pessoas
destas (mesmo com algum aumento populacional das áreas semi-urbanas e
urbanas) comportou, na generalidade, a redução das densidades populacionais
(ainda que a DPP apresente uma atenuação desses efeitos por força da
incorporação, já abordada, dos movimentos positivos alcançados pelas áreas semi-urbanas e urbanas).
No Douro, em contrapartida, a percentagem de população a morar em áreas
semi-urbanas e urbanas desceu, na generalidade dos concelhos (exceptua-se o
exemplo de Vila Real, onde a população não rural cresceu 5%). Apesar de também
nesta NUTE III a população se sentir particularmente atraída pelas freguesias
sedes de concelho, a “fuga” populacional generalizada ao restante território
municipal comportou a perda da categoria de semi-urbana ou urbana de freguesias
que, em 1991, assim podiam ser referidas, tendo, portanto, aumentado
virtualmente a área rural nestes concelhos, com as consequências inerentes nesta
metodologia – as Densidades Populacionais Ponderadas decrescem na maioria dos
casos.

4 - Conclusão
TMAD apresenta perdas populacionais desde a década de 1960. Apesar de
alguns mecanismos de atracção desencadeados no sentido de promover a fixação
populacional, desde então, TMAD perdeu um terço da população de há quarenta
anos.
Em diversos concelhos, além da tendência apresentada, outra se tem vindo a
avolumar: a concentração num número reduzido de freguesias, conotadas, em
geral, com as sedes municipais.
Esta conclusão foi possível graças à utilização da DPP (Densidade Populacional
Ponderada), indicador que, caracterizado pelas vantagens genéricas das médias
geométricas ponderadas, permite uma melhor diferenciação dos espaços internos
de um concelho, bem como uma contemplação mais sucedida dos fluxos
populacionais evidenciados.
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Assumindo-se, essencialmente, este trabalho como descritivo, não poderíamos
deixar de constatar, por fim, a urgência de re-equacionar as medidas de incentivo
que têm focado TMAD, em fóruns alargados a agentes promotores, a investidores,
a entidades centrais, às instâncias descentralizadas, às vozes académicas e aos
representantes das populações.
A magnitude compreendida do fenómeno da perda populacional desta região
assim o exige.
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ANEXOS - Relação entre as três densidades populacionais, em TMAD, em 2001
dens.conv.2001
dens.pond.pop.
Peso da Régua
Peso da Régua
195,43
416
Mesão Frio
Vila Real
181,30
292,87
Lamego
Lamego
168,17
220
Vila Real
Mesão Frio
132,08
190,55
Santa Marta de Penaguião
Chaves
122,50
169,8
Tarouca
Bragança
81,33
145,8
Chaves
Santa Marta de Penaguião
73,83
130,3
Armamar
Tarouca
66,78
103,96
Moimenta da Beira
Mirandela
49,95
76,2
Tabuaço
Armamar
49,72
70,15
Mondim de Basto
Mondim de Basto
49,66
62,5
Alijó
Moimenta da Beira
48,10
60,3
Sabrosa
Tabuaço
45,08
56,23
Mirandela
Alijó
39,22
55,4
Murça
Macedo de Cavaleiros
35,75
49,4
Valpaços
Sabrosa
35,03
49,27
Vila Pouca de Aguiar
Murça
34,55
46,2
Ribeira de Pena
Vila Pouca de Aguiar
33,97
41,1
São João da Pesqueira
Valpaços
32,60
40,6
Vila Flor
Ribeira de Pena
29,71
40,2
Bragança
Vila Flor
29,55
34,4
Carrazeda de Ansiães
Carrazeda de Ansiães
27,17
33,2
Sernancelhe
São João da Pesqueira
26,81
32,03
Penedono
Sernancelhe
25,92
27,64
Macedo de Cavaleiros
Penedono
24,94
26,5
Vila Nova de Foz Coa
Torre de Moncorvo
21,20
24,19
Boticas
Vila Nova de Foz Coa
19,91
23,96
Torre de Moncorvo
18,61
Boticas
22,2
Alfândega da Fé
Alfândega da Fé
18,40
21
Freixo Espada Cinta
17,20
Mogadouro
20,3
Miranda do Douro
Miranda do Douro
16,57
19,64
Montalegre
15,87
Montalegre
18,76
Vinhais
Vinhais
15,30
18,53
Mogadouro
14,88
Freixo Espada Cinta
17,92
Vimioso
Vimioso
11,08
11,5

Fonte: INE; cálculos dos autores

dens.pond.sup
Mesão Frio
Lamego
Peso da Régua
Santa Marta de Penaguião
Vila Real
Tarouca
Armamar
Alijó
Chaves
Moimenta da Beira
Tabuaço
Sabrosa
Mondim de Basto
São João da Pesqueira
Valpaços
Vila Pouca de Aguiar
Murça
Vila Flor
Mirandela
Sernancelhe
Ribeira de Pena
Penedono
Carrazeda de Ansiães
Vila Nova de Foz Coa
Boticas
Macedo de Cavaleiros
Alfândega da Fé
Torre de Moncorvo
Freixo Espada Cinta
Miranda do Douro
Montalegre
Vinhais
Bragança
Mogadouro
Vimioso

185,64
125,72
122,2
111,01
76,36
67,85
62,23
45,6
45,35
43,4
43,26
43,2
41,87
31,76
31,5
30,7
29,48
27,01
26,53
25,91
25,6
25,02
24,64
18,55
18,3
17,84
16,53
16,01
15,3
14,82
14,67
13,55
13,36
12,3
10,47

A implementação de um plano
regional: o caso do PROZED
Júlia Lourenço *

Resumo
Analisando, de per si, cada uma das vertentes de avaliação do funcionamento
de um plano, constata-se geralmente que a conformidade é contraposta à
performance , a qual pode ser avaliada pela trilogia clássica da eficácia, eficiência e
adaptação dos objectivos. Isto é, há autores a defenderem essencialmente a análise
da conformidade dos planos (DALTON, 1989), enquanto outros (FALUDI, 1987,
1988, 1994) defendem fundamentalmente a análise da performance dos planos.
Publicado em 1991, o PROZED, Plano Regional de Ordenamento da Zona
Envolvente do Douro, foi o segundo PROT a ser aprovado em Portugal, após o do
Algarve, no âmbito do DL 176-A/88, de 18 de Maio. Dez anos passados sobre a sua
publicação importa, então, analisar a conformidade, eficácia, eficiência, adaptação
aos objectivos e níveis de implementação do Plano face à evolução sofrida pelo
território da Zona Envolvente do Douro.

*

Universidade do Minho, Departamento de Engenharia Civil, E-mail: jloure@civil.uminho.pt
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1 - Introdução
A elaboração do PROZED, no final da década de 80, foi desencadeada pela
necessidade de “estabelecer um normativo estratégico” específico capaz de
sustentar o esperado acréscimo de desenvolvimento da sub-região ribeirinha do
Douro. De facto, pode ler-se no Preâmbulo do DR n.º 60/91 de 21 de Novembro que
institui o PROZED, previa-se uma alteração drástica do carácter atractivo “e
consequentemente das tensões sobre o uso do solo na Zona Envolvente do Douro,
ainda relativamente pouco ocupada, devido à melhoria da aproximação à Área
Metropolitana do Porto e dos padrões de acessibilidade da zona com a
concretização do Plano Rodoviário Nacional e do Projecto de Navegabilidade do
Douro”.
A presente comunicação foi subdividida, para maior facilidade de apresentação
e seguindo a terminologia e concepção utilizadas no próprio Plano Regional, nas
duas temáticas de maior relevo, a saber: Edificabilidade e Usos Não Urbanos, isto
é, os Espaços Agrícolas, Florestais e Naturais. A estratégia seguida na abordagem
dos temas teve, essencialmente, como objectivos, a avaliação da:
−
adaptação do PROZED à dinâmica evolutiva da ZED;
−
articulação e compatibilidade na “transferência” para outros níveis de
planeamento com incidência na área do PROZED.
Foram também considerados os investimentos realizados na área para o período
em causa face às propostas avançadas no PROZED e o seu grau de execução.
A auscultação dos órgãos de poder local, agentes e instituições com
competências nos diversos sectores da Administração Pública, permitiu chegar a
algumas conclusões relativamente à implementação do PROZED.

2 - O PROZED e a evolução do sistema de planeamento
português
A implementação do PROZED teve como objectivos fundamentais:
−
servir de suporte à gestão do território face à inexistência de outros
instrumentos de planeamento;
−
estabelecer uma base regulamentar para a transformação, ocupação e uso
do solo para enquadramento nos futuros Planos Municipais de
Ordenamento;
−
estabelecer a disciplina de edificabilidade compatível com os objectivos de
conservação dos valores patrimoniais, naturais e paisagísticos;
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proteger e valorizar a Bacia Visual do Douro enquanto canal privilegiado
de desenvolvimento turístico do Douro e suporte de actividades económicas
fundamentais na região.
Face à perda de vigência do PROZED, a preparação da revisão dos PDMs e a
emergência de novos instrumentos de Planeamento do território, designadamente
PIOT-ADV (Plano Inter-Municipal de Ordenamento do Território do Alto Douro
Vinhateiro), POARC (Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua –
Carrapatelo), PROFs (Planos Regionais de Ordenamento Florestal), impõe-se
reforçar a articulação entre os instrumentos de ordenamento vigentes e
emergentes e potenciar uma maior eficácia na sua futura implementação.
Recentemente, verificou-se a publicação da Lei de Bases da Política de
Ordenamento do Território e Urbanismo, Lei 48/98, de 11 de Agosto, do DL n.º
380/99, de 22 de Setembro e da classificação do Alto Douro Vinhateiro como
Património Mundial da UNESCO, em Dezembro de 2001.
A sobreposição geográfica das novas figuras de planeamento obrigará a um
esforço de articulação das propostas de zonamento e regulamento, adaptados a
novos objectivos estratégicos e enquadrados pelas políticas sectoriais e de
ordenamento vigentes (como as novas orientações relativas à classificação de solos
decorrentes da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e
Urbanização, Lei 48/98 de 11 de Agosto) e da nova regulamentação de Planos
Regionais, Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro. Isto é, a diversidade de critérios
adoptados nos diferentes níveis de planeamento impõe um esforço de normalização
das classificações de uso dominante do solo.
Constata-se o insucesso no esforço de uniformização dos Planos Directores
Municipais no que respeita à transferência de algum carácter de identidade entre
os concelhos da ZED, designadamente na compatibilização das normas
regulamentares e articulação dos critérios de zonamento, bem como na assimilação
dos objectivos fundamentais do PROT. Este aspecto reporta-se, por exemplo, à
falta de uniformidade da unidade mínima da parcela prevista para edificação que
varia entre concelhos vizinhos.
Afigura-se consensual a ideia de que o incumprimento ou não observância das
disposições regulamentares do PROZED resultou da ausência de um “órgão
fiscalizador” ou “gabinete de gestão” e da dispersão de competências de
licenciamento. Esta situação pode ter vindo a ser agravada, ao longo do período de
vigência do Plano, pela sobreposição dos regulamentos dos PDMs e pela evolução
da legislação geral e sectorial relativamente à situação de referência.
−
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3 - A evolução do território ZED
A situação actual do território ZED (Zona Envolvente do Douro), reflectida pela
análise de vários dados estatísticos e cartográficos bem como visitas de campo,
demonstra alguns desvios relativamente às expectativas de desenvolvimento
iniciais:
−
as características demográficas na área do PROZED continuam a
evidenciar uma população marcada pela ruralidade e pela dificuldade de
fixação das populações que aí se faz sentir;
−
os planos de macro-acessibilidade não foram cumpridos, não tendo sido
atingidos, também, os níveis de atracção turística, desenvolvimento
empresarial e pressão urbanística previstos;
−
a exploração dos recursos florestais não evoluiu no sentido da
intensificação cultural e alargamento da monocultura, tendo-se registado
uma redução da área de ocupação florestal. Esta deveu-se, essencialmente,
à plantação de vinhas, expansão urbana e ocorrência de incêndios.
No entanto, constata-se que:
−
a vitivinicultura ganhou protagonismo como actividade económica ligada
aos espaços agro-florestais, quer na região RDD (Região Demarcada do
Douro) como na RVV (Região dos Vinhos Verdes);
−
o serviço prestado em função do número de camas disponíveis em hotelaria
e turismo de habitação na área do PROZED quase duplicou em dez anos.
Pretende-se, então, analisar as referências do PROZED e os cenários de
desenvolvimento preconizados neste Plano Regional face à evolução verificada no
território.
Ao longe de quatro décadas (de 1960 a 2001) a totalidade da população
abrangida pelo PROZED, tem tido um dinamismo demográfico com evolução
positiva. No entanto, este crescimento populacional é essencialmente baseado no
crescimento populacional da sub-região do Tâmega (com destaque para todos os
concelhos do Vale de Sousa, a crescer três ou quatro vezes mais do que o País).
Pelo contrário, na última década, acentuou-se a perda de habitantes dos concelhos
da sub-região do Douro. (Ver Quadro 1).
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Quadro 1 - População residente
Sub.
Regiões/Concelhos

Ano 1960

Ano 1970

Ano 1981

Ano 1991

Ano 2001

Alijó

23 500

20 915

18 800

16 327

14 334

Armamar

12 200

10 708

9 400

8 677

7 479

Lamego

36 300

34 505

32 800

30 164

28 085

Mesão Frio

7 400

6 827

6 300

5 519

4 895

Peso da Régua

22 600

22 549

22 500

21 567

18 761

Sabrosa

12 900

10 774

9 000

7 478

7 033

Tabuaço

11 600

9 929

8 500

7 901

6 762

Baião

28 900

26 554

24 400

22 456

22 438

Castelo de Paiva

17 700

17 346

17 000

16 515

17 393

Cinfães

29 800

27 620

25 600

23 489

22 390

Marco de Canaveses

39 300

42 564

46 100

48 133

52 138

Penafiel

49 900

56 644

64 300

68 444

71 850

Resende

20 200

17 637

15 400

13 675

12 415

84 600

105 193

130 800

143 178

163 462

396 900

409 765

430 900

433 523

449 435

Douro

Tâmega

Grande Porto
Gondomar
Total

Fonte: INE, Resultados Preliminares Censos 2001, www.ine.pt. PROZED, Contexto Sócio-Económico,
23 de Julho de 1990

As perspectivas demográficas efectuadas no âmbito do PROZED para o ano
2000 em relação aos concelhos de Gondomar e Penafiel, ficaram entre as previsões
efectuadas. Os totais populacionais dos restantes concelhos ficaram abaixo das
estimativas efectuadas ao tempo (1990). (Ver Quadro 2).
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Quadro 2 - Perspectivas demográficas ano 2000 e população residente 2001
Sub.
Regiões/Concelhos

Ano

Ano 2000 (Estimativa PROZED)

Ano

1960

1981

Evolução
Natural

Manutenção
da Tendência

Equilíbrio
Regional

2001

Alijó

23 500

18 800

18 700

18 600

20 200

14 334

Armamar

12 200

9 400

9 700

9 600

10 000

7 479

Lamego

36 300

32 800

33 800

33 300

34 900

28 085

Mesão Frio

7 400

6 300

6 200

6 200

6 400

4 895

Peso da Régua

22 600

22 500

23 200

22 800

23 900

18 761

Sabrosa

12 900

9 000

9 300

9 100

10 000

7 033

Tabuaço

11 600

8 500

8 400

8 200

9 100

6 762

Baião

28 900

24 400

26 800

26 400

27 700

22 438

Castelo de Paiva

17 700

17 000

21 500

22 900

22 000

17 393

Cinfães

29 800

25 600

35 100

37 500

36 000

22 390

Marco de Canaveses

39 300

46 100

54 800

58 500

56 100

52 138

Penafiel

49 900

64 300

71 600

76 500

73 500

71 850

Resende

20 200

15 400

17 100

16 800

17 600

12 415

84 600

130 800

155 900

167 600

158 800

163 462

396 900

430 900

492 100

514 000

506 200

449 435

Douro

Tâmega

Grande
Grande Porto
Gondomar
Total PROZED

Fonte: INE, Resultados Preliminares Censos 2001, www.ine.pt, PROZED, Contexto Sócio-Económico, 23 de Julho de 1990

Relativamente à oferta hoteleira, confirma-se a emergência do sector turístico na
área do Douro e, em especial, no eixo Vila Real/Régua/Lamego (2º destino na
Região Norte após a cidade do Porto) como actividade económica de relevo capaz de
competir com a produção de vinho de qualidade.
Existe, actualmente, grande diversidade de tipos de serviços para alojamento
de turistas nos catorze Municípios, desde hotéis de boa qualidade até pequenas
pensões familiares e parques de campismo.
Embora todos os concelhos abrangidos pelo PROZED tenham apresentado um
crescimento notável na indústria hoteleira é de salientar os que apresentam um
maior crescimento, a saber: Lamego, Alijó e Sabrosa. Lamego encabeça agora a
oferta hoteleira, ao contrário de há dez anos atrás onde predominava a
importância do Peso da Régua. (Ver Quadro 3).
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Quadro 3 - Alojamentos Turísticos nos Concelhos do PROZED (1990, 2001)
Estabelecimentos Hoteleiros
Total
1

1990

2001

1990

2001

1990

2001

1990

2001

1990

2001

7

2001

6

1990

5

2001

4

1990

3

2001

2

1990

2001

Concelhos
1990

Camas

Tipo

Alijó

1

7

1

2

-

-

1

3

-

1

-

1

-

-

-

-

41

230

Armamar

0

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

0

40

Lamego

6

21

2

4

1

1

-

1

2

3

-

4

1

8

-

-

173

656

Mesão Frio

Douro

2

4

1

2

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

70

127

Peso da Régua 4

6

-

1

-

-

2

2

1

3

1

-

-

-

-

-

213

418

Sabrosa

0

5

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

3

-

-

0

127

Tabuaço

1

3

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

2

-

-

32

46
141*

Tâmega
Baião

0

6

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

3

0

1

0

C. Paiva

1

2

-

-

-

-

-

0

-

1

1

-

-

1

-

-

4

55

Cinfães

1

4

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

-

2

-

-

4

76

M. Canaveses

4

4

-

-

1

1

1

2

1

2

-

1

1

2

-

-

153

186

Penafiel

2

10

2

-

-

-

-

5

-

2

-

1

-

2

-

-

105

379

Resende

4

7

-

1

-

-

1

1

-

1

-

2

3

2

-

-

75

177

1

4

1

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

Grande Porto
Gondomar

1033* 1059*

27
86
7
13
2
2
6
17
4
13
4
16
5
29
1
2 1903 3717
Total
Fonte: ADETURN, Novembro 2001; Visitas de campo, Agosto 2001; HERÉDIA, 1990: 121
Nota: * Parque de Campismo para 1000 hospedes em Gondomar e 90 em Baião
Legenda:
−
1: Albergaria + Pousada + Estalagem + Hotel
−
2: Aldeia Turística + Motel
−
3: Pensão
−
4: Residencial
−
5: Turismo de Habitação
−
6: Casa de Campo + Agro-Turismo + Turismo Rural + Hotel Rural
−
7: Parque de Campismo

Constata-se também que é patente o acréscimo dos fluxos turísticos, em
embarcações no rio (ver Quadro 4) e a criação de alguns espaços de lazer
ribeirinhos com muita qualidade (ver Figuras 1 e 2).
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Quadro 4 - Movimentos de Barcos e Eclusagens no Rio Douro
Barragem
CrestumaLeve
Carrapatelo

Régua

Valeira

Pocinho
Total
Rio Douro

Anos
1991

Barcos
Eclusagens

155

Barcos
Eclusagens

114

Barcos
Eclusagens

60

Barcos
Eclusagens

36

Barcos
Eclusagens

46

Barcos
Eclusagens

411

1992

1995

1998

1999

2000

2001

394

608

1032

2288

1691

2120

218

409

644

859

1062

1520

304

569

921

2450

1795

1467

160

318

490

730

947

761

122

209

583

2050

1184

1065

83

225

446

507

727

665

127

183

397

1774

736

600

97

124

337

350

470

385

120

208

240

1643

513

433

100

144

246

292

381

294

1067

1777

3173

10205

5919

5685

658

1220

2163

2738

3587

3625

Figura 1 – Hotel no Pinhão
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Figura 2 – Pousada na Rede

Os elementos sobre investimentos financeiros confirmam que o turismo e
património cultural vêm obtendo um valor de investimentos comparativamente
elevado face a outros sectores de actividade. Assim, enquanto no QCA I os
montantes de investimento nas infra-estruturas obtém os valores mais destacados,
ressalvando os valores do Programa VALOREN e RECHAR, no QCA II os
investimentos em actividades turísticas, nesta área da ZED, ocupam a segunda
posição logo a seguir à indústria. Estão, assim, em paralelo com os investimentos
destinados a Incentivos Regionais e Locais e grandemente acima dos investimentos
em Comércio e Serviços. Destacam-se ainda no QCA II a aposta em alguns
municípios do PROZED na Melhoria da Competitividade e Modernização das PME
e na Internacionalização e Promoção da Imagem. As temáticas do Ambiente e da
Produtividade e Assistência Técnica ocupam um quinto lugar ex - aquo, relegando
para um último lugar, já muito afastado, a Energia e a Ciência e Tecnologia.
No âmbito do PRODOURO confirma-se os grandes investimentos em vias e
intervenções urbanísticas, surgindo o investimento em actividades turísticas no
terceiro lugar à frente de investimentos em desenvolvimento local. Verificou-se
também, no âmbito deste programa, uma grande aposta na realização de projectos,
planos e estudos.
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4 - Avaliação do PROZED
4.1 - Performance e conformidade
Muito embora se conclua estar-se perante um instrumento de ordenamento
“conceptualmente apto” e “adequado” à realidade territorial, a gestão do PROZED
não resultou com plena eficiência, mesmo no período que precedeu a vigência dos
Planos Directores Municipais. Foi útil para as Administrações Local e Central
como modelo orientador da gestão no espaço rural - tradicionalmente desprovido de
instrumentos de ordenamento à escala municipal - mas não foi inteiramente
respeitado e não foram plenamente atingidos os objectivos de desenvolvimento
subsequente previstos.
Isso deve-se, em parte, ao facto de não terem sido canalizados para a ZED os
sistemas de incentivos necessários, nomeadamente para compensar a perda de
rendimento dos produtores florestais e para valorizar a componente proteccionista
da floresta nos espaços classificados como de Uso Condicionado e de Protecção; o
sistema tradicional de divulgação e os instrumentos legais de apoio vigentes foram
insuficientes, e tornaram-se progressivamente inadequados aos objectivos
originais. Por um lado, a evolução das políticas sectoriais e as alterações na
situação de referência conduziram entretanto a desvios que afectaram os níveis de
implementação. Por outro lado, segundo foi apurado, o regulamento PROZED
também não foi plenamente eficaz, já que certas normas não foram cumpridas nem
as acções de desrespeito em causa foram punidas.
De facto, a dinâmica do investimento nos sectores agrícola e florestal,
principalmente nesta região onde domina o minifúndio, depende quase
exclusivamente da atractividade do regime de incentivos em vigor, já que são
actividades cada vez menos rentáveis do ponto de vista económico. As medidas de
apoio previstas nos sucessivos regimes de ajudas não contemplaram
especificamente a ZED com acções destinadas ao melhoramento da qualidade da
paisagem e à conservação do património natural. O reforço das normas restritivas
sobre estas actividades imposto pelos regulamentos PROZED e PDMs sem a
equivalente compensação financeira poderá ter contribuído para alguma
“retracção” no investimento, particularmente no sector florestal.
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Quadro 5 – Avaliação da Conformidade PDMs x PROZED
ESPAÇO AGRÍCOLA E FLORESTAL
CONFORMIDADE PDM”S / PROZED
P DM
C LAS SIF IC .

GRAU D E C ONF OR MID AD E
DO Z ON AM ENT O
(1 )

GR AU DE CONFORMIDADE
DO REGULAMENTO
(2)

PODERAÇÃO
FINAL

GO ND OMA R

E LE VA DO

ELEVADO

E

C . D E PA IVA

M ÉD IO

MÉDIO

M*

PE N AFIE L

E LE VA DO

ELEVADO

E

MA RC O DE
C ANAVE SE S

E LE VA DO

ELEVADO

E

BA IÃO

E LE VA DO

MÉDIO

E*

C IN FÃ ES

E LE VA DO

ELEVADO

M/E*

R ES END E

B AIXO

BAIXO

B

L AM EGO

B AIXO

MÉDIO

B/M*

AR MA MA R

B AIXO

MÉDIO

M

ME SÃ O FR IO

M ÉD IO

MÉDIO

M*

PE S O DA R ÉG UA

E LE VA DO

MÉDIO

M

AL IJÓ

E LE VA DO

MÉDIO

M*

SA B ROS A

E LE VA DO

MÉDIO

E

TAB UAÇ O

E LE VA DO

MÉDIO

M*

ID ÊN TIC O: E L EVA DO
(1) ZONAMENTO:
CARACTERIZAÇÃO
E DEFINIÇÃO DE
CLASSES DE ESPAÇOS

GRAU DE CONFORMIDADE
COM O PROZED;
DESAGREGAÇÃO EM
CLASSES DE ESPAÇOS

COM PATÍVE L/
/A DE QU AD O: MÉ DIO
NÃ O CO MPAT ÍVE L/
/N ÃO ADE QUA DO : B AIXO

(2) REGULAMENTO:
ESTRUTURA E
COMPOSIÇÃO

GRA U D E D ESE NVO LV IME NTO
EL EVADO .
RE ST RINÇ ÕE S, C OMPAT ÍVE IS
COM IN DIC AÇ ÕES D O
GRAU DE CONFORMIDADE
COM O PROZED

PR OZE D EL EVADO
GRA U D E DE SE NVO LV IME NTO
BAIX O. PO UCO RES T RITIVO : MÉDIO
G RA U DE DE SEN VO LV IMENT O
IN SU FICIEN TE : BA IX O

* REFERÊNCIA AO PROZED / INTEGRAÇÃO DO NORMATIVO PRO Z ED
NO REGULAMENTO DO PDM.

Fonte: Estudo de Avaliação do PROZED, 2001

A transferência dos objectivos fundamentais do PROZED para os PDMs pode
considerar-se contudo realizada, independentemente da tipologia, (mais
centralizada na edificabilidade ou zonando especificamente os diferentes tipos de
usos) adoptado por cada município.
No entanto a gestão dos espaços agro-florestais através destes instrumentos
nem sempre se traduziu em níveis de eficácia acrescidos, mesmo para os
municípios cujos PDM´s apresentam maior grau de identidade com o PROZED.

4.2 - Balanço final
Procura-se expor de uma forma sintética os principais pontos fortes e fracos da
implementação do PROZED:
a) o PROZED constituiu o primeiro instrumento de ordenamento adaptável à
escala de gestão concelhia e vector de uma estratégia supramunicipal
orientada para o desenvolvimento económico integrado da região através
da exploração sustentada dos recursos;
b) através do zonamento, do regulamento e da criação de um conjunto de
documentos de síntese, o PROZED potenciou a protecção dos valores
naturais e patrimoniais que singularizam a ZED, lançando as bases para a
posterior classificação dos Espaços Naturais – a integrar na Rede Natura –
e da Candidatura do Douro a Património Mundial;
c) ao definir e adaptar (do quadro legal vigente) as disposições
regulamentares sobre o uso dos recursos naturais, até então pouco usadas
na prática da gestão municipal, contribuiu para a familiarização do poder
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local com as competências, já consagradas na lei geral, sobre o espaço
rural;
d) até à entrada em vigor dos PDMs, o PROZED foi igualmente útil para os
órgãos do poder central e regional com competências de gestão no espaço
agrícola e florestal;
e) os PDMs da ZED apresentam graus elevados de conformidade e nível de
adaptação aos objectivos do PROT. Desde 1994/95 acrescentam ou
complementam, portanto, as orientações estratégicas e o regulamento já
existente, adaptados à escala municipal;
f)
o insucesso detectado ao nível da implementação e eficácia dos
regulamentos não depende necessariamente da inadequação do
instrumento jurídico; prende-se, essencialmente, com a conjugação de
deficiências a diversos níveis:
− divulgação e promoção do Plano junto dos órgãos de poder local e
regional e dos potenciais utilizadores finais (munícipes). As disposições
regulamentares, plantas de ordenamento e medidas de actuação
subsequente careceram de promoção e esclarecimento junto do público
utilizador, nomeadamente através dos serviços das Câmaras
Municipais e dos serviços de extensão rural/florestal;
− inexistência de corpo técnico ligado ao sector ambiental na maioria dos
municípios;
− falhas no processo de gestão das intervenções nos espaços agro-florestais pelos órgãos responsáveis da Administração Regional e
Central devido a desarticulação entre entidades competentes sobre
uma mesma actividade;
− insuficiência na representação do corpo técnico do sector florestal nas
Regiões Agrárias; ineficácia dos serviços de extensão florestal
relativamente aos objectivos de desenvolvimento e potencialidades do
sector;
− desadaptação dos modelos de gestão devido à alteração da situação de
referência, ao longo do tempo e dos objectivos estratégicos de
planeamento, ditados pela evolução das medidas de apoio financeiro e
do enquadramento na lei geral.
g) os instrumentos de planeamento municipal adquiriram certo grau de
desajuste que justificará, nos termos no novo enquadramento legal, a
revisão ou a alteração pontual.
Deverão manter e reforçar, como herança do PROT para a ZED, os objectivos
de:
−
−
−

protecção dos espaços naturais já identificados;
protecção e valorização da paisagem ribeirinha;
conservação dos recursos solo e água através da rectificação da cartografia
da REN e de regulamentação adequada.
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5 - Conclusão
Em síntese (Ver Figura 3), confirma-se que o PROZED foi utilizado pelas
Câmaras Municipais como instrumento de regulação dos usos do solo até à entrada
em vigor de instrumentos de planeamento mais precisos: Planos Directores
Municipais, publicação das Cartas das Reservas Agrícola e Ecológica Nacional. A
DRA-Norte fez, igualmente, uso do regime de excepções à construção na Zona
Marginal do Douro com base no regulamento do PROZED até à entrada em vigor
dos PDMs e da publicação definitiva das Cartas da Reserva Ecológica Nacional.
De uma forma geral, o regulamento do PROZED foi utilizado para conter a
pressão urbanística na Bacia Visual do Douro e ordenar outras intervenções,
designadamente nos Espaços Florestais. Contudo, muitas acções escaparam às
disposições regulamentares por falta de fiscalização ou desarticulação nas
competências de licenciamento.
Muito embora se concluísse que se trata de um instrumento de ordenamento
“conceptualmente apto” e “adequado” à realidade territorial da ZED, a gestão do
PROZED tal como a de qualquer plano territorial em Portugal não é formalmente
considerada no período pós-aprovação do mesmo.
Daqui resultam problemas ou insuficiências que poderiam ser derimidas,
atempadamente, se a prática da gestão de um plano territorial fosse introduzida
na Administração Pública Portuguesa com a consequente disponibilização de meios
humanos e financeiros.
Por último, foi salientada alguma insuficiência de investimento nas macro-acessibilidades à sub-região bem como a desadaptação dos quadros de incentivos
às actividades económicas e do regime de compensações, nomeadamente para o
sector florestal, dado o carácter restritivo dos regulamentos para esta actividade.
É consensual que a elaboração do PROZED foi útil para as Administrações
Local e Central como modelo orientador da gestão no espaço rural, como meio de
conceber e depois rotinar metodologias de trabalho e como veículo de formação
excelente de uma equipa interdisciplinar no âmbito da CCRN. No futuro, talvez
venha a ser importante potenciar ainda mais o trabalho realizado em gabinete,
envolvendo com maior duração temporal os elementos técnicos no terreno, os
investidores e a população abrangida. Houve, por vezes, conflitos ou
inconsequências ao nível da actuação sectorial da administração pública que
resultaram muito provavelmente da falta de uma equipa de gestão do Plano.
Repare-se que o voluntarismo da criação de um artigo inovador no Regulamento
do PROZED, direccionado para a monitorização do Plano, estipulando a realização
de uma reunião anual da Comissão Consultiva do Plano, não teve concretização
prática.
Sabendo que uma estratégia regional definida num PROT, com período de
vigência limitado no tempo a uma década, necessita sempre de um alcance
temporal mais alargado, importa discutir como continuar a promover a valorização
da ZED:
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estabelecendo a disciplina de edificabilidade compatível com os objectivos
de conservação dos valores patrimoniais, naturais e paisagísticos;
−
protegendo a Bacia Visual do Douro enquanto canal privilegiado de
desenvolvimento turístico do Douro e suporte de actividades económicas
fundamentais na região.
Como sugestões para acções futuras, defende-se que a maioria das entidades
com competências e responsabilidades de licenciamento na ZED promovam a
manutenção de um normativo restritivo para a Área da Bacia Visual do Douro. A
título exemplificativo, citam-se: para a Edificabilidade foi consensual a
necessidade de regular as cérceas, atendendo à excepção da implantação das
adegas e promover a qualidade urbanística e arquitectónica; para os Espaços
Florestais foi referida a necessidade de regular a intensidade de exploração dos
recursos com vista a minimizar o impacte visual dos cortes rasos e a composição
para valorizar a qualidade da paisagem.
−
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Figura 3 – Metodologia esquemática de abordagem

1º INSTRUMENTO DE ORDENAMENTO À ESCALA MUNICIPAL
PARA O ESPAÇO “RURAL”
ZONAMENTO E REGULAMENTO PRECURSORES DOS PDM
REGULAMENTO COM CARÁCTER PROTECCIONISTA:
PATRIMÓNIO NATURAL; ÁREAS DE “EXPLORAÇÃO CONDICIONADA” DOS
RECURSOS NATURAIS; BACIA VISUAL DO DOURO.
DEFINIÇÃO DA RAN E REN PARA A REGIÃO
MEDIDAS DE ACÇÃO SUBSEQUENTES DESTINADAS A PROMOVER
O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR PRIMÁRIO

PROZED
1991

APTIDÃO

FUNCIONAMENTO
REGULAMENTO FACILITA E EN QUDR A A G ESTÃO DO ESPAÇO RURAL,
PARTICULARMENTE NA BACIA VISUAL DO DOUR O, QUER PAR AS
CÂMARAS MUNIC IPAIS QU ER PARA A ADMINISTR AÇÃO CENTR AL/REION AL
ALG UM INSU CESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO R ESU LTOU D E:
- DEFIC IENTE DIVULGAÇ ÃO PELAS ENTIDADES COM CO MPETÊNC IAS D E
APLICAÇÃO E PELOS MU NICIPES.
- ABSTENÇ ÃO DAS ENTIDADES CO MPETENTES N O USO DOS PODERES DE
GESTÃO, APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.
- IN EXIST ÊN CIA DE UM “GABIN ETE DE GESTÃO” DO PR OZED .
- IN SU FIC IÊNC IA OU AU SÊN CIA DE INCENTIVO S E COMPENSAÇÕES
FINANCEIRASPARA O REGIME “COND ICION ADO ” D E EXPLORAÇÃO
AGRÍC OLA E FLORESTAL

EFICÁCIA
IMPLEM ENTAÇÃO

OBJECTIVOS FUNDAMENTAIS CONSAGRADOS
DIVERSIDADE NOS CRITÉRIOS DE ZONAMENTO E REGULAMENTO NÃO
AFECTAM CONFORMIDADE COM O PROZED
REGULAMENTO E ZONAMENTO COMPATÍVEIS COM OBJECTIVOS PROTECCIONISTAS
ACÇÕES SUBSEQUENTES PARCIALMENTE ATINGIDAS
AUSÊNCIA DE UNIFORMIDADE NOS CRITÉRIOS DE EDIFICABILIDADE NOS
ESPAÇOS”RURAIS”
PROZED MANTÉM-SE COMO INSTRUMENTO COMPLEMENTAR DE
ORDENAMENTO E ORIENTADOR DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS.

PDM”S
1994- 95
CONFORMIDADE

IMPLEM ENTAÇÃO
FALTA CAPACIDADE TÉCNICA NAS EQUIPAS DE GESTÃO NA MAIORIA DOS
MUNICÍPIOS PARA GERIR ESPAÇO “RURAL”.
FALTA APOIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO RURAL DA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.
GESTÃO DOS ESPAÇOS FLORESTAIS APRESENTA DEFICIÊNCIAS DEVIDO:
DISPERSÃO E DESACERTO DAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DE COMPETÊNCIAS
DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL/REGIONAL, CARGA BUROCR ÁTIC A E
INEFICÁCIA NA GESTÃO.
FALTA REFORÇO NOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO FLORESTAL.
SÃO GERADOS DESVIOS DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E OBJECTIVOS
DEVIDO A:
ZONAMENTOS DESAJUSTADOS RELATIVAMENTE AO USO DO SOLO.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME DA REN E REGULAMENTO PARA A
EXPLORAÇÃO DOS ESPAÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS CONDICIONADOS.
MEDIDAS DE APOIO FINANCEIRO DESAJUSTADAS AOS REGULAMENTOS
NOS ESPAÇOS FLORESTAIS.

EFICÁCIA

INFLUÊNCIA DO PROZED MANTÉM-SE COMO INSTRUMENTO DE
REFER ÊNCIA NA ESTRATÉGIA SUPRAMUNICIPAL E NOS OBJECTIVOS
FUNDAMENTAIS A TRANSFERIR PARA FUTUROS INSTRUMENTOS DE
ORDENAMENTO:
PROTEGER A BACIA VISUAL DO DOURO
PROTEGER OS RECURSOS SOLO E ÁGUA (REN).
PROTEGER FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS.

NOVOS INSTRUMENTOS
DE ORDENAMENTO:
PLANO DE BACIA - DOURO
POARC
PIOT - ADV
CANDIDATURA DOURO
PATRIMÓNIO MUNDIAL
PROF

2001

REVISÃO DOS PDM
- FIG. 6 -

......

MEIOS DE ACTUAÇÃO:
ARTICULAR OS VÁRIOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO/ÁREAS
DE SOBREPOSIÇÃO E COMPLEMENTARIDADE.
RETIFICAR E UNIFORMIZAR CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO D A REN RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES DE C ONFLITO COM REGULAMENTOS DOS
PDM’S.
REFORÇAR CAPACIDADE TÉCNICA DAS CM’S OU APOIO TÉCNICO
EXTERIOR NO DOMÍNIO DO AMBIENTE E GESTÃO DOS ESPAÇOS “RURAIS”.
REFORÇAR REPRESENTTIVIDADE E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS
FLORESTAIS NAS REGIÕES AGRÁRIAS.
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Os impactos regionais da política
industrial: o caso do PEDIP II
Laurentina Cruz Vareiro*, J. Cadima Ribeiro** e J. Freitas Santos***

Resumo
Um dos mais relevantes instrumentos de política regional que tem sido aplicado
frequentemente nos Estados-membros da U.E. é o apoio financeiro às empresas.
Estes incentivos, para além de contribuírem para a reestruturação e modernização
das empresas industriais, são um instrumento de política regional, pois podem
condicionar as decisões de localização da empresa a favor de outras regiões que de
outro modo não seriam escolhidas.
Nesta comunicação procura-se analisar as consequências da aplicação do mais
importante sistema de incentivos às empresas nacionais da segunda metade da
década de 90, e que dominou a política industrial portuguesa nesse período PEDIP II. Este programa, tendo sido formulado para apoiar as empresas
industriais, tinha consagrado num dos seus objectivos o reforço da coesão
económica e social, mediante o estímulo à correcção das fortes assimetrias
regionais.
O estudo realizado mostra que os critérios de rendibilidade e viabilidade
empresariais parecem ter ofuscado a componente territorial e regional do
programa. Na realidade, o volume de investimento afecto pelo promotor ao
projecto, parece ser determinante na sua aprovação e consequente atribuição de
incentivo, enquanto variáveis de forte imbricação territorial como a população
empregue no sector secundário ou o dinamismo empresarial (sociedades
constituídas) se apresentam como pouco relevantes.
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Introdução
Introdução
Os benefícios do desenvolvimento económico não se repartem de igual forma
pelo território nacional: em todos os países se podem observar disparidades entre
regiões, e Portugal não constitui excepção.
De facto, apesar do esforço contínuo, especialmente após a adesão à
Comunidade Europeia em 1986, no sentido de homogeneizar o desenvolvimento de
Portugal, e dos (pequenos) passos que se deram numa grande quantidade de
parâmetros no sentido da aproximação da média europeia, o país apresenta, ainda,
um baixo nível de desenvolvimento e um dos mais elevados níveis de assimetrias
internas. Percebendo-se que a manutenção de fortes diferenças de desenvolvimento
não pode perdurar e que o bem-estar e a prosperidade económica e social se
encontram, como referem MARTINS e GUIMARÃES (1988, p. 45), na directa
dependência da diversidade e pujança das actividades económicas ali instaladas,
defende-se cada vez mais a fixação das populações, a atracção de investimento e
um melhor aproveitamento do potencial de cada uma das regiões.
Na verdade, para atrair e reter população, designadamente população jovem e
qualificada, são necessárias regiões dinâmicas, quer em termos económicos, quer
em termos sociais e culturais.
Se para atingir este nível de desenvolvimento não são de excluir estratégias
centradas em sectores que não a indústria, nos quais a região em causa possua
vantagens competitivas, é um facto que o sector industrial desempenha um papel
importante na conquista das capacidades acima referenciadas.
Deste modo, o desenvolvimento de actividades industriais, quer das existentes
quer de novas capacidades, tem um papel central no desenvolvimento e na
correcção das assimetrias actualmente existentes (MARTINS e GUIMARÃES,
1988, p. 48).
Para que estas iniciativas se concretizem torna-se necessário criarem-se as
oportunidades necessárias para que as indústrias das regiões significativamente
menos desenvolvidas tenham acesso às condições que lhes permitam enfrentar, em
termos mais equilibrados, as outras regiões.
Um dos principais instrumentos das políticas regionais em diversos Estados-membros da UE tem sido os incentivos financeiros às empresas, em especial sob a
forma de auxílio ao investimento produtivo. Este tipo de auxílio gera reduções
imediatas dos custos de produção e actua como barreira proteccionista,
compensando, a curto prazo, as regiões desfavorecidas pela inferioridade de
condições de competitividade que as empresas aí encontram (MARQUES, 1993,
p. 25).
Contudo, paralelamente, será decisivo apostar em factores de competitividade e
desenvolvimento, dotando as regiões menos desenvolvidas de infra-estruturas,
tecnologia, mão-de-obra qualificada e serviços diversos de apoio às empresas.
A política industrial portuguesa, na segunda metade dos anos 90, foi dominada
por um importante sistema de incentivos às empresas, o Programa Estratégico de
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Dinamização e Modernização da Indústria Portuguesa – o PEDIP II. A análise da
distribuição regional destes incentivos, procurando detectar se esta apresentou ou
não desequilíbrios, e a avaliação da influência das variáveis caracterizadoras da
região onde se insere a empresa promotora na decisão de concessão dos mesmos,
por forma a poder-se concluir sobre a acção da política industrial em termos de
preocupações regionais, constituem os objectivos que presidem a esta comunicação.

1 - Política regional:
regional suas motivações
A política regional, de acordo com KUKLINSKI (1987, p. 203), se entendida em
sentido amplo, ou seja, “como a arte do governo em aplicar diferentes medidas a
diferentes zonas”, é tão antiga como a instituição do Estado. Contudo, a expressão
política regional, bem como o interesse efectivo pelos problemas regionais estão
relacionados com a experiência do séc. XX. Como salienta RIBEIRO (1988, p. 83),
“usa referenciar-se o final dos anos 20 e, particularmente, os anos 30 do presente
século (séc.XX) como a data que marca o emergir da sensibilidade para com as
questões regionais”.
Face aos desequilíbrios regionais, os poderes públicos, em especial os governos
nacionais, decidiram encetar esforços, mediante a aplicação de instrumentos
específicos, de forma a tentar eliminá-los.
A persistência de disparidades regionais numa extensa gama de variáveis que
têm profundo efeito no bem-estar económico das regiões de um país justifica,
assim, a existência da política regional.
Deste modo, as políticas regionais são políticas que visam a redução destas
disparidades ou desigualdades regionais de rendimento ou de emprego.
Correspondem, na sua visão tradicional, às políticas que pretendem responder a
objectivos de equidade inter-regional, desenvolvidas e geridas pelo Estado, ou, se
atendermos à sua visão mais moderna, às acções orientadas para regiões
específicas com o objectivo de aí promoverem o desenvolvimento, desencadeadas
pelas autoridades nacionais e locais, que se designam por políticas de
desenvolvimento regional.
A importância concedida aos problemas regionais surgiu face ao agravamento
dos desequilíbrios e ao reconhecimento de que eles não se limitam a ser nefastos
para as populações das regiões desfavorecidas. Além de considerações de equidade
e justiça social, a própria velocidade de crescimento começou a ser afectada por
razões de congestionamento.
Sendo um dos propósitos básicos da política regional induzir o capital (e o
trabalho) a localizar-se em áreas que normalmente não seriam escolhidas por
quem toma a decisão de localização, ganha especial relevância a análise de um dos
principais instrumentos de política regional em diversos Estados-membros da
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U.E., isto é, o apoio financeiro às empresas, sob a forma de participação no capital
das empresas, bonificação das taxas de juro ou mesmo subsídios a fundo perdido.
Estes incentivos, para além de contribuírem para a reestruturação e modernização
das empresas industriais, podem funcionar como um instrumento de política
regional, pois podem condicionar as decisões de localização da empresa a favor de
outras regiões que de outro modo não seriam escolhidas.
A preocupação com a redução das disparidades, que legitimamente motiva a
intervenção do Estado, deve encontrar reflexo nas diversas políticas sectoriais
(nomeadamente, na política industrial) por si desenvolvidas, uma vez que, não
havendo política que na prática aconteça fora do contexto regional, apenas a
articulação entre o sectorial e o regional evitará a permanente necessidade de
corrigir as disparidades que as políticas descoordenadas criam ou agravam.

2 - A necessária articulação entre as políticas regional e
industrial
A indústria é e continuará a ser um dos motores de desenvolvimento económico
e social, daí a importância e o papel central que nos nossos dias têm as questões
ligadas ao desenvolvimento e à política industrial.
Reconhecendo-se a importância de regiões dinâmicas e dotadas de uma
estrutura industrial forte e competitiva, ganha especial relevância uma maior
coordenação entre as directrizes da política industrial com os objectivos do
desenvolvimento regional, de modo a encorajar as regiões menos desenvolvidas e a
reforçar a coesão económica e social portuguesa.
Com a adesão de Portugal às Comunidades Europeias, a política industrial
portuguesa conhece um novo fôlego, passando a dispor de uma dotação de meios
financeiros significativos, o que lhe confere novas possibilidades de intervenção.
O principal instrumento deste novo modelo de política industrial, assente num
sistema de subsídios às empresas, foi o Programa Específico de Desenvolvimento à
Indústria Portuguesa (PEDIP), iniciado em 1989 e que teve continuidade com o
Programa Estratégico de Dinamização e Modernização da Indústria Portuguesa
(PEDIP II), que vigorou entre 1994-1999.
O PEDIP II, apesar de representar uma continuidade no apoio às indústrias
portuguesas, apresenta uma filosofia bastante diversa do primeiro PEDIP (que
procurava “apoiar tudo”, porque “o país precisava de tudo”), dando maior relevo
aos “factores dinâmicos da competitividade”, bem como à ideia de que o importante
na competitividade de um país não é tanto a estrutura da sua indústria mas a
qualidade das suas indústrias (MARTINS, 1998, p. 165).
Este Programa tinha como objectivo essencial “dinamizar o crescimento
sustentado da competitividade das empresas industriais portuguesas, reforçando a
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capacidade de resposta às rápidas mutações tecnológicas e de mercado,
promovendo a modernização e a diversificação e facilitando a internacionalização
da estrutura industrial”.
Tendo presente este objectivo foram definidos um conjunto de prioridades,
entre as quais se destaca, dado o interesse para o nosso trabalho, o reforço da
coesão económica e social, mediante o estímulo à correcção das fortes assimetrias.
Com isto, podemos concluir que o PEDIP II teve, na sua concepção, preocupação
em tentar contribuir para a atenuação das diferenças regionais existentes no país.
Importa, agora, averiguar se esta preocupação encontrou reflexos na aplicação
prática do programa, procurando analisar a distribuição regional dos incentivos
concedidos no âmbito do PEDIP II, de modo a detectar ou não desequilíbrios na
distribuição dos mesmos, bem como, avaliar o impacte das variáveis regionais na
decisão da concessão destes incentivos.

3 - Metodologia
3.1 - Técnicas de análise
A técnica usada para determinar a existência ou não de disparidades na
concessão dos incentivos em termos regionais é o Quociente de Localização (QL),
que é um índice que relaciona a importância relativa de certo indicador em certa
região com a importância relativa do mesmo indicador no conjunto das regiões
(LOPES, 1995, p. 55).
Neste caso concreto, procedemos à ponderação dos incentivos face à população
residente (QL1) e ao número de empresas da indústria transformadora (QL2), nas
diversas NUTs do Continente, por forma a obter uma leitura mais completa do
alcance do programa.
Ainda a partir dos quocientes de localização, duas novas variáveis foram
criadas (Iespp e Iespe), que representarão, basicamente, como a distribuição
espacial dos projectos apoiados deveria ter sido efectuada de acordo com a
população residente e o número de empresas transformadoras existentes em cada
uma das NUTs, respectivamente.
É evidente que a situação de incentivo igual, em média, para cada habitante,
quer das regiões mais atrasadas quer das regiões mais desenvolvidas não seria a
situação ideal, em termos da correcção das assimetrias (só a discriminação positiva
das regiões mais pobres o seria) mas, pelo menos, não contribuiria para o seu
agravamento.
No caso da segunda variável, e partindo da perspectiva da análise do PEDIP II
como um programa nacional projectado para melhorar a competitividade da
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indústria portuguesa, e sem qualquer objectivo espacial 1, seria de esperar que o
montante de incentivos atribuído fosse, neste caso, coerente com a distribuição
regional das empresas industriais. De acordo com esta abordagem, as disparidades
regionais iriam, naturalmente, continuar a aumentar, não sendo, contudo, este
programa directamente responsável por este movimento.
Para avaliar o impacte das variáveis regionais na decisão da concessão dos
incentivos, a técnica utilizada no tratamento estatístico dos dados recolhidos é a
análise de regressão, realizada pelo método dos mínimos quadrados. Esta análise,
que implicou previamente uma dupla logaritmização das variáveis 2, permitiu
estimar a contribuição de potenciais factores explicativos regionais para o
montante do incentivo atribuído pela entidade gestora do PEDIP.

3.2 - Fontes estatísticas e descrição dos dados
Os elementos de informação (Quadro 1) considerados para a elaboração do
estudo foram os seguintes:
−
Dados relativos ao PEDIP II – foram recolhidos a partir da listagem de
instituições, entidades e empresas a quem foram atribuídos incentivos nos
Subprogramas e Medidas do PEDIP II, disponibilizada pelo Gabinete do
Gestor do PEDIP no seu sítio na INTERNET (www.pedip.min-economia.pt).
A informação tratada respeita a cada projecto homologado até 31 de
Dezembro de 1999, no âmbito do PEDIP II, respeitante às actividade
compreendidas entre as CAE 15 a 37, localizadas no Continente. Os dados
encontram-se regionalizados por concelho e contemplam a medida/acção a
que o promotor se candidatou, a sua CAE, o volume de investimento, os
montantes de incentivo concedido e a data de homologação.
−
Dados regionais – foram obtidos recorrendo, fundamentalmente, ao INE,
mais concretamente, ao Recenseamento Geral da População de 91, aos
Anuários Estatísticos Regionais de 1995 e 1998 e às Contas Regionais
1995-1998. Foi necessário recorrer também à Direcção-Geral de
Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros (www.minfinancas.pt).
No que respeita à análise da distribuição regional dos incentivos, a informação
disponível para cada projecto foi agrupada, numa primeira fase, por concelho para
depois se chegar às 28 NUTs III do Continente.
Importa referir que, ao contrário de todas as outras variáveis em que se
conseguiu obter os dados por concelho, no que respeita à produtividade (PROD) o
nível de desagregação possível foi a NUT III.

1
2

Apesar de tal não corresponder totalmente à verdade, dados os seus objectivos.
A logaritmização das variáveis diminuiu a escala das variáveis em estudo, reduzindo a magnitude de
variação de qualquer medida estatística.
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Quadro 1 – Descrição das variáveis e fontes de informação
Quocientes de Localização
Variável
INCENTIVO
POPRESID
EMPRESAS

Descrição

Data

Montante de incentivo atribuído,
por NUT III
Média aritmética da população
residente em cada NUT III
Média aritmética das empresas
transformadoras existentes em
cada NUT III

1994-1999
1994 e 1998
1994 e 1998

Fonte
www.pedip.min-economia.pt:
listagem de projectos
homologados (30/03/2000)
INE, Anuários Estatísticos
Regionais (1995 e 1998)
INE, Anuários Estatísticos
Regionais (1995 e 1998)

Regressão
Variável

Descrição

Data

Fonte

1991

INE, Recenseamento Geral da
População (Censos 91)

POPSS

População empregue no sector
secundário, no concelho onde se
localiza a empresa promotora

IRC

Média aritmética dos impostos
pagos pelas empresas localizadas 1994 e 1998
no concelho da empresa promotora

www.min-financas.pt: Direcção
Geral de Informática e Apoio aos
Serviços Tributários e
Aduaneiros (31/01/2001)

PROD

Produtividade, por NUTs III

INE, Contas Regionais (1995)

EMPR
SOON
SDIS

Média aritmética das empresas
transformadoras localizadas no
concelho da empresa promotora
Média aritmética das sociedades
constituídas no concelho da
empresa promotora
Média aritmética das sociedades
dissolvidas no concelho da
empresa promotora

1995
1994 e 1998

INE, Anuários Estatísticos
Regionais (1995 e 1998)

1994 e 1998

INE, Anuários Estatísticos
Regionais (1995 e 1998)

1994 e 1998

INE, Anuários Estatísticos
Regionais (1995 e 1998)

INV

Volume de investimento proposto
por projecto

1994-1999

INC

Montante de incentivo atribuído
por projecto

1994-1999

www.pedip.min-economia.pt:
listagem de projectos
homologados (30/03/2000)
www.pedip.min-economia.pt:
listagem de projectos
homologados (30/03/2000)

Para as variáveis POPRESID, EMPRESAS, EMPR, SCON, SDIS e IRC, foi
necessário trabalho adicional, resultando o seu valor da média aritmética de dois
anos: 1994 e 1998. A ideia inicial tinha sido utilizar o primeiro e o último ano de
vigência do PEDIP II, contudo para algumas variáveis o ano de 1999 ainda não
estava disponível, pelo que se optou por 1998. As restantes variáveis apresentam
os valores apenas do ano mais recente de publicação.

386

4 - Distribuição regional dos projectos
projectos
A observação da distribuição territorial dos projectos aprovados (Quadro 2)
permite constatar que o PEDIP II teve maior incidência no Grande Porto, com
14,1% dos projectos aprovados (correspondendo a um investimento de cerca de 280
milhões de contos, 15,3%, e a um incentivo superior a 57 milhões de contos, 13,5%),
na Grande Lisboa (investimento de aproximadamente 256 milhões de contos,
13,9%, e um incentivo de 62 milhões de contos, 14,7%) e Baixo Vouga (investimento
de 147 milhões de contos, 8% e um incentivo de 34 milhões de contos, 8,1%), com
13,6 e 13,2% de projectos aprovados, respectivamente.
Ao nível das percentagens de investimento e incentivo destacam-se, ainda, a
Península de Setúbal que, apesar de ter “apenas” 5% de projectos aprovados, estes
envolvem um investimento de cerca de 378 milhões de contos (20,6%) e incentivos
na ordem dos 74 milhões de contos (17,5%), ocupando, portanto, esta NUT a
primeira posição no que se refere a estas variáveis, e o Ave com 8,7% de projectos
aprovados, correspondendo a um investimento de, aproximadamente, 126 milhões
de contos (6,9%) e incentivos de cerca de 38 milhões de contos (8,9%).
Todas as NUTs do interior do país apresentaram percentagens de projectos
aprovados, investimento e incentivo abaixo da unidade, à excepção de Dão-Lafões,
Alto Alentejo e Alentejo Central (estes últimos apenas no que se refere ao
investimento e incentivo), embora com valores irrisórios.
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Quadro 2 - Distribuição dos projectos aprovados por NUTs III
Proj. Aprovados (CAE 15-37)
NUTs III

Nr.

%

Minho-Lima

102

Cávado

283

Ave

Investimento

Incentivo

Tx. Apoio

106 Esc

%

1,7

38.288

2,1

8.399

2,0

4,7

38.500

2,1

12.897

3,0

33,5

522

8,7

125.788

6,9

37.779

8,9

30,0

Grande Porto

850

14,1

279.865

15,3

57.145

13,5

20,4

Tâmega

264

4,4

36.629

2,0

12.741

3,0

34,8

Entre Douro e Vouga
Douro
Alto Trás-os-Montes

476

7,9

90.488

4,9

20.356

4,8

22,5

27

0,4

1.937

0,1

772

0,2

39,9

40

0,7

7.789

0,4

2.560

0,6

32,9

Baixo Vouga

793

13,2

147.268

8,0

34.403

8,1

23,4

Baixo Mondego

108

1,8

54.909

3,0

14.370

3,4

26,2

Pinhal Litoral

437

7,3

91.542

5,0

20.038

4,7

21,9

Pinhal Interior Norte
Dão-Lafões

66

1,1

26.064

1,4

4.692

1,1

18,0

128

2,1

42.271

2,3

11.495

2,7

27,2

Pinhal Interior Sul

15

0,2

3.085

0,2

1.155

0,3

37,4

Serra da Estrela

17

0,3

2.195

0,1

616

0,1

28,1

Beira Interior Norte

25

0,4

6.365

0,3

1.488

0,4

23,4

Beira Interior Sul

18

0,3

7.550

0,4

1.741

0,4

23,1

Cova da Beira
Oeste

23

0,4

12.479

0,7

3.596

0,8

28,8

277

4,6

38.862

2,1

11.227

2,6

28,9

Grande Lisboa

820

13,6

255.625

13,9

62.399

14,7

24,4

Península de Setúbal

302

5,0

377.771

20,6

74.220

17,5

19,6

Médio Tejo

148

2,5

32.127

1,8

7.395

1,7

23,0

Lezíria do Tejo

122

2,0

50.474

2,8

10.171

2,4

20,2

Alentejo Litoral
Alto Alentejo

27

0,4

14.282

0,8

2.762

0,7

19,3

29

0,5

21.560

1,2

4.849

1,1

22,5

Alentejo Central

51

0,8

24.471

1,3

4.349

1,0

17,8

Baixo Alentejo

10

0,2

2.311

0,1

275

0,1

11,9

Algarve

30

0,5

2.442

6.010
100
1.832.938
Total Continente
Fonte: www.pedip.min-economia.pt (elaboração própria)

106

Esc

%

21,9

0,1

594

0,1

24,3

100

424.483

100

23,2

Conclui-se que a afectação de verbas, em valor absoluto, beneficiou o litoral do
país, representando a faixa desde o Cávado até à Península de Setúbal 80,9% dos
projectos aprovados, 81,8 e 81,2% do investimento e incentivo, respectivamente,
para uma população de 64,3%. Contudo, realça-se o facto de três grandes centros
(Península de Setúbal, Grande Lisboa e Grande Porto) concentrarem 32,7% dos
projectos aprovados, 49,8% dos investimentos e 45,7% dos incentivos.

388

4.1 - Quocientes de Localiz
Localização
ação do Incentivo
Como já foi referido, para obter uma leitura mais completa do alcance do
programa, procedemos à ponderação dos incentivos face à população residente
(QL1) e ao número de empresas da indústria transformadora (QL2), nas diversas
NUTs do Continente, pelo que se apresenta de seguida os resultados
correspondentes.
Começando com a análise da ponderação dos incentivos face à população
residente, a observação do Quadro 3 não revela uma imagem muito diferente da
apresentada na abordagem em termos absolutos, alterando-se apenas a ordem em
que surgem as NUTs mais favorecidas. Desde logo, todas as NUTs acima
referenciadas, à excepção de Lisboa (QL=0,76), apresentam quocientes de
localização acima da unidade, destacando-se Setúbal e o Baixo Vouga, com valores
elevadíssimos, 2,49 e 2,12, respectivamente. O significado destes valores é
extremamente simples: o incentivo per capita , em cada uma destas NUTs foi
superior à média nacional.
Destacam-se, ainda pela positiva, com valores próximos da unidade Dão-Lafões
e o Alto Alentejo.
O Algarve, Baixo Alentejo e Douro apresentam valores que não chegam, no seu
conjunto, a 0,2.
Deste modo, e a título de exemplo, é ilustrativo referir que na Península de
Setúbal o valor do incentivo per capita foi de 112 contos, seguida do Baixo Vouga,
com 95 e Pinhal Litoral com 88 contos por habitante, enquanto no Douro foi de 3 e
no Baixo Alentejo e Algarve de 2 contos per capita .
Uma outra forma de analisar os desequilíbrios na distribuição dos incentivos
per capita é através da variável Iespp, que permitirá determinar (pela sua
comparação com o efectivamente atribuído) em quanto foram beneficiadas
determinadas regiões e em quanto foram prejudicadas outras.
Desta análise, é possível concluir que a maioria das NUTs (22) apresenta
valores de Diferencial1 negativos, o que significa que o valor dos incentivos
atribuídos, de acordo com a população residente, foi menor do que deveria ter sido.
As NUTs mais prejudicadas foram Lisboa e Vale do Tejo, o Algarve, Tâmega,
Douro e Alto-Trás-os Montes.
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Quadro 3 - Quociente de Localização 1 e Incentivo esperado face à população
residente
Proj. Aprovados (CAE 15-37)
NUTs III

Incentivo
Total

%

Popresid
Nº

%

QL1

Iespp

Diferencial1

Minho-Lima

8.399

2,0

250.025

2,6

0,75

11.237

-2.838

Cávado

12.897

3,0

371.500

3,9

0,77

16.697

-3.800

Ave

37.779

8,9

477.415

5,1

1,76

21.457

16.322

Grande Porto

57.145

13,5

1.193.010

12,6

1,07

53.620

3.525

Tâmega

12.741

3,0

532.105

5,6

0,53

23.915

-11.174

Entre Douro e Vouga

20.356

4,8

263.295

2,8

1,72

11.834

8.522

Douro
Alto Trás-os-Montes

772

0,2

235.060

2,5

0,07

10.565

-9.793

2.560

0,6

226.220

2,4

0,25

10.167

-7.607

Baixo Vouga

34.403

8,1

360.635

3,8

2,12

16.209

18.194

Baixo Mondego

14.370

3,4

327.070

3,5

0,98

14.700

-330

Pinhal Litoral

20.038

4,7

228.955

2,4

1,95

10.290

9.747

Pinhal Interior Norte
Dão-Lafões

4.692

1,1

133.620

1,4

0,78

6.006

-1.313

11.495

2,7

281.925

3,0

0,91

12.671

-1.176

Pinhal Interior Sul

1.155

0,3

46.185

0,5

0,56

2.076

-920

616

0,1

52.370

0,6

0,26

2.354

-1.738

Beira Interior Norte

1.488

0,4

113.120

1,2

0,29

5.084

-3.596

Beira Interior Sul

1.741

0,4

78.255

0,8

0,49

3.517

-1.776

Cova da Beira

3.596

0,8

89.880

1,0

0,89

4.040

-444

Oeste
Grande Lisboa

11.227

2,6

363.105

3,8

0,69

16.320

-5.093

62.399

14,7

1.835.770

19,4

0,76

82.508

-20.110

Península de Setúbal

74.220

17,5

663.100

7,0

2,49

29.803

44.417

Médio Tejo

7.395

1,7

225.105

2,4

0,73

10.117

-2.722

Lezíria do Tejo

10.171

2,4

230.555

2,4

0,98

10.362

-191

Alentejo Litoral

2.762

0,7

94.330

1,0

0,65

4.240

-1.477

Alto Alentejo
Alentejo Central

4.849

1,1

122.315

1,3

0,88

5.497

-649

4.349

1,0

168.475

1,8

0,57

7.572

-3.223

Baixo Alentejo

275

0,1

134.400

1,4

0,05

6.041

-5.766

Algarve

594

0,1

346.740

3,7

0,04

15.584

-14.990

100

1

424.483

0

Serra da Estrela

424.483
100
9.444.540
Total Continente
Fonte: www.pedip.min-economia.pt (elaboração própria)

Relativamente às posições ocupadas por Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, estas
podem ser interpretadas não como um atenuar de desequilíbrios, que seria de
saudar, mas mais como o resultado da reconversão das suas bases estruturais, com
o acentuar do fenómeno da terciarização nestas regiões.
As restantes NUTs (todas localizadas no litoral do país, ou muito próximo)
registaram valores positivos elevados, mostrando que estas áreas foram altamente
beneficiadas, nomeadamente a Península de Setúbal, o Baixo Vouga e o Ave, como
já tínhamos constatado anteriormente.
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A distribuição dos incentivos do PEDIP II, per capita , não foi feita
equitativamente e não teve como prioridade privilegiar as NUTs de menor
densidade populacional como forma de travar a desertificação e desenvolver
harmoniosamente o país.
No que respeita à ponderação dos incentivos face ao número de empresas
transformadoras instaladas na região, a observação do Quadro 4 permite
constatar, mais uma vez, o reforço da posição da Península de Setúbal, agora com
um montante três vezes superior à média nacional, bem como o continuar da
hegemonia das mesmas áreas até agora mencionadas, correspondendo estas a
importantes pólos industriais. Realça-se, contudo, o facto da Grande Lisboa e
Grande Porto não serem tão favorecidas quanto seria de esperar, dada a
concentração de empresas industriais.
Quadro 4 - Quociente de Localização 2 e Incentivo esperado face às empresas
existentes
Proj. Aprovados (CAE 15-37)
NUTs III

Incentivo
Total

%

Empresas
Nº

8.399
2,0
2.029
Minho-Lima
12.897
3,0
5.285
Cávado
37.779
8,9
7.936
Ave
57.145
13,5
15.706
Grande Porto
12.741
3,0
8.251
Tâmega
20.356
4,8
6.308
Entre Douro e Vouga
772
0,2
1.414
Douro
2.560
0,6
1.453
Alto Trás-os-Montes
34.403
8,1
4.927
Baixo Vouga
14.370
3,4
3.125
Baixo Mondego
20.038
4,7
3.734
Pinhal Litoral
4.692
1,1
1.459
Pinhal Interior Norte
11.495
2,7
2.324
Dão-Lafões
1.155
0,3
537
Pinhal Interior Sul
616
0,1
498
Serra da Estrela
1.488
0,4
933
Beira Interior Norte
1.741
0,4
640
Beira Interior Sul
3.596
0,8
814
Cova da Beira
11.227
2,6
4.733
Oeste
62.399
14,7
17.444
Grande Lisboa
74.220
17,5
6.101
Península de Setúbal
7.395
1,7
2.668
Médio Tejo
10.171
2,4
2.527
Lezíria do Tejo
2.762
0,7
768
Alentejo Litoral
4.849
1,1
1.017
Alto Alentejo
4.349
1,0
1.586
Alentejo Central
275
0,1
970
Baixo Alentejo
594
0,1
2.689
Algarve
424.483
100
107.876
Total Continente
Fonte: www.pedip.min-economia.pt (elaboração própria)

%

QL2

Iespp

Diferencial2

1,9

1,05

7.984

415

4,9

0,62

20.796

-7.899

7,4

1,21

31.227

6.552

14,6

0,92

61.802

-4.657

7,6

0,39

32.467

-19.726

5,8

0,82

24.821

-4.465

1,3

0,14

5.564

-4.792

1,3

0,45

5.717

-3.157

4,6

1,77

19.387

15.015

2,9

1,17

12.297

2.073

3,5

1,36

14.693

5.345

1,4

0,82

5.741

-1.049
2.350

2,2

1,26

9.145

0,5

0,55

2.113

-958

0,5

0,31

1.960

-1.344

0,9

0,41

3.671

-2.184

0,6

0,69

2.518

-778

0,8

1,12

3.203
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4,4

0,60

18.624

-7.397

16,2

0,91

68.641

-6.242

5,7

3,09

24.007

50.213
-3.103

2,5

0,70

10.498

2,3

1,02

9.944

228

0,7

0,91

3.022

-260

0,9

1,21

4.002

847

1,5

0,70

6.241

-1.892

0,9

0,07

3.817

-3.542

2,5

0,06

10.581

-9.987

100

1

424.483

0
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Importa, ainda, salientar as posições de Dão-Lafões, Cova da Beira e Alto
Alentejo, com QL acima da unidade, apesar de não constituírem fortes áreas
industriais, e os valores extremamente reduzidos do Algarve (QL = 0,07), Douro
(QL = 0,14) e Tâmega (QL = 0,39), representando esta última um importante
centro industrial.
Sendo assim, tal como aconteceu no incentivo per capita , a Península de
Setúbal foi a mais beneficiada, sendo, em média, o incentivo por empresa de 12 165
contos, seguida do Baixo Vouga com 6980 e Pinhal Litoral com 5366 contos por
empresa, contra os 546, 284 e 221 contos das empresas do Douro, Baixo Alentejo e
Algarve, respectivamente.
Analisando o diferencial entre o incentivo concedido e esperado (Iespe) face ao
número de empresas existentes em cada NUT, podemos constatar que as NUTs
mais prejudicadas se situam no Norte do País, apesar desta região concentrar
42,2% das empresas transformadoras, tendo melhorado, relativamente ao
diferencial per capita , as NUTs Minho-Lima, que passa, agora, a assumir valores
positivos, o Douro e Alto-Trás-os Montes, apesar de estas últimas continuarem a
ser bastante prejudicadas. Todas as outras que apresentavam valores negativos no
diferencial do incentivo per capita concedido e esperado, apresentam agora
melhorias (apesar de algumas ainda manterem resultados negativos), à excepção
do Pinhal Interior Sul, do Oeste e do Médio Tejo que vêem agravar ainda mais a
sua situação. De entre estas NUTs que, apresentando valores negativos no
Diferencial1, viram melhorar as suas posições, destacam-se Dão-Lafões, que passa
de Diferencial1 = - 1 176 para Diferencial2 = 2 350 e a Grande Lisboa que vê o
diferencial reduzir de – 20 110 para – 6 242.
Continuam a ser altamente beneficiadas a Península de Setúbal, Baixo Vouga,
Ave e Pinhal Litoral, apesar das três últimas verem o seu peso reduzir-se,
atendendo a esta distribuição por empresa.
Esta análise permite constatar que a distribuição dos incentivos do PEDIP II
foi desequilibrada em termos regionais, privilegiando as regiões com malhas
industriais mais ricas, em detrimento não só de áreas mais rurais mas, também,
de algumas áreas industriais tradicionais.

5 - Análise da incidência das variáveis regionais na
concessão dos incentivos à indústria
Conhecida a distribuição regional dos incentivos do PEDIP II, e tendo sido
constatados desequilíbrios na mesma, quer no que se refere à distribuição per
capita , quer no que respeita à distribuição por empresa, avança-se de seguida para
uma análise de regressão, com o objectivo de conhecer em que medida o incentivo
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atribuído às empresas candidatas está dependente das características do território
em que estão imbricadas.

5.1 - Variáveis
Como é evidente, a variável dependente, neste caso, será o montante de
incentivo atribuído a cada projecto (INC), tendo-se optado, numa primeira fase,
por escolher quatro variáveis (independentes) caracterizadoras das regiões: a
população empregue no sector secundário (POPSS); os impostos médios pagos pelas
empresas da região (IRC), como medida de aproximação ao sucesso empresarial, já
que só pagam imposto sobre os rendimentos das pessoas colectivas as empresas
que apresentam lucros no final de cada ano fiscal; a produtividade (PROD) foi
introduzida para tentar saber se o nível de eficiência do aparelho produtivo
regional é valorizado quando se trata de conceder o incentivo; enquanto o número
médio de empresas transformadoras existentes na região (EMPR) aproximam o
número médio de potenciais candidatos ao incentivo. Numa segunda fase, a que
corresponde a equação II, esta última variável foi substituída pelo número médio
de sociedades constituídas (SCON) e dissolvidas (SDIS), pretendendo-se com esta
operação avaliar a sensibilidade do gestor do PEDIP à iniciativa empresarial da
região (sociedades constituídas) ou, se pelo contrário, as preocupações com as
dificuldades das empresas da região serviriam de pretexto à concessão do
incentivo.
Dado o fraco poder explicativo da regressão, que infirmava a hipótese de as
variáveis de ordem regional influenciarem positivamente no montante do incentivo
a atribuir, decidiu-se introduzir a variável investimento (INV) para conhecer até
que ponto o montante do incentivo está dependente da natureza do próprio projecto
(ou seja, do montante do investimento, da sua viabilidade económica e financeira,
do histórico do promotor, etc.) e não de considerações regionais que são exteriores
ao projecto (equações Ib e IIb).
As descrição das variáveis e das fontes usadas na obtenção dos dados constam
do Quadro 1.

5.2 - Apresentação e análise dos resultados
Antes de passar à apresentação dos resultados da análise de regressão afigura-se pertinente analisar as correlações do incentivo (INC) com as restantes
variáveis. Os resultados das correlações constam do Quadro 5.
Quadro 5 – Matriz de correlações de Pearson
Variáveis

POPSS

PROD

EMPR

SCON

-0.015
0.026*
-0.019
0.001
INC
Nota: Teste bicaudal significativo a 5% (*) e a 1% (**)

SDIS

IRC

INV

0

0.01

0.930**
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Como se observa, a única correlação significativa (1%) ocorre entre as variáveis
incentivo e investimento, o que antecipa a importância do investimento para a
decisão de concessão do incentivo, que será confirmada na análise de regressão.
O facto dos coeficientes de correlação entre as variáveis analisadas serem muito
fracos, à excepção do coeficiente que acabámos de referir, pode ser um indício de
ausência de problemas de multicolinearidade.
Relativamente à regressão, os resultados decorrentes do trabalho efectuado
encontram-se sistematizados no Quadro 6.
Os indicadores relativos à qualidade do ajustamento revelam robustez
estatística suficiente (valores de F significativos), embora a capacidade explicativa
seja muito reduzida nos casos em que não se considera a variável investimento,
como já tínhamos referido.
Quadro 6 - Estimativa da contribuição das variáveis independentes para o
montante do incentivo obtido (ln incentivo obtido)
Var. Dep.
Var. Ind.

LnPOPSS
LnIRC
LnPROD
LnEMPR

LnINC
(Ia)

LnINC
(Ib)

LnINC
(IIa)

LnINC
(IIb)

0,217

0,036

-0,024

0,014

(4,172)***

(3,614)***

(-0,0697)

(2,165)*

0,08

0,003

0,055

0,00

(2,647)**

(0,488)

(1,601)

(0,073)

-0,015

-0,014

-0,003

-0,012

(-0,863)

(-4,302)***

(-0,176)

(-3,342)**

-0,317

-0,032

(-5,88)***

(-3,103)***

LnSCON
LnSDIS
LnINV

0,043

0,004

(0,877)

(0,402)

-0,098

-0,015

(-3,122)**

(-2,566)*

0,981

0,982

(395,52)***

(394,17)***

2,021

0,298

2,086

0,268

(7,477)***

(5,72)***

(6,316)**

(4,227)***

R2

0,007

0,963

0,002

0,963

R2 Ajust.

0,006

0,963

0,002

0,963

F

10,223***

31509,3***

2,944*

25963,1***

N

6010

6010

6010

6010

Constante

Pode-se observar que o valor mais elevado da elasticidade do incentivo
relativamente à população empregue na indústria foi estimado em 0,2. Parece
poder concluir-se que o impacte desta variável na atribuição do montante do
incentivo é muito reduzido, significando que um aumento de 10% no número médio
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de pessoas empregues no sector secundário produziria um aumento de 2% no
montante do incentivo atribuído.
A sensibilidade do incentivo relativamente ao IRC é ainda mais baixa (a
elasticidade é de 0,08).
Para o número de empresas sediadas na região, a elasticidade é de –0,3,
sugerindo que um aumento de 10% no número médio de empresas produziria uma
redução de 3% no montante de incentivo atribuído.
Nas equações II, como já foi referido, esta última variável (IRC) foi substituída
pelo número médio de sociedades constituídas (SCON) e dissolvidas (SDIS), tendo
apenas a variável SDIS revelado um comportamento estatisticamente significativo,
apesar da elasticidade ser muito baixa (-0,098).
A elasticidade do incentivo relativamente às variáveis acabadas de analisar é
bastante mais baixa, quando se introduz o investimento (Ib e IIb), embora o poder
explicativo das equações melhore significativamente. No que se refere à variável
investimento (INV), a elasticidade que apresenta relativamente ao incentivo é
bastante acentuada (0,981), o que implica que um aumento de 10% no volume de
investimento provocaria um aumento aproximado de 9,8% no montante de
incentivo concedido.
Daqui parece resultar uma inquestionável importância do valor intrínseco do
projecto, em especial, do volume do investimento e da sua viabilidade económicafinanceira na apreciação dos projectos e na concessão do respectivo incentivo. As
características da região onde a empresa que apresenta o projecto está inserida
parecem desempenhar um papel menor na decisão de concessão do montante do
incentivo, não sendo este facto de todo surpreendente, dado o nível de majoração
para projectos provenientes de zonas industrialmente menos desenvolvidas.

Conclusão
Os desequilíbrios no território nacional são, ainda hoje, bastante relevantes,
com os consequentes efeitos de polarização e de desperdício de potencialidades,
dado que as actividades económicas tendem a concentrar-se onde há mercado e
infra-estruturas, provocando não só a desertificação de determinadas zonas como a
degradação, por excesso de concentração, da qualidade de vida de outras.
As intervenções do Estado, neste contexto, são muitas vezes motivadas por um
objectivo de equidade, pela vontade de redução das disparidades regionais,
constituindo esta uma preocupação política legítima.
Neste trabalho procurámos saber se esta preocupação encontra reflexo na
política industrial, concretamente na vertente da concessão dos incentivos no
âmbito do PEDIP II, através da análise da sua distribuição regional e da avaliação
do impacto das variáveis regionais na decisão de concessão dos mesmos, tentando
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detectar a existência de coordenação entre as directrizes da política industrial e os
objectivos de desenvolvimento regional. Esta coordenação revelar-se-ia de especial
importância dada a necessidade de, em conjunto com o objectivo de modernização
das indústrias, encorajar o desenvolvimento de áreas mais atrasadas.
Os resultados da análise permitem concluir que a distribuição dos incentivos foi
desequilibrada em termos regionais, privilegiando as regiões com maior densidade
populacional e com malhas industriais mais ricas, sobretudo quando localizadas no
litoral do país. De facto, foram estas regiões que, dispondo de uma maior
capacidade de iniciativa e de investimento, obtiveram a maior percentagem dos
incentivos, não parecendo desempenhar um papel relevante na decisão de
concessão destes incentivos, as características da região em que a empresa
promotora estava localizada. Na verdade, o volume de investimento apresentado
explicava, quase na totalidade, o montante de incentivos atribuído a cada projecto,
o que nos leva a admitir que critérios de rendibilidade e viabilidade empresariais
se sobrepuseram a critérios regionais.
Apesar de prevista uma majoração para projectos que se localizassem nas zonas
industrialmente menos desenvolvidas, registando-se nestas as taxas de apoio mais
elevadas, acaba por não ser suficiente para inverter o estado das coisas.
Se se aceita que não pode caber necessária e exclusivamente à política
industrial o encargo de incentivar a reorientação do investimento industrial para
zonas deprimidas, já não é tão líquido que se deva continuar a desenvolver
políticas sectoriais de forma descoordenada, envolvendo significativos meios
financeiros e uma diversidade de instrumentos, sem grandes preocupações de
incidência espacial.
Várias questões ficaram por tratar neste trabalho, pelo que se pretende voltar
ao tema em próxima oportunidade. Pretende-se, não só a realização de melhorias
no próprio trabalho econométrico aqui desenvolvido, mas, a um outro nível,
observar os impactos em termos de desenvolvimento das economias regionais
abrangidas, comparando a evolução das regiões mais e das menos beneficiadas por
estes incentivos, bem como os efeitos no tecido empresarial da implementação do
programa, verificando em que medida o PEDIP II terá contribuído para o
ajustamento e modernização das empresas ou para o prolongamento artificial do
seu tempo médio de vida.
Seria, igualmente, relevante analisar como se está a desenrolar a
implementação do POE, procurando constatar se a preocupação em coordenar num
mesmo programa apoios para as empresas industriais, comerciais, de turismo e
construção civil, se estende também à articulação com a componente regional.
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Política tributária e re-localização
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Resumo
A discussão das propostas de reforma tributária raramente tem considerado os
efeitos de mudanças no sistema tributário sobre os estados e municípios
brasileiros. Além disso, quando os efeitos espaciais são considerados, a falta de
informações consistentes e de instrumentais formais de análise não permite que se
produzam subsídios relevantes para a formulação de recomendações de política.
Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de instrumentais analíticos, baseados
em dados sólidos e consistentes, que sejam capazes de avaliar esses impactos
levando-se em consideração a estrutura do sistema regional brasileiro. O presente
artigo aborda um aspecto central da metodologia utilizada em inúmeros trabalhos
sobre reforma/política tributária, avaliando quantitativamente a endogeneidade da
base tributária, alteração de preços relativos e substituição de insumos em nível
setorial e regional por meio de um modelo inter-regional de equilíbrio geral
computável. A metodologia adotada possibilita o estudo rigoroso e consistente de
implicações espaciais de curto e longo prazo, com conseqüências importantes para
políticas de planejamento regional.

* IPE/FEA-USP, Av. Botuquara, 357, 04135020 – São Paulo, SP, Brasil, Telefone: (11) 5771894, e-mail:

epdomin@usp.br
** FIPE e Departamento de Economia, Universidade de São Paulo, e Regional Economics Applications

Laboratory, University of Illinois.

400

1 - Introdução
Os efeitos de políticas tributárias sobre a economia brasileira têm sido um
assunto recorrente no debate econômico, na medida em que se buscam propostas
para uma nova estrutura tributária que implique uma melhor distribuição setorial
e regional da carga e receita dos impostos. A discussão das propostas de reforma
tributária raramente tem considerado os efeitos de mudanças no sistema tributário
sobre os estados e municípios brasileiros. Além disso, quando os efeitos espaciais
são considerados, a falta de informações consistentes e de instrumentais formais
de análise não permite que se produzam subsídios relevantes para a formulação de
recomendações de política. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de
instrumentais analíticos, baseados em dados sólidos e consistentes, que sejam
capazes de avaliar esses impactos levando-se em consideração a estrutura do
sistema regional brasileiro. O presente artigo pretende comentar um aspecto
central da metodologia utilizada em inúmeros trabalhos sobre reforma tributária.
O debate atual tem focalizado, com maior freqüência, as implicações dos efeitos
de primeira ordem de mudanças relacionadas ao ICMS e outros impostos indiretos
dos governos subnacionais. Na maioria dos casos, os impactos calculados sobre a
receita fiscal referem-se ao termo de primeira ordem. A base tributária não se
altera endogenamente, embora alguma hipótese ex ante possa ser adotada. No caso
do uso de modelos de insumo-produto, não só a base é considerada exógena como
não existe mudança de preços relativos. O impacto setorial de alteração de
alíquotas é inteiramente repassado ao produto final em todos os setores, de forma
que não existe alteração na composição do uso dos insumos intermediários e
primários. Ao se ignorar tais efeitos de políticas tributárias, pressupondo-se que a
demanda por bens e serviços seja insensível a variações de preço relativo, requerse cautela em relação aos resultados encontrados (ver BNDES, 2001).
Uma forma de se abordar quantitativamente esses aspectos de endogeneidade
da base tributária, alteração de preços relativos e substituição de insumos em
nível setorial é a utilização de modelos de equilíbrio geral computável. A utilização
desse instrumental implica a adoção de hipóteses adicionais sobre elasticidades de
substituição de insumos, transferência de capital, investimento inter-regional,
estoque de capital, funcionamento do mercado de trabalho, entre outras. A
principal vantagem da utilização deste ferramental em um exercício de reforma
tributária, por exemplo, é que os agentes econômicos respondem a alterações nos
preços relativos, de forma que a base tributária responde endogenamente ao
choque especificado. Assim, o objetivo deste artigo é apresentar um instrumental
analítico que seja capaz de lidar com esse problema para o caso brasileiro.
Efeitos de primeira e segunda ordem
O procedimento de estimação do impacto de alteração de tributos sobre a
receita dos governos pode ser exemplificada adotando-se os conceitos de efeitos de
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primeira e segunda ordem. Seja BAS , a base tributária, TAX , a receita de tributos
indiretos, t , a alíquota tributária. Temos, então:

TAX = BAS * t
∆TAX = 
BAS
∆t + ∆
BAS
*t
*





efeitos de
primeira ordem

efeitos de
segunda ordem

Como mencionado, os atuais modelos de projeção/simulação utilizados no país
consideram apenas os efeitos de primeira ordem em seus resultados, ou seja, os
efeitos relacionados a variações de alíquotas sobre uma mesma base tributária 1. A
pergunta que se coloca é: quão relevantes são os efeitos de segunda ordem?
No contexto regional, devem ser considerados aspectos concorrenciais e de
complementaridade entre as regiões. O aumento da alíquota de um bem produzido
em uma determinada parte do país pode afetar positivamente regiões que
produzam bens similares, através do efeito substituição, e pode, ao mesmo tempo,
produzir efeitos adversos sobre áreas que possuam algum grau de
interdependência produtiva associada ao consumo desse bem, através do efeito
atividade. Além disso, deve-se considerar também a dimensão temporal destes
efeitos realocativos, uma vez que no longo prazo existe a possibilidade de relocalização de atividades.
Este trabalho é dividido em 4 partes, além desta introdução. A segunda parte
descreve a metodologia utilizada nas simulações. A terceira parte descreve a
simulação efetuada e analisa os resultados obtidos. Finalmente, a quarta parte
tece algumas considerações conclusivas sobre este trabalho.

2 - Metodologia
Para um estudo aplicado dos efeitos de primeira e segunda ordem de políticas
tributárias locais em um sistema regional integrado será utilizado um modelo
inter-regional de equilíbrio geral computável desenvolvido para a análise da
economia paulista, o B-MARIA-SP 2. O modelo apresenta duas regiões endógenas,
São Paulo e Resto do Brasil, e uma região exógena, resto do mundo. Os dados
utilizados para calibragem referem-se a 1996, sendo especificados 42 setores
produtivos e de bens de investimento em cada região endógena. Os setores
produtivos utilizam dois fatores primários locais (capital e trabalho). A demanda
1
2

Em alguns casos, os efeitos de segunda ordem são determinados exogenamente.
O modelo B-MARIA-SP possui a mesma especificação do modelo B-MARIA [HADDAD, 1999 #22] e foi
calibrado a partir dos dados da matriz inter-regional de insumo-produto para o Estado de São Paulo
estimada em HADDAD e DOMINGUES (2000). O B-MARIA-SP possui 141.824 equações e 143.839
variáveis.
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final é composta pelo consumo das famílias, investimento, exportações, consumo
dos governos regionais e do governo federal. Os governos regionais são fontes de
demanda e gasto exclusivamente locais, englobando as esferas estadual e
municipal da administração pública em cada região. A seguir, as principais
características do modelo são descritas.
Módulo central do modelo
A estrutura básica do módulo central do modelo B-MARIA-SP compreende três
blocos principais de equações, determinando relações de oferta e demanda e
condições de equilíbrio de mercado. Adicionalmente, diversas agregações regionais
e nacionais são definidas, como por exemplo emprego agregado, índices de preços e
saldos comerciais. Funções de produção combinadas em três níveis e demanda de
consumo das famílias são definidas. No caso das firmas é adotada a hipótese de
combinação em proporção fixa no uso dos insumos intermediários e fatores
primários no primeiro nível, enquanto no segundo nível há possibilidade de
substituição entre o insumo de origem doméstica e importada, de um lado, e entre
trabalho e capital, de outro. No terceiro nível um agregado do conjunto dos
insumos intermediários é formado pela combinação de insumos de diferentes
origens. O procedimento de modelagem no B-MARIA-SP usa uma especificação de
elasticidade-preço de substituição constante, CES, nos níveis inferiores de
combinação de bens de origens distintas.
O tratamento da estrutura de demanda das famílias é baseado num sistema
combinado de preferências CES/Sistema Linear de Gastos. As equações de
demanda são derivadas a partir de um problema de maximização de utilidade, cuja
solução segue passos hierarquizados. No nível inicial existe substituição entre as
diferentes fontes de oferta para os bens domésticos. A utilidade derivada do
consumo do composto de bens domésticos é maximizada. No nível superior
subseqüente ocorre substituição entre o composto de bens domésticos e importados.
As equações para as outras formas de demanda final, governo e exportações,
estão especificadas neste módulo. As exportações são divididas em dois grupos,
tradicionais e não-tradicionais (serviços de utilidade pública e serviços privados
não-mercantis). Todos os outros bens são definidos como tradicionais, com curvas
de demanda negativamente inclinadas nos próprios preços no mercado mundial.
Exportações não-tradicionais formam um bem composto comercializável no qual a
participação dos componentes é fixa, e a demanda se relaciona ao preço médio
desse composto.
A demanda do governo por bens públicos no B-MARIA-SP parte da identificação
do consumo de bens públicos por parte do governo regional e federal, obtida da
matriz de insumo-produto. Entretanto, atividades produtivas exercidas pelo setor
público não podem ser separadas daquelas exercidas pelo setor privado. Dessa
forma, a atividade empreendedora do governo é determinada pela mesma lógica de
minimização de custos empregada pelo setor privado.
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Outras definições no módulo central do modelo incluem as alíquotas de
impostos, preços básicos e de mercado dos bens, receita com tributos, margens,
componentes do produto nacional (PIB) e regional (PRB), índices de preços
regionais e nacionais, preços de fatores, agregados de emprego e especificações das
equações de salário.
Módulo de acumulação de capital e investimento
Neste bloco estão definidas as relações entre estoque de capital e investimento.
Existem duas configurações do modelo para exercícios de estática comparativa que
permitem seu uso em simulações de curto prazo e longo prazo. A utilização do
modelo em estática comparativa implica que não existe relação fixa entre capital e
investimento, essa relação é escolhida de acordo com os requisitos específicos da
simulação. Por exemplo, em simulações típicas de estática comparativa de longo
prazo assume-se que o crescimento do investimento e do capital são iguais (ver
PETER et al ., 1996).
Módulo do mercado de trabalho e migração regional
Este módulo define: 1) a população em cada região através da interação de
variáveis demográficas, inclusive migração inter-regional; 2) a conexão entre
população regional e oferta de trabalho. Dada a especificação do funcionamento do
mercado de trabalho, a oferta de trabalho pode ser determinada por diferenciais
inter-regionais de salário ou por taxas de desemprego regional, conjuntamente com
variáveis demográficas, usualmente definidas exogenamente. Em resumo, tanto
oferta de trabalho como diferencias de salário podem determinar as taxas de
desemprego, ou, alternativamente, oferta de trabalho e taxas de desemprego
determinam diferenciais de salário.
Outros módulos do modelo incluem a especificação para acumulação de dívida
externa, e finanças governamentais (ver HORRIDGE et al. , 1993).
Fechamentos
O modelo B-MARIA-SP pode ser utilizado para simulações de estática
comparativa de curto e longo prazo, assim como simulações de projeção. Até aqui
apenas os dois fechamentos básicos de estática comparativa foram
operacionalizados. A distinção básica entre eles está relacionada ao tratamento
empregado na abordagem microeconômica padrão do ajustamento do estoque de
capital a políticas econômicas. No ambiente de curto-prazo os estoques de capital
são mantidos fixos, enquanto que no longo prazo mudanças de política são
passíveis de afetar os estoques de capitais em cada região.
Curto prazo Além da hipótese de imobilidade intersetorial e inter-regional do
capital, este fechamento especifica população regional e oferta de trabalho fixas,
diferenciais regionais de salário constantes e salário real nacional fixo. O emprego
regional é função das hipóteses sobre taxas de salário, que indiretamente
determinam as taxas de desemprego regionais. Estas hipóteses procuram captar,
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da maneira mais próxima possível, a realidade do funcionamento do mercado de
trabalho no Brasil. Primeiramente, variações na demanda por trabalho são
atendidas via variações na taxa de desemprego, ao invés de impactarem sobre o
salário real. Este parece ser o caso brasileiro, dado o elevado nível de desemprego
disfarçado na maior parte do país, onde o excesso de oferta de trabalho aparece
como uma característica distinta da economia brasileira. Em segundo lugar, a
imobilidade inter-regional de trabalho no curto prazo sugere que migração é uma
decisão de longo prazo. Finalmente, diferenciais nominais de salário no Brasil são
persistentes e refletem a segmentação geográfica da força de trabalho. Do lado da
demanda, os gastos de investimento são exógenos – as firmas não podem reavaliar
decisões de investimento no curto prazo. O consumo das famílias segue sua renda
disponível, e o consumo do governo, em ambos os níveis regional e federal, é fixo
(alternativamente, o déficit do governo pode ser definido exogenamente,
permitindo a alteração dos gastos do governo). Por fim, as variáveis de choque
tecnológico são exógenas dado que o modelo não apresenta nenhuma teoria de
crescimento endógeno.
Longo prazo O modelo também pode ser utilizado num fechamento de equilíbrio
de longo prazo ( steady - state ) no qual capital e trabalho podem se mover
intersetorialmente e inter-regionalmente. As principais diferenças em relação ao
curto prazo estão na configuração do mercado de trabalho e formação de capital.
No primeiro caso, o emprego agregado é determinado pelo crescimento da
população, taxas de participação da força de trabalho, e taxa natural de
desemprego. A distribuição espacial e setorial da força de trabalho é totalmente
determinada endogenamente. Trabalho é atraído para os setores mais competitivos
nas áreas geográficas mais favorecidas. Da mesma forma, capital é orientado em
direção aos setores mais atrativos. Este movimento mantém as taxas de retorno do
capital em seus níveis iniciais.

3 - Simulações e resultados
Nesta seção, os efeitos regionais de políticas tributárias locais são analisados
por meio de exercícios de simulação. A simulação básica efetuada impõe um
diferencial adicional de 1% entre as alíquotas dos impostos indiretos dos fluxos de
bens com origem em São Paulo em relação aos fluxos originados no resto do Brasil,
ou seja, elevaram-se as alíquotas médias de produtos paulistas. Essa simulação foi
realizada em dois ambientes econômicos, denominados curto prazo e longo prazo. A
diferença básica entre esses dois cenários é que no curto prazo o estoque de capital
é mantido constante, enquanto no longo prazo os investimentos respondem a
diferenças setoriais e regionais de retorno do capital, sugerindo efeitos de
(re)localização de novas atividades.
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O efeito imediato do aumento de alíquota é elevar o custo dos bens produzidos
no Estado de São Paulo, tanto para os setores produtivos locais e extra-regionais,
como para as vendas finais. A receita adicional do governo, fruto da elevação do
imposto indireto, é totalmente gasta em consumo e investimento pelos governos
regionais e federal, garantindo o equilíbrio orçamentário marginal. O resumo dos
efeitos tributários da diferenciação de alíquotas é apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 - Base tributária e alíquotas médias de impostos indiretos (R$ milhões 1996)
São Paulo
Base Tributária

Var %

Resto do Brasil
Alíquota

Base Tributária

Var %

Alíquota

Ano Base
Curto Prazo

424.970

-

6,80%

805.966

-

5,34%

419.687

-1,24%

7,81%

805.202

-0,09%

5,34%

Longo Prazo

395.412

-5,78%

7,84%

815.461

1,27%

5,34%

A Tabela 2 mostra os efeitos de primeira e segunda ordem calculados a partir
dos resultados da Tabela 1, para São Paulo. Tanto no curto como no longo prazo, o
efeito de primeira ordem é o mesmo, pois representa a aplicação da nova alíquota
sobre a base antiga. O efeito de segunda ordem, no curto prazo, capta alterações
intra-regionais da base à medida que a economia paulista se ajusta ao novo vetor
de preços relativos decorrente do choque tributário. No longo prazo, o efeito de
segunda ordem é muito mais relevante, pois o fluxo de investimentos inter-regionais acarreta uma redução importante da base tributária paulista (-5,78%) e
conseqüente queda na variação de receita tributária vis - à - vis a verificada no curto
prazo.
Tabela 2 - Variação da receita tributária em São Paulo (R$ milhões 1996)
Curto Prazo
Longo Prazo

1a. Ordem

2a. Ordem

4.291

-359

Total
3.932

4.291

-2,010

2.281

Finalmente, o Gráfico 1 mostra a receita total com impostos indiretos na
alíquota inicial (6,80%) e posterior ao choque (7,81%). Este gráfico ilustra os
efeitos evidenciados na Tabela 2. Alterações de alíquota geram elevação da receita
tributária. Entretanto, essa elevação é menor quando se consideram efeitos de
segunda ordem no curto prazo, decorrentes da realocação intra-regional de
recursos, e no longo prazo, onde se somam efeitos inter-regionais de movimentação
de capitais e investimento 3.

3

O Gráfico 1 apresenta características peculiares de aproximações locais da Curva de Laffer.
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Gráfico 1 - Receita total de impostos indiretos em São Paulo (Ano Base: 1996)
1a. Ordem

36000

Receita (R$ milhões)

Curto Prazo
Longo Prazo

33211
32000

32798
30988
28898

28000
6.80%

Alíquota média

7.80%

Impacto sobre os fluxos comerciais inter-regionais
inter regionais e externos
A simulação efetuada implica uma perda de competitividade dos produtos
paulistas vis - à - vis os do resto do Brasil. O efeito final nos termos de troca
domésticos e externos vai depender da composição final dos fluxos e da variação de
preço em seus componentes.
A Tabela 3 traz o resultado da variação dos termos de troca domésticos e
externos. Estes componentes são resultado da diferença entre a variação no índice
de preços das exportações e importações. O resultado doméstico refere-se aos
fluxos inter-regionais e o resultado externo exprime a alteração no comércio
externo de cada região e também da economia nacional. Estes resultados
evidenciam, de forma geral, a perda ou ganho de competitividade das regiões na
economia brasileira, e a perda de competitividade da economia brasileira no
comércio externo, decorrentes da elevação do imposto indireto em São Paulo. No
caso dos resultados domésticos, como as importações de São Paulo são exportações
do resto do Brasil, e vice-versa, os resultados são simétricos.
Em São Paulo, no curto prazo, o ganho dos termos de troca regionais é fruto de
uma queda do índice de preços das exportações (-0,440%) e elevação das
importações (0,087%). A razão para este resultado advém da queda nos preços
básicos na maioria dos setores paulistas. No ambiente de curto prazo, o grau de
substituição na oferta é pequeno, isto é, existe menos possibilidade de substituição
inter-regional da produção e, portanto, o efeito atividade prepondera. Em resumo,
é como se curvas de demanda se deslocassem ao longo de curvas de oferta
inelásticas. No resto do Brasil o efeito é inverso: a expansão da demanda ao longo
de curvas de oferta inelásticas gera elevação nos preços domésticos e,
adicionalmente à queda nos preços dos importados, uma deterioração nos termos
de troca.
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No longo prazo ocorre o efeito esperado de deterioração dos termos de troca
domésticos para São Paulo devido a uma elevação dos preços das exportações
regionais (6,32%) superior ao das importações (2,56%). Apesar da queda no nível
de atividade paulista ser mais forte, se comparado ao curto prazo, o deslocamento
de produção inter-regional implica também deslocamentos na oferta regional e,
assim, elevação nos preços.
A Tabela 3 evidencia também a perda de competitividade externa devido à
elevação do imposto indireto em São Paulo. O resultado nacional é uma média
ponderada dos resultados regionais, dada a participação das regiões no comércio
externo brasileiro. Interessante notar que o custo de impostos mais elevados em
São Paulo transborda para as exportações do resto do Brasil. Este resultado
mostra a relevância dos fluxos comerciais inter-regionais, indicando que políticas
locais têm um efeito importante em economias regionais integradas.
Tabela 3 - Termos de troca (variação % em relação ao ano base)
Curto Prazo
Doméstico
São Paulo
Resto do Brasil

Longo Prazo

-0,527

3,690

0,527

-3,690

Externo
São Paulo

0,552

6,910

Resto do Brasil

0,132

2,987

Nacional

0,283

4,369

As Tabelas 4 e 5 mostram o impacto sobre os fluxos comerciais agregados,
inter-regionais e externos, respectivamente. O impacto da elevação do imposto
indireto em São Paulo produz queda do volume de comércio inter-regional, no curto
e no longo prazo, como pode ser observado na Tabela 4, última coluna. Um
resultado importante é que não só as exportações de São Paulo caem, mas também
suas importações regionais. Este impacto está ligado ao fato do choque afetar
também os fluxos destinados aos próprios setores paulistas, isto é, elevar também
o custo nos fluxos setoriais intra-regionais. A queda do nível de atividade paulista
tem reflexo não só na queda das exportações como também nas importações
regionais. O efeito líquido é uma queda no saldo comercial paulista e,
conseqüentemente, um efeito positivo sobre o saldo no resto do Brasil. Este
movimento se acentua no longo prazo, mas não é suficiente para reverter o status
superavitário de São Paulo no comércio regional.
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Tabela 4 - Fluxos inter-regionais (R$ milhões 1996)
São Paulo

Ano
Base
Curto
Prazo
Longo
Prazo

Resto do Brasil
R$

Var. %

Total

R$

Var. %

% PRB

% PRB

R$

Var. %

% PIB

Export.

134.008

-

42,55

83.902

-

14,83

217.910

-

24,75

Import.

83.902

-

26,64

134.008

-

23,69

217.910

-

24,75

Saldo

50.106

-

15,91

-50.106

-

-8,86

-

-

-

Export.

133.730

-0,21

42,75

83.658

-0,29

14,78

217.387

-0,002

24,73

Import.

83.658

-0,29

26,75

133.730

-0,21

23,62

217.387

-0,002

24,73

Saldo

50.072

-0,07

16,01

-50.072

0,07

-8,84

-

-

-

Export.

128.593

-4,04

43,63

82.178

-2,05

14,28

210.771

-0,033

24,22

Import.

82.178

-2,05

27,88

128.593

-4,04

22,34

210.771

-0,033

24,22

Saldo

46.415

-7,37

15,75

-46.415

7,37

-8,06

-

-

-

Tabela 5 - Fluxos externos (R$ milhões 1996)
São Paulo

Ano
Base

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Resto do Brasil

Brasil

R$

Var. %

% PRB

R$

Var. %

% PRB

R$

Var.%

% PIB

Export.

20.401

-

6,48

36.303

-

6,42

56.704

-

6,44

Import.

22.033

-

7,00

45.850

-

8,11

67.883

-

7,71

Saldo

-1.631

-

-0,52

-9.548

-

-1,69

-11.179

-

-1,27

Export.

20.149

-1,24

6,44

36.264

-0,11

6,41

56.412

-0,51

6,41

Import.

21.977

-0,25

7,03

45.958

0,24

8,12

67.935

0,08

7,72

Saldo

-1.829

12,10

-0,58

-9.695

1,54

-1,71

-11.523

3,08

-1,31

Export.

17.579

-13,84

5,96

32.931

-9,29

5,72

50.509

-10,92

5,74

Import.

22.210

0,81

7,54

48.268

5,27

8,39

70.478

3,82

8,00

Saldo

-4.631

183,89

-1,57

-15.338

60,64

-2,67

-19.969

78,63

-2,27

Na Tabela 5, a perda de competitividade externa da produção brasileira, fruto
da elevação dos impostos indiretos, é evidente na queda das exportações e elevação
das importações. Dado o déficit comercial prevalecente no ano base (R$ 11.179
milhões em 1996), isto implicaria uma pequena elevação do déficit no curto prazo
(R$ 11.523 milhões) e um impacto mais intenso no longo prazo (R$ 19.976
milhões). O ambiente de longo prazo pode ser visto como um equilíbrio obtido após
os ajustes de investimento, produção, emprego e fluxos comercias (regionais e
externos) terem se completado.
A distribuição regional do impacto sobre o comércio externo se dá
principalmente via redução nas exportações. No curto prazo ainda existe uma
pequena queda das importações externas de São Paulo, efeito que é revertido no
longo prazo. Dessa forma, o déficit externo paulista quase triplica no longo prazo
(de 0,57% para 1,57% do produto regional bruto). Os efeitos no resto do Brasil
caminham no mesmo sentido, mas em menor intensidade, pois esta região pode
explorar ganhos relativos de competitividade em relação a São Paulo. Importante
notar que o resto do Brasil amplia significativamente suas importações externas
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no longo prazo, ao mesmo tempo em que diminui importações de São Paulo. Este
quadro caracteriza um efeito substituição importante, do comércio regional por
comércio externo: o resto do Brasil importa menos de São Paulo e mais do exterior.
O ajuste macroeconômico regional e nacional pode ser observado através da
decomposição do resultado para o Produto Regional Bruto (PRB) e para o PIB
nacional. De forma a se ter uma base comparável, os principais componentes foram
deflacionados para o ano base, de acordo com os respectivos índices de preços, e as
contribuições marginais individuais sobre a variação do produto regional bruto
foram calculadas. Estes resultados encontram-se na Tabela 6. No ambiente de
curto prazo, o estoque de capital é fixo e não existe realocação inter-regional de
fatores, o que implica que o ajuste seja principalmente via redução no consumo
privado. As alterações no comércio doméstico e externo são relativamente menores
que as do consumo. No longo prazo, apesar das alterações significativas do
consumo privado, os efeitos do saldo comercial doméstico e externo são muito mais
significativos. As perdas na economia paulista são relevantes, com a economia do
resto do Brasil ganhando participação na economia nacional
Tabela 6 - Contribuição dos componentes do Produto Regional Bruto (variação %)
Curto Prazo
São Paulo Resto do Brasil
Consumo

Longo Prazo
Total*

São Paulo

Resto do Brasil

Total1

-0,550

0,108

-0,127

-3,165

1,219

-0,349

Investimento

0,002

-0,001

0,000

-0,101

-0,066

-0,079

Saldo Regional

-0,011

0,006

-1,133

0,631

Exportações Reg

-0,088

-0,043

-1,616

-0,269

Importações Reg

-0,077

-0,049

-0,484

-0,900

Saldo Externo

-0,018

-0,028

-0,024

-0,898

-0,758

-0,808

Exportações

-0,036

-0,008

-0,018

-0,849

-0,358

-0,534

Importações

-0,018

0,019

0,006

0,050

0,400

0,275

Total

-0,577

0,086

-0,163

-5,297

1,026

-0,015

Nota: * % do Produto Interno Bruto nacional

Efeitos setoriais:
setoriais re-localização
re localização da atividade no longo prazo
Outro conjunto importante de resultados refere-se a alterações setoriais e
inter-regionais do estoque de capital, por meio do qual pode-se observar impactos
de re-localização do investimento decorrentes da elevação dos impostos em São
Paulo. A especificação do modelo B-MARIA-SP permite-nos observar também os
efeitos sobre nível de atividade, exportações e importações para cada um dos 42
setores nas duas regiões consideradas, São Paulo e Resto do Brasil.
Dada a simulação efetuada neste trabalho, é interessante analisar alterações
do nível de investimento e estoque de capital no longo prazo, pois no ambiente de
curto prazo tais movimentos não se realizam. Assim, pode-se identificar os setores
da economia paulista que mais sofrem com a elevação dos impostos indiretos de
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São Paulo, ou, de outra forma, setores na economia do Resto do Brasil que mais se
beneficiam, ganhando mercado nacionalmente.
O Gráfico 2 e a Tabela 7 trazem os resultados para criação de capital de 16
setores da economia brasileira, nas duas regiões 4. Uma característica importante é
que o impacto setorial não é uniforme: setores de São Paulo perdem investimento
para setores do Resto do Brasil, mas a distribuição dessas perdas não é
homogênea. O resultado nacional, por sua vez, também não é homogêneo (em
média, o impacto é negativo, mas alguns setores apresentam investimento líquido
positivo, como resfriamento e preparação do leite e laticínios e indústria do
açúcar).
Gráfico 2 - Criação de capital setorial no longo prazo

Criação de
capital (%)
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-0.10
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16

setor (tabela 7)

4

Foram selecionados setores industriais com coeficiente locacional superior a 1, isto é, setores cuja
concentração na economia paulista é superior à concentração na economia brasileira.
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Tabela 7 - Criação de capital no longo prazo (variação %)
Setor

São Paulo

Resto do
Brasil

Brasil

1
2

Indústria têxtil
Indústria da borracha

-0.268

0.052

-0.045

-0.227

0.079

-0.013

3

Outras indústrias alimentares e de bebidas
Fabricação de elementos químicos não-petroquímicos

-0.226

0.084

-0.010

-0.218

0.066

-0.020

Fabricação de produtos químicos diversos

-0.216

0.070

-0.017

6

Comunicações

-0.201

0.078

-0.006

7

Indústria de transformação de material plástico

-0.190

0.090

0.005

8

Resfriamento e preparação do leite e laticínios

-0.190

0.120

0.026

9

Fabricação de produtos farmacêuticos e de perfumaria

-0.188

0.095

0.009

10

0.031

-0.032

-0.163

0.046

-0.017

12

Fabricação e manutenção de máquinas e tratores
Fabricação de aparelhos e equipamentos de material
eletrônico
Fabricação de outros veículos, peças e acessórios

-0.179

-0.156

0.025

-0.030

13

Indústria de papel e gráfica

-0.145

0.042

-0.014

14
15

Indústria do açúcar
Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus
Fabricação de aparelhos e equipamentos de material
elétrico

-0.134

0.114

0.039

-0.126

0.029

-0.018

-0.115

0.040

-0.007

4
5

11

16

O estudo dos impactos setoriais específicos está além do escopo deste trabalho.
Uma conclusão geral é que os maiores impactos setoriais ocorrem nos setores
ligados direta ou indiretamente ao consumo final, que é o item do produto regional
bruto que mais sofre o impacto da elevação do imposto indireto (Tabela 6).
O caso do setor automobilístico (14) é emblemático para exemplificar os efeitos
espaciais setoriais capturados pelo modelo. Apesar da queda de atividade do setor
nacional (-2,37%), ele se expande moderadamente no resto do Brasil (0,71%),
enquanto o segmento paulista se contrai (-3,34%). A principal fonte de demanda
deste setor é o consumo das famílias. Os resultados mostram que o preço relativo
do composto doméstico em relação ao importado, para esse bem, se eleva em 4,26%
em São Paulo e 3,03% no Resto do Brasil. As suas importações se elevam
significativamente em cada região (9,45% em São Paulo e 12,43% no Resto do
Brasil). O setor automobilístico paulista perde também espaço no atendimento da
demanda local, tanto na própria região (-5,75%) como no Resto do Brasil (-7,09%).
A queda nas exportações ocorre em ambas as regiões, com maior intensidade em
São Paulo (-19,25% contra -13,47% no Resto do Brasil).
Fruto das alterações de preços relativos, o uso de fatores primários no setor
automobilístico sofre alterações espaciais significativas. O setor paulista diminui
seu uso de trabalho (-11,83%) e capital (-9,95%), enquanto no Resto do Brasil
ocorre elevação em ambos (1,52% para trabalho e 1,65% para capital) 5. A taxa de
retorno do capital no setor paulista cai (medida em relação à média da economia),
5

O modelo foi calibrado com baixa elasticidade de substituição entre fatores primários (0,5), seguindo
um padrão comum na literatura (ver HADDAD, 1999).
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enquanto sobe no resto do Brasil. Dessa forma, a criação de capital é positiva na
indústria automobilística do resto do Brasil e negativa no segmento paulista. O
custo do capital se eleva em São Paulo, comparativamente à elevação no resto do
Brasil, dado que naquela região esse fator se tornou mais escasso. Também o preço
relativo capital/trabalho cresce significativamente mais em São Paulo (6,39%) que
no resto do Brasil (0,34%).
Análise de sensibilidade dos resultados
Diferentes abordagens têm sido adotadas na análise de sensibilidade em
modelos de equilíbrio geral computável. A maneira recorrente na literatura é
testar o modelo para um conjunto ad hoc de parâmetros considerados importantes
na simulação efetuada e analisar seu impacto nos resultados. Recentemente, novas
metodologias foram propostas de forma a avaliar sistematicamente esse aspecto
em modelos EGC. WIGLE (1991) discute abordagens alternativas para analisar a
sensibilidade aos valores dos parâmetros. RUTHERFORD et al . (1997) aplicam
uma abordagem de Monte Carlo para análise de sensibilidade em um modelo EGC,
empregando os procedimentos desenvolvidos em HARRISON e VINOD (1992). DE
VUYST e PRECKEL (1997) propõem uma metodologia baseada em quadraturas
para avaliar a robustez dos resultados de modelos EGC, e demonstram como esta
pode ser aplicada em modelos de análise aplicada de políticas.
A análise sistemática de sensibilidade empregada neste trabalho segue a
metodologia de quadratura gaussiana proposta por DE VUYST e PRECKEL (1997),
já empregada em trabalhos recentes com o modelo GTAP (ARNDT, 1996; ARNDT e
HERTEL, 1997). Nessa abordagem, o modelo EGC é tratado como um problema de
integração numérica e, dessa forma, podem ser obtidos simultaneamente a solução
do modelo (resultado das variáveis endógenas) e seus dois primeiros momentos
(média e variância), dada a distribuição das variáveis exógenas (parâmetros ou
choques). Esta abordagem é mais acurada que a tradicional pois estimativas de
média e desvio padrão podem ser facilmente obtidas e intervalos de confiança
construídos para os resultados 6.
Um aspecto chave nas simulações efetuadas neste trabalho são as elasticidades
de substituição inter-regional e externa do modelo. Estes parâmetros determinam
o grau de substituição nos fluxos setoriais das regiões domésticas (São Paulo e
Resto do Brasil) e entre o composto doméstico e o importado do exterior, tanto no
consumo privado como no uso de insumos intermediários. Como os choques
especificados na simulação têm impacto direto no preço relativo desses fluxos, uma
avaliação da robustez dos resultados a esse conjunto de parâmetros é um passo
importante neste estudo.
O exercício de sensibilidade partiu da especificação de um intervalo de ±50%
para as elasticidades de substituição do modelo, com distribuição triangular e
6

Ao invés da metodologia de Monte Carlo proposta por HARRISON e VINOD (1992), a metodologia de
quadraturas gaussianas requer um número menor de simulações para obtenção de médias e desviopadrão dos resultados, e está implementada no software GEMPACK.
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simétrica 7. O emprego da ferramenta de análise sistemática de sensibilidade na
simulação deste trabalho permitiu obter médias e desvios-padrão para todos os
resultados do modelo. Surpreendentemente, dada a dimensão do modelo e o
número de parâmetros testados, os resultados se mostraram bastante robustos. A
Tabela 8 reporta intervalos de confiança construídos para alguns resultados de São
Paulo 8.
As variáveis analisadas mostram aspectos importantes do ponto de vista do
formulador de política. As estimativas indicam que os resultados de queda do PRB
paulista e elevação da receita de impostos são bastante robustos. Além disso, a
perda de empregos e de competitividade da economia paulista no longo prazo
podem ser considerados muito prováveis.
Tabela 8 - Resultados selecionados para São Paulo (intervalos de confiança a 90%)
Curto Prazo

Longo Prazo

PRB real
Emprego Agregado

[-0,647

-0,556]

[-6,130

[-1,275

-1,076]

[-4,872

-4,259]

Receita Impostos Indiretos

[11,780

11,900]

[12,195

13,728]

Termos de Troca Doméstico
Volume de Exportações Inter-regionais

[-0,568

-0,483]

[3,285

4,123]

[-0.217

-0.174]

[-5.048

-2.788]

-4,852]

De maneira geral, os resultados são mais precisos no curto prazo, o que era
esperado dado o menor grau de substituição imposto nesse ambiente
macroeconômico. No longo prazo, onde existe maior possibilidade de substituição e
de movimentação de fatores, as elasticidades de substituição utilizadas no modelo
tornam-se mais importantes e, portanto, os intervalos de confiança são
relativamente maiores. Um exemplo desse fato é o intervalo de 2,260 pontos
percentuais para a variação (queda) do volume de exportações inter-regionais de
São Paulo, e de 1,278 pontos percentuais na variação (queda) do produto regional
bruto paulista.

7

8

Este intervalo e distribuição foram especificados de maneira ad hoc, já que não existem estimativas
econométricas para os parâmetros do modelo. Outras alternativas disponíveis, como distribuição
contínua e intervalos maiores, foram testadas, mas os resultados obtidos foram semelhantes.
Estes intervalos de confiança foram obtidos através da desigualdade de Chebyshev (GREENE, 1993)
a partir dos valores de média e desvio-padrão estimados.
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4 - Considerações finais
Com o exposto acima, fica claro que os efeitos de segunda ordem não devem ser
negligenciados. Apesar dos custos de implementação de metodologias mais
sofisticadas, como os envolvidos em modelos de equilíbrio geral computável, tal
esforço não deve ser evitado, tendo em vista a relevância da questão tributária no
Brasil. A utilização deste instrumental de análise possibilita também um estudo
rigoroso e consistente de implicações regionais de curto e longo prazo. Por
exemplo, a magnitude dos efeitos de re-localização setorial observado neste artigo
indica conseqüências importantes para políticas de planejamento em longo prazo.
Cabe também ressaltar o papel do comércio interestadual para as economias
estaduais. Deve-se considerar as interações inter-regionais para se obter um
melhor entendimento de como as economias regionais são afetadas, tanto nos
mercados domésticos como nos mercados internacionais, já que para as economias
menores, em particular, a performance das regiões mais desenvolvidas
desempenha um papel crucial 9.
A caracterização usual da interação espacial, que considera a região versus o
resto do mundo, não evidencia duas de suas propriedades fundamentais para o
entendimento de um sistema inter-regional: feedbacks e hierarquia. O comércio
interestadual pode gerar o potencial para a propagação de efeitos feedbacks que,
em termos quantitativos, podem ser bem maiores que os efeitos gerados pelo
comércio internacional. Entretanto, o impacto dos efeitos feedbacks será
determinado, em parte, pela estrutura hierárquica do sistema regional da
economia. No caso brasileiro, espera-se que os impactos do comércio interestadual
de São Paulo na economia nacional sejam diferentes dos impactos de outros
estados.
A inspeção da Tabela 9 revela algumas características importantes do sistema
regional brasileiro. São apresentadas estimativas dos coeficientes de exportação
interestadual e internacional para todas as unidades da Federação. Nota-se que,
para todos os estados, as exportações interestaduais superam, em maior ou menor
grau, as exportações internacionais. Em geral, os fluxos interestaduais possuem
importância relativa maior para os estados menos desenvolvidos 10. Estas
estimativas revelam, em primeira instância, a importância dos fluxos comerciais
interestaduais para as economias estaduais. Faz-se necessária, entretanto, uma
análise mais detalhada dos fluxos de comércio entre os estados brasileiros que
possa levar a generalizações sobre o tipo de trocas envolvidas, a mudança em sua
composição ao longo do tempo à medida que a economia brasileira se desenvolve, e
as implicações destas diferenças estruturais na articulação e implementação de
políticas de desenvolvimento.

9
10

Ver HADDAD et al . (2001).
Exceções incluem os estados do Amapá, Maranhão e Pará, que possuem sistemas de transporte e
comunicação voltados predominantemente para o escoamento das exportações minerais.
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Tabela 9 - Coeficientes de exportação interestadual e internacional: estados
brasileiros, 1997
Exportações interestaduais/PIB
(A)

Exportações internacionais/PIB
(B)

Acre
Alagoas

25.7%

0.1%

30.8%

4.6%

Amapá

5.3%

3.4%

Amazonas

87.7%

1.9%

Bahia
Ceará

30.5%

4.4%

28.9%

2.1%

Dist. Federal

10.4%

0.0%

Espírito Santo

90.2%

5.6%

Goiás

52.6%

2.3%

Maranhão

13.1%

8.7%

Mato Grosso
Mato Gr. Sul

76.5%

7.9%

41.6%

2.6%

Minas Gerais

57.5%

7.6%

Pará

14.5%

14.0%

Paraíba

27.5%

0.9%

Paraná

59.1%

7.7%

Pernambuco
Piauí

31.2%

1.1%

13.5%

1.2%

Rio Gr. Norte

23.8%

1.4%

Rio Gr. Sul

36.1%

7.6%

Rio de Janeiro

32.3%

1.6%

Rondônia

17.6%

1.0%

Roraima
Santa Catarina

13.8%

0.3%

61.7%

7.9%

São Paulo

49.0%

5.4%

Sergipe

39.1%

0.6%

20.5%
Tocantins
Fonte: CONFAZ, MDIC, IBGE (elaboração dos autores)

0.6%

Assim, pode-se concluir que, para muitas regiões do País, o futuro não esteja
tão intimamente ligado à sua performance nos mercados internacionais e sim, à
sua articulação com outros mercados domésticos. Mais uma vez, vislumbra-se
espaço para a atuação do poder público, através de ações visando a modernização
da rede de transporte do País, gerando uma integração mais eficiente entre os
mercados produtores e consumidores, e maximizando, assim, os efeitos das
estratégias de política comercial brasileira. Destarte, não apenas serão criados
mecanismos para propagação dos efeitos feedbacks , mas também aumentará a
competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Nesse sentido,
a reforma fiscal em discussão torna-se um elemento relevante no processo de
formação espacial do País, e a avaliação de suas conseqüências no espaço
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subnacional deve ser feita considerando-se os efeitos induzidos de longo prazo que
inclui a re-localização da atividade produtiva.
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Aplicação da eco-eficiência a nível
micro (empresas) e sua contribuição
para o desenvolvimento regional
sustentável – o caso do Programa
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Resumo
Sendo a Sustentabilidade a nossa área de trabalho com as empresas (nível
micro) e sendo estas um dos principais agentes de mudança no direccionamento do
País para a Sustentabilidade, apresentam-se alguns resultados que permitem
demonstrar tal contributo resultante da adopção de um novo modelo de produção
pelas empresas como via para se tornarem mais eco-eficientes.
A comunicação fará referência à tripla linha de base da sustentabilidade ambiente, sociedade e economia - e como se pode levar à prática nas empresas.
Referem-se também os benefícios decorrentes para o estado de Qualidade do
Ambiente numa região (nível meso).
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Introdução
A Sustentabilidade, como a capacidade de manter, simultaneamente a
produtividade e competitividade da economia, a qualidade ambiental
(nomeadamente, a biodiversidade e os sistemas de suporte de vida) e a viabilidade
social (SUTTON, 2001), é o objectivo a atingir pela sociedade actual no contexto do
Desenvolvimento Sustentável, implicando uma actuação, a prazo, a nível micro
(empresas), meso (região) e macro (nacional).
Em todo o caso, neste amplo contexto as empresas são chamadas a
desempenhar indubitavelmente um papel relevante e essencial na compatibilização
entre prosperidade económica, salvaguarda ambiental e criação de bem estar
social. Ao adoptarem na sua gestão interna estratégias e ferramentas preventivas,
como a Produção Mais Limpa e a Eco-eficiência, através das quais conseguem
eliminar ou pelo menos minimizar na origem os resíduos e emissões, ao utilizar
menos matérias-primas, energia e água, conseguem significativas poupanças,
melhorias ambientais e benefícios em termos sociais, contribuindo não só para o
aumento da sua eco-eficiência, mas também para a melhoria da qualidade
ambiental e social da sua envolvente regional.
O Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI), através do
seu Centro para o Desenvolvimento Empresarial Sustentável (CENDES), tem sido
pioneiro no seu trabalho conceptual e prático de encorajamento das empresas para
que se tornem mais eco-eficientes, ou seja, simultaneamente eficientes em termos
económicos e ecológicos. Neste âmbito, implementou o Programa PROSSET Programa de Produção Sustentável em Setúbal (1997-1999), financiado pelo PEDIP
II no âmbito da medida 4.5 – Missões de Sensibilização Ambiental.
O programa teve como objectivo demonstrar os benefícios para as empresas,
ambiente e sociedade associados à Produção Mais Limpa (PML) e a utilidade de
uma ampla adopção pelo tecido empresarial dos novos conceitos associados à
sustentabilidade. Pretendeu-se também conhecer até que ponto estas melhorias a
nível micro se reflectiam a nível da região. O programa materializou-se na região
de Setúbal, através da implementação de projectos de PML em 10 empresas-alvo,
numa filosofia de aprender fazendo.

Metodologia
A administração das empresas alvo foi sensibilizada para a acção e para os
benefícios do compromisso com a estratégia e sua operacionalização. Assim,
através da constituição de equipas mistas de elementos do INETI e das empresas,
que facilitou a transferência de novos conhecimentos para as empresas, o trabalho
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foi fundamentalmente realizado por estas, sempre com o apoio presencial ou à
distância do INETI.
Como ferramenta de trabalho as empresas aplicaram o Manual PREPOL
(Prevenção da Poluição), manual didáctico constituído por uma parte de
explicitação dos novos conceitos e outra por fichas de trabalho (PENEDA et al.
1999). Através da inventariação de entradas e saídas por operação unitária e do
estabelecimento de balanços mássicos e energéticos, as empresas foram levadas a
detectar e quantificar as ineficiências dos seus processos e custos, para em seguida
poderem passar a identificar as tecnologias de Produção Mais Limpa que melhor
serviam a melhoria do desempenho, solucionando adequadamente os seus
problemas de poluição na origem. A sessão de brainstormig, realizada em cada
empresa, permitiu a obtenção de soluções/opções para as ineficiências detectadas e
revelou-se altamente enriquecedora e incentivadora de mudanças e atitudes. Cada
opção viável, do conjunto de opções geradas, foi de seguida, avaliada
simultaneamente em termos técnicos, ambientais e financeiros, o que permitiu
fundamentar o Plano de Acção e hierarquizar as opções para tomada de decisão.
Através deste caso de planeamento sistemático e faseado as empresas ficam
capacitadas para tomar decisões fundamentadas sobre as acções que devem
implementar a curto, médio e longo prazo, por forma a que progressivamente e
através de sucessivos ciclos de melhoria, se vão alinhando com os requisitos da
sustentabilidade.
Por outro lado, a nível meso procedeu-se, em termos metodológicos, à
caracterização ambiental do concelho de Setúbal, tendo-se procurado envolver
alguns actores sócio económicos locais no programa, nomeadamente a Câmara
Municipal de Setúbal, a Associação Empresarial da Região de Setúbal (AERSET) e
a QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza, por forma a
difundir conceitos e a estimular a aplicação da PML na região, após a conclusão
deste primeiro ciclo de actuação.
Empresas aderentes ao Programa PROSSET:
−
ABB Alstom Power, Portugal
−
Merloni, Electrodomésticos, S.A.
−
Parmalat Portugal – Produtos Alimentares, S.A.
−
MTS – Moinhos de Trigo de Setúbal, S.A.
−
REFRIGE – Sociedade Industrial de Refrigerantes, S.A. (Coca-Cola)
−
RIETER – Componentes para Veículos, Lda.
−
SALUS – Embalagens Metálicas, S.A.
−
SECIL Betão – Indústria de Betão, Lda.
−
Secil PréBetão – Pré-Fabricados de Betão, Lda.
−
Tintas HEMPEL (Portugal), Lda.
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Resultados
Nível Micro
Os resultados obtidos no Programa PROSSET, apresentados pelas empresas em
Conferência Final e mesmo publicados em INFOPEDIP (PEDIP, 2000), mostram
claramente, por um lado o enorme potencial de eco-eficiência que existe nas
empresas e, por outro lado o seu contributo para o Desenvolvimento Regional
Sustentável, tanto maior quanto mais empresas vierem a aderir ao novo modelo de
produção.
A aplicação da estratégia preventiva nas 10 empresas aderentes ao Programa
permitiu identificar 472 opções de tecnologias de Produção Mais Limpa
apresentadas na Figura 1, de acordo com as categorias definidas pela United
Nations Environmental Programme em 1989. Deste total, 63% consideram as sete
dimensões da eco-eficiência, tal como apresentadas pelo WBCSD (1996),
nomeadamente (PEDIP, 2000; DUARTE et al ., 2001):
−
Redução da intensidade de material, 31%;
−
Eliminação/minimização da dispersão de produtos tóxicos, 22%;
−
Maximização do uso sustentável de recursos renováveis, 16%;
−
Aumento da reciclabilidade, 14%;
−
Redução da intensidade energética, 13%;
−
Aumento da durabilidade do produto, 3%;
−
Aumento da intensidade de serviço, 1%.
Figura 1 – Opções de PML distribuídas por categorias (DUARTE et al., 2001)
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Da totalidade de opções geradas no primeiro ciclo de actuação, as equipas
mistas procederam à análise de viabilidade (técnica, ambiental e financeira) de
194 opções, tendo sido implementadas no ano de 1999, 52 opções. A informação
obtida permitiu estimar para as opções analisadas um investimento de cerca de
875,000 mil , o qual pode proporcionar ao conjunto das empresas aderentes
poupanças anuais da ordem dos 850,000 mil (PEDIP, 2000; DUARTE et al , 2001).
Aos benefícios financeiros vêm adicionar-se significativos benefícios
ambientais, nomeadamente: redução dos consumos de água, de materiais, de
energia e de emissões e resíduos, como se apresenta na Figura 2. Para além disso,
proporcionam em termos sociais melhoria das condições de higiene e segurança no
trabalho, maior consciencialização e competência ambiental, mudança de atitudes
e comportamentos, melhor imagem e reputação das empresas, melhoria das
relações com a envolvente sócio-económica (DUARTE et al , 2001).
Figura 2 – Benefícios ambientais obtidos no conjunto das empresas (DUARTE et al, 2001)
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Legenda: T0 – Situação de referência; T1 – 1º ciclo de PML

Nível Meso
Complementarmente à actuação a nível micro e dado o interesse da relação
deste tipo de resultados com a melhoria do estado de qualidade da região de
Setúbal, procedeu-se a uma caracterização ambiental do Concelho de Setúbal, no
sentido de identificar os problemas ambientais relevantes. É, assim, de destacar de
entre eles, pela sua importância económica, o consumo de água e a produção de
resíduos industriais.
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De facto, em termos de abastecimento doméstico e industrial esta região parece
ser totalmente dependente da água proveniente de lençóis subterrâneos, sendo,
para além disso, uma região consideravelmente pobre em recursos hídricos
superficiais.
Quanto aos resíduos, havia então uma carência de dados sobre as quantidades e
tipo de resíduos industriais produzidos pelas empresas do concelho, não se
conhecendo para grande parte deles os respectivos locais de deposição final, para
além de que parte dos resíduos industriais banais eram depositados no aterro
camarário, já com problemas de falta de espaço.
Verificámos que as opções de redução de consumo de água apenas em sete das
empresas se traduziu não só em poupanças de cerca 50% de água para essas
empresas, como numa redução de cerca de 2 % do consumo de água para a região
(PEDIP, 2000; DUARTE et al, 2001), o que, sobretudo se estas poupanças em
consumos se generalizarem, contribuirá para o aumento da disponibilidade de
água dos aquíferos.
Por outro lado, em relação aos resíduos industriais as opções de redução da sua
quantidade apenas em cinco destas empresas permitiu não só uma redução de
cerca de 2% da quantidade total de resíduos gerados por essas empresas, como
também uma redução de cerca de 0,5 % do total de resíduos industriais gerados no
concelho (PEDIP, 2000; DUARTE et al , 2001), o que influenciou de forma positiva
a necessidade de deposição final.
Podem ainda referir-se outros benefícios ambientais, nomeadamente, redução
do ruído ambiental, diminuição do tráfego rodoviário e do tráfego de mercadorias
perigosas, redução do consumo de materiais, melhoria da qualidade das águas
superficiais e subterrâneas, da qualidade do ar e da saúde humana (DUARTE et
al , 2001).
Daqui se conclui a necessidade imperiosa de passar a dar prioridade à actuação
preventiva nas empresas.

Considerações finais
O Programa PROSSET contribuiu para criar uma cultura de Produção Mais
Limpa que sustenta as empresas e o ambiente, com base numa abordagem
económica das questões ambientais das empresas. Esta estratégia, com evidentes
benefícios económicos, ambientais e sociais, leva as empresas a entender a Eco-eficiência como a sua ferramenta de ligação ao Desenvolvimento Sustentável.
Para acompanhamento do progresso e avaliação do Programa foi aliás enviado
em 2000 às empresas participantes um questionário simples, tendo o Programa
sido considerado, por unanimidade, muito útil. As empresas comunicaram também
ter-lhes permitido: um maior conhecimento do processo e dos problemas
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ambientais, a melhoria do comportamento organizacional, aumento das
competências dos elementos das equipas, para além de uma maior sensibilização
dos responsáveis e dos trabalhadores. Todas as empresas manifestaram a sua
disposição em continuar a implementar, em outros ciclos de actuação, as opções
geradas, por estabelecimento de condições necessárias para a sua implementação.
Algumas delas consideraram também ter sido criadas sinergias para a
implementação de Sistemas de Gestão Ambiental, nomeadamente segundo as
normas ISO 14001.
Claro que em termos de Sustentabilidade não basta esta actuação responsável
das empresas. A passagem ao nível meso e macro coloca enormes desafios a toda a
Sociedade e ao estabelecimento de consensos alargados e de parcerias estratégicas
para a acção.
Os resultados obtidos pelo Programa PROSSET, aqui em pequena escala,
poderão ser substancialmente alargados por multiplicação de empresas que se
tornem também promotoras da Sustentabilidade. Aliás, o Governo terá também um
importante papel como catalisador de mudança, dando o seu próprio exemplo e
disponibilizando um enquadramento regulamentar, social e de incentivos
económicos que potencie a competitividade sustentada das empresas e a sua pró-actividade, que premeie a eco-eficiência e o alinhamento com as novas
expectativas sociais.
Aliás, o sucesso do Programa levou já à candidatura, por parte de diversas
Associações Empresariais, de vários projectos ao Plano Operacional da Economia,
estando de momento em fase de aprovação o Programa PROSTOVE – Produção
Sustentável em Torres Vedras. Este programa pretende reforçar a experiência
obtida com o Programa PROSSET e debruçar-se sobre os fluxos de materiais,
energia e água no Concelho, focalizar-se na transferência de conhecimentos e na
implementação de opções de PML.
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A política regional europeia e os
novos alargamentos: questões de
convergência, crescimento e
desenvolvimento regional1
Vítor Braga *

Resumo
A união Europeia depara-se com um novo degrau na sua evolução – a questão
do alargamento. Este acontecimento traz problemas de ordens variadas, contudo a
política regional será determinante no (in)sucesso deste facto. Como as
disparidades regionais são fonte de crescimento económico será desejável que os
países membros sejam o mais homogéneos possível fazendo convergir as suas
economias.
O objectivo deste artigo é o de inferir sobre aspectos de convergência,
principalmente em relação aos potenciais países a integrarem a UE. Para isso
usam-se quatro medidas: a convergência Sigma, a convergência Beta (condicional e
incondicional) e a previsão da evolução do PIB per capita através da construção de
cenários. O calculo da convergência Beta (condicional) obriga a utilização de uma
variável que defina as condições estruturais do país, não incluindo
obrigatoriamente, apenas, variáveis de ordem económica. Para isso usou-se como
variável Proxy o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
Espera-se que a análise de resultados possa potenciar argumentos a
favor/contra a entrada de estes países tanto no conjunto como individualmente.
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1 - Introdução
A convergência/divergência regional constitui um fenómeno multidimensional, o
qual tem sido fonte de debate através de muitas contribuições cientificas teóricas e
de evidência empírica. A teoria da integração diz-nos que existe uma relação
positiva directa entre o crescimento regional e o mecanismo de catching - up . De
acordo com a teoria do crescimento, a este fenómeno designa-se por hipótese de
convergência. Contudo, dados os trabalhos de verificação empírica, não é certo se
este se verifica ou não. A controvérsia à volta deste problema é abordada por
vários autores. BARRO e SALA-I-MARTIN (1991) abordam o consenso na
literatura que determina que as regiões com rendimentos mais baixos crescem
mais rapidamente que as regiões com rendimentos mais altos. Evidências similares
também se encontram quando a análise é feita para um grupo de países
homogéneos. Contudo, para o caso de se considerar na amostra países heterogéneos
o mesmo não se pode afirmar.
A explicação neoclássica para que as regiões mais pobres cresçam mais rápido
do que as mais ricas reside no facto de existirem rendimentos decrescentes à
escala no capital. Assim sendo, a taxa de retorno é negativamente relacionada com
o stock de capital, ceteris paribus . Então, os países que detêm um stock de capital
mais baixo, espera-se que cresçam mais rápido, pois os retornos que os
investimentos proporcionam esperam-se mais elevados.
O conceito de igualdade regional, de acordo com PONTES (2000), apresenta dois
significados distintos. Por um lado é o oposto da aglomeração da actividade
económica de produção, o que implica, nos casos de rendimentos crescentes à
escala, um maior potencial de crescimento. Por outro lado, é vista como uma forma
de fazer convergir os salários e o rendimento per capita. A concentração das
actividades, provoca a existência de regiões mais industrializadas coabitando com
regiões muito pouco desenvolvidas. Ou seja, implica um atraso no processo de
catching - up. O facto de os países realizarem processos de integração cada vez mais
marcantes leva a uma dissipação das disparidades regionais, obtendo-se no longo
prazo a convergência. Contudo, o processo de convergência económica, não implica,
necessariamente, que cada sector se distribua uniformemente pelo espaço. O
conceito de especialização regional é um factor importante a ter em consideração.
De facto a aglomeração da actividade económica parece ser importante para se
verificar crescimento económico, contudo fonte de divergência regional. A
especialização regional levará à concentração económica das actividades de um
determinado sector, não implicando que apenas algumas regiões recebam
concentração. Todas as regiões num dado espaço podem verificar aglomeração das
actividades, não se verificando divergência regional e ao mesmo tempo verificando
rendimentos crescentes.
Para tornar isto mais claro podemos aludir à comparação EUA/UE. Os EUA
conseguiram uma maior integração e, como tal, verifica-se uma maior convergência
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entre Estados, logo menores disparidades regionais (considerando cada Estado
como uma região).
Por último faltará referir quais as razões a favor do alargamento, uma vez que
existem vantagens para os dois lados.
Deverá ser de referir que o objectivo desta apresentação é o de fazer uma
aplicação dos modelos teóricos de convergência à realidade Europeia. Não se
espera que os resultados sejam vinculativos em termos de medidas pragmáticas a
ser adoptadas pela própria UE, uma vez que os critérios de aceitação vão para
além do processo de convergência económica.

Razões da UE
para o
alargamento

Mercado único
alargado

Razões
Espera-se um
crescimento acelerado
Estabilidade nos
mercados (receios do
alargamento falhar)

Razões dos Peco
para integrar a
UE

Razões políticas
e de segurança
Razões
económicas

Aumento do
IDE

- Incerteza: um aspecto a
considerar
- Economia em transição
- Fontes macroeconómicas
de instabilidade
associadas
- A adesão provocará uma
diminuição do risco e um
aumento do IDE
Razões políticas e
de segurança
Razões económicas

- Aumento do poder nas
negociações
internacionais
- Assegurar a
estabilidade central e
oriental
- Evitar tensões
- Interiorizar problemas
dos países de leste,
sendo assim mais fácil
lidar com eles

-Alargamento do
mercado
-PECO: região de
produçaõ potencial com
custoas mais baixos
-Aumento da
concorrência nos
mercados, logo
economias mais fortes.
- Europa com um peso
político importante
- Participar nas deciões
das reuniões da UE
- Vantagens superam a
perda de soberania

- Bens industriais: pode ser melhorado o acordo de comércio livre existente
com a UE
- Comércio com potencial crescimento
- Única forma de garantir a continuidade da abertura do mercado à Europa
- Espera-se um forte impacto no IDE
- Melhorias no acesso ao mercado agricola
- Aumento da confiança por parte dos investidores estrangeiros
- Aumento da capacidade de resistir a grupos de pressão quanto à
regulamentação industrial
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2 - A teoria da convergência
A mensuração da convergência regional pode ser feita recorrendo a vários
métodos, já largamente usados na literatura cientifica.
Assim, a abordagem tradicional usa a convergência Sigma, medindo a dispersão
do PIB per capita (PIBpc) baseando-se na variância de séries cross - section . Desta
forma, uma diminuição na variância mostra uma diminuição nas diferenças do
PIBpc, logo um indício de convergência. Com idêntica interpretação pode-se usar
um indicador alternativo que consiste em medir o quociente do desvio padrão pela
média da amostra. Assim, teremos dois indicadores:
σ =

VAR ( PIBpc

i

)

VAR ( PIBpc

e

0)

σ

A

=

Var ( PIBpc i ) Mean ( PIBpc i )
Var ( PIBpc 0 ) Mean ( PIBpc 0 )

A abordagem neoclássica infere sobre a convergência ou divergência de uma
forma matematicamente mais complexa, uma vez que é obtida através de
regressão, estimando o crescimento do rendimento per capita em função ao nível
inicial de rendimento. A esta medida chama-se convergência β. Para isso deve-se
considerar a seguinte equação de regressão:
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em que:
−
Y it é o rendimento real per capita da região i no período t;
−
X it é uma bateria de variáveis exógenas que podem influenciar o
rendimento per capita;
−
T é o período de tempo;
−
α é o termo independente, o qual é influenciado pela taxa de progresso
−

técnico, de acordo com a teoria neoclássica;
β é o coeficiente de convergência, estimado por regressão não linear, e

reflecte a taxa anual de convergência ou a velocidade de convergência.
Baseado neste modelo econométrico, a teoria neoclássica faz um distinção em
termos de convergência. Assim, quando se está perante economias com diferenças
é obtido considerando X it na estimação, que,
de estruturas e, então β
supostamente, influencia a taxa de crescimento do Rendimento per capita, fala-se
em convergência condicional. Por outro lado, no caso em que as regiões convergem
para o mesmo ponto terminal (ponto de steady - state ) e não se assume que existam
diferenças nas economias em termos de nível tecnológico, estrutura industrial,
qualificação do capital humano e outros factores estruturais, então, está-se
perante uma situação de convergência incondicional. Neste caso, β é estimado
sem considerar variável X it . Este tipo de convergência é mais provável de
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encontrar dentro das regiões de um país. Assim, a estimação da regressão será
feita com base na seguinte expressão:
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Por último, e numa análise muito menos complexa podemos estudar a
convergência através do crescimento do PIB, sendo que, a convergência implica
PIB pc similares entre as várias regiões.

3 - Estimação da convergência
3.1 - Dados e metodologia
As três abordagens feitas anteriormente utilizaram metodologias diferentes
para se conseguirem resultados para o mesmo problema.
No caso da convergência sigma, utilizou-se dados sobre o PIB pc medido em
termos de paridade do poder de compra (PPC) fornecidos pela União Europeia,
para os anos de 1995-2000 tendo por base o ano de 1994. Assim, com base nestes
dados, calculou-se a variância e o desvio-padrão dos todos os países em relação à
média, para cada ano, sendo, dessa forma, possível calcular os valores para os
indicadores Sigma e Sigma A, de acordo com a base teórica, em que o estudo se
fundamentou, atrás referida.
No que concerne à Convergência Beta há que distinguir duas situações. No caso
da convergência incondicional, obteve-se resultados a partir, novamente, dos dados
referentes ao PIB per capita medidos em PPC para o período de 1995-2000, tendo
por ano base o ano de 1999, usando a mesma fonte.
No caso da convergência condicional havia necessidade de usar uma bateria de
variáveis exógenas capazes de influenciar o rendimento per capita. Assim, a
utilização de algumas variáveis com diferentes ponderações poderia ser muito
discutível. Como tal, era esperado da variável que desse o máximo de informação
detalhada sobre o país, não só em termos económicos, mas também sociais. Desta
forma decidiu-se usar uma variável já calculada e com reconhecimento mundial.
Assim, como proxy para a variável X i foi usado o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) publicado anualmente pelas Nações Unidas. Nesta comunicação não
será oportuno discutir a validade deste indicador, bem como da instituição que o
publica.
O cálculo do IDH inclui variáveis como sejam, a esperança média de vida à
nascença; a taxa de alfabetismo; PIB per capita real; índice de esperança de vida;
índice de educação, etc. Ao considerar variáveis de carácter social estamos a
assumir, que esta componente tem implicações ao nível da produtividade do
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trabalho e como tal ao nível do PIB per capita, o que parece ser um pressuposto
perfeitamente válido com a teoria económica. O facto de o IDH incluir informação
sobre o PIB per capita pode ser fonte de problemas de multicolinearidade entre
estas duas variáveis. Contudo, este indicador representa apenas uma parte do
IDH, como tal este efeito não se espera ser significante.
Em termos de estimação, o modelo não admite estimação linear, como é referido
por variados autores. Assim, a estimação foi feita utilizando o Software SPSS,
recorrendo a regressão não linear pelo método dos mínimos quadrados. Neste caso,
o Software atribui valores aos coeficientes a estimar sucessivamente. São feitas
vária iterações até que o quadrado dos resíduos seja mínimo. Esta estimação foi
feita utilizando os valores do PIB per capita em PPC, também utilizados para os
processos anteriores e os valores do IDH para os países em análise. No que se
refere à utilização da variável IDH, os valores possíveis de obter apenas dizem
respeito aos anos de 1995 e de 1997 a 1999. Assim, como não se conseguiu
informação sobre este indicador para os anos de 1996 e 2000, foram considerados
na análise mas como missing values . Este facto pode relativizar a qualidade das
conclusões. Contudo parecia preferível a utilização destes dados, mesmo com estas
falhas à utilização de outro indicador qualquer de fonte menos credível, ou à
exclusão da variável.
Este processo de estimação, tanto no caso da convergência condicional como da
convergência incondicional, foi calculado para três blocos importantes de países:
−
a Europa alargada, onde se inclui a Europa dos 15 e os potenciais países do
alargamento (República Checa; Hungria; Eslováquia; Polónia; Eslovénia;
Bulgária; Chipre; Estónia; Lituânia; Letónia; Malta; Roménia e Turquia);
−
a Europa dos 15; e
−
os países do alargamento.
No que diz respeito ao último método utilizado para aferir sobre a convergência
foi utilizado o PIB per capita da base de dados da Eurostat, relativos ao ano 2000.
A intenção é descobrir, em que ano, cada país do possível alargamento, atingirá
75% da média do PIB per capita da união dos 15. Para realizar esta tarefa foi
assumido uma taxa de crescimento média anual do PIB per capita de 2% para os
15. Para os restantes países foram criados 4 cenários correspondentes a
crescimentos de 3, 4; 5 e 6%, respectivamente. Na base da criação destes cenários
está a possibilidade de se sentirem efeitos positivos dos fundos estruturais que se
espera que esses países venham a obter.
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3.2 - Resultados
3.2.1 - Convergência Sigma
Os resultados obtidos para a convergência sigma, podem, obviamente ser
calculados tendo em conta a variância ou o desvio padrão. Assim, os resultados
obtidos para os dados em análise foram os seguintes:
Quadro 3.2.1.1 - Convergência Sigma no Espaço Europeu (1995-1999)
Variância

Anos

Desvio Padrão

σ

σA

σ

σA

1995

29,99%

18,02%

14,02%

3,51%

1996

37,61%

18,55%

17,31%

1,06%

1997

55,10%

25,12%

24,54%

0,47%

1998

71,09%

32,13%

30,80%

1,02%

1999

97,33%

44,54%

40,48%

2,89%

2000

136,07%

61,08%

53,64%

4,84%

Figura 3.2.1.1 - Evolução da Convergência Sigma
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Como se pode facilmente verificar, os resultados mostram claros sintomas de
divergência no espaço europeu alargado. É necessário descobrir se esta divergência
é unânime ou se se deve apenas a um grupo de países. Assim, refizeram-se os
cálculos tendo em conta, desta vez três blocos de países: A Europa dos 15, a
Europa alargada (incluindo os 15 mais os potenciais países do alargamento) e
apenas os países do alargamento.
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Quadro 3.2.1.2 - A convergência Sigma por blocos de países
Anos

Europa dos 15

Europa alargada

Países do alargamento

1995

3,62%

3,51%

0,91%

1996

0,01%

1,06%

0,87%

1997

-0,21%

0,47%

-1,85%

1998

0,14%

1,02%

-0,86%

1999

3,97%

2,89%

3,78%

2000

11,37%

4,84%

2,71%

Figura 3.2.1.2 - Evolução da convergência Sigma por blocos de países
14
12
10
Europa
dos 15

Sigma A

8
6

Europa
alargada

4

Países do
alargamento

2
0
-2
-4
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Tempo

O que o gráfico mostra é evidente, existe um período de clara convergência (até
1998), contudo, o período seguinte apresenta uma tendência inversa. Contudo,
parece importante referir que a convergência que os países do alargamento
conseguem entre eles não vai de encontro à tendência que se verifica na Europa
dos 15, apesar de este bloco de países verificar, para este período alguma
divergência. Para o comprovar apresenta-se o gráfico seguinte:
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Figura 3.2.1.3 - Evolução do PIBpc (1995-1999)
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3.2.2 - Convergência Beta
3.2.2.1
3. 2.2.1 - Convergência Condicional
No caso da convergência condicional, isto é, incluindo a variável Xit iremos
encontrar três regressões correspondentes aos três blocos de países, já
anteriormente referidos. Assim os resultados obtidos são os seguintes:
−
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3.2.2.2 - Convergência Incondicional
Do mesmo modo que no ponto anterior, a convergência condicional também foi
estimada para o mesmo bloco de três países. Assim, os resultados obtidos foram os
seguintes:
−
Para a Europa alargada:

(

)

y

i0

+ u it

(

)

y

i0

+ u it

)Log

y

i0



1
1
0 .00866 .t
Log  Y it  = − 0 .049797 − 1 − e
Log


T
T
 Y i0 
R 2 = 2.016%
−

Para a Europa dos 15:
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Para os países do alargamento:
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R 2 = 19.9%
As equações atrás apresentadas podem ser sumariadas num quadro, o qual
permitirá, mais facilmente, comparações.
Quadro 3.2.2.2.1 - Convergência β (condicional e incondicional) por blocos de países
Parâmetros

Convergência condicional
Europa
alargada

Europa dos
Países do
15
alargamento

Convergência Incondicional
Europa
alargada

Europa dos
Países do
15
alargamento

Α
Β

-0.03877

-0.10721

-0.1211

-0.049797

-0.28589

-0.2182

-0.0424

-0.040467

-0.044769

-0.00866

-0.03033

-0.02696

Γ

-0.41935

-0.427528

-0.3456

-

-

-

R2

42.524%

55.414%

37.63%

2.016%

39.6%

19.9%

A primeira evidência retirada destes valores é que, de facto, a inclusão da
variável IDH, veio melhorar significativamente os modelos. Ou seja, existe
evidência que as condições não económicas também influenciam a taxa de
crescimento das regiões ou países.
Por outro lado, todos os β’s estimados apresentam sinais negativos, o que, de
acordo com a teoria económica, se traduz no facto de que, os países com um nível
inicial de rendimento per capita mais baixo, crescem mais rapidamente que os
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outros. Contudo, os valores obtidos para este parâmetro, apesar de não mostrar a
evolução temporal, estão mais ou menos de acordo com a evidência retirada da
convergência Sigma.
O parâmetro α é, de acordo com o já referido, influenciado pela taxa de
progresso técnico. Como tal, não existem grandes diferenças entre os dois blocos de
países EU15/Países do alargamento. Apesar de se conhecer, que a Europa dos 15, é
tecnologicamente muito mais avançado, este indicador relaciona-se com os níveis
inicias de tecnologia, o que determinada que estes valores sejam aceitáveis.
A hipótese de existência de multicolinearidade tem ainda de ser contemplada.
Assim, os modelos, em termos teóricos, não verificam sintomas da existência deste
problema. Há ainda que relembrar que os modelos perdem menos validade pelo
facto de sofrerem de multicolinearidade entre as variáveis, do que pelo facto de se
retirar uma variável importante.

3.2.3 - Outras medidas
medida s de convergência
No contexto do estudo da convergência, utilizando o crescimento do PIB per
capita dos países Europeus e do possível alargamento, calculou-se o ano em que
estes países conseguem obter 75% da média da União Europeia.
A prossecução do objectivo da convergência, não é de todo, um objectivo fácil.
Atingir taxas de crescimento de 3 ou 4% é difícil e de 6% é necessário um
desempenho económico formidável. BALDWIN, 1994, (c.f. SANTOS, 2000) estuda o
crescimento dos países de Visegrado e Eslovénia, de forma a saber quantos anos
são necessários até que essa regiões consigam atingir 75% do PIB Europeu. Para
este estudo assumiu-se um crescimento de 2% ao ano para o espaço Europeu.
Assim, os resultados obtidos foram os seguintes:
Quadro 3.2.3.1 - Número de anos para a convergência do PIB
País

Crescimento
3%

4%

6%

R. Checa
Hungria

28

21

14

35

26

18

Eslováquia
Polónia

51

39

26

44

33

22

Média Visegrado

40

30

20

Eslovénia

15

11

8

Com base no quadro anterior podemos rescreve-lo da seguinte forma:
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Quadro 3.2.3.2 - Convergência aos países do possível alargamento
Crescimento

País

3%

4%

6%

R. Checa
Hungria

2022

2015

2008

2029

2020

2012

Eslováquia

2045

2033

2020

Polónia

2038

2027

2016

Média Visegrado

2034

2024

2014

Eslovénia

2009

2005

2002

Como se pode ver, o mínimo de convergência Europeia (aos 75% do PIB
europeu) será atingido só em meados deste século, o que implica a existência de
disparidades regionais graves durante um longo período de tempo e como tal, um
enorme período de dotação orçamental elevado afecto à política regional de forma a
financiar crescimentos económicos acima da média.
Contudo, uma vez que o estudo atrás referido utiliza dados pouco recentes
decidiu-se refazer o estudo, usando, para isso, dados de 2000, referentes ao PIBpc
retirados da base de dados da Eurostat.
Quadro 3.2.3.3 - Convergência aos países do possível alargamento (análise
alargada)
Países

Cenário
3%

4%

5%

6%

R. Checa
Hungria

2022

2011

2007

2005

2037

2018

2012

2009

Eslováquia

2045

2022

2015

2011

Polónia

2067

2034

2022

2017

Média Visegrado

2042

2021

2014

2010

Eslovénia
Bulgária

2004

2002

2001

2001

2116

2058

2039

2029

Chipre2
Estónia

-

-

-

-

2070

2035

2023

2017

Lituânia

2096

2048

2032

2024

Letónia

2096

2048

2032

2024

Malta
Roménia

2035

2017

2012

2009

2105

2053

2035

2026

Turquia

2099

2049

2033

2025

Os resultados aqui obtidos revelam uma situação preocupante, principalmente
no que concerne à homogeneidade dos estados Europeus. De facto, os resultados a
que se chega mostram algum optimismo, pois são algo melhores do que os obtidos
2

No caso do Chipre, os valores obtidos para 2000 já correspondiam a 75% da média Europeia do PIB.
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por Baldwim, ou pelo menos mais optimistas. Contudo, não se pode afirmar isto
para todos os países, pois só alguns constam do estudo do autor. Os países não
incluídos no estudo de Baldwin (Bulgária; Chipre; Estónia; Lituânia; Letónia;
Malta; Roménia e Turquia), apresentam valores preocupantes para a Europa no
caso da sua integração, com excepção do Chipre e Malta. Esta situação é menos má
para o cenário de um crescimento de 6% ao ano, contudo este cenário parece ser
muito pouco realista.
Figura 3.2.3.1 - Convergência por blocos de países (4 cenários)

Cenário 3%

Cenário 5%

Cenário 4%

Cenário 6%
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A visualização dos gráficos atrás representados mostra-nos uma evidência: a de
que existem dois grupos claramente distintos e um intermédio. Assim sendo, o
grupo com maiores potencialidades de entrar para o primeiro grupo de países a
fazer parte da União será constituído por: Chipre; Eslovénia; República Checa;
Malta; Hungria e Eslováquia. Um outro grupo, com um atraso estrutural tão
importante que é impraticável ser recebido na União é constituído por: Lituânia,
Letónia; Turquia; Roménia e Bulgária. Existe no entanto um grupo intermédio,
entre estes dois grupos de países, constituído pela Polónia e pela Estónia. Desta
forma, seria interessante avaliar o grau de convergência que se verificou nos
últimos 5 anos entre este primeiro grupos de países e os países da UE. Assim, após
corrida nova regressão, estimou-se novamente a convergência condicional para a
UE dos 15 mais este grupo de países. Neste contexto, assiste-se a uma taxa de
convergência de 4.6%. tendo-se obtido para o modelo um R 2 de 59%. Isto permite-nos concluir que este grupo mais restrito de países tem vindo a verificar uma
convergência da sua economia com a economia europeia, sendo também os
responsáveis pelo algum grau de convergência, atrás referido, para os países do
alargamento.
O que atrás ficou dito serve como fonte de tomada decisão se a variável
considerada for apenas a performance económica dos países. Contudo, para além
disto existem outros factores aos quais se deve prestar alguma atenção. Para além
do processo de convergência global, existe a necessidade de se verificar os
problemas futuros associados às diferentes políticas. Questões como a Política
Agrícola comum e a política regional poderão constituir problemas sensíveis, uma
vez que consomem grandes percentagens do orçamento comunitário.
Os objectivos económicos não se referem apenas ao PIBpc, mas inclui a análise
de outras variáveis como sejam o défice da administração pública, a taxa de
inflação, o desemprego e o défice da balança da balança de transacções correntes,
etc.
No plano político - a outra vertente analisada, é necessário que os países
cumpram requisitos no que concerne aos seus sistemas democráticos; à eficácia da
Administração Pública e do aparelho policial; problemas de corrupção; igualdade
entre os sexos e tratamento das minorias. De acordo com o relatório da Comissão
Europeia, todos os países estão a cumprir os critérios políticos de Copenhaga, com
excepção da Turquia. Contudo, existem outros esforços necessários para outros
países.
Dos países incluídos no primeiro grupo de potenciais novos membros (figura
3.2.3.1) o Chipre não apresenta problemas de qualquer ordem e Malta apenas deve
aplicar novos esforços em algumas áreas. Contudo, no caso da Hungria continuam
a verificar-se problemas em alguns aspectos do sector agrícola, da livre circulação
de mercadorias e da política da concorrência. A Polónia, apesar da menos boa
performance , em termos de convergência estimada, apresenta resultados bastante
significativos no que diz respeito a todos os restantes critérios de médio prazo,
sendo os seus resultados de realçar. Do estudo atrás realizado, a Eslovénia
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apresenta resultados muito parecidos aos da Polónia, contudo, as recomendações
da Comissão Europeia são bastante mais preocupantes.

4 - Conclusões
O estudo da convergência Europeia mostra algumas evidências. De facto, de
entre os potenciais países a fazerem parte do alargamento há diferenças
consideráveis. Contudo, a própria UE tem verificado dentro de si alguma
divergência.
De entre os métodos utilizados dois deles apenas entram em linha de conta com
variáveis de natureza económica. No caso da convergência sigma, a abordagem diz
respeito a valores históricos e como tal podemos inferir sobre o processo de
convergência passado. Assim, a UE15 verificou alguma divergência ultimamente
enquanto que os países do alagamento verificaram convergência entre eles mas não
com a UE.
Em termos absolutos de convergência pode-se apontar para uma convergência
de alguns países do alargamento com a UE, contudo um outro grupo apresenta
valores que mostram claras dificuldades de integração.
Pode-se concluir que, existem 6 países que reúnem condições mínimas para
fazer parte do espaço Europeu, enquanto que os restantes necessitam de fortes
esforços, para conseguirem que as suas economias alcancem condições mínimas de
entrada.
Contudo, este estudo, entrando apenas com variáveis estritamente económicas,
não contempla problemas de ordem política, uma vez que alguns resultados são,
em alguma medida, contrários aos Estudos realizados pela própria UE. Isto resulta
essencialmente do facto de que o processo de convergência Europeia é muito mais
do que apenas convergência das economias e das condições de desenvolvimento
humano dos países.
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Avaliação do impacte territorial. Um
instrumento de promoção do
desenvolvimento territorial sustentado
Rui Manuel Amaro Alves *

Resumo
Durante a década de 90 foram introduzidos e desenvolvidos no quadro
institucional, nas actividades das instituições e nos processos de planeamento do
desenvolvimento territorial, os princípios do desenvolvimento sustentável. O
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) tem-se revelado como um dos instrumentos
privilegiados da sua promoção. No entanto, este instrumento é manifestamente
insuficiente para fundamentar decisões e opções de investimentos estruturantes
que interessam ao desenvolvimento regional e territorial, por ser muito dirigido e
apresentar objectivos específicos de carácter ambiental. A sustentabilidade
(durabilidade) do desenvolvimento é muito mais complexa e não atende apenas a
critérios de preservação e protecção dos recursos naturais e de promoção da
biodiversidade. A avaliação “ex-ante” do impacte territorial tem um âmbito
temático mais lato que o impacte ambiental, complementando-o na tarefa difícil
que é decidir entre opções alternativas tendo em conta uma multiplicidade de
critérios. A viabilidade económica e social dos investimentos, o impacte sobre a
coesão económica, social e territorial, o impacte sobre os desequilíbrios regionais, o
tecido produtivo e a economia regional, entre outros, são aspectos que podem ser
aprofundados no quadro de um Estudo do Impacte Territorial (EIT). Esta
comunicação visa introduzir esta problemática na realidade portuguesa e fomentar
o debate sobre a importância e a necessidade em efectuar a avaliação do impacte
territorial.
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1 - O planeamento como um processo de interacção social
Na última década o planeamento no sector público tem sido entendido como um
processo de interacção social entre as partes envolvidas (os destinatários ou
populações alvo, os técnicos, os políticos e o contexto/mercado e as oportunidades
que se apresentam).
Ao enfatizar-se a interacção social no processo de planeamento está-se a
atribuir grande importância ao princípio da responsabilidade partilhada, ao
discurso e a retórica, à partilha de experiências, à confrontação de valores, ao
processo de aprendizagem colectiva, à comunicação, à legitimação e à criação de
consensos, ao valor do contexto e à racionalidade contextual e limitada, entre
outros aspectos.
Naturalmente que, neste processo de planeamento, a confrontação e a fixação
de objectivos, a formulação de estratégias e a avaliação de alternativas segundo
critérios múltiplos, que tenham em conta a diversidade de valores e de opiniões,
são aspectos relevantes para a tomada de decisões robustas e consensuais.
A avaliação estratégica da sustentabilidade (dos projectos, dos planos, das
políticas, etc.) vai ganhando espaço no seio dos sistemas de planeamento dos
países mais desenvolvidos. O Estudo do Impacte Territorial constitui um dos
instrumentos fundamentais desta avaliação na componente das transformações
territoriais (Figura 1).
Figura 1 - Planeamento como processo de interacção social social

Contexto
Oportunidades

Opções Políticas

Carteira de Projectos
Medidas e Natureza não Projectiva

(Programa político:
prioridades,
hierarquias)

Estimativa dos custos

Possíveis Fontes de Financiamento
Técnicos
(Propostas
Programas
Projectos)

Avaliação ex-ante do Impacte Territorial

Estudo de Impacte Territorial

Programas de Execução
Planos de Financiamento

Avaliação estratégica da sustentabilidade
Populações/Cidadãos
(necessidades, anseios,
aspirações, vontades)
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2 - Importância da avaliação no processo de planeamento
A avaliação é uma tarefa permanente e indispensável no contexto do
planeamento, da formulação das políticas e escolha dos instrumentos, na adopção
das medidas e na realização das acções previstas, que visa:
a) medir o grau de alcance dos objectivos pré-definidos, a adequação das vias
ao alcance dos objectivos, a implementação, de facto, das vias seleccionadas
e a obtenção de informação adicional para a decisão/implementação
diferida;
b) estruturar a informação acerca de possíveis alternativas de actuação;
c) reflectir sobre a formulação dos próprios objectivos, a natureza e a
concepção dos instrumentos consolidando as práticas de diálogo favoráveis
à auto-avaliação, à mudança, à concertação de posições e à
contratualização entre agentes.
Esta tarefa deve ocorrer em contextos de decisão e momentos temporais
diferentes do processo de planeamento, sempre que sejam definidos objectivos e
a(s) via(s) a seguir para os alcançar, quando se trate:
a) de diferentes contextos de decisão: “contexto da decisão estratégica”, que
envolvam a escolha das vias (políticas) a seguir; do “contexto da decisão
especifica”, que envolva a escolha e a elaboração de planos, programas e
outras medidas, no contexto de cada política ou de conjunto de políticas; ou
do “contexto da decisão operacional”, que envolva decisões relativas a
medidas e acções em concreto;
b) de um “processo de escolha estratégica” entre alternativas possíveis, que
possa envolver diferentes níveis de escolha: orientação→ estratégia →
política → operacional;
c) de saber “o que vai acontecer” no futuro (“ex-ante”), na fase de concepção
da política, da elaboração de um plano, de um instrumento, ou da selecção
de um conjunto de alternativas; “o que aconteceu” (“ex-post”) após a
implementação da política ou a concretização do instrumento; “o que está a
acontecer” (“on-going”), durante a fase de implementação da política, do
plano, ou da execução do instrumento ou da acção, que envolve uma atitude
“ex-post” em relação ao passado e ao que já foi implementado ou realizado,
e uma atitude “ex-ante” em relação ao que ainda não foi implementado nem
realizado.
Em qualquer dos contextos ou dos momentos temporais referidos, a tarefa de
avaliar tem objectivos e conteúdos específicos; coloca diferentes questões; tem uma
utilidade diferente; e faz usos de metodologias também diferentes.
A utilidade de um processo de avaliação pode ser vista segundo cinco
perspectivas: i) a da “utilidade cognitiva” (necessidade de conhecer melhor a
realidade sobre a qual se esta a intervir e perceber melhor a relação entre efeitos
da intervenção e essa realidade); ii) a da “utilidade substantiva” (justificando
retroacções, reconceptualização, redefinição e reorientação de objectivos e
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estratégias, etc.); iii) a da “utilidade instrumental” (justificando a melhoria da
execução e gestão, reprogramações e transferências financeiras, reforços
orçamentais, correcção de procedimentos de gestão e de administração, etc.); iv) a
da “utilidade normativa” (em que é importante formular juízos de valor sobre as
políticas, os planos e os programas), e; v) a da “utilidade estratégica”, ao dar
visibilidade às intervenções, relançar o diálogo, trocar opiniões e informações,
consolidar relações entre actores e políticas, co-responsabilizar, procurar
consentimentos, relegitimar a acção, etc.

3 - Avaliação estratégica da sustentabilidade
A sustentabilidade é um conceito complexo que envolve diversas dimensões. No
quadro da União Europeia, a avaliação do impacte ambiental e, posteriormente, a
sustentabilidade ambiental tem vindo a afirmar-se no contexto do planeamento e
das politicas públicas com a Directiva 85/337/CEE e a Directiva 2001/42/CE, que
introduziram a necessidade de avaliar os impactes de projectos, acções e de planos
sobre o ambiente.
No entanto, é nossa opinião que a sustentabilidade tem outras dimensões, além
da ambiental, indispensáveis ao desenvolvimento. Quando nos colocamos na
perspectiva do desenvolvimento territorial a sustentabilidade é muito mais lata e a
sua avaliação estratégica deve incidir sobre três pontos de vista: ambiental,
territorial e financeiro.
No primeiro caso incidirá sobre os previsíveis impactes globais sobre o
ambiente em geral, o ambiente urbano em particular e o desenvolvimento
sustentável, designadamente sobre os recursos do território naturais e
patrimoniais como o solo, os recursos hídricos, os recursos florestais e cinegéticos e
os recursos culturais e patrimoniais. No segundo incidirá de forma integrada sobre
os aspectos territoriais como o povoamento, os recursos humanos, as actividades
económicas e a estrutura territorial, através da realização da avaliação sumária
ex-ante do impacte dos planos e dos projectos na estratégia de desenvolvimento
territorial mediante a utilização de “matrizes de coerência” e de “matrizes de
impactes”. No último ponto de vista, incidirá sobre a previsível evolução dos
recursos financeiros e na sua capacidade para financiar a estratégia de
desenvolvimento, os planos, os programas, e os projectos, as medidas e as acções de
natureza não projectiva que ela comporta.
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4 - Problemática da avaliação em planeamento e ordenamento
do território
A avaliação em planeamento e ordenamento do território levanta uma série de
problemas relacionados com a natureza e a especificidade das políticas e de alguns
instrumentos. As relações de interdependência e as conexões que o planeamento e
ordenamento do território apresentam com as restantes políticas fazem com que
não se disponha de um centro de racionalidade autónomo e não possa ser
considerada uma política “pura”, em sentido restrito, como as políticas tradicionais
(económicas, sociais e culturais), onde podem ser utilizados os métodos
tradicionais de avaliação (os recursos afectos, os resultados alcançados, os
impactes produzidos e a relevância programática, etc.).
Estas características contribuem para uma dificuldade acrescida em isolar
alguns objectivos e instrumentos específicos de ordenamento do território, os
recursos e meios que lhe estão associados e as responsabilidades atribuídas.
Muitos destes aspectos encontram-se “diluídos” em objectivos e instrumentos de
diferentes políticas sectoriais, dificultando o processo de avaliação. Por vezes, no
seio desta responsabilidade partilhada entre diferentes políticas, é também difícil
encontrar a coerência e a articulação desejáveis, que permitam a conceptualização,
o desenho e a definição do objecto da própria avaliação, segundo critérios
específicos de ordenamento do território.
Outra dificuldade advém da natureza dos próprios instrumentos. Muitos deles
são de carácter normativo e regulamentar, permanecem ao longo do tempo ou,
então, apresentam “ciclos de vida” muito longos, sendo difícil avaliar os seus
efeitos. Tal é o caso dos planos de estrutura e de uso do solo. Relacionadas com
este aspecto estão a duração e a visibilidade dos impactes que, normalmente, só
acontecem a médio e longo ou a muito longo prazo.
Parece, pois, clara a necessidade de se conceberem “avaliações plurais”, ditas
de “quarta geração”, que tenham em conta a diversidade de agentes, das políticas e
dos centros de racionalidade, remetendo para uma avaliação cruzada (“em rede”)
dos efeitos dos instrumentos segundo critérios específicos de cada política. A
definição de objectivos comuns a todos eles e a coerência entre objectivos
(compatibilidade e incompatibilidades) deve ser clara, sendo fulcral gerar
consensos em torno destas questões. Cometer a leviandade de a elas não atender é
reduzir, substancialmente, a utilidade da avaliação.
Estes aspectos apontam para que a avaliação seja concebida e desenhada num
contexto que envolva a diversidade e a multiplicidade de inter-relações de causa-efeito, que podem ser exploradas segundo ópticas sectoriais e não interessar, ou
até colidir, com o ordenamento do território. Neste domínio, a avaliação pode ter
por objecto as actividades, os serviços, os organismos ou as atitudes e as práticas
desenvolvidas, tais como:
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a)

programas de objectivos e orientações (de carácter estratégico), que podem
conter planos e outras medidas;
b) políticas em si, desenvolvidas em planos, programas ou medidas com
objectivos específicos e centros de racionalidade, de gestão e administração
autónomos, que concorrem para um mesmo objectivo geral;
c) planos, que podem conter, ou não, programas de realizações ou medidas de
carácter normativo, dando origem a políticas específicas;
d) políticas que decorrem dos planos, em resultado das suas retroacções;
e) programas de realizações;
f)
projectos de acções, ou acções em concreto,
g) medidas isoladas com carácter permanente ou periódico (de carácter
normativo ou orientador), com ou sem um âmbito territorial concreto;
h) instrumentos “ad hoc”.
Nos instrumentos referidos nas alíneas c), d), e) e f), a área, o âmbito e os
objectivos da intervenção estão definidos (ou devem estar); as acções previstas de
natureza diferente estão coordenadas; e os meios a alocar, as metas a atingir estão
identificados, bem como as responsabilidades das diferentes entidades envolvidas.
Os projectos ou acções, em concreto, são indivisíveis, com um objectivo muito
específico e sujeitos a um modo de gestão próprio, a um calendário associado e a
uma alocação de meios específica.

5 - Importância da definição dos objectivos
A avaliação, centra a sua atenção nas relações que existem entre problemas,
objectivos, meios, resultados e efeitos das intervenções e dos instrumentos. A
definição dos objectivos de topo (fins) e a identificação dos objectivos estratégicos e
dos objectivos fundamentais e operacionais, sectoriais e territoriais, traduzidos em
metas e etapas a cumprir e os meios a alocar, é uma questão crucial para o sucesso
da avaliação. Se os objectivos de uma determinada politica, plano programa,
projecto ou intervenção não forem claramente definidos, então a avaliação pode ser
muito difícil e descambar para conclusões e recomendações pouco consistentes,
demasiado subjectivas e de utilidade questionável.
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6 - Avaliação do Impacte Territorial
A avaliação de planos, políticas e programas, seja “ex-ante” ou “ex-post” no
quadro da monitorização de um processo de planeamento estratégico e contínuo,
associado a tarefas de comunicação e divulgação, desempenha um papel relevante
na melhoria dos processos de integração, articulação e coordenação no sistema de
planeamento. O procedimento de “Avaliação do Impacte Territorial” (AIT) de
projectos ou de planos sobre objectivos (explicitados, ou não, em planos) e entre
planos de diferentes níveis territoriais, que aqui se propõem, poderá constituir um
instrumento de grande importância para a melhoria destes processos, no quadro do
planeamento e ordenamento do território, podendo constituir, inclusive, um
elemento de valorização daquele no quadro da transformação do território. A
utilização deste instrumento tem grande importância em países como a Alemanha,
Áustria e Suiça. Está em curso a sua adopção em algumas comunidades
autonómicas espanholas.
A AIT numa perspectiva “ex-ante”, serve para fundamentar e melhorar a
qualidade e robustecer as decisões relativas a projectos, planos, a políticas
contidas em planos, a programas e a alguns projectos, no quadro do planeamento e
ordenamento do território. No entanto, o campo de utilização deste procedimento é
muito vasto e a sua utilização poderá envolver outros planos de natureza
estratégica, programas ou outro tipo de instrumentos de outras políticas. A
organização e o ordenamento do território constituem a base comum sobre a qual
se avaliam os impactes.
Este instrumento consiste num procedimento semelhante ao EIA - verificação e
avaliação “ex-ante” dos impactes de determinadas medidas, planos, programas e
projectos - mas na componente de organização do território, devendo ser instituído
em leis e regulamentos específicos onde deverão ser identificadas os planos e os
projectos e acções que deverão estar sujeitos a um “Estudo de Impacte Territorial”
(EIT).
No Quadro 1 procura-se identificar o campo das possíveis utilizações do EIT. A
última coluna justifica e condiciona a realização do EIT enquanto não existirem os
instrumentos previstos no sistema de gestão territorial criado pela LBOTDU (Lei
de Bases do Ordenamento do Território e de Urbanismo; Lei nº 48/98). Ficaram de
lado outros planos da responsabilidade das autarquias locais tendo sido agregados
numa única tipologia de PMOT (Planos Municipais de Ordenamento do Território),
mas a aplicação do EIT pode ser também desenvolvida entre eles. Ao nível do
sistema de gestão territorial criado pela LBOTDU a matriz é simétrica; a diagonal
principal corresponde a processos de revisão, alteração e suspensão de planos.
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Territorial
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Quadro 1 - Enquadramento da realização do EIT ao nível do sistema de
Planeamento Territorial
CRP; L. DE BASES LEISQUADRO PLANOS;
Princípios; Objectivos;
Interesses Públicos
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Por exemplo, o EIT pode ser perfeitamente aplicado ao nível dos PMOT. Se o
Estado dispuser de directrizes territoriais ou planos territoriais aprovados, de
nível superior, de natureza geral, especial ou sectorial (são públicos os interesses
em presença e conhecidos os seus objectivos, as suas prioridades e, eventualmente,
as suas regras), o acompanhamento técnico da elaboração do PMOT por parte da
Administração Central, que na maioria dos casos é apenas presencial (reactivo e
defensivo) conduzindo, no fim, a um processo moroso de ratificação, pode ser muito
simplificado. Em vez de marcar presença através de Comissões Técnicas de
Acompanhamento o Estado dá a conhecer as regras e marca as suas posições. A
Autarquia Local, elabora e aprova o plano com maior celeridade (em conformidade
com o que lhe foi transmitido e com os planos em vigor) e submete-o a um EIT,
elaborado, eventualmente, em conjunto pelos dois níveis da Administração e nos
termos gerais que aqui se apresentam.
O EIT deverá clarificar as posições do plano em relação aos outros planos em
vigor e aos interesses públicos em presença, que são da responsabilidade do Estado
(o que mantém, o que propõe alterar, o que é compatível e o que é incompatível,
etc.). Eventualmente, poderá incidir sobre os sistemas de perequação necessários à
implementação do plano e à sua sustentabilidade (económica e financeira).
É evidente que tal procedimento pressupõe, em primeiro lugar, mudança de
atitudes e intervenções no quadro institucional, a nível de procedimentos
administrativos e de prazos, que salvaguardem uma maior celeridade do processo.
Esta proposta metodológica de “avaliação do impacte territorial” faz hoje todo o
sentido, na medida em que:
a) a LBOTDU enuncia de forma clara os fins, princípios e objectivos do
ordenamento do território;
b) identifica, de forma clara, os interesses públicos que deverão ser
preservados e salvaguardados;
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c)

criou o sistema de gestão territorial, identifica os seus instrumentos,
estabelece o seu regime jurídico, estabelece as hierarquias entre eles e as
relações de interdependência.
A utilidade da sua aplicação seria ainda muito maior se fossem fixados e
quantificados objectivos a nível político em Leis-quadro ou Leis de Bases ou planos
sectoriais, em políticas como o desenvolvimento regional, os transportes, o sistema
urbano, o desenvolvimento rural, etc.

7 - Metodologia
A metodológica proposta é direccionada para a componente do planeamento
territorial e o ordenamento do território e assenta em quatro passos (Figura 2).
Em cada passo, poderão ser utilizadas diferentes metodologias de avaliação de
planos e de programas.
O primeiro e o segundo passos, correspondem ao nível da decisão estratégica,
devem situar o instrumento ou a acção: 1) no contexto dos impactes sobre as
políticas sectoriais com incidência na organização do território e no ordenamento
do território; e, 2) no contexto dos impactes das políticas aos diferentes níveis
territoriais, numa perspectiva de “matriz de impactes cruzados”, por exemplo, ao
nível dos objectivos. O número de matrizes varia em função dos sectores e dos
níveis territoriais em questão. O terceiro, corresponde ao nível específico da
decisão; deve situar o instrumento no campo dos impactes sobre os objectivos
específicos de ordenamento do território e sobre os interesses públicos em
presença, constantes, ou não, de planos territoriais. O último passo, corresponde
ao nível da decisão operacional, consiste na avaliação dos impactes do instrumento
“em si mesmo”, segundo critérios específicos de ordenamento do território.
Tratando-se de uma avaliação “ex-ante” a avaliação da eficiência e da eficácia terá
um carácter muito ligeiro e simplificado mas não poderá deixar de ser objecto de
reflexão.
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Figura 2 - Esquema metodológico simplificado de “avaliação do impacte territorial”
Quadro Geral

1º e 2º Passos - Contexto Estratégico da Decisão
Situar o instrumento no contexto das políticas
(a nível sectorial e territorial)
3º Passo - Contexto Específico da Decisão
Situar o instrumento no contexto das políticas de
ordenamento do território

4º Passo - Contexto Operacional da Decisão
Avaliar os impactes do instrumento segundo
critérios de ordenamento do território
(a nível sectorial e territorial)

1º e 2º Passos – Nível Estratégico
(Situar o instrumento no contexto das políticas - relações inter-sectoriais)
1. Ordenamento do território

2. Nível regional ou local

1. Políticas sectoriais

2. Nível
Nível nacional

Plano
Programa
Medida
Projecto

SÍNTESE DOS IMPACTES
A NÍVEL GERAL
. sinergias
. complementaridade
. compatibilidade/
incompatibilidade
. conformidade/não
conformidade

O Estudo do Impacte Territorial deverá ser adaptado a cada caso consoante se
trate de um plano, e do seu nível territorial, um programa, uma medida ou uma
acção/projecto, em concreto, e do estado do sistema de gestão territorial, não tendo,
necessariamente, que ser preenchidos todos os passos da metodologia e ser levados
em conta todos os critérios de avaliação. Naturalmente, que, havendo instrumentos
de gestão territorial em vigor e eficazes, onde, em princípio, terão sido vertidos e
desenvolvidos os princípios e objectivos do ordenamento do território não é
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necessário que um plano de nível inferior, ou de um programa ou projecto, que
tenha interferência directa sobre os instrumentos em vigor, necessite de um EIT
que incida sobre o contexto estratégico da decisão.
Portanto, a metodologia é flexível, e o EIT incide directamente sobre o
instrumento em vigor de nível imediatamente superior ou sobre aqueles que tenha
interferência directa.
Figura 2 - Esquema metodológico simplificado de “avaliação do impacte territorial”
(continuação)
3º Passo - Nível das políticas e das medidas
(Situar o instrumento no contexto do ordenamento do território e dos instrumentos em vigor)

Ordenamento do território -Planos
Planos territoriais
territoriais

Instrumentos

1Objectivo
Objectivo 2 Objectivo 3 Objectivo n
Objectivo 1
Plano
Matriz dos Impactes
face aos objectivos

Programa
Medida
Projecto

Instrumentos

Ordenamento do território -Planos
Planos territoriais
1

Plano
Programa
Medida
Projecto

2

Interesses públicos
3
…

…

n

SÍNTESE DOS
IMPACTES A NÍVEL
ESPECÍFICO
. sinergias
. complementaridade
. compatibilidade/
incompatibilidade
. conformidade/ não
conformidade

Matriz dos Impactes face aos
interesses em presença

4º Passo – Nível Operacional
(Avaliar os impactes do instrumento segundo critérios de ordenamento do território)
Organização
do Território

Plano
Medida
Programa

Avaliação

Problemas
Necessidades
Anseios

Estratégias
Politicas /Instrumentos
Objectivos

Pertinência

Recursos

Impactes

Eficiência
Eficiência
Eficácia

Utilidade/Equidade/Estruturação/Sustentabilidade/Qualidade/Compatibilidade/Conformidade
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8 - Metodologias e técnicas de avaliação
Na avaliação do impacte territorial poderão ser utilizadas técnicas de avaliação
ligadas ao planeamento do uso do solo e de estrutura e à avaliação de planos, com
predominância da lógica de antecipação (“ex-ante”), e de técnicas associados às
metodologias de avaliação dos efeitos (“ex-post”) das políticas e dos programas, no
âmbito do planeamento de cariz económico, social e sectorial.
As técnicas tradicionais de investigação operacional, baseadas na teoria de
sistemas e na teoria da decisão, que procuram soluções óptimas, parecem estar
desajustadas da realidade, tanto no quadro da avaliação de planos como das
políticas e dos programas. As metodologias mais recentes procuram adaptar-se ao
novo contexto do planeamento, cada vez mais empenhado em gerar consensos, em
vez de situações óptimas, envolvendo todos os agentes interessados. As abordagens
mais recentes procuram integrar a diversidade de agentes e de aspectos e, ainda, a
complexidade que envolvem os aspectos relacionados com o ordenamento do
território. Recorrem a metodologias simples e interactivas necessárias a uma
participação efectiva que fazem uso de vários pontos de vista, e de métodos
qualitativos e ordenativos (as abordagens multicritério), tanto nas avaliações “ex-ante”, como nas avaliações “ex-post”.
Nas avaliações “ex-ante”, é crescente a preocupação em tratar e integrar a
incerteza no processo de decisão, recorrendo a metodologias de abordagem do
planeamento estratégico e da prospectiva.
No entanto, a escolha das técnicas de avaliação de políticas e de programas
deverão considerar: i) se a avaliação tem carácter retrospectivo (“ex-post”) ou
prospectivo (“ex-ante”); ii) em que etapa se encontra a avaliação; iii) a escala a
utilizar para medir os efeitos (micro ou macro, cardinal, ordinal ou categórica); iv)
a abordagem da avaliação (plural, democrática, etc.), v) a complexidade do
instrumento; e vi) se a avaliação é global ou especializada.
A grelha analítica, que se apresenta no Quadro 2, foi construída a partir de
referências em obras relacionadas com a avaliação, onde são apresentados alguns
casos concretos de aplicação das metodologias.
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Quadro 2 - Técnicas de avaliação em planeamento e ordenamento do território

Avaliação de
políticas e de
programas

Avaliação de
planos

Atitude
Prospectiva (“ex-ante”)
Retrospectiva (“ex-post”)
Método dos cenários,
Analise SWOT, Mapas Conceptuais, Entrevista
Análise de robustez,
Métodos de prospectiva Individual; Focus Group, SIG, Modelos
Macroeconómicos - Input-Output, Painel de
estratégica
experts, Análises multicritério, Estudo de casos,
Shif-share; Análise Custo-Eficácia, Análise CustoBenefício Metaplan, Quadro Lógico, Benchmarking,
Análise de regressão, Métodos dos Impactes;
AIDA, Avaliação de investimentos,
Análise Custo-Benefício, Análise
Custo-Eficácia, Análise de Limiares,
Check-list de critérios, PBS, GAM,
SIG, Urban Dinamics, IMS, Método
dos cenários, Análise de robustez,
Métodos de prospectiva estratégica,
Métodos de avaliação dos impactes;
Análises multicritério.
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Incentivos à localização em Trás-os-Montes e Alto Douro (os séculos X-XVI)
Paulo Jorge Reis Mourão *

Resumo
Este trabalho possibilitará, através do recurso a casos históricos nacionais
localizados em Trás-os-Montes e Alto Douro, a análise de algumas concretizações,
na tentativa de revitalizar a actividade regional e de promover a fixação da
população, legadas pelo nosso Passado colectivo, com as suas limitações inerentes,
com a sua multiplicidade de objectivos abraçados e com os seus próprios
resultados.
Partindo de vários exemplos históricos, este trabalho comprovará a dinâmica
competitiva presente em diversos casos de espaços contíguos e concorrentes (a
clássica oposição Atenas/Esparta, e os casos transmontanos Anta/S. Martinho e
Numão/Freixo de Numão). Centrará ainda a atenção nos tradicionais mecanismos
de incentivos locais observados na Idade Média nacional e registados nos
importantes documentos dos forais, símbolos de tentativas de descentralização e de
coordenação de políticas a um nível mais próximo das populações. Verificaremos,
por isso, que, ainda que sem o suporte teórico que hoje dispomos, já então os
decisores locais e nacionais compreenderam a importância de acções relacionadas
com o desagravamento fiscal, a descentralização jurídico-administrativa, a
promoção dos mercados, a diferenciação da base tributária ou o estímulo das
produções locais, entre outras medidas apontadas.
Sentia-se, então, como hoje, a necessidade de coordenar esferas de decisão,
políticas territoriais e diferentes dinâmicas económicas entre os espaços.
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Introdução
As assimetrias regionais que o nosso país ostenta, actualmente, não são uma
realidade recente. Verificámos que, com base em documentação referente ao século
X, sentia-se a necessidade de impulsionar o complexo económico das diversas
divisões administrativas então em vigor, dando-se, já, especial atenção aos locais
do interior.
O presente trabalho, desenvolvido para apresentação no IX Encontro Nacional
da APDR, focalizará a atenção no período compreendido entre o alvor do território
português (séculos X-XI) e a Reforma Manuelina (século XVI).
Com base nos documentos dos forais, tornou-se evidente o sistema de incentivos
localizados que então os governantes e decisores de esferas descentralizadas
procuravam estabelecer no interior do país, pormenorizadamente, na área
transmontana e alto-duriense aqui tratada.
Iniciaremos por abordar o exemplo clássico dos territórios helénicos (Atenas e
Esparta), apresentando, seguidamente, dois casos emblemáticos na promoção das
regiões da nossa Idade Média (os forais de Numão e da Guarda), avançando, por
último, para a Reforma Manuelina que, compreendida que estava a
desactualização das medidas anteriores, procurou, numa lógica moderna (própria
do Renascimento político em voga), desenvolver diversos mecanismos que levassem
à fixação das populações no Interior Norte bem como a insuflar projectos de
dinamismo na economia local.
Ontem, como hoje, sentia-se o perigo de um território com uma ocupação
desequilibrada e de uma economia nacional que, ao desprestigiar certos sectores da
produção, incrementava a dependência face à actividade incorporada das
dinâmicas preferidas.
Houve o recurso, para o desenvolvimento deste trabalho, ao método da pesquisa
bibliográfica quanto à inventariação e tratamento das fontes acusadas na
bibliografia final e à análise comparativa das medidas tomadas face aos objectivos
conseguidos.
Destina-se, por último, a possibilitar, aproveitando as lições do Passado, linhas
de orientação que, traduzidas sob as necessidades actuais, possam contribuir para
o Desenvolvimento Regional do nosso país.

Concepções territoriais diferenciadas na Grécia Antiga
A concepção de incentivos de base espacial não é uma inovação política de
governos dominados pelo fomento regional. Na realidade, já desde a Antiguidade
que os povos, no entendimento da situação geográfica (física e humana), bem como
na percepção do complexo produtivo da região, procuraram criar mecanismos
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(artificiais, na medida em que eram introduzidos pela mão de governantes e
demais decisores) que alterassem o espectro existente, atraindo laços comerciais
para as suas terras.
Mecanismo historicamente relevante, e persistente na transversalidade dos
séculos, a isenção de impostos (ou a concessão de realidades fiscais mais
abonatórias) foi um dos primeiros a actuar. Neste caso, o poder privilegiava um
domínio com essa discriminação - temos aqui, subjacente, a cativação de
mercadores, de produtos externos ao território, a promoção de contactos com
outras culturas e, sobretudo, com pessoas de outros lados.
Mas nem sempre foi esta a filosofia dominante. A Grécia Antiga oferece-nos
dois exemplos, distintos, da manipulação da concepção territorial: Atenas, por um
lado, a 'polis' culta, civilizada, intelectual, democrática, e, no outro extremo, a
vizinha Esparta, terra menos generosa, que moldava os cidadãos em guerreiros,
eugenista, imperialista.
Atenas atraía os vizinhos (alguns, como os Turcos ficavam de tal forma
cativados, que depressa pretenderam invadi-la) pela modalidade do prestígio e da
soberania da Acrópole, espaço mítico onde os homens desbaratavam as ideias,
edificando a obra política, cultural e intelectual que será sempre alvo da
admiração da humanidade. Espaço onde os sábios implementavam uma política
gerida por vagas quer de legisladores (Sólon, por exemplo), quer de tiranos
(Demóstenes), quer de estrategas (Péricles), quer, mais tarde, de imperadores
errantes (Alexandre, o Magno, que, apesar de filho de Filipe, da região vizinha da
Macedónia, foi o discípulo mais famoso do génio aristotélico). A 'polis' ateniense,
dividida numa urbe e em espaços produtivos nos arredores, assumia-se como o
protótipo da 'cidade-estado', autárcita, bela, respeitável. No entanto, existiam, já
então, registos de manifestações de desagrado, por parte dos habitantes das zonas
agrícolas, reclamando por iguais direitos, sentindo-se prejudicados pela sua
situação. O espaço debaixo da ocupação humana, e arriscaremos a dizê-lo, debaixo
da força de qualquer ambiente vivo, é um espaço necessariamente dinâmico,
surgindo, nessa complexidade, situações de conflito latente, iminente ou, inclusive,
expresso.
Esparta, num território menos fértil, revelou-se a cidade-estado grega feroz,
ambiciosa, que procurou alargar os seus domínios para satisfação dos locais, numa
atitude repleta de réplicas mais tarde (Roma, Carlos Magno, e, inclusivamente, a
nacional-socialista concepção germânica de 'Espaço Vital'). O povo espartano,
inevitavelmente, criou um 'pequeno' império no Peloponeso, dividindo a hegemonia
territorial com a concorrente ateniense.
Tamanho afrontamento resultaria, incontornavelmente, no confronto entre
Atenienses e Espartanos, vencendo os primeiros.
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Os forais de Numão e da Guarda
Em plena Idade Média nacional, encontramos nos forais revelações
estonteantes. Num período onde, na presente área, Portugal era habitado por
menos de um décimo dos habitantes actuais, onde o perigo de guerra contra os
muçulmanos era evidente, onde a arbitrariedade dos senhores locais e infanções
sujeitava as populações a um comportamento (segundo a ideia tradicional)
reservado, enclausurado no Românico frio e meditativo, na concepção secular da
cultura e da filosofia, verificamos, com agrado crítico que, ao contrário da 'ideia
feita', os homens de então percebiam a necessidade de criar os hodiernos sistemas
de incentivo, na captação das populações, na promoção da natalidade, na
dinamização do acto comercial, na fixação dos serviços. Tomaremos, na ilustração
deste caso, o exemplo do foral de Numão de Monforte, actualmente, só, Numão,
aldeia pertencente ao concelho de Vila Nova de Foz Côa, que ainda detém as
reminiscências de uma muralha com uma dezena de quilómetros de perímetro que
protegia uma das localidades portuguesas com maior dinamismo na fronteira com
Leão e Castela. Deter-nos-emos na questão eminente: como é possível uma
localidade decrescer tanto em prestígio, em número de habitantes, em importância
nodal? A tentativa de resposta irá trazer-nos revelações importantes que,
transcritas no presente, permitirão melhores esboços de ordenamento da política
regional e, em especial, da direcção dos fundos estruturais de discriminação
positiva.
Na prospecção de uma fonte generalista (Enciclopédia Luso-Brasileira),
encontramos que:
−
“Correu sempre que esta povoação acastelada fortemente, no século X e
depois foi praça de guerra dos Romanos e ‘praesidium’ notavelmente
fortificado por arte e natureza”.
−
Historiadores nacionais, ao contrário da tese defendida pelos espanhóis,
esta que acabaria por singrar, defenderam a identificação do referido
Numão de Monforte com a lendária Numância, território ibérico, ribanceiro
ao Douro, perto de Salamanca, extremamente hostil às pretensões romanas
(actualmente, a referida Numância é acreditada como perto de Soria).
−
Fernão Mendes de Bragança, o Bravo, cunhado de D. Afonso Henriques, era
a potestade da região que compreendia Chaves, Monforte e Rio Livre, bem
como parte da Estremadura, que era a nascente de Lamego. “As terras do
domínio deste Braganção não eram apenas as correspondentes à maior
parte (oriental) da actual província de Trás-os-Montes, mas, passando o
Douro, abrangiam a dita Estremadura. Foi aqui que, em 1129, ele e a sua
mulher povoaram com carta de foro a vila rural de Trevões; em 1130, ele e
seus filhos povoaram e deram carta de foral a Monforte ou Numão, cujo
castelo construíram ou reedificaram, legando-o mais tarde à Ordem do
Templo”.
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−

Numão fora o centro da 'civitas' que compreendia as actuais Mêda,
Sernancelhe, Trancoso, Aguiar, Penedono, Marialva, e Longroiva;
−
“Esse concílio, entre a limitação levantina dessa diocese (os rios Douro e
Tormes) e os confins do ocidente (o Douro e o Távora, ou Tara), coloca uma
linha de separação num rio Seco, que é certo não correr demasiado longe da
actual Numão – Sequeira e o Vale da Teja – Depois, com a conquista árabe,
obrigado, como tantos, a refugiar-se nas Astúrias, o bispo desta cidade,
titular, viria a estabelecer-se na primeira terra importante que fosse
libertada mais próximo da sé antiga – ou seja, em Sória ou Salamanca.
Trata-se de mera curiosidade; mas nasce uma ponta de mistério ao ler-se,
no testamento da célebre condessa Mumadona, cuja sobrinha Flâmula
(Chama) foi, como se dirá, senhora de Numão e seu castelo, uma referência
a uma ‘villa Samota iuxta flumen Durio’. Pouco depois da morte de D.
Chama, Almançor subjugou a região e decerto obrigou os antepassados dos
Bragançãos a retirar para lá do rio, aos distritos de Bragança (que lhes deu
o nome) e Lampaças. Numão, depois de Almançor, ficou assim em poder dos
Árabes, como toda a região até S. Martinho de Mouros”.
−
No foral regista-se que “havia juiz e ‘senhor’, cujas atribuições se
estabelecem. Os criminosos que se acolhessem ao ‘senhor’ ficariam
impunes, excepção feita aos raptores de mulher eclesiasticamente casada.
Enquanto não houvesse querela particular, a acção do ministério público
ficava excluída, porque ninguém responderia em juízo. Exemplo
característico do medianido medieval, se entre os povoadores de além do
Douro e os de Numão surgissem contendas, estas resolver-se-iam junto do
rio, mas em termo numantino (no ‘porto de Moestras’, hoje, as Mós). Numa
área enorme a que respeitava o foral de Numão, a adaptação às zonas de
policultura, vinhateira e frumentária, revela-se ainda no facto de o
cunhado do nosso primeiro rei, podendo fazê-lo como nobre e dominador do
distrito braganção, não ter privilegiado as suas vinhas e searas, as quais
liberalmente quis que ficassem perante o fisco na mesma situação das dos
povoadores...e D. Fernão Mendes protegia-os, deixando-lhes duas terças
partes na distribuição que fez dos baldios e pastos, e atribuindo o restante
a si.”
−
Houve um homem de Lamego, D. Abril Peres de Lumiares, que exigiu do
concelho de Numão já no século XIII os lugares entre Cedovim, Longroiva e
Muxagata que, dada a sua imponência, este ‘bravi’ conseguiu. Não
satisfeito, pediu a Touça. Resposta – é demasiado. Então, ele foi a Numão,
cortou três homens e matou um, após o que ele ficou também senhor da
Touça. Aconteceu isto, no período de quase guerra civil e anarquia
administrativa do reinado de D. Sancho II.”
No entanto, quer pela agrura climática, como a fonte citada aponta, quer ainda
pela ferocidade das gentes locais e vizinhas (!), também sugerida pela mesma
fonte, Numão decresceu de importância, assistindo ao crescimento espacial e
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demográfico da vizinha localidade do Freixo (de Numão), lugar onde os habitantes
numantinos pagavam os impostos devidos. Aliás, a presença de espaços
concorrentes, quer-nos, à partida, afigurar como uma das causas principais para o
eclipsar da preponderância de um lugar - veja-se o caso transmontano de Anta
(historicamente relevante, como o atestam o título dos Senhores de Anta,
relacionados com os alcaides de Vila Real) que, ao longo dos tempos, perdeu a
atenção para a vizinha terra de S. Martinho de Anta, ambas no concelho de
Sabrosa, esta última incrementada pela popularidade do escritor Miguel Torga,
natural de S. Martinho (onde nasceu e recebeu o nome de cidadão português de
Adolfo Correia da Rocha).
Antes de prosseguirmos, convém, numa espécie de resenha, enunciar os
aspectos espaciais preponderantes no caso de Numão: debaixo do objectivo de
povoamento, a entidade promotora (o Braganção Fernão Mendes), para lá de
assegurar uns determinados requisitos jurídicos, numa tentativa de descentralizar
instâncias administrativo-jurídicas (presença de juiz, protecção a criminosos de
delitos menores) liberalizou a terra (factor produtivo essencial, no contexto
medieval) e homogeneizou o tratamento fiscal.
Atendendo, agora, ao foral da Guarda 1 (passado em Coimbra, aos 27 de
Novembro de 1199) D. Sancho I declarava " La terça parte de vosso concello faça
fossado e as outras duas partes sten en vossa cidade. E da outra terça que dever
fazer fossado aquel que y non for peyte pro fossadura V soldos en apreçadura. E
non façades fossado senon com vosso senor una vez no ano senon for per vosso
plazer. E cleyrigos e peoes non façan fossado ." Isto é, o pagamento do 'fossado' só
era obrigação de uma terça parte do território compreendido, ficando a classe
popular militarizada dos peões e o clero isentos de tal imposto.
Na continuação, " Damos a vos por foro que o cavaleyro da Guarda ste por
enfançon de todo nosso reyno en juizo e en juramento e vença esse com dous
jurados. O peon da Guarda ste por cavaleyro vilaao de todas nossas terras e en
juizo e en juramento e vença com II jurados ." Na realidade, o rei povoador
consagra os cavaleiros e peões da Guarda como 'cidadãos' da terra portuguesa, com
os privilégios inerentes, numa clara tentativa de evitar as discriminações que, por
concelho, estavam subjacentes aos naturais de outras localidades - aqui, temos, por
um lado, a construção de incentivos localizados e, por outro, indirectamente, uma
concepção mais vasta, estadual (designemo-la, deste modo, apesar de imperfeita,
pois o Estado português ainda assim não o era conhecido).
Até nas próprias multas por agravos pessoais, o homem da Guarda apresenta
benefícios próprios:
" Omen doutra terra que cavaleyro da Guarda que o descavalgar peyte LX
soldos. Ome da Guarda que cavaleyro doutra terra descavalgar peyte V soldos. Se
ome doutra terra prender omen da Guarda e o en prison meter peyte CCC soldos.
Se homen da Guarda prender omen doutra terra peyte V soldos ." Se um cavaleiro
1

A apreciação deste foral foi possível graças à sua importação do 'site' oficial da Câmara Municipal da
Guarda.
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da Guarda, roubasse um cavalo ou desrespeitasse cavaleiros de outra terra pagaria
cinco soldos, ao contrário, da inversão dos sujeitos, cuja pena ascendia a quarenta
soldos, por exemplo.
Importantíssimos são os períodos seguintes: " Damos a vós ainda por foro que
non ajades outro senhor senon nos reys e nossos filhos e quen o concelho quiser.
Omen da Guarda que for dexerdado e per sua mao non peytar sa herdade vaa elha
filhar sem algua coomya. Todo omen da Guarda que ouver herdade en outra terra
non faça fossado senon por foro da Guarda ." Os habitantes da Guarda passariam a
obedecer unicamente à figura real, bem como todo o proprietário da Guarda, com
terras noutros domínios, seguiria o pagamento do fossado pelo 'índice' da Guarda.
Verificamos, por isso, que já os primeiros monarcas da nacionalidade, a par dos
'senhores da terra', consagravam princípios essenciais para atracção das
populações, fomento das actividades económicas e salvaguarda de direitos
pensados por concelho. Elementos como uma mais equitativa distribuição do factor
produtivo da terra, uma redução espacial das coimas e multas, discriminações
fiscais, diferenciações de direitos inerentes e concepções, ainda que esboçadas, de
'cidadania' municipal, trazem-nos ao presente a urgência de reconsiderarmos,
contextualmente, a eficácia dos meios e a eficiência dos propósitos que envolvem os
sistemas de incentivo actuais.

A reforma manuelina dos forais
Os forais apresentavam-se, já nos inícios do século XV, em Portugal, enquanto
instrumentos que necessitavam de uma séria actualização. Surgiam, amiúde,
situações onde imperava a prepotência dos delegados do rei e dos nobres,
deturpações da 'letra da lei' por parte dos donatários locais, diversos
obscurecimentos da interpretação e redacções enfermas de um latim demasiado
rude 2.
Por tudo isto, os monarcas joaninos pretenderam aproveitar uma reforma
generalizada destes documentos oficiais, na medida, em que, com as novas
despesas ultramarinas, essencialmente, conectadas com a rubrica da segurança
das pretensões nacionais nos outros continentes, um reforço das receitas do Erário
era urgente.
D. João II reconheceu essa necessidade mas, concretamente, foi o primo
sucessor, D. Manuel I, a realizar a reforma dos forais. Os primeiros trabalhos, que
receberam a designação de Pareceres de Saragoça, em virtude da localização do rei
no momento da emissão desta iniciativa, aconteceram em 1498. Pretendia-se, por
isso, atingir duas metas: na primeira, fixar na moeda corrente os valores
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monetários dos primitivos forais e, na segunda, conhecer os inconvenientes das
portagens e demais tributos em vigor.
Portugal, então, era já um importador de cereais. Segundo PERES, tornava-se
vital acelerar a actividade económica da nação e extrair dela o máximo de
rendimento possível, revendo os direitos de portagem e os de passagem, facilitando
as relações económicas dentro do território municipal e as necessárias transacções
entre as vilas.
Em simultâneo à Reforma dos forais (onde trabalharam os funcionários reais
doutor Rui Boto, chanceler-mor, o desembargador João Façanha e o cavaleiro
Fernão de Pina, este último durante 25 anos), aparecia um conjunto legislativo
enquadrador composto pelo Regimento das Sisas (em 1512), pelo Regimento dos
Contadores (em 1514), pelo Regimento da Fazenda (em 1516) e pelas Ordenações
(em período transversal).
Segundo referência de OLIVEIRA MARQUES 3, os forais reformados de Trás-os-Montes e Alto Douro revestiam-se de importância pormenorizada no facto de,
alguns deles, visarem lugares considerados portos secos , em oposição aos portos à
beira-mar, onde muita importação com origem na Espanha era realizada, sem a
devida compensação exportadora. Entre estas praças visadas, contavam-se as de
Monforte de Rio Livre, Bragança, Miranda, Bemposta, Freixo-de-Espada-à-Cinta, e
Almeida, por exemplo. Numa lógica modernizadora de concentração urbana,
interessava desenvolver os mercados em oposição às feiras locais, para lá da já
referida uniformização dos pesos e das medidas.
Surgia, portanto, um conjunto de circunstâncias propícias à Reforma: entre
1498 e 1539, registava-se uma estabilidade monetária resultante do afluxo
combinado de ouro e prata, o que concorria para a situação.
No biénio 1508-1509, mestre João 4, rendeiro e recebedor dos portos de Trás-os-Montes e Alto Douro entregou 2400414 reais, aproximadamente, à Coroa,
contribuindo para a receita pública desse ano que rondava os 47 milhões de reais
(qualquer coisa, como 145000 cruzados de ouro), face a 37,6 milhões de despesas
públicas, sem considerar, na obra em citação de OLIVEIRA MARQUES, as receitas
ultramarinas.
Mas, em termos orçamentais, nem sempre o saldo foi positivo, neste período.
Em 1477, contra 144 mil cruzados de despesa só responderam 132 mil. Inclusive,
nos anos subsequentes, os empréstimos realizados à Coroa são uma prova da
necessidade de fundos sentidos pela tesouraria pública. Alimentavam esta
situação, duas rubricas principais: a defesa nacional e as obras de fortificação.

2

3
4

PERES, Damião (direcção literária) (1931), História de Portugal - Edição Monumental , Portucalense
Editora, Barcelos, pg. 228-233.
OLIVEIRA MARQUES, A. H. (1983), História de Portugal , Vol. I, Palas Editoria, Lisboa, 11ª Edição,
pg. 301-311.
Possivelmente, João Correia da Mesquita, que o genealogista Júlio Teixeira considera Fidalgo da
Casa Real, Senhor da Casa d'Abaças e Contador das Rendas nas Comarcas de Trás-os-Montes, Minho
e Beira, em Fidalgos de Villa Real e seu Termo , Reedição J.A. TELLES DA SYLVA, 1990, Lisboa, I
Vol., pg. 311-317.
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Em 1528, os juros descem de 7% para os 6,25%, ao mesmo tempo que duas
curvas, no respeito pela asserção monetarista clássica, apresentavam o mesmo
sentido: à inclinação positiva da curva salarial juntava-se a tendência crescente da
linha dos preço, agravados pela maior quantidade de ouro e de prata, por uma
maior procura e pelas circunstâncias extraordinárias propulsoras da inflação, como
a Guerra, a Expansão geográfica e a dinamização dos mercados.
Como esboçado, depreende-se que os forais se assumiam, em plena época
medieval,
como
instrumentos
de
emissão,
preponderantemente,
da
responsabilidade da Coroa, que tentavam estimular o dinamismo sócio-económico
dos espaços contempados.
A Reforma Manuelina dos Forais não foi monofásica. Aconteceu, e em Trás-os-Montes e Alto Douro é bem nítida essa situação plurifásica, em diversos
momentos. Em 1504, Sarzedas (Lamego); em 1510, Ansiães, Alfândega da Fé e
Miranda; em 1511, Gouveia, Linhares, Trancoso e Longroiva; em 1512, Lamego e
Bragança; posteriormente, os demais citados no presente texto. Surge, por isso,
uma hipótese, quando verificamos que as vilas com maior número de residentes só
em fases ulteriores foram contempladas: estaria, na base desta discriminação, um
conjunto de intenções de criação de lugares intermédios, apelando à sua
dinamização?
No entanto, passando a avaliar o Foral de Miranda do Douro 5, reformado pelo
Rei de Portugal, D. Manuel I, no primeiro dia de Junho de 1510, observamos, com
nitidez, uma tentativa, não só de modernizar a estrutura do Estado nacional, como
também de actualizar disposições que, alargadas para uma série sucessiva de
forais que abrangeram toda a região transmontana e alto-duriense, na segunda
década do século XVI, visavam eliminar foros privados que alimentavam o erário
dos senhores feudais que, até muito tarde (se comparados com a Europa ocidental)
mantinham direitos soberanos nesta região. É esclarecedor, na mesma obra (pg.
61), o período, retirado do Foral de Vila Real: "Posto que na dicta villa fossem
dados outros foraaes pollos Reis destes regnos agora e daquy adiante se usará
soomente do dito foral del Rey dom denis e dos outros se nam husaraa pollo qual
foral a dita villa há obrigada de pagar". Tomou-se de referência principal o Foral
de Miranda, pois foi este documento que acabaria por servir de base a todos os
outros que então contemplaram a região.
Aqui é patente que, no interior da vila de Miranda, o foro ficava resumido a 36
reais por morador (o que era a medida usual para o resto da região, podendo
elevar-se aos 43 reais, em 'lugares velhos', anteriores às pretensões de povoamento
dos monarcas passados (nalguns lugares em concelhos antigos como os de
Mogadouro), ou, mesmo até aos 48 reais em Murça e aos 48,5 reais em Chaves ou,
então, reduzir-se a 2 reais, como em Mesão Frio). Noutros casos, como,
cumulativamente em Murça e Chacim, ou então em Freixo-de-Espada-à-Cinta,
Ansiães, Moncorvo, Mós, Vila Flor, ou em Ervedosa, o foro era liquidado segundo

5

DIAS, Luiz Fernando de Carvalho (1961), Forais Manuelinos - Trás - os - Montes , Edição do Autor; Beja.
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medidas físicas consignadas (alqueires de centeio, arráteis de cera, pães de trigo,
por exemplo). Ainda numa terceira classe, os vizinhos dos concelhos de Vinhais,
Lomba, Valpaços, Chacim, Alijó, Jales, Mondim, e Bragança, repartiam o montante
global do foro segundo as fazendas individuais, numa prática de proporcionalidade.
Em certos casos, como no foral de Mirandela, todos os moradores com habitação
("não interessa se Pobre se Rico") estavam sujeitos aos foros. Também os maninhos
(terrenos incultos) eram alvo de sujeição, nalguns concelhos a exemplo do de Torre
de Dona Chama, ao pagamento de 36 reais por moradores.
Entre 1530 a 1537, usando a mesma fonte, concluímos que os direitos
encontravam-se repartidos entre a Coroa, algumas Ordens Religiosas, como a
Ordem de S. João, e um número limitado de casas nobres relacionadas com os Vaz
de Sampaio, os Ataíde, os Álvares de Távora, os Guedes, os Marquezes de Vila
Real, o Arcebispado bracarense, os Teixeiras, os Cunhas, os Duques de Bragança, o
Infantado e os Menezes.
Quanto às pensões devidas pelos Tabeliães, a reforma manuelina dos forais
veio, nitidamente, pela modalidade de 'imposto único por lugar', diferenciar os
concelhos positivamente. Se, nalguns casos (como os de Miranda e os de Jales), os
respectivos funcionários se encontravam isentos desta obrigação, já o valor a
liquidar dos colegas de outras terras podia atingir os 180 reais (nas Mós - perto de
Freixo de Numão), os 200 reais (em Ansiães), os 250 reais (em Mogadouro,
Bemposta e Penarróias), os 450 reais (em Freixo-de-Espada-à-Cinta), os 500 reais
(em Murça), ou então os máximo de 1198 reais (em Chaves) ou 1200 reais (em Vila
Real). Valores estes pertencentes à Coroa, porque, noutras circunstâncias,
poderiam ser dos restantes donatários que fixavam as pensões segundo o seu
arbítrio.
As isenções pessoais abrangiam as categorias das viúvas, dos rapazes órfãos até
os 15 anos de idade em casa materna, das raparigas e mulheres órfãs de qualquer
idade, de "quem tiver cavalo de marca", dos recém casados (até o 1º aniversário de
matrimónio), dos viúvos (durante o 1º ano deste estado), daqueles que, apesar de
terem bens nos concelhos abrangidos pelos respectivos forais, residissem noutro
lado (pagando só no lugar de residência, se não os obrigasse a outro
comportamento a lei vigente da localidade onde só possuíam os bens de raiz) e os
(actualmente designados) arrendatários de prédio urbano ou, como então, 'em casa
d'aluguer'.
As portagens eram devidas, em caso geral, pelos comerciantes que saíssem do
território, castigando, aprioristicamente, o transporte (1 real por besta maior cavalos e éguas, ou 0,5 real por besta menor- asnos, por exemplo) e promovendo a
fixação e, aparentemente, a autarcia. No entanto, não nos podemos esquecer que o
período visado (segunda década do século XVI), registava o cume do comércio
marítimo, com a presença de almocreves diversos que, carregando nos portos do
país, traziam para as feiras do interior, os produtos dos outros continentes. Este
comportamento alarmou os governantes de Portugal, na medida em que induzia
uma atitude consumista e sumptuária na população, para lá de, efectivamente,
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transferir recursos dos sectores tradicionais para o recente sector comercial. Aliás,
como abordado, Trás-os-Montes e Alto Douro era uma região com um número
considerável de portos secos, isto é, de praças comerciais junto da fronteira
terrestre. Como veremos de seguida, os produtos mais penalizados eram os de
importação, ao contrário das produções regionais e, essencialmente, extraídas da
agricultura.
Ainda de referir que, a partir do foral de Miranda, os forais dele remissos
apresentavam uma nítida penalização do comércio (recaindo, unicamente, o ónus
sobre os comerciantes) enquanto o consumidor não era contemplado. Esta
pretensão, à luz da actual Microeconomia, não só torna mais escassa a Oferta,
como, nitidamente, penaliza o lado mais rígido, neste caso, em suposição
considerando o perfil produtivo da região em Quinhentos, as populações, que
tiveram de reduzir o consumo de luxo e "redescobrir" uma nova orientação da
Procura de bens. Igualmente importante, é o período, na página 2 da referida
fonte, "Nem se paguará portagem de quaesquer cousas que se comprarem e tirarem
da villa pera o termo Nem do termo pera a villa" revelador de um impulso de
dilatação de uma prática, essencialmente, comercial, centrada num espaço, neste
caso o concelho, e nele circunscrita. O concelho não era, portanto, só a "villa"
privilegiada, mas igualmente, o espaço envolvente, que, numa visão maior, deveria
ser entendido como uma unidade celular, onde as gentes se movimentavam,
desenvolvendo as actividades, e complementando-se os espaços.
Para visualizarmos um pouco melhor o espectro sócio-económico da região
transmontana e alto-duriense, seguem-se dois quadros: o primeiro procura ser um
sumário dos valores aproximados entre 1530-1537 dos habitantes por concelho, dos
donatários e da correição respectiva; o segundo revela-nos as portagens utilizadas
pelo transporte dos produtos de e para os concelhos com forais subsidiários do de
Miranda do Douro.
Quadro 1 - Número de vizinho (entre 1530 a 1537), Donatários e Correição dos
concelhos transmontanos e alto-durienses
Concelho

Número de
vizinhos (15301537)

Donatário

Correição

Miranda do Douro
Freixo-de-Espada-àCinta
Mogadouro

1625

El-Rei

1537

El-Rei/Fernão Vaz de Sampaio Torre de Moncorvo

959

Luiz Álvares de Távora

Miranda do Douro

Monforte de Rio Livre

862

D. Afonso de Ataíde

Torre de Moncorvo

Vinhais

1161

D. Afonso de Ataíde

Miranda do Douro

53

D. Afonso de Ataíde

Valpaços

Miranda do Douro

Bragança
(continua na página seguinte)
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Quadro 1 - Número de vizinho (entre 1530 a 1537), Donatários e Correição dos
concelhos transmontanos e alto-durienses (continuação)
Concelho

Número de
vizinhos (15301537)

Donatario

Correição

El-Rei
El-Rei/Pêro Guedes

Vila Real
Torre de Moncorvo

296

Luíz Álvares de Távora
Luis Álvares de Távora

Torre de Moncorvo
Miranda do Douro

Castro Vicente

349

Luiz Álvares de Távora

Torre de Moncorvo

Mós

116

Fernão Vaz de Sampaio

Torre de Moncorvo

Bemposta

243

Fernão Vaz de Sampaio

Torre de Moncorvo

Vila Flor

455

Torre de Moncorvo

Algoso
Chacim

757

Fernão Vaz de Sampaio
El-Rei/Ordem S. João

Frechas
Vilarinho da
Castanheira
Abreiro

95

Miranda do Douro
Fernão Vaz de Sampaio
Torre de Moncorvo
El-Rei/Fernão Vaz de Sampaio Torre de Moncorvo

459

El-Rei/Ruy Lopes Sampaio

Torre de Moncorvo

Murça
Torre de Dona Chama

197

Mirandela
Penarróias

1132

317

124

70

Marquês de Vila Real

Torre de Moncorvo

Alijó
Moura Morta

158

Vila Real
S/d

Sezulfe

37

Luiz Álvares de Távora
Ordem S. Joao
El-Rei/Arcebispo de Braga

Val d'Asnas

44

El-Rei/Comenda de Algoso

Torre de Moncorvo

Teixeira

46

El-Rei/Martim Teixeira

Vila Real

Jales

289

El-Rei

Vila Real

Giestaçô
Favaios

346
67

Tristão da Cunha
Luiz Álvares de Távora

Vila Real
Vila Real

Ervedosa

33

Duque de Bragança

Bragança

Mondim

170

D. João Meneses

Vila Real

Mesão Frio

131

Mestre S. Tiago

Vila Real

Aregos

359
1130

Coroa
El-Rei/João de Sousa

Lamego

Baião
Soalhães

68

Torre de Moncorvo

Vila Real
Vila Real

Barqueiros

65

Conde de Penela
El-Rei/Pêro Cunha

Montalegre

2430

Duque de Bragança

Vila Real

Castelo de Piconha

97

Vila Real

51

Duque de Bragança

Vila Real

Bragança

5649

Duque de Bragança

Miranda do Douro

Outeiro de Miranda
Chaves

596
3380

Duque de Bragança
Duque de Bragança

Miranda do Douro
Torre de Moncorvo

Freixiel

138

Marquês de Vila Real

Torre de Moncorvo

Vila Real

2976

Marquês de Vila Real

Vila Real

Lamas Orelhão

584

Marquês de Vila Real

Torre de Moncorvo

Aguiar da Pena

894

Infante D. Luis

Vila Real

Pena

281

Infante D. Luís

Vila Real
(continua na página seguinte)
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Quadro 1 - Número de vizinho (entre 1530 a 1537), Donatários e Correição dos
concelhos transmontanos e alto-durienses (continuação)
Número de
vizinhos (15301537)

Concelho

Donatario

Correição

Cortiços e Cernodela
Santa Maria de
Azinhoso
Lordelo

118

El-Rei

Moncorvo

80

El-Rei

Miranda do Douro

60

El-Rei/Luiz Álvares de Távora Vila Real

Galegos

13
429

Álvaro Pires de Távora
El-Rei/Pêro Cunha

S/d

Penaguião
Vimioso

223

Coroa

Miranda do Douro

S/d
Sanceriz
S/d
Fonte: CARVALHO DIAS; Ob. Cit.; pg. 91-98

Miranda do Douro

Vila Real

Quadro 2 - Valor da Portagem, segundo o Foral de Miranda, para os diversos
produtos
Produto

Valor da Portagem, segundo o Foral de
Miranda
Carga sobre Besta
Carga sobre Besta
maior
menor

Pão cozido, queijadas, biscoitos, farelos, ovos, leite ou
derivados, prata lavada, pão de/para moinhos, canas
Isentos
vides, carqueija, tojo, palha, vassouras, retalhos de
pano, roupas feitas ou compradas
9 reais (+1 real por
Panos finos (seda, lã, algodão e linho)
arroba)
Bois e vacas
1 real
Carneiros, cabras, bodes, ovelhas, cervos, corças ou
2 ceitis
gamos
Cordeiros, borregos, cabritos e leitões (três cabeças
Sem portagem
ou menos)
Carne tratada por talhistas, coelhos, lebres,
Sem portagem
perdizes, patos, pombos, galinhas
Peças de couro
2 ceitis
Calçado

9 reais

Peles de cordeiro, de raposas e de martas
Cera, mel, azeite, sebo, unto, queijo seco, manteiga
salgada, pez, rezina, bréu, sabão de alcatrão
Mercearia e especiarias

9 reais

S/d

9 reais
9 reais

Metais e ferro lavrado

Isentos

Ferro grosso

4,5 reais
1 real (ou 5 ceitis de
meia arroba para
baixo)

Pescado e Marisco

4,5 reais (+1 real por
arroba)

Fruta seca (castanha verde e seca, nozes, ameixas,
figos passados, uvas, amêndoas, pinhões por britar, 3 reais
avelãs, bolotas, favas secas, mostarda e lentilhas)

S/d
S/d
S/d

(continuação na página seguinte)
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Quadro 2 - Valor da Portagem, segundo o Foral de Miranda, para os diverso
produtos (continuação)
Valor da Portagem, segundo o Foral de
Miranda
Produto
Carga sobre Besta
Carga sobre Besta
maior
menor
0,5 real (se abaixo de
Fruta verde e hortaliças (laranjas, cidras, pêras,
meia arroba, fica
S/d
cerejas, ervas verdes e figos)
isento)
Cavalos, rocins, éguas (com ou sem criação) e mulas 1 real e 5 ceitis
Asnos e Asnas
1 real
Escravos (com ou sem filhos as escravas)

1 real e 5 ceitis

Telhas e olaria

4 reais

Mós de barbeiro

2 reais

Mós de moinho
Mós de casca de azeite

4 reais
6 reais

Mós de mão para pão/mostarda

1 real

Tonéis, arcas e gamelas

5 reais

Tábuas

2 reais
2 reais (se carga
menor a 0,5 arrobas,
está isenta de
portagem)

Palmas e Espartos

2 reais (se carga
menor a 2,5 arrobas, o
comprador não paga)

2 reais

S/d

Fonte: CARVALHO DIAS, Ob. cit.; pg. 1-6

Duas notas ainda nos detêm no Foral de Miranda.
A primeira prende-se com a qualidade dos privilegiados, isentos, igualmente, de
obrigações de foro. Nesta, são abrangidos também os Eclesiásticos de todas as
Igrejas e Mosteiros, numa relação tradicional contemplada, em virtude do
reconhecimento dos soberanos pela acção enquadradora dos religiosos, não só, no
aspecto espiritual, mas também no papel cultural e de transmissão de
conhecimentos e, não menos considerável, enquanto sujeitos introdutores de
práticas produtivas inovadoras, a par de outras actividades, nas áreas debaixo da
sua autoridade, bem como nas regiões circundantes.
Uma segunda referência centra-se na chamada "pena de foral", que, nas
intenções modernizadoras desta reforma empreendida pelo Venturoso D. Manuel,
pretendia limitar as arbitrariedades dos senhores feudais. Assim, todo o donatário
que aplicasse valores de portagens ou outras coimas superiores aos estabelecidos
nas Cartas de Foral, incorreria em penas que poderiam atingir o degredo, multas
pesadas para a época (2000 reais) bem como a suspensão do direito de senhorio.
Em jeito de síntese, perante os atropelos que as antigas redacções dos forais
possibilitavam, bem como diante da inoperacionalidade da Lei, a administração
manuelina objectivou, com a Reforma empreendida em Trás-os-Montes e Alto
Douro, dinamizar os mercados e modernizar a estrutura do Estado numa procura
do reforço das Receitas do Erário Público, aproveitando o contexto monetário
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estável e reforçada, esta actividade, pelo conjunto legislativo enquadrador. Como
metas intermédias, surgem-nos, claramente, as necessidades de actualizar o
sistema fiscal, de conhecer a (in)eficiência dos instrumentos em vigor, de
regulamentar a prática comercial e, positivamente, discriminar os lugares segundo
ópticas territoriais delineadas.

Conclusão
A ocupação do território nacional, desde cedo, suscitou inquietação nos
governantes e demais decisores. Inicialmente, os senhores feudais procuraram
fixar as populações nos seus domínios. Socorreram-se, para esse efeito, de
mecanismos diversificados, patentes nos forais. Destacámos, neste caso, elementos
como uma mais equitativa distribuição do factor produtivo da terra, uma redução
espacial das coimas e multas, discriminações fiscais, distinções de direitos
inerentes e concessões de regalias de foro pessoal.
No entanto, ao longo da nossa Idade Média, por diversos motivos, como
situações onde imperava a prepotência dos delegados do rei e dos nobres,
deturpações da 'letra da lei' por parte dos donatários locais, diversos
obscurecimentos da interpretação e redacções enfermas, levaram à necessidade de
as anteriores medidas serem reformadas. Nesse propósito, o rei de Portugal, D.
Manuel I, empreendeu todo um esforço de reestruturação dos concelhos e de
dinamização da sua actividade económica, passando, por isso, a uma "Reforma" dos
Forais.
Trás-os-Montes foi então uma região particularmente consagrada nessa visão,
tendo havido uma tentativa de re-ordenamento territorial, de estímulo dos
mercados locais e de promoção dos produtos locais. Neste aspecto de estadista
moderno, o monarca recorreu a várias modalidades de incentivo: actualização do
sistema fiscal, teste à (in)eficiência dos instrumentos em vigor, regulamentação da
prática comercial e, positivamente, discriminação dos lugares segundo ópticas
territoriais delineadas.
Sentia-se, então, como ainda hoje, a necessidade de equilibrar um território
desarticulado. Se, na Idade Média, urgiam a clarificação de estabilidade territorial
e a possibilidade de prosperação das pessoas e dos grupos, nas áreas mais
afastadas das regiões mais férteis do território, em pleno século XVI, o delinear da
macrocefalia da capital, bem como a elevada dependência provocada pelo sector
comercial, tornavam premente a atenção sobre espaços alternativos e sectores sub-aproveitados. Nesses contextos, os forais, documentos complexos onde concorriam
pretensões de descentralização administrativa, de activação produtiva e de
propósitos de fixação populacional, revelaram-se os mecanismos privilegiados de
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actuação, bem como os de abrangência mais alargada e de efeitos mais
perduráveis.
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Perturbaciones asimétricas: un análisis
empírico para las regiones españolas
Adolfo Maza Fernández *

Resumen
Este trabajo trata de identificar el tipo de perturbaciones que han sufrido las
regiones españolas en las últimas décadas. Para ello, a partir de datos de VAB y
precios de cada región, se plantea un modelo representado en forma de espacio de
los estados, aplicándose el filtro de Kalman para identificar los componentes no
observables. La principal conclusión que se obtiene es que la mayoría de las
perturbaciones han sido de carácter simétrico, teniendo las perturbaciones
asimétricas un papel destacado en muy pocas comunidades. Asimismo, se concluye
que los efectos de los shocks son, en general, duraderos, y que parece que las
perturbaciones de oferta prevalecen, aunque muy ligeramente, sobre las de
demanda.

Abstract
The aim of this paper is to identify the kind of shocks that have been suffered
for the Spanish regions in the last decades. For this purpose, the study raises and
estimates a model on the basis of GAV and prices data for each region. The main
conclusion that we draw is that, in most cases, shocks have been symmetric, while
asymmetric shocks have had an important role only in a few regions. At the same
time, the results suggest that the effects of these shocks are, in general, lasting,
although a little bit more for supply than demand shocks.
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1 - Introducción
Desde que el Informe Delors diera el pistoletazo de salida al proceso de
formación de la Unión Monetaria Europea (UME), un gran número de cuestiones
han surgido en torno a la economía europea, una de las cuales es la que concierne
a la naturaleza de las perturbaciones a que están sometidos los países integrantes
de la Unión. A este respecto, hay unanimidad entre los distintos autores al afirmar
que, si la probabilidad de sufrir perturbaciones de carácter asimétrico 1 es pequeña,
el coste de la pérdida del tipo de cambio como instrumento de ajuste será reducido.
Sin embargo, si dicha probabilidad es alta y el país carece de otros instrumentos
de ajuste 2, este coste será elevado, y el balance neto del proceso de integración
probablemente resulte negativo.
No obstante, y aunque es cierto que el grado de simetría de una perturbación es
el principal factor del que depende el coste asociado a la pérdida del instrumento
cambiario, hay otras características que se deben considerar en el análisis del tipo
de perturbaciones sufridas por un país. La importancia de un shock no se cifra sólo
en el grado de simetría, sino también en su persistencia y su origen ( shock de
oferta o de demanda) 3.
Teniendo en cuenta lo que acabamos de señalar, un buen número de recientes
estudios han abordado, desde un punto de vista empírico, el análisis de los shocks ,
enfocándose, principalmente, en el carácter simétrico o asimétrico de los mismos 4.
La mayor parte de esta literatura se ha desarrollado, como era de suponer, en el
contexto de la UME. Ahora bien, aunque en términos teóricos existe un consenso
generalizado al afirmar que la probabilidad de sufrir perturbaciones asimétricas es
uno de los factores clave de los que dependen los costes asociados a un proceso de
integración monetaria, desde un punto de vista empírico no existe conformidad a
la hora de señalar la mejor forma de identificar este tipo de shocks , siendo varias
las metodologías empleadas con este fin 5.
En este artículo se examina, desde el punto de vista de las comunidades
autónomas españolas, la probabilidad de sufrir perturbaciones asimétricas –así
como su persistencia y origen-, utilizando para ello la metodología que se basa en
1
2

3

4

5

Entendiendo por éstas las que afectan de distinta forma a un país que al resto de miembros de la
Unión.
Los principales mecanismos de ajuste alternativos al tipo de cambio son, de acuerdo con la conocida
teoría de las Áreas Monetarias Óptimas, la flexibilidad salarial (un análisis para el caso español se
muestra en VILLAVERDE, 1999; MAZA, 2001b y 2002), la movilidad laboral (véase MAZA, 2001a) y
el federalismo fiscal.
Por ejemplo, y en relación con la persistencia de un shock, VON HAGEN y HAMMOND (1998)
postulan que, debido a la poca movilidad del trabajo que existe en Europa, la formación de la UME
agravará los efectos de los shocks transitorios (y asimétricos). Asimismo, DÍAZ (1998) pone de relieve
la importancia de analizar el origen de las perturbaciones -si se trata de shocks de oferta o demandadada su distinta incidencia sobre la inflación y el desempleo.
No obstante, al abordar esta cuestión hay que tener en cuenta que no existe una forma directa de
identificar si una perturbación es simétrica o asimétrica. En consecuencia, los trabajos se ven
obligados a recurrir a indicadores indirectos, indicadores que, tal y como recogen DE GRAUWE y
VANHAVERBEKE (1993) y BAYOUMI y EICHENGREEN (1993) entre otros, plantean el problema de
recoger al unísono los efectos de una perturbación y la respuesta dada a la misma.
En MAZA (2001a) se repasan, de forma sucinta, estas metodologías.
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el filtro de Kalman una vez se ha expresado el modelo en forma de espacio de los
estados. En concreto, se dividen las fluctuaciones acaecidas en producción y
precios en un componente común y uno específico, ambos sujetos a shocks ; se
obtienen, de este modo, los shocks comunes (es decir, que afectan a la totalidad de
las regiones) y los shocks específicos (que afectan a cada región por separado)
acontecidos en España en los últimos años. Así, en el apartado 2 se expone el
modelo empírico y se muestran los principales resultados, identificando un shock
común como un shock simétrico y un shock específico como un shock asimétrico 6.
Sin embargo, en los apartados 3 y 4 se analizan los posibles efectos asimétricos de
shocks comunes, y los posibles efectos simétricos de shocks específicos. Por último,
en el apartado 5 se sintetizan las conclusiones más relevantes.

2 - Naturaleza de las perturbaciones:
perturbaciones un análisis empírico
De acuerdo con lo mencionado en líneas precedentes, a continuación se muestra
el modelo utilizado para identificar las principales características de las
perturbaciones que se han producido en las regiones españolas en los últimos
años 7; posteriormente, se presentan los resultados obtenidos.

2.1 - El modelo empírico 8
En primer lugar, y antes de efectuar la descripción técnica del modelo, hay que
indicar que, en el proceso de estimación, se ha utilizado una serie temporal
extraída de la Fundación BBV y que comprende desde el año 1955 hasta el año
1997. Estas series son bienales, y para convertirlas en anuales se han empleado
dos técnicas alternativas: a) efectuar una simple interpolación lineal entre los
años anterior y posterior; b) realizar un spline para suavizar la serie 9. Los
resultados que se muestran son los que corresponden al segundo caso y las series
utilizadas son las de Valor Añadido Bruto (VAB) a coste de los factores en millones
de pesetas constantes de 1986 y de índices de precios implícitos en el VAB 10.

6

7
8
9

10

En principio, y dado que un shock común afecta a todas las regiones, se supone que tiene un carácter
simétrico; asimismo, y como un shock específico es característico de una comunidad en particular,
parece que posee un marcado carácter asimétrico.
Véase HARVEY (1989) para una descripción detallada del método de estimación.
La diagnosis del modelo se muestra en el anexo.
Esta técnica penaliza el no-suavizamiento. Una explicación detallada se recoge, por ejemplo, en
HARDLE et. al. (1999).
Los resultados obtenidos cuando realizamos una simple interpolación lineal no difieren en gran
medida de los que mostramos a continuación; si acaso, las principales diferencias se dan en lo
referente al origen, de demanda u oferta, de las perturbaciones.
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Seguidamente, y tras obtener series anuales, se ha desarrollado un modelo
(siguiendo a JANSSON, 1997 11) que analiza las fluctuaciones que han tenido lugar
en las distintas regiones. Como primer paso, ya que el objetivo es identificar las
perturbaciones, se ha extraído la tendencia de las series; en concreto, se ha
eliminado la misma a través de la diferencia de logaritmos 12.
Así, se denota por X it a las series -de producción y precios- para la región i en
el periodo t una vez eliminada su tendencia. A continuación, se separan estas
series en dos componentes no observables, uno común a todas las regiones - X
otro específico de cada una de ellas - X

E
it

C
t

-y

- ( ecuación de medida ):

X it = γ i X tC + X itE
El principal problema que subyace al realizar la estimación es que los dos
componentes en los que dividimos

X it no se pueden observar directamente. No

obstante, pueden, bajo ciertos supuestos, ser estimados; en este sentido, se supone
que ambos son totalmente independientes y, además, que se conoce su
comportamiento. Asimismo, se permite que tanto uno como otro estén sujetos a
shocks , o lo que es lo mismo, sean estocásticos; de esta forma, parece adecuado
considerar que el componente común refleja la importancia de los shocks
simétricos, mientras que el componente específico de cada región recoge la
importancia de los shocks asimétricos. En concreto, las estimaciones realizadas se
basan en el supuesto de que los componentes no observables siguen un proceso
autoregresivo (AR) de primer orden ( ecuación de transición ):

X tC = αX tC−1 + ε tC
X itE = β i X itE−1 + ε itE
donde

ε tC

y

ε itE

representan los shocks comunes (simétricos) y específicos

(asimétricos), respectivamente 13.
Además, se establece el supuesto de que los shocks siguen una distribución
normal con media cero y varianzas constantes. Unido a ello, y ya que se suponen
componentes independientes, se deduce que los shocks asimétricos se encuentran
incorrelacionados, por un lado, con el resto de shocks asimétricos ( Cov (ε itE , ε
0 para todo i ≠ j ) y, por otro, con los shocks simétricos ( Cov ( ε

E
it

,ε

C
t

E
jt

) =

) = 0

para todo i ).
11

12

CHAMIE et. al. (1994) también presentan, en este mismo contexto, un trabajo que se basa en un
modelo representado en forma de espacio de los estados y en el uso del filtro de Kalman.
Las series utilizadas son X it = [∆ log( VAB it ) − media ] y X it = ∆ 2 log( P it ) − media
para el

[

]

Valor Añadido Bruto (VAB) y el Índice de precios implícito en el VAB (P) respectivamente, donde ∆
es el operador de retardos.
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Pues bien, una vez escrito el modelo en forma de espacio de los estados, es
posible aplicar un algoritmo para realizar la estimación; en este caso, se ha
aplicado el filtro de Kalman, que es un proceso recursivo para computar el
estimador óptimo de los componentes no observables en el periodo t basándose en
la información disponible en ese periodo 14.
De acuerdo a este modelo se pueden identificar los tipos de shocks que han
experimentado las regiones españolas en las últimas décadas. En efecto, respecto a
su persistencia y por las propiedades de los procesos AR, sabemos que el valor de
los parámetros asociados a los retardos de la variable dependiente ofrece
información sobre el grado de permanencia de un shock . En este caso, como
tenemos un AR(1), el valor absoluto del parámetro asociado a este primer retardo
da una medida de la firmeza de las perturbaciones, siendo ésta mayor cuanto más
cercano a la unidad se encuentre este valor.
Pero, ¿cómo determinar la importancia que han tenido los shocks simétricos y
asimétricos? Para ello, y a partir de las expresiones del modelo, se ha realizado la
descomposición de la varianza de la serie original como sigue:

Var ( X it ) = γ i2Var ( X tC ) + Var ( X itE )
donde

Var ( X tC ) = Var (ε tC ) + α Cov( X tC , X tC−1 )
Var ( X itE ) = Var (ε itE ) + β i Cov( X itE , X itE−1 )
Así, y simplemente aplicando esta descomposición, se puede calcular el
porcentaje de las oscilaciones en X

it

que es explicado por shocks simétricos y

asimétricos, respectivamente.
Somos capaces de identificar, por lo tanto, shocks simétricos y asimétricos,
permanentes y transitorios. Pero aún falta, de acuerdo con lo que señalábamos en
la introducción, identificar si estos shocks son de oferta o de demanda. Pues bien,
y aunque el modelo en sí mismo no identifica –de forma directa- esta característica
de los shocks , parece claro que es posible obtener cierta información a través de los
términos de error. En efecto, se pueden descomponer las perturbaciones, tanto
comunes como específicas, en shocks de demanda y shocks de oferta. De este modo
se tiene, para el nivel de producción:

13
14

Si bien los apartados 3 y 4 se plantean si es oportuno identificar un shock común con un shock
simétrico y un shock específico con uno asimétrico.
El filtro de Kalman está formado por un conjunto de ecuaciones que permiten que un estimador sea
actualizado cuando la nueva observación está disponible. En primer lugar, se utilizan las ecuaciones
de predicción para obtener la predicción óptima de la próxima observación, dada la información de
que se dispone en ese momento. A continuación, se recibe la nueva información y, por medio de las
ecuaciones de actualización, se revisan las predicciones. Como resultado, se generan unas series de
errores de predicción, a partir de las cuales se construye la función de verosimilitud y se estiman los
parámetros.
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ε tC ( y ) = α y DtC + β y OtC
ε itE ( y ) = δ iy DitE + γ iy OitE
y para el índice de precios:

ε tC ( p) = α p DtC + β p OtC
ε itE ( p ) = δ i p DitE + γ ip OitE
donde D tC ( D itE ) representa los shocks de demanda simétricos (asimétricos) y

O tC ( O itE ) representa los shocks de oferta simétricos (asimétricos). Dado que estos
shocks son estructurales, entonces la Cov ( Z t , Y t ) = 0 para todo Z t ≠ Y t , donde
Z t , Y t = D tC , D itE , O tC , O itE .

Pues bien, para identificar este tipo de shocks hacemos el supuesto, de acuerdo
con la lógica económica, de que los shocks de demanda tienen el mismo efecto sobre
los precios y el output , mientras que los shocks de oferta tienen efectos de signo
opuesto. De este modo, y aunque se desconocen los parámetros asociados a los
shocks de oferta y de demanda, es posible al menos, dada su influencia sobre las
variables de interés, determinar su signo. Ya que en el nivel de producción un
shock , sea de oferta o de demanda, tiene el mismo efecto, se puede decir que

α y,β

y

oferta

> 0 ; δ i y , γ iy > 0 ; sin embargo, sobre el índice de precios los shocks de
y

de

demanda

α ,δ i > 0 ; β ,γ i < 0
p

p

p

p

15.

tienen

efectos

opuestos,

por

lo

que

Así, conociendo el signo de estos coeficientes, las

correlaciones entre los términos de error estimados en el modelo indican la
importancia de los shocks (tanto simétricos como asimétricos) de oferta y demanda,
ya que:

Cov(ε tC ( y ), ε tC ( p)) = α yα pVar ( DtC ) + β y β pVar (OtC )
Cov(ε itE ( y ), ε itE ( p)) = δ iy δ i pVar ( D Eit ) + γ iy γ ipVar (OitE )
2.2 - Principales resultados
Los resultados que se obtienen se muestran en el Cuadro 1. La primera
columna del Cuadro indica de qué manera el componente común afecta a las
fluctuaciones en el nivel de producción y precios de todas las comunidades
autónomas. Por razones técnicas, los resultados han sido normalizados, y la
sensibilidad de las fluctuaciones en el nivel de producción al componente común o
simétrico de la comunidad de Madrid ha sido fijada igual a la unidad y tomada
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como base; con otras palabras, un coeficiente estimado para cualquier comunidad
mayor (menor) que la unidad está indicando que dicha comunidad es más (menos)
sensible a shocks comunes que la comunidad madrileña. Asimismo, los valores
entre paréntesis reflejan los p-valores, que indican cuál es la probabilidad de
equivocarse si se rechaza la hipótesis nula; no obstante, pueden ser interpretados,
en este caso, como la probabilidad de que las regiones no se vean influenciadas por
el componente común (hipótesis nula), es decir, que sólo se caractericen por
fluctuaciones específicas de cada una de ellas 16.
Los resultados obtenidos ponen de relieve que los cambios en el componente
común afectan a todas las comunidades. Los coeficientes alcanzan cifras cercanas a
la unidad y la probabilidad de que el valor del coeficiente sea cero es
prácticamente nula en todos los casos (Asturias es la región en la que dicha
probabilidad es mayor, con un p-valor que ronda el 0,4 por ciento en el caso del
VAB) 17. Por lo tanto, parece que todas las comunidades reaccionan de forma
similar ante una perturbación de este tipo. En el siguiente apartado ahondamos en
este tema y tratamos de cuantificar hasta qué punto esta afirmación es correcta.

15

16
17

Un shock adverso, sea de oferta o demanda, provoca una caída del nivel de producción; sin embargo,
en el caso de los precios, un shock de oferta provoca un aumento y un shock de demanda una caída en
los mismos.
Los p-valores han sido calculados a través del test de cociente de verosimilitudes ( likelihood ratio
test ). Para la definición de este test remitirse, por ejemplo, a HARVEY (1990).
Si somos estrictos, esta afirmación no es correcta. El p-valor indica la probabilidad de equivocarse si
se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, lo correcto sería decir que la probabilidad de cometer un
error si rechazas que ese coeficiente es cero es casi nula. No obstante, a lo largo del trabajo vamos a
asimilar el valor del p-valor a la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula, aunque, como
hemos señalado, no sea del todo exacto, pues nunca se puede aceptar la hipótesis nula.
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Cuadro 1 - Parámetros del modelo

CC.AA

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)

Sensibilidad al
componente simétrico
Parámetro γ i

Persistencia de
Persistencia de
perturbaciones simétricas perturbaciones asimétricas
Parámetro β i
Parámetro α

VAB

Precios

VAB

Precios

VAB

Precios

1,11
(0)
1,34
(0)
0,72
(0,0039)
1,23
(0)
1,22
(0)
1,25
(0)
0,91
(0)
1,18
(0)
1,47
(0)
1,43
(0)
0,83
(0,0026)
1,10
(0)
1,00
(-)
1,04
(0)
1,23
(0)
1,18
(0)
0,98
(0)

0,93
(0)
0,79
(0)
0,61
(0,0007)
0,99
(0)
1,01
(0)
0,70
(0)
0,79
(0)
0,70
(0)
0,86
(0)
0,78
(0)
0,79
(0)
0,74
(0)
1,00
(-)
0,80
(0)
0,75
(0)
0,68
(0)
0,84
(0)

0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)
0,76
(0)

0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)
0,44
(0,0165)

0,54
(0,0157)
0,55
(0,0956)
0,63
(0,0005)
0,60
(0,0015)
0,66
(0,0003)
0,33
(0,1074)
0,38
(0,1527)
0,56
(0,0053)
0,46
(0,0367)
0,82
(0,0601)
0,53
(0,0067)
0,68
(0,0018)
0,70
(0,0010)
0,64
(0,0013)
0,52
(0,0061)
0,74
(0,0001)
0,66
(0,0008)

0,31
(0,1680)
0,02
(0,9356)
0,25
(0,2402)
-0,07
(0,7440)
0,10
(0,6415)
0,35
(0,1084)
0,16
(0,4076)
0,30
(0,1278)
0,08
(0,7347)
0,25
(0,2634)
-0,14
(0,5443)
-0,15
(0,5648)
0,46
(0,0090)
0,10
(0,5006)
0,11
(0,5188)
0,02
(0,9184)
0,10
(0,6324)

Fuente: Fundación BBV y elaboración propia.
Notas: Las cifras entre paréntesis representan los p-valores. Un p-valor indica el nivel de
significación al que se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula que estamos evaluando es:

Η0 : γ i = 0
Η0 : α = 0
Η 0 : βi = 0
Continuando con el Cuadro 1, la segunda y tercera columna del mismo reflejan
el grado de permanencia de una perturbación. En concreto, cuanto más cercano a
la unidad en términos absolutos se encuentre el coeficiente más persistentes son
dichas perturbaciones, mientras que un coeficiente de valor cero indica que las
perturbaciones son totalmente transitorias. A la vista de los resultados, se puede
concluir, por un lado, que las perturbaciones simétricas son, especialmente en el
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caso de la producción, bastante persistentes, es decir, que lleva tiempo retornar a
valores iniciales cuando se produce un shock 18. Por otro lado, y en relación con las
perturbaciones asimétricas, los resultados difieren dependiendo de la variable que
se considere, ya que este tipo de perturbaciones son mucho más persistentes en el
nivel de output de cada comunidad que en el índice de precios; en concreto, se
observa que, en el caso de la producción, la probabilidad de que sean totalmente
transitorias es muy reducida en las comunidades del País Vasco, Canarias y
Asturias, mientras que Castilla-León y Cantabria se encuentran en la vertiente
opuesta (con una probabilidad superior al 15 y el 10 por ciento, respectivamente);
asimismo, en lo relativo al índice de precios, es preciso señalar que Madrid es la
comunidad que muestra una mayor persistencia (la probabilidad de que sean
totalmente transitorios es inferior al 1 por ciento), seguida, a mucha distancia, por
Cantabria y Castilla-La Mancha, encontrándose en el lado opuesto las
comunidades de Aragón y el País Vasco, regiones en las que esa probabilidad es
superior al 90 por ciento.
Además, el modelo permite cuantificar, por medio de la descomposición de la
varianza apuntada con anterioridad, el porcentaje de las variaciones en el nivel de
output y precios de cada comunidad que puede ser explicado por shocks simétricos
y asimétricos. El Cuadro 2 sintetiza los resultados obtenidos y establece una
ordenación entre comunidades, de forma que la que tiene asociado un “1” es la
región con menor probabilidad de sufrir una perturbación diferenciada. Se observa
que los shocks simétricos son claramente más importantes para la mayoría de las
comunidades autónomas (en especial en lo que se refiere al índice de precios). Las
únicas en las que las perturbaciones asimétricas juegan un papel preponderante
son Asturias (tanto en producción como en precios) y Extremadura (en producción).
Sin embargo, en la vertiente opuesta se encuentran regiones en las que los shocks
asimétricos tienen un carácter residual: Comunidad Valenciana, Cataluña y
Aragón si nos centramos en la producción, y Cataluña, Comunidad Valenciana,
Madrid, Murcia y Aragón si lo hacemos en los precios.

18

La probabilidad de que el verdadero valor sea cero, es decir, de que los shocks sean totalmente
transitorios, es nula en el caso de la producción y escasamente superior al 1 por ciento en los precios.
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Cuadro 2 - Descomposición entre shocks simétricos y asimétricos
CC.AA.

Componente simétrico

Componente asimétrico

Ranking

VAB

Precios

VAB

Precios

VAB

Precios

Andalucía
Aragón

84,76

90,23

15,24

9,77

6

8

95,38

95,33

4,62

4,67

3

5

Asturias

39,71

49,21

60,29

50,79

17

17

Baleares

79,85

76,20

20,15

23,80

8

16

Canarias

70,07

88,36

29,93

11,64

13

12

Cantabria
Castilla-León

75,15

92,62

24,85

7,38

12

6

77,41

88,90

22,59

11,10

11

9

Castilla-La Mancha

78,39

88,83

21,61

11,17

9

10

Cataluña

95,92

98,19

4,08

1,81

2

1

C. Valenciana

97,13

98,07

2,87

1,93

1

2

Extremadura

47,43

83,53

52,57

16,47

16

14

Galicia

94,28

87,49

5,72

12,51

4

13

Madrid

69,88

97,53

30,12

2,47

14

3

Murcia
Navarra

77,74

95,47

22,26

4,53

10

4

81,99

88,46

18,01

11,54

7

11

País Vasco

59,87

82,03

40,13

17,97

15

15

86,84
Rioja (La)
Fuente: Idem. Cuadro 1

92,49

13,16

7,51

5

7

Nota: Las cifras vienen expresadas en porcentajes.

Por último, en relación con la tercera característica de los shocks
anteriormente planteada y como ya se ha indicado, cuando se trata de analizar los
tipos de shocks que afectan a una economía, el hecho de que una perturbación sea
de oferta o de demanda es un dato que conviene tener muy en cuenta; asimismo,
también se apuntó que una manera de identificar su origen es por medio del
análisis de las correlaciones entre los shocks en el nivel de producción e índice de
precios. Los resultados de este análisis son los que recoge el Cuadro 3. La primera
conclusión es que en España predominan las perturbaciones de oferta, más
dañinas para la economía que las sufre. Andalucía es la comunidad que presenta
una correlación más negativa (-0,67), seguida a cierta distancia por el País Vasco,
Castilla-León y Madrid. En la vertiente contraria, esto es, entre las regiones que
se caracterizan por haber sufrido perturbaciones de demanda, se encuentran
Extremadura y Valencia. Finalmente, para los shocks comunes parece que la
importancia de las perturbaciones de oferta y de demanda es muy parecida.
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3 - Shock común y ¿efectos asimétricos?
En todo el análisis efectuado hasta ahora se ha asimilado un shock común a un
shock simétrico. Sin embargo, es posible que la respuesta de cada comunidad a un
shock común no sea idéntica, sino que, sobre todo si presentan una estructura
productiva muy diferenciada, un mismo shock puede tener efectos dispares entre
las regiones 19. Por ello, vamos a tratar de evaluar hasta qué punto un shock común
puede comportarse como asimétrico, es decir, qué comunidades deben preocuparse,
además de por perturbaciones asimétricas, por los dispares efectos de
perturbaciones, a priori, simétricas. De acuerdo con lo que acabamos de indicar,
¿cuál es la situación de las regiones españolas?
Cuadro 3 - Shocks de oferta y demanda
CC.AA.

Coef. de correlación entre shocks

Componente común
Andalucía
Aragón

-0,67*

Asturias

-0,17

0,08
-0,19

Baleares

0,23

Canarias

-0,09

Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha

-0,32*

0,08
-0,15

Cataluña

0,25

C. Valenciana

0,31*

Extremadura

0,44*

Galicia

0,20

Madrid
Murcia

-0,29*
-0,21

Navarra

-0,14

País Vasco

-0,38*

Rioja (La)
Fuente: Idem. Cuadro 1

-0,22

Nota: Las cifras del Cuadro indican el coeficiente de correlación
entre shocks comunes y específicos del nivel de producción e índice
de precios. Los coeficientes señalados con un asterisco resultan
estadísticamente significativos a un nivel de confianza del 95%.

Para responder esta pregunta se ha repetido el proceso de estimación efectuado
en el apartado anterior, pero con la diferencia de que ahora se impone un mismo
coeficiente asociado al componente común para todas las regiones. Por lo tanto, se
estima la siguiente ecuación:
19

Asimismo, el mismo shock también tiene efectos distintos cuando hay poca similitud entre las
instituciones del mercado de trabajo de las economías sobre las que actúa (BLANCHARD y
WOLFERS, 1999).
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X it = γ X tC + X itE
Con ello, se obtiene la respuesta que, por termino medio, tiene nuestro país al
enfrentarse a un shock de este tipo (coeficiente γ ). Así, y una vez obtenida esta
respuesta, es posible aproximar los efectos asimétricos de un shock común
calculando la probabilidad de que la respuesta de cada una de las comunidades
autónomas - obtenida en el apartado anterior - sea la misma que la del conjunto
del país; con este objetivo, se ha estimado el modelo bajo la hipótesis nula de que
el coeficiente asignado a cada región ( γ i ) es el mismo que el que se obtiene cuando
se estima un solo coeficiente a escala nacional ( γ ). Así, cuanto mayor sea el pvalor obtenido, más homogénea será la respuesta de una comunidad respecto al
conjunto nacional, esto es, menor será la probabilidad de que un shock común se
comporte, de hecho, como asimétrico.
Pues bien, con arreglo a este enfoque, los resultados que se obtienen cuando se
establece la restricción de un solo coeficiente asociado al componente común para
todo el país se muestran en el Cuadro 4 20. En relación con el nivel de producción,
se observa que dicho coeficiente alcanza un valor de 1,20 y que el componente
común influye decisivamente en las oscilaciones en el nivel de output (la
probabilidad de que el coeficiente sea cero es nula). Asimismo, y como era de
esperar, los resultados en relación con la mayor o menor persistencia de un shock
se mantienen, a grandes rasgos, respecto al apartado anterior; Castilla-León y
Aragón son, claramente, las comunidades en las que los shocks asimétricos tienen
un carácter más ocasional (la probabilidad de que sean totalmente transitorios
supera el 20 por ciento), mientras que las regiones en las que las perturbaciones
son más persistentes son el País Vasco y La Rioja.
En cuanto al nivel de precios, el Cuadro 4 muestra que, analizando las
comunidades en conjunto, el componente común afecta claramente a su evolución
(coeficiente de 0,79 con una probabilidad nula de ser igual a cero). Respecto a la
duración de los shocks los resultados, básicamente y al igual que en el caso
anterior, se mantienen, siendo Madrid y, en menor medida, Castilla-La Mancha las
regiones que, en principio, más deben preocuparse por la persistencia de shocks
asimétricos, al tiempo que en Cataluña y Aragón estos shocks son totalmente
transitorios (con una probabilidad superior al 95%).
Una vez estimado el modelo de esta forma, se puede aproximar la probabilidad
de que una perturbación común tenga efectos dispares en las regiones españolas:
basta con comparar la respuesta de cada comunidad con la que se obtiene para el
conjunto del país. Los resultados obtenidos se recogen en el Cuadro 5, a partir de
los cuales se ponen de manifiesto varias circunstancias que se resumen a
continuación.
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Cuadro 4 - Parámetros del modelo restringido

CC.AA

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)

Sensibilidad al
componente simétrico
Parámetro γ

Persistencia de
Persistencia de
perturbaciones simétricas perturbaciones asimétricas
Parámetro α
Parámetro β i

VAB

Precios

VAB

Precios

VAB

Precios

1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,00
(-)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)
1,20
(0)

0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)
1,00
(-)
0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)
0,79
(0)

0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)
0,77
(0)

0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)
0,45
(0,0139)

0,55
(0,0150)
0,28
(0,2228)
0,56
(0,0018)
0,59
(0,0019)
0,66
(0,0002)
0,35
(0,0709)
0,23
(0,2875)
0,56
(0,0037)
0,61
(0,0027)
0,59
(0,0047)
0,54
(0,0057)
0,64
(0,0040)
0,69
(0,0008)
0,59
(0,0024)
0,53
(0,0054)
0,73
(0)
0,77
(0)

0,23
(0,2968)
0,01
(0,9501)
0,18
(0,3932)
0,07
(0,7280)
0,18
(0,3259)
0,27
(0,1785)
0,17
(0,4016)
0,36
(0,0766)
-0,01
(0,9597)
0,22
(0,3192)
-0,14
(0,5238)
-0,24
(0,2478)
0,49
(0,0065)
0,10
(0,5060)
0,08
(0,6071)
-0,06
(0,7049)
0,08
(0,6954)

Fuente: Idem. Cuadro 1
Notas: Las cifras entre paréntesis representan los p-valores. Un p-valor indica el nivel de
significación al que se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula que estamos evaluando es:

Η0 : γ = 0
Η0 :α = 0
Η0 : βi = 0
En relación con el nivel de producción, la primera columna de este Cuadro
muestra que parece ser Asturias (con una probabilidad del 12%), seguida por
Cataluña, Extremadura, Castilla-León y Valencia, quien tiene una respuesta más
heterogénea respecto al conjunto del país; éste es un dato poco alentador para esas
comunidades, ya que parece que no sólo han de temer las consecuencias de
eventuales perturbaciones asimétricas, sino que los shocks aparentemente
20

Obviamente, y para poder comparar estos resultados con los que se obtenían en el apartado anterior,
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simétricos – por ser comunes al resto de regiones- también tienen efectos
diferenciados en su seno. Sin embargo, las regiones en las que el efecto de un
shock común parece más acorde con el experimentado a nivel nacional son el País
Vasco, Castilla-La Mancha y Canarias (con una probabilidad superior al 90%).
Por otro lado, y como pone de relieve la segunda columna del Cuadro 5, en lo
que se refiere al índice de precios las regiones cuya respuesta es más heterogénea
respecto al conjunto nacional son Canarias (probabilidad apenas superior al 1 por
ciento), Cataluña, Cantabria y Andalucía. Sin embargo, la sensibilidad de las
comunidades de Aragón, Extremadura y Castilla-León al componente común es
similar a la que presenta España en su conjunto.
Cuadro 5 - Shock común y ¿efectos asimétricos?
CC.AA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)

VAB

PRECIOS

1,11
(0,7371)
1,34
(0,5127)
0,72
(0,1221)
1,23
(0,8549)
1,22
(0,9110)
1,25
(0,7942)
0,91
(0,2636)
1,18
(0,9385)
1,47
(0,2289)
1,43
(0,2763)
0,83
(0,2486)
1,10
(0,6390)
1,00
(-)
1,04
(0,5128)
1,23
(0,8161)
1,18
(0,9466)
0,98
(0,3392)

0,93
(0,0878)
0,79
(0,9741)
0,61
(0,2505)
0,99
(0,1391)
1,01
(0.0185)
0,70
(0.0858)
0,79
(0,9604)
0,70
(0,1081)
0,86
(0,0762)
0,78
(0,8413)
0,79
(0,9638)
0,74
(0,5109)
1,00
(-)
0,80
(0,8436)
0,75
(0,6018)
0,68
(0,1628)
0,84
(0,4307)

Fuente: Idem. Cuadro 1
Notas: Las cifras entre paréntesis representan los p-valores. Un p-valor indica el
nivel de significación al que se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula que
estamos evaluando es:

Η 0 : γ i = 1,20
Η 0 : γ i = 0,79
imponemos que el coeficiente de la comunidad de Madrid sea igual a la unidad.
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En definitiva, y si consideramos conjuntamente ambas variables, no podemos
rechazar, en la mayoría de los casos, la hipótesis nula de que los shocks comunes
tienen efectos simétricos entre las regiones españolas. No obstante, y sobre todo en
algunos casos puntuales – en especial en el índice de precios-, no se puede ni debe
soslayar la posibilidad de que una perturbación común tenga efectos asimétricos.

4 - Shock específico y ¿efectos simétricos?
En el apartado 2 de este artículo dividimos las fluctuaciones que han tenido
lugar en todas las regiones españolas en un componente común y un componente
específico, ambos sujetos a shocks , identificando los shocks asimétricos con los que
se producían en el segundo de estos componentes. Sin embargo, y adaptando un
trabajo de KARRAS (1996) al contexto regional, podemos plantearnos si existe la
posibilidad de que los shocks específicos de cada comunidad no se comporten,
efectivamente, como asimétricos. Así, podría ocurrir que las perturbaciones
acaecidas en cada comunidad a título particular estuviesen alta y positivamente
correlacionadas entre sí, de modo que, en última instancia, sus efectos sobre las
comunidades que las sufren no sean muy dispares.
De acuerdo con esto, se ha calculado el coeficiente de correlación entre los
shocks específicos de todas las regiones - entre pares de las 17 comunidades-, con
el objetivo de evaluar en qué medida estos shocks pueden tener efectos simétricos
sobre las regiones. Los valores obtenidos aparecen reflejados en el Cuadro 6
(producción) y 7 (precios).
En lo relativo al índice de precios de cada comunidad, hay que señalar (Cuadro
7) que un mayor número de coeficientes resultan significativos y que, a diferencia
de antes, sí que hay un predominio de los que tienen signo negativo sobre los
positivos, con lo que podríamos afirmar, con la debida cautela, que los shocks
específicos tienen un marcado carácter asimétrico. Asimismo, parece que es
Castilla-La Mancha la región en la que este tipo de shocks tienen mayores efectos
asimétricos con respecto al resto del país.
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Cuadro 6 - Shock específico y ¿efectos simétricos? (VAB)
and ara
and
ara
ast

ast

bal can cant

cl

cm

cat

cv

ext

gal mad mur nav

pv

rio

1,00
-0,31*

1,00

-0,41* 0,39*

1,00

bal

0,03

0,11

0,29* 1,00

can
cant

0,00

0,06

0,02

0,20

1,00

-0,22

0,03

0,17

0,06

-0,23

cl

0,22

-0,04

0,14

cm

0,49*

-0,12

-0,10 -0,38*

cat

0,17

-0,05

-0,02

cv

0,08

1,00

-0,34* 0,31* -0,28*

1,00

-0,24

0,60*

0,39* -0,51*

0,20

-0,42* -0,50*

1,00

-0,17 -0,32*

0,14

-0,19

0,17

-0,31*

0,21

ext
gal

0,43*

0,07

-0,04

-0,20

0,58* -0,34* 0,62*

0,55* -0,30* -0,25

1,00

0,23

-0,04

-0,09 -0,48*

0,10

-0,02

0,38*

0,59* -0,53*

0,21

0,17

1,00

mad

-0,06

-0,10

0,51*

0,10

0,09

0,00

0,40*

-0,01

0,22

-0,41*

0,25

-0,29*

mur

0,24

-0,06

0,14

-0,24

0,18

-0,10

0,37*

0,56*

-0,13 -0,27* 0,31*

0,33*

nav

-0,07

0,22

-0,01

-0,04 -0,46*

0,12

-0,20 -0,34*

pv

-0,24

0,09

0,28*

0,06

-0,69*

0,20

-0,14 -0,40* 0,54*

0,02

-0,29*

rio 0,00 0,36* -0,07 -0,24
Fuente: Idem. Cuadro 1

0,22

0,01

1,00

0,02

0,20

0,23

1,00

-0,08 -0,38* -0,03

1,00
0,17

-0,10 -0,50* -0,30* 0,38*

-0,18 -0,29*

0,08

0,30*

1,00

-0,14 -0,35*

-0,14

1,00

-0,21

0,65*

1,00

0,13

0,41*

0,08

1,00

Nota: Los coeficientes señalados con un asterisco resultan estadísticamente significativos a un
nivel de confianza del 95%

Cuadro 7 - Shock específico y ¿efectos simétricos? (precios)
and ara

ast

bal can cant

and
ara

-0,47*

1,00

ast

0,26

-0,28*

bal
can

0,05

0,37* -0,43*

0,18

-0,54* 0,38* -0,66*

cant

-0,15

0,35*

cl

cl

Cm cat

cv

ext

gal mad mur nav

pv

rio

1,00

1,00

-0,08

1,00
1,00

0,43* -0,68*

1,00

0,55* -0,41* 0,58* -0,54* 0,56* -0,41*

1,00

cm

0,38* -0,44* -0,07

cat

-0,08

cv
ext

-0,40* 0,38*

-0,13

-0,16

-0,48*

-0,46* -0,16

gal

0,28*

-0,25

0,57*

0,62* -0,28* 0,71* -0,58*

0,24

-0,54* -0,59*

-0,06

0,08

-0,32* -0,47*

0,01

1,00

0,08

-0,25 -0,36* -0,15

-0,08

0,64*

-0,41* 0,84* -0,59* 0,65* -0,64* 0,35* -0,64* -0,37* 0,72*

0,27*

0,14

1,00

mad

-0,31* -0,16 -0,54*

0,01

-0,18

0,05

0,36*

0,12

mur

0,59* -0,64* 0,36*

-0,21

0,67* -0,59* 0,58*

nav

0,00

-0,05 -0,42* 0,45*

0,05

-0,24

-0,03

-0,08

pv -0,27* 0,25 0,08 0,09
rio -0,68* 0,14 -0,32* -0,14
Fuente: Idem. Cuadro 1

1,00

-0,08 -0,52* -0,28*

-0,02

-0,05 -0,32*

0,14

0,39* -0,37* -0,06

1,00

0,12

0,15
-0,27*

-0,27* -0,32*
0,10

1,00

-0,02 -0,61* -0,26*

0,27* -0,34* -0,29* -0,19

-0,56* 0,47* -0,28* -0,23
0,13

1,00

0,36*

1,00

-0,17

0,16

-0,39*

0,13

0,07

-0,73* 0,62*

1,00
1,00

0,21

0,17

-0,37*

0,07

0,14

1,00

Nota: Los coeficientes señalados con un asterisco resultan estadísticamente significativos a un
nivel de confianza del 95%
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5 - Conclusiones
En este artículo se ha analizado si la posibilidad de sufrir perturbaciones
asimétricas - permanentes y de oferta o demanda - en las regiones españolas es
muy elevada. Obviamente, y dado el notable cambio institucional que supone la
formación de la UME, entra en juego, al afrontar esta y otras cuestiones, la
conocida “crítica de Lucas”, pero, como también es evidente, la única forma de
hacerlo es estudiando la experiencia pasada que, de cualquier modo, sí que
estimamos de gran ayuda, así como una buena guía para anticipar qué puede
deparar el futuro 21.
El análisis efectuado ha permitido, en primer lugar, comprobar que las
perturbaciones que han sufrido las regiones españolas en el periodo 1955-1997 han
sido, en su mayoría, de carácter simétrico, jugando las perturbaciones asimétricas
un papel destacado en pocas comunidades. Asimismo, y de forma más precisa, se
concluye que Asturias, Extremadura y el País Vasco son las regiones que han
sufrido, durante las últimas cuatro décadas, perturbaciones diferenciadas o
asimétricas más acentuadas. Además, el análisis sobre la persistencia de los
shocks pone de relieve que sus efectos son, en general, duraderos, aunque mucho
más en el nivel de producción que en el índice de precios de cada región. Por otro
lado, y respecto al origen de estas perturbaciones, se concluye que en España
predominan, si bien ligeramente, las de oferta sobre las de demanda. Asimismo, se
ha advertido que los shocks comunes pueden tener efectos asimétricos, sobre todo y
considerando conjuntamente producción y precios, en las comunidades de Asturias,
Cataluña y La Rioja. Por último, y respecto a los posibles efectos simétricos de los
shocks específicos de cada comunidad, el análisis efectuado muestra que este tipo
de shocks tiene un mayor carácter asimétrico en los precios que en la producción.
En suma, y a la vista de estos resultados, puede concluirse que la probabilidad
de que las regiones españolas se enfrenten a perturbaciones asimétricas en el
futuro no se presenta muy elevada. La implicación de este resultado es clara: no
parece que la pérdida de herramientas de política económica que conlleva la UME,
tales como las modificaciones en el tipo de cambio y la autonomía en la política
monetaria, vaya a ser especialmente relevante entre las regiones españolas. Sin
embargo, no se debe olvidar que estas perturbaciones pueden, bajo ciertas
circunstancias, producirse, por lo que medidas de política económica que lleven a
cabo reformas en la estructura productiva regional (factor del que, según la teoría
económica, depende principalmente la probabilidad de sufrir shocks asimétricos)
serían adecuadas para minimizar este tipo de perturbaciones en nuestro país.
21

En la terminología de FRANKEL y ROSE (1997) y FRANKEL (1999), la probabilidad de sufrir
perturbaciones asimétricas es endógena, por lo que se ha de plantear si la misma se verá aumentada
o disminuida en la UME. Aunque desde el punto de vista teórico hay argumentos en ambos sentidos
(véase MAZA, 2001a), estos autores han realizado un estudio empírico y concluido que, a mayor grado
de integración comercial, menor probabilidad de sufrir shocks de carácter asimétrico. Un análisis
empírico, adaptado al caso español y a escala regional, se muestra, asimismo, en MAZA (2001a),

488

Referencias bibliográficas
BAYOUMI, T. y EICHENGREEN, B. (1993), “Shocking aspects of European
Monetary Unification”, en GIAVAZZI, F. y TORRES, F. (eds.), The trasition to
economic and monetary union in Europe , Cambridge University Press, Cambridge,
U.K.
BLANCHARD, O. y WOLFERS, J. (1999), “The role of shocks and institutions
in the rise of European unemployment: The aggregate evidence”, Working paper
nº 7284, National Bureau of Economic Research (NBER).
CHAMIE, N.; DESERRES, A. y LALONDE, R. (1994), “Optimum currency areas
and shock asymmetry”, Working paper 94-1, Bank of Canada.
DE GRAUWE, P. y VANHAVERBEKE, W. (1993), “Is Europe an optimum
currency area?: evidence from regional data”, en P. MASSON and M. TAYLOR
(eds.), Policy issues in the operation of currency unions , CUP, Cambridge.
DÍAZ, M. (1998), “Efectos de la coordinación internacional de la política
monetaria en presencia de perturbaciones asimétricas”, Documento de trabajo
9815, Universidad Pública de Navarra.
FRANKEL, J. (1999), “No single currency regime is right for all countries or at
all times”, Working paper nº 7338, National Bureau of Economics Research
(NBER).
FRANKEL, J. y ROSE, A. (1997), “Is EMU more justifiable ex post than ex
ante?”, European Economic Review , vol. 41, 3-5, pp. 753-760.
HARDLE, W.; MÜLLER, M.; SPERLICH, S. y WERWATZ, A. (1999), A course
on non - and semiparametric modelling , Humboldt- Universität zu Berlin.
HARVEY, A. (1989), Forecasting, structural time series models and the Kalman
filter , Cambridge University Press, Cambridge.
HARVEY, A. (1990), The econometric analysis of time series , Philip Allan.
JANSSON, P. (1997), “How large is the risk of asymmetric shocks for Sweden?”,
Swedish Economic Policy Review , nº 4, pp. 447-486.
KARRAS, G. (1996), “Is Europe an optimum currency area? Evidence on the
magnitude and asymmetry of common and country-specific shocks in 20 European
countries”, Journal of Economic Integration , vol. 11, nº 3, pp. 366-384.
MAZA, A. (2001a), “Las disparidades regionales en España: Efectos de la
integración en la Unión Monetaria Europea”, Tesis Doctoral , Universidad de
Cantabria.
MAZA, A. (2001b), “España en la Unión Monetaria Europea: la flexibilidad
regional de los salarios”, VIIIth National Meeting of APDR .
MAZA, A. (2002), “Flexibilidad regional de los salarios en España y Unión
Monetaria Europea”, Economía Aragonesa , nº 17 (en prensa).

concluyendo que la UME no aumentará la probabilidad de sufrir shocks asimétricos, pudiendo incluso
reducirla.

489

VILLAVERDE, J. (1999), “Dispersión y flexibilidad regional de los salarios en
España”, Papeles de Economía Española , nº 80, pp. 171-184.
VON HAGEN, J. y HAMMOND, G. W. (1998), “Regional insurance against
asymmetric shocks. An empirical study for the European Community”, The
Manchester School , vol. 66, pp. 331-353.

Anexo:
Anexo diagnosis del modelo
Dejando de lado la descripción técnica del modelo, es muy importante analizar
sus propiedades estadísticas, ya que si el modelo está incorrectamente especificado
los resultados carecen, obviamente, de fiabilidad. A este respecto, se ha realizado
la diagnosis del modelo constatando si los términos de error siguen una
distribución normal, se encuentran serialmente incorrelacionados y son
homocedásticos. Asimismo, también se realiza un test de parámetros constantes.
Pues bien, tal y como se muestra en el Cuadro AX.1, los resultados obtenidos son
bastante satisfactorios, siendo la probabilidad de correcta especificación
claramente mayor del 25 por ciento en muchos casos, y sólo en unos pocos hay que
reducir el nivel de significación por debajo del 5 por ciento para no rechazar la
hipótesis de que el modelo está correctamente especificado. Por lo tanto, no parece
haber indicios suficientes para temer que el modelo esté incorrectamente
especificado.
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Cuadro AX.1 - Contrastes de especificación del modelo
CC.AA.
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)

Normalidad
0,21
(0,90)
4,34
(0,12)
4,14
(0,13)
5,69
(0,06)
3,87
(0,14)
3,42
(0,18)
9,87
(0,01)
1,20
(0,55)
3,84
(0,15)
1,63
(0,44)
7,22
(0,03)
0,16
(0,92)
2,61
(0,27)
0,41
(0,81)
1,08
(0,58)
0,19
(0,91)
3,88
(0,14)

5,78
(0,06)
2,82
(0,25)
0,08
(0,96)
7,93
(0,02)
2,86
(0,24)
1,31
(0,52)
0,47
(0,80)
1,71
(0,43)
2,43
(0,30)
2,45
(0,29)
5,51
(0,06)
6,46
(0,04)
0,86
(0,65)
3,59
(0,17)
1,16
(0,56)
2,15
(0,34)
1,64
(0,44)

Correlación
6,22
(0,19)
4,39
(0,36)
12,11
(0,02)
3,08
(0,55)
6,39
(0,17)
19,28
(0,00)
15,03
(0,01)
9,23
(0,06)
4,88
(0,30)
5,63
(0,23)
6,86
(0,14)
10,42
(0,04)
17,26
(0,01)
7,11
(0,13)
4,83
(0,31)
2,97
(0,56)
4,34
(0,36)

2,60
(0,63)
3,75
(0,44)
13,34
(0,01)
14,35
(0,01)
7,70
(0,10)
3,07
(0,55)
5,83
(0,25)
2,48
(0,65)
4,25
(0,37)
2,49
(0,65)
3,41
(0,49)
5,36
(0,25)
4,88
(0,30)
3,27
(0,51)
7,26
(0,12)
8,81
(0,07)
3,63
(0,46)

Heterocedasticidad
1,01
(0,32)
1,24
(0,26)
0,67
(0,41)
0,05
(0,82)
0,01
(0,95)
2,22
(0,14)
3,69
(0,06)
1,52
(0,22)
0,79
(0,38)
1,83
(0,18)
0,11
(0,74)
4,85
(0,03)
2,72
(0,10)
1,52
(0,22)
8,97
(0,01)
2,71
(0,10)
3,21
(0,07)

1,88
(0,17)
4,50
(0,04)
0,26
(0,61)
1,72
(0,19)
2,94
(0,09)
5,98
(0,02)
1,86
(0,17)
2,81
(0,09)
3,32
(0,07)
2,97
(0,09)
0,72
(0,40)
0,68
(0,41)
2,59
(0,11)
2,14
(0,14)
1,38
(0,24)
0,70
(0,40)
2,60
(0,11)

Parámetros
constantes
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Nota: Las cifras entre paréntesis son los p-valores, que indican el nivel de significación al que se
rechaza la hipótesis nula. Las hipótesis nulas contratadas son:
Η 0 : normalidad,

Η 0 : no correlación serial,
Η 0 : no heterocedasticidad.
En concreto, el test para normalidad es el test de Doornik y Hansen. El contrate de correlación
efectuado es el contraste de Ljung y Box, basado en cinco autocorrelaciones. El test de
heterocedasticidad es el contraste ARCH de Engle basado en un término ARCH bajo la hipótesis
alternativa. Por último, el contraste de parámetros constantes es el contraste, denominado
CUSUM, elaborado por Brown, Durbin y Evans, indicando el símbolo “si” que la hipótesis nula no
puede ser rechazada al nivel de 5 por ciento.
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Abstract
This paper deals with three relevant questions for the European Union: the
degrees of regional inequality, polarisation and mobility in the per capita regional
income distributions between 1980 and 1996. Using different techniques, the paper
shows that inter-regional inequality has slightly decreased, there is no apparent
polarisation and the degree of mobility is relatively high. Despite this, the speed of
all these three aspects has declined over time, which is interesting for polarisation
but raises some worries about convergence and mobility for the future.
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1 - Introduction
Regional disparities in the European Union (EU) have been a subject of great
interest and debate since, at least, the early seventies. In fact, the extent of these
disparities was the main reason to establish the ERDF in 1975 and the European
regional policy. Although most of the studies agree that regional disparities in the
EU decreased during the sixties and seventies, it is also widely admitted that
there has been little progress since then and that its actual degree is too high.
Furthermore, there are some concerns that regional disparities in the EU may
increase in the near future as a result of both the widening and deepening of the
integration process.
Along with the new developments of the theory of economic growth questioning
the relevance of automatic spatial convergence, the European integration process
itself has encouraged the research on regional convergence. This paper, inserted in
this fruitful tradition, tries to identify some of the most relevant features of the
economic evolution of the European regions between 1980 and 1996. To accomplish
this aim, the statistical information used comes from the REGIO and CRENoS
databanks and refers to 141 European regions, both NUTS 2 and NUTS 1 (See
appendix for the whole list of regions); the key variable of the analysis is per
capita GDP expressed in purchasing power standards.
The remainder of the paper is organised as follows. Section 2 analyses the level
and recent evolution of regional inequalities in the EU. Section 3 examines the
external shape of the European regional income distribution, while section 4 deals
with its dynamics. A final section summarises the main conclusions.

2 - Regional disparities in the EU
According to the latest Eurostat release (February 2002), averaging over the
years 1997-1999 and taking into consideration purchasing power standards, per
capita GDP of the richest region in the EU, Inner London, was 4.7 times higher
than that in the poorest regions, Ipeiros, Reunion and Guayana. This is a fairly
large number that roughly illustrates the actual extent of regional inequalities in
the EU. Other official publications by the European Commission show that, during
the last ten years, the extent of these disparities has not changed very much and
that the mobility in the income distribution has been quite low; in fact the ranking
of the ten (twenty five) most and least prosperous regions is, nowadays, roughly
the same as a decade ago.
Although important, these conclusions need to be somehow qualified, because
they are critically dependent on three factors: the period under study, the number
of regions considered in the analysis and the statistic indicators used to measure
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inequality. It is then necessary to deal more in-depth with regional inequalities in
the EU and this is done through the computation of some inequality indicators
(Gini, Theil and Atkinson, with different degrees of poverty aversion). The results
(Table 1) permit to highlight two main conclusions. The first, that the degree of
inequality in the regional per capita income (GDP) distribution in the EU shows a
clear-cut reduction. Nevertheless, the strength of this reduction is too varied, the
lowest rate realised by the Gini index (with a fall equal to 9.3%) and the highest
rate corresponding to the Atkinson index A(2), with a fall equal to 26,5%. The
second conclusion is that although there is an apparent similarity in the
inequality reduction processes, as shown by all the indices (Figure 1), the
evolution has not been uniform at all over time: in particular the highest volatility
is associated to some Atkinson indices, mainly those displaying a higher poverty
aversion, A(50) and A (100).
Spatial disparities in the EU are higher inside countries than among them. As
the Theil index is additively decomposable, we have used it to show which part of
the European regional inequality is due to the inequality among countries
(external inequality) and which one comes from the inequalities inside countries
(internal inequality). The results (Table 2) show that about three fourths of total
inequality originates within each country and that just one fourth comes from the
external inequality. These results support the idea of a European regional policy.
At the same time, Table 2 shows that the decrease in the global inequality index
has been achieved thanks to both the reduction of the internal and external
inequalities. Nevertheless, this has been attained to a major extent due to the
reduction of external inequality (the fall was of 41.3%) rather than that of internal
inequality (the fall was 10.5%), which means that the convergence process was
stronger among countries than among regions in each country. As a result of this
evolution, internal inequalities have gained weight in the global inequality; to say
in a different way, this implies that the richest regions of the poorest countries
have been the main contributors to the decline of the European regional
inequality.
Even though the general trend of European regional inequality is a decreasing
one, Figure 1 also shows the existence of some cyclical movements around it. Are
these ups and downs someway linked to the evolution of GDP in the EU? A well
known hypothesis maintains that spatial inequalities go hand in hand with the
rate of growth of economic activity: inequalities increase during expansions and
decrease during contractions or periods of stagnating activity. Has this been
happening in the EU? To give a simple answer to this question we have regressed
the degree of regional inequality (as measured by the Theil index) on the growth of
GDP in the EU. The results obtained
Theil t = 0,03276 + 0,00042 ∆ PIB t, t - 1
(30,5)

(2,8)

R 2 = 0,35

(t statistics in brackets)

494

show that the hypothesis of a positive nexus between both elements cannot be
rejected. Thus, as much as the economic cycle can be smoothed in the EU, a
reduction of cyclical movements in the general tendency of reduction of the
European regional inequality can also be expected.
Taking into account that in the EU coexist very different regional situations,
we have also studied how the convergence process has taken place. For this, we
have considered seven groups of regions according to their per capita GDP in 1980,
being the EU average equal to 100: 1<50%; 50 ≥ 2>75%; 75 ≥ 3>90%; 90 ≥ 4>110%;
110 ≥ 5>130%; 130 ≥ 6>150%; 7 ≥ 150% 1. The results obtained for the Theil index
(Figure 2) show that, except for group 4, regional inequality has increased. As a
consequence, the fall in the overall regional inequality has its roots in the fall of
inter-group inequality. Furthermore, according to GARCIA GRECIANO (1997) we
have calculated the inter-groups inequality as the difference between the overall
and intra-group inequalities, the latter computed as the simple average of the
inequality in the seven groups previously mentioned. The results (see Figure 2
again) show that the bulk of overall inequality (between 81 and 94%) is due to
inter-groups inequality.
Finally, another interesting point that emerges when dealing with regional
inequalities in per capita GDP is whether there is any association between this
variable and the degree of regional concentration of GDP. This is a relevant point
since it is not the same for the reduction in the overall inequality index to come,
for instance, from loosing population the poorest regions than from a relative
lower rate of economic growth in the richest regions.
In the EU, leaving aside some particular situations (i.e. Darmstadt and
Luxemburg on the positive side and Asturias on the negative one), convergence or
reduction of overall regional inequality has not implied relevant shifts in the
regional distribution of output and population. The Gini-Hirschman 2 concentration
index shows (Table 3) that changes have been very modest (0.20% for output and
0.29% for population) and that the indices have also been very stable over time:
the coefficient of variation for both variables is very low. This means that,
contrary to what happened in previous years, European regional convergence in
the eighties and the first half of the nineties has not taken place at the expense of
depopulation of the least developed regions.

1

This partition is more illustrative of the European situation than the conventional one which
considers only five intervals, <75, 75-90, 90-110, 110-125 y >125.

2

The Gini-Hirschman index is given by the expression
Ci =

[∑

(

)

]

2 1/2
i Xi / X

where X represents the variable under consideration (GDP and population in our case) and the subindex i denotes the European regions.
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3 - Per capita income distribution in the EU. Is there
any polari
polarisation?
Conventional inequality indicators (Gini, Theil, Atkinson) mainly capture the
spread of an income distribution, underlying only the deviations from the global
average and ignoring whether, or not, there is clustering around different local
poles. On the contrary, polarisation places more emphasis on clustering, so as to
compare the homogeneity of a group with the overall heterogeneity of a given
population.
A simple way to deal with the potential existence of regional polarisation in the
EU is through the estimation of density functions for the regional distribution of
per capita GDP. Figure 3 plots simple and weighted density functions for four
selected years estimated using a gaussian kernel with bandwidth selected as in
SILVERMAN (1986). A straightforward visual inspection of these functions shows
that our main and previous conclusion –decreasing inequality or convergence in
regional per capita income across the EU- is also supported in this analysis. First
of all, the ratio between the extreme values of the distribution has declined over
time; that is, the spread of relative incomes has decreased. Secondly, the external
shape of the distribution for the relative incomes shows a clear unimodality
situation when dealing with simple density functions. On the contrary, when
dealing with weighted density functions, an incipient bimodality, or polarisation
in two groups, can be observed: the first group refers to regions with a per capita
GDP similar to the mean (which, once again, implies convergence) while the
second group is made up of regions with very high relative income levels. Thirdly,
density functions are lightly skewed to the right, although, in general terms, the
degree of skewness has declined over time. And finally, given that the probabilistic
mass has been shifting little by little to the right, not only the convergence
conclusion is supported once again but also the fact that this convergence is
moving towards the European average. Thus, contrary to the conclusion by
BOLDRIN and CANOVA (2001), we obtain that the distributions collapse towards
their central value.

4 - Mobility within the European regions
Density functions, as those shown in Figure 3, offer an appealing description of
some interesting characteristics of the relative income distribution of the
European regions at different times. Unfortunately, they do not offer any insight
about the intra-distribution dynamics or, using Quah words, “ churning - like
behavior when individual economies transit from one part of the distribution to
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another ” (QUAH, 1996). Taking into consideration that, from a policy-oriented
point of view, mobility in the per capita income ranking of the European regions is
important, we are interested in finding out how many of these European regions
have changed their position in the ranking over time. In the case of many regions
changing their position, it is said that there exists mobility; otherwise, it is said
there is persistence in the distribution.
The Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and
Development of Regions in the European Union (EUROPEAN COMMISSION,
1999) analyses this question and, considering that the Spearman’s rank
correlation coefficient between the rankings in 1986 and 1996 was 0.91, concludes
that “ there has been little change in the ranking of particular regions and the
order in terms of GDP per head was much the same in 1996 as ten years earlier ”.
Is this a right conclusion? No doubt it is when dealing with the context of the
Sixth Report; however, our context, with 141 regions and a larger period of
analysis (1980-1996), presents a much more attractive profile.
A standard methodology currently used to trace the movements within a
distribution is based on the estimation of transition probability matrices. This is
so because Markov chains –in which these transition matrices are based- provide
useful representations of dynamic processes like the one we are dealing with.
Thus, if we denote by F 0 and F t the initial and final distributions, the link between
them can be written as F t = M t *F 0, where M t represents the transition probability
matrix. What this expression describes is simply the time evolution of F 0 , by
mapping F 0 into F t . Operator M t is approximated by discretizing our set of values
(of regional per capita income) into intervals. Due to the lack of sound theoretical
methods proposed to obtain a (more or less) appropriate partition of the
distribution (i.e. the minimum variance criterion of COCHRAN (1966)) we have
somewhat arbitrarily partitioned our distribution into the same 7 classes or states
used when computing groups inequalities 3.
According to this grouping, the transition probability matrix obtained –
computing it in one-step- is displayed in Table 4. In particular, for the whole
sample period (80-96) the main features are the following:
1. Persistence is important however not too high. Although, on average,
58.9% of the regions have remained in their initial state, the figure goes up
to 80% for the regions in state 2 and down to 48,2% for the regions in state
5.
2. The mobility degree has been quite high: 41.1% of the regions have moved
from one state to another. This mobility has been a little bit higher in
descending than in ascending terms. This suggests a decreasing
convergence, as shown in section 2.

3

The computing of stochastic kernels solves these problems by using a continuous approach instead of
a discrete one. The main drawback of this approach is that its interpretation is not as direct and
clear as in the discrete approach, because it does not offer quantitative information about the degree
of mobility.
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3.

Provinces changing the class they were in simply move to a contiguous one.
This means, according to Jone’s terminology, that there are neither growth
miracles nor growth disasters: this is quite standard result even when the
matrix is computed in one-step. To be precise, there are just three
“miracles” (Ireland, jumping from class 2 to class 4, Utrecht from 3 to 5
and Luxembourg from 5 to 7) and two “disasters” (Drenthe and Picardie,
both moving from class 5 to class 3).
4. The visual inspection of the density functions for the initial and final years
of the sample confirms convergence towards the average: the number of
regions with an income per capita similar to the mean (those in class 4)
increases from 29.8% in 1980 to 34% in 1996.
5. And finally, another important result that can be seen in the table is that
the ergodic distribution is unimodal, with a maximum in the fourth class:
this implies convergence in the long run (and convergence to the average)
instead of polarisation. Nevertheless, the long run regional income
distribution is also skewed to the right: 38.5% of the European regions will
be in the third class and another 43% will be in the fourth.
Taking into consideration that the transition matrix has been estimated in only
one step, we have no clear idea as to how mobility has evolved over time. In order
to see this evolution, it is necessary to estimate transition matrices step by step
and then calculate a mobility index, i.e. Shorrocks’ index which is given by the
expression
M(A) = [m-tr(A)]/(m-1)
where A is the transition matrix, tr(A) is its trace and m the number of elements
in the distribution. When applying this expression to our distribution (m = 141
regions) the results, shown in Figure 4, are:
1. Between 1980-81 and 1995-96 the degree of mobility fell by 25%;
2. The degree of mobility is very low every two consecutive years;
3. The reduction in the mobility degree has not been uniform over time but
very volatile, except between 1989-90 and 1993-94.
These results, although interesting, should only be considered as an
approximation to the actual mobility since, in order to obtain them, only the
elements of the principal diagonal of the A (step by step) matrices have been
considered. Nevertheless, these results suggest that, although not negligible, the
interregional mobility degree in the EU has been declining over time.
Furthermore, although there have been some advances in the process of regional
convergence in the EU this has coexisted with a decline on the probability of a
region to move to another income class.
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5 - Conclusions
Conclusions
Per capita regional income disparities in the EU are very large (about twice the
level of USA). Despite of that, this paper has obtained some results that mitigate
their seriousness. First of all, it has been shown that regional disparities (when
computed by different inequality indices) have been declining, although to a
decreasing rate. Secondly, there are no clear signs of polarisation in two or more
local poles. Thirdly, the mobility degree in the regional income distributions is
quite high (more than 41% of the European regions have experienced a change in
their income classes between 1980 and 1996). Overall, the degree of mobility year
to year is not only much lower but has also declined, although following a very
volatile pace. In other words, regional income disparities in the EU in 1996 are
less serious than in 1980. Nevertheless, the reduction in both the speed of
convergence and the mobility within regional per capita GDP distribution raise
some concerns for the foreseeable future.
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CAPÍTULO 4
O turismo na Nova Economia

Dynamic and localized density
dependence in the hotel industry:
benchmarking between Florence
(1940-1996) and Seville (1945-1999)
Luciana Lazzeretti * , Giancarla Brusoni ** , Francesco Capone ***

Abstract
Investigating localized competitive processes within organizational populations
may provide a useful point of departure to develop an ecological approach to
competitive dynamic. In this paper we state that death and founding of
organizations’ rates are effective tools to explain the industry evolution with an
evolutionary approach. The paper compares two studies, analyzing the evolution of
the Florence and Seville Hotel population, with a panel data respectively of 60 and
54 years through founding and mortality rates. In particular we test the based
hypothesis of population ecology foundings using regression exponential models
(with Poisson distribution): density dependence, mass dependence, interactions
between density and period variables for the two cities’ populations. The aim of
this paper is to discuss the different achieved results and the methodological
problems arisen with the indication of the new research assumptions. Models
significance, similarities and differences will be underlined, proposing the new
research line that should represent the base for new attempts.
Data collection has been realized, for the city of Florence, integrating the Hotel
Yearbook, EPT, and APT of Florence information with Hotel licensing Florence
Council data, ENIT information. In regards to Seville, the data base has been
compiled integrating the Tourist activities and Establishments Registry (REAT)
held by CDT, with Yearbooks, INE and IAE.
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1 - Introduction
In this paper we introduce the basic hypothesis of ecological theories which
relate structural components of an organizational population with its vital flows.
The aim of the study is to test and compare ecological theories on the founding
flows of two cities of arts: the Florence hotel industry, from 1940 to 1996, and the
Seville hotel industry from 1945 to 1999. We decided to address other issues and
make new comparisons, such as the use of mathematical models to represent
mortality, as further insights related to the introduction of other variables
describing hotel characteristics (liability of newness, liability of smallness,
previous foundings and failures dependence, etc.) in our future research works. In
previous studies, we have already analyzed the Florence and Seville Hotel
Industries with a demographic approach (BRUSONI and LAZZERETTI, 1996;
LAZZERETTI and CAPONE, 2002), and with an ecological approach for the
Florence hotel industry alone (LAZZERETTI and BRUSONI, 1997).

2 - Literature review
Organizational ecology has been proposed by HANNAN and FREEMAN (1989).
The main argument of all ecological theories is the concept of density which,
considering the vital rates, is linked to the need for evaluating the evolution of a
population along its history. The theory of density dependence has two main
processes: competition and legitimation . These two processes are both bound to
population density, to be considered in this case as the number of organizations
existing in it. The relation between density and competition is influenced by the
intensity of competition that has been assessed among organizations. An useful
way to formalize the concept of competition builds on the idea that the presence of
a competitor in the system lowers the carrying capacity for the focal population.
As the intensity of competition depends on the number of actors in the competing
population, it is interesting to analyze how an adding member to the competing
population affects its growth rate ( competition coefficient ). A growing density
intensifies competition at an increasing rate and has more impact on strength of
competition than do variations in the lower range. When organizations are few
(low density), adding a single organization increases competition whereas when
density is high, the addition of another organization greatly increases the
competition. That is, in mathematical terms C t = ϕ(N t ), with first and second
derivative both positive: ϕ'>0 and ϕ">0. The legitimation argument is widespread
and includes all social, political and economic aspects which a single organization
or a population of organizations needs to realize in order to achieve a taken - for -
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granted character, which will certainly affect the vital rates of the population
itself 1. Legitimation can also be expressed in relation to density. When population
is large or occupies the center of interorganizational networks, a stronger
recognition is manifest. The support of strong actors and the stability of an
organizational form contribute to increase recognition and acceptance.
Consequently, as density rises, legitimation increases at a decreasing rate, due to
the progressive acceptance of the form. That is, L t = υ (N t ), with υ' > 0. The
relationship between density and legitimation is positive with a point of inflection
Ñ λ , such that legitimation increases at an increasing rate with density to some
point (the inflection point) beyond which legitimation grows with density at a
decreasing rate. That is, υ" > 0 if N t < Ñ λ , while υ" < 0 if N t > Ñ λ.
To assert these propositions we can use these relations:
C t = ϕ(N t ) = c t exp (β N t 2 ) with c t > 0 e β > 0
with regard to competition, where c t represents the impacts of other time varying
variables. Whereas
L t = υ(N t ) = l t × N t α with l t > 0 e 0 < α < 1
with regard to legitimation, where l t represents the impact of other time-varying
variables. The inequality constraint (0 < α <1) ensures that legitimation increases
with density at a decreasing rate. We have already stated that the vital rates of a
population are directly influenced by the processes of competition and
legitimation. Let us analyze the details of these relations. The founding rate of an
organizational population at time t, λ(t), is inversely proportional to the intensity
of competition within that population at that time, C t : λ(t) ∝ C t -1 . The mortality
rate of organizations in a population at time t, µ(t), is directly proportional to the
intensity of competition within the population at the time t (contemporaneous
competition), L t . That is, µ(t) ∝ C t . As for legitimation, the founding rate in an
organizational population at time t, λ(t) is directly proportional to the legitimation
of its organizational format at that time, L t . That is, λ(t) ∝ L t . The mortality rate
in an organizational population at time t, µ(t), is inversely proportional to the
legitimation of its organizational form at that time. That is, µ(t) ∝ L t -1 . The
relations between founding, mortality and density of a population derive from the
considerations stated above. In the model the rate has been multiplied by a
coefficient called multiplier of the rate which is a ratio of the founding rate (or
mortality rate) calculated for every density level to the rate calculated for the
1

Legitimation of organizational forms influences the creation and the existence of populations and
organizations that adopt that particular form. This relation depends upon the strength of
institutional rules that support an organizational form which is believed to be suited to achieving
collective goals. The capacity for arranging members and potential resources differently rises
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lowest population density observed. The relationship between density and the
multiplier of the founding rate is non-monotonic and has the form of an inverted
U. At low density, the marginal effect of density is positive (growth in density
increases the founding rate). But at high density, the marginal effect of density is
negative (growth in density, above the turning point, depresses the founding rate).
Hence the legitimation process dominates at low density, and the competition
process dominates at high density. Again the density dependence in mortality rate
is non-monotonic. In this case the relationship has a U shape. At low density,
growth in density lowers the mortality rate by increasing legitimation more than
competition. Beyond the turning point, N µ *, further growth in density increases
competition more than legitimation and thereby raises the mortality rate. The
most frequently used model to represent these relationships is the log-quadratic
approximation (HANNAN and FREEMAN, 1989; HANNAN and CARROLL, 1992) 2.
The log-quadratic approximation applied to founding rates has the form:
λ(t) = L t / C t = ϕ(N t ) / υ(N t ) = κ λ(t) exp (θ 1 N t + θ 2 N t 2 )
with hypotheses: H 1 : θ 1 > 0; H 2 : θ 2 < 0. This means that the effect of density due
to N t , called the first-order effect of density, is positive and less than one, and the
second-order effect due to N t 2 is negative. The relationship is non-monotonic and
has the form of an inverted U with a maximum at: N λ * = - θ 1 / 2θ 2 .
If we consider mortality, the parametric representation is:
µ(t) = C t / L t = υ(N t ) / ϕ(N t ) = κ µ(t) exp (θ 1 N t + θ 2 N t 2 )
with hypothesis: H 1 : θ 1 < 0; H 2 : θ 2 > 0; H 3 : θ 1  > 2θ 2 and minimum in:
N µ * = θ 1 / 2θ 2. The first-order effect is negative due to the legitimating effects of
the initial growth in density; whereas the second order effect is positive and is
influenced by the increase of the level of competition. To analyze founding, we
have focussed on two aspects. First of all the maximum value of the multiplier of
the entry rate, λ* = λ(N λ * ) / λ(N MIN ), which shows the maximum level of relative
strength between legitimation and competition. A high value of λ* implies that the
density effect on legitimation is relatively stronger compared to that of
competition. Then we analyzed the ratio between the multiplier of the rate,
calculated at its maximum value of density observed, that is λ(N MAX ) / λ(N MIN ), and
λ* which shows the speed and how much the founding rate descends from its peak,
as a consequence of competition. Regarding mortality, the minimum point
µ* = µ(N µ * ) / µ(N MIN ), should be from zero and the maximum density N MAX , but this

2

remarkably when controllers of this capacity regard an established form. As the need for justification
is reduced, the organizational cost diminishes.
The most common and simplest models to represent these relationships are the generalized-Yulemodel (GY) and the log-quadratic approximation model, but some authors have demonstrated how
these models do not always offer convergent estimates (HANNAN and FREEMAN, 1989; HANNAN
and CARROLL, 1992).
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cannot occur if the legitimation process prevails over competition processes for all
the variation distance of density. Not only µ* can be calculated, but also the value
of the maximum density rate, µ(N MAX ). The lower the multiplier, the stronger is
the effect of legitimation compared to the effect of competition on the mortality
rate: µ* is analyzed in those populations where the turning point is inside the
interval of density observed, instead µ(N MAX ) is analyzed in those populations
where the minimum is outside the same interval. Such as density is assumed to be
the numerousness of population, mass can be considered as an expression of
supply. HANNAN and CARROLL (1992) observed how in some population density,
considered as the numerousness of firms, could not be used to express the
competition process thoroughly. In fact competition is in relation to the supply
capacity of a single firm and of a population as a whole. Undoubtedly the method
of measuring density changes in relation to the kind of population analyzed. If the
global supply is denominated mass , the relation between mass, Μ t , and the
founding rate decreases; conversely, the relationship between mass and mortality
rate increases. The parametric expressions of foundings and failures are
respectively:
λ(t) = κ λ(t) exp (θ 1 N t + θ 2 N t 2 + γlogΜ t ) with κ λ(t) = l t / c t
and hypothesis: H 1 : θ 1 > 0; H 2 : θ 2 < 0 µ(t) = κ µ(t) exp (θ 1 N t + θ 2 N t 2 + γlogΜ t ) with
κ µ(t) = c t / l t and hypothesis: H 1 : θ 1 < 0; H 2 : θ 2 > 0. Soon after we examine the
mass curve shape in the course of time, mass hypothesis will be formulated.

3 - Data collections
3.1 - Database of Florence hotel industry
Several sources were used to construct the Florentine database. The main
source of information was the “Hotel yearbook” which has been published by EPT,
Ente Provinciale del turismo, (Province Board of Tourism), in collaboration with
APT,
Azienda
di
Promozione
turistica,
(Tourism
Promotional
Local
Administration), since 1983 (APT, 1964-1997). These yearbooks are available from
1964 to 1997 and give full details, updated by the 1 st of January of each year, on
the name of the hotel, its address, its size, minimum and maximum price for room
and different kinds of services included. In previous studies (BRUSONI and
LAZZERETTI, 1996; LAZZERETTI and BRUSONI, 1997) the hotel population was
identified only with the hotel name and foundings and failures were derived
consequently. The result of this process was an overestimation of the flows of
foundings and failures. To solve this problem, we integrated and corrected the
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database with APT records and Florence City Administration data on Hotels
licensing. The history of each hotel was obtained from the analysis of each record.
This analysis helped us integrating the database with information on the hotel
owner and the opening year. With regard to the hotels opened after 1939 we
assumed, obviously, that the opening year was that of the first available
document. In this way attention was focused on the “hotel structure” present at a
given address on the 1 st of January of each year, apart from the change of the
name, thus purifying the flows of overestimation mentioned above. Those records
contain all the data starting from 1939, year in which the RDL n. 975 18 January
1937, converted into law on 30 December 1937, became effective. The law
attributed the territorial competence to EPT in assigning hotel category based on
the characteristics of the structures. This fact obliged the hotel owner to fill in a
form where those characteristics were declared. These lists were approved and put
into practice with a decree issued by the Ministry of Print and Advertising (now
Tourism and Entertainment Department) and were published on the “Italian Hotel
Yearbook” edited by ENIT, Ente Nazionale Italiano del Turismo (National Board of
Tourism). These records are now available at the Florence local administration
since 1983, as the collection of data was left to the City Council in virtue of the
Regional Law n. 78, 27 October 1981 3. After this first approach, we were still
unable to reconstruct the history of 60 hotels, included in the old database, that
had concluded their activity before 1980. This fact was probably due to the loss of
records regarding them. Research continued at the Chamber of Commerce where
firms have to register on a Firms Book (Registro Ditte). This source is considered
sufficiently exhaustive for the different kind of firms, even if compulsory
registration was introduced only in 1966. With this further information the history
of 52 hotels was reconstructed, whilst 8 had to be removed from the data base
because the opening date and other information remain unknown (the hotels
removed from the data base were included in the yearbooks ranging from 1964 to
1972). This research also provided information about the opening date of about 10
hotels which were already operating by 1939 4.

3

4

With DPR 1977 competences on tourism were left to the Regions, thus allowing them any further
regulation. With regional law n. 78, 27 October 1981, City Council was required to assign hotel
categories and with Law n. 217, 17 May 1983, EPT and ENIT are replaced by APT.
The main problems regarding completeness and reliability of the data base can be summarized as
follows: i) opening dates are derived from the statement issued by the owner to EPT or from the date
of enrolment in the Chamber of Commerce Firms Book. It is not possible to verify whether hotels
were already operating under a different name or owned by a different person before the data found
in the research phase; ii) some of the hotels existing before 1964 (year of publication of the first
yearbook of Florence) might not be registered because some records of ATP were lost and, at the
same time, the hotels were not included in the Chamber of Commerce Firms Book; iii) when hotels
had changed name or ownership, we assumed that this change had taken place at the beginning of
the year indicated in the documents found, whereas if it had taken place at the end of the year, we
imputed this change to the following year; iv) this is a year-based collection of data, therefore
foundings and failures are related to the year regardless of the exact date of the event; consequently,
the time series is discrete; v) if the organization remained closed for a temporary period, but over
one year, we assumed its failure and its new founding. When there are no great differences in the
hotel characteristics (rooms, bathrooms, etc.) and the closing period is less than one year, we
assumed that there was no interruption of activity.
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3.2 - Database of Seville hotel industry
In order to analyze the evolution of the Seville hotel industry we built a
dataset of the lodging structures concerning the hotels and hostels localized inside
the municipality of Seville 5. We had to elaborate many archival sources, because
the historical series we wanted to construct could not be obtained from a unique
database. This involved a significant job of data integration and cross-reference.
Moreover, while the information on the number of structures (density) was
available from 1945, those on numbers of beds (mass) were available only from
1954. In synthesis, the main sources we consulted are the following: Consejeria de
Deporte y Tourismo , Istituto Nacional Estadistico , Istituto Estadistico de
Andalucia , Sistema de Analisis y Estadisticas de Andalucia , Camara de
Commercio and Consejeria de Medio Ambiente . Data collection has been carried
out during the first semester of 2000, and we registered annually the information
of the existing lodging structures, from the post-war period until today 6. The data
set was constructed mainly thanks to the Registro de Establecimientos y
Actividades Turisticas (REAT). This registry, held from the Consejeria de Deporte
y Turismo , give full details on the opening and closing licences of every lodging
activity (hotels, hostels, camping, etc.). REAT contains detailed information about
the opening and eventual closing date, name, stars, address of structures. It is the
most comprehensive historical listing of Sevillan hotels in existence. Moreover, it
includes all modifications of the original licence, such as change of the owner, of
type of structure (hotel or hostel), stars, end of the licence and its temporary
suspension for restoration or modernization. The archives of the new Consejeria di
Triana were used to control the REAT data. Unfortunately, the information
obtained is limited to the hotels in existence by 2000, and there was no way to
control completely the whole historical series. Finally, we integrated and corrected
the database with INE records, from 1945 to 1960 7, and IAE data for 1988. From
the Statistical Yearbooks of these two organisations, we collected information on
the global supply of beds (mass). The information of the Camara de Commercio
5

6

7

One of the first modern tourism law is the Boletin oficial de el Estado n. 48, 19 of July 1963,
although a basic legislation already existed before, but was founded on little basic norms regulating
some specific cases. In the previous Andalusian tourist legislation, the lodging structures were
subdivided in two kinds: hoteles (De lujo, primera A, primera B, segunda and tercera), and pensiones
(De lujo, primera, segunda). The first general law was the Decreto n. 231 of the 1965 Estatudo
Ordenador; autonomy of legislation in tourism affairs was assigned to Regions alone; while the
national law had applications only in specific cases not regulated by Regions.
Since 1970, Andalusian hoteles were subdivided in five types: 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2
estrellas, and 1 estrella, and the pensiones in three: 1 estrella, 2 estrellas and 3 estrellas.
Subsequently, after 1986, with the Decreto 110/86, a new classification was applied. According to
this law the hoteles were subdivided in: 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, and 1
estrella, and the pensiones only in 1 estrella, and 2 estrellas. Also, public administrations have
faculty to distinguish among special lodging classes, like hoteles de Lujo (luxury) or structures that
assume a typical denomination (Hotel Tipico or Pensione Tipica) because of historical or artistic
reason. In our study, we considered the Luxury Hotels together with the five stars ones. As to the
typical structures, we have clustered them with the structures of corresponding stars.
In fact, the first hotel was Hotel Colon, born in 1928; our analysis starts from the end of the Second
World War because in the previous period the data was not sufficiently reliable, also because of the
limited number of structures before the war.
Since 1960, information are classified at a provincial level, and are therefore useless for our task.
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were not used, because they concerned the structures existing in 2000. The data
produced by SAETA were dismissed because they applied only to recent years, and
were not valid in order to carry out longitudinal analyses. The same
considerations have been made for the files of the Consejeria de Medio Ambiente .

4 - Demografic analisys
4.1 - Florence hotel population:
population density, mass, foundings and
failures
Figures 1, 2 and 3 show respectively the trend of density, of mass (expressed
with the number of rooms), and of foundings and failures from 1940 to 1996.
Figure 1 shows the density of the Florence hotel industry: at first, it increases and
reaches its maximum (393, its carrying capacity ) in 1973 and 1975, then it
decreases. This trend supports the assumption already made on the Italian hotel
industry in general (BYWATER et al. , 1995), where the year 1974 represents the
turning point for the hotel industry evolution, due to the Middle East war and the
oil crisis.
Figure 1 - Density of the Florence Hotel Industry, 1940-1996
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Figure 2 - Mass (rooms) of the Florence Hotel Industry, 1940-1996
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Figure 3 - Foundings and failures in the Florence Hotel Industry, 1940-1996
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From this moment onwards the number of hotels decreases but their total
capacity increases; this trend is supported if we consider the number of rooms 8,
which could be used as the mass variable (Figure 2), that is the global supply of
the hotel industry, whose trend is constantly increasing 9.

8

9

Number of beds in a hotel could be considered as a measure of mass, but this value varies because of
the so-called “added beds”. The variable number of rooms is transformed using the natural logarithm
in order to avoid problems with the unit of measure (BAUM and MEZIAS, 1992).
This is due to Law n. 217, 17 May 1983 that governs the shift from the old nine categories to the new
“star classification” – with five categories –, stating that all hotels with less than seven rooms must
be considered rooms for rent.
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4.2 - Seville hotel population:
population density, mass, foundings and
failures
In Figures 4, 5 and 6 the trend of density and foundings – failures from 1945 to
1999, and mass, from 1954 to 1999 – are shown. Figure 4 shows the population
density of the Seville hotel industry. The trend shows two economic situations: in
the first juncture, density increases and reaches a maximum at the end of the 80s
and then decreases. Another maximum is reached in the second period, roughly in
1992, due to the growth caused by the Seville Expò92.
Figure 4 - Density of the Seville Hotel Industry, 1945-1999
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Figure 5, representing the global supply of the hotel industry indicated as the
number of rooms (mass), shows a constantly increasing trend, as well as in the
Florence hotel industry, although the global capacity of the Seville hotel industry
resents of more negative years. Figure 6 explains the failures and foundings of the
Sevillan population.
Figure 5 - Mass (rooms) of the Sevilla Hotel Industry, 1954-1999
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Figure 6 - Foundings and failures in the Florence Hotel Industry, 1940-1996
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The following situations should occur within the ecological model: as to density,
the first order parameter is positive for foundings and negative for failures, whilst
the second order parameter is negative for foundings and positive for failures; as
to mass, the associated parameter should be negative for foundings and positive
for failures. As already mentioned above, in this study we only test hypotheses
concerning founding models.

5 - Metodology
The historical analysis of events for the study of social dynamics has been
conducted using different methodologies according to the kind of event being
studied. As to the foundings in a market, the most frequently used approach is
that of the models for recurring events, where these are considered as the outcome
of a stochastic process. As a consequence, the cumulative number of events
observed up to a certain time (t) is assumed to be a non-decreasing stochastic
process, which has certain regular properties (ALLISON, 1988). An event is
considered as the instant of an “arrival process”, the natural representation of
social processes where events in a short time period occur within social systems,
and the underlying problem is that of explaining their rate of happening
(HANNAN and FREEMAN, 1987; LOMI and LEVIE, 1995). In our study, the
phenomenon is measured in a discrete way, therefore the stochastic process – and
the underlying distribution of probability – must be discrete. The most used is the
Poisson process (HANNAN and FREEMAN, 1989), which assumes that the rate of
arrival is independent of the history of previous arrivals and of the current state
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of the system. Among other things, this assumption implies that the order of
events does not affect the arrival rate. If the rate at which new organizations
arrive in the population follows a Poisson process, then the rate is a timeindependent
constant.
The
log-quadratic
model
is
obtained
from:
2
λ(t) = exp (θ 1 N t + θ 2 N t + δ 1 M t ) exp (Σ φ i X it ), where the two orders of density N t
and mass M t are represented, while X it is a vector of covariates with the vector of
parameters φ i that must be assessed corresponding to period variables. Period
variables have been defined in a theoretical way as there was no particular
external event that closely affected hotel population. Those variables are generally
considered constant in time (10 years) 10. We test the period of maximum
development – 1950-1959 for Florence and 1990-1999 for Seville.

6 - Ecological analisys:
analisys results
Tables 1 and 2 report the maximum likelihood estimates of the Poisson model
of density-dependence concerning the founding rates of the Florence hotel industry
(1) and the Seville one (2). Model (1) considers period effects and allows for the
study of different probabilities of founding with respect to the period 1950-59, that
was omitted in the model; it also contains the first and second effects of density;
while model (2) contains the estimate of mass parameter. According to our
hypothesis, the first and second order effects of density are significantly positive
and negative and parameter associated to mass is significant and negative.

10

For the Florence models (1,2) the period represents respectively the years 1940-49, 1960-69, 1970-79,
1980-89, and 1990-96, for the Seville Models (3,4) it represents the years 1945-50, 1951-60, 1961-70,
1971-80, and 1981-90.
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Table 1 - ML estimates of Poisson models for founding rates of hotel industry in
Florence, 1940-1996
Variable
Intercept
Density (N)
Density (N2/100)

Model Florence
(1)

(2)

-0,777
(0,609)
0,031***
(0,005)
-0,006***
(0,001)

-2,219***
(0,420)
-0,481**
(0,235)
-0,645*
(0,370)
-1,567***
(0,372)
-1,931***
(0,382)

55,510***
(14,983)
0,074***
(0,013)
-0,009***
(0,001)
-7,396***
(1,968)
-2,341***
(0,422)
-0,742***
(0,250)
-0,506
(0,372)
-0,720*
(0,436)
-0,167
(0,603)

604,62

611,58

Ln(mass)
Period 1940-49
Period 1960-69
Period 1970-79
Period 1980-89
Period 1990-96
Log Likelihood
DF
Years
Events

8

9

57

57

435

435

( ) standard errors between brackets; * p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01

Table 2 presents model (3) and model (4) for the Seville hotel industry. As for
table 1, model (3) considers period effects (allowing for the study of different
probabilities of founding with respect to the period 1990-99, that was omitted in
the model) the first and second effects of density; while model (2) contains the
estimate of mass parameter. The first and second order effects of density are
significantly positive and negative and mass parameter is significant and
negative.
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Table 2 - ML estimates of Poisson models for founding rates of hotel industry in
Seville, 1945-1999
Model Seville

Variable
Intercept
Density (N)
Density (N2/100)

(3)

(4)

2,8891***
(0,7774)
0,0588***
(0,0128)
-0,0004***
(0,0001)

3,7083***
(1,0233)
0,0453***
(0,0168)
-0,0003***
(0,0001)
-0,0001*
(0,0001)
-5,6438***
(1,2364)
-3,96***
(0,7278)
-2,8957***
(0,5318)
-2,8293***
(0,4168)
-3,1952***
(0,3716)
172,6839
8
55
229

Ln(mass)
-5,3098***
(1,2139)
-3,724***
(0,7153)
-2,8639***
(0,5471)
-2,6383***
(0,3969)
-3,1193***
(0,3745)
171,9786
7
55
229

Period 1945-50
Period 1951-60
Period 1961-70
Period 1971-80
Period 1981-90

Log Likelihood
DF
Years
Events
( ) standard errors between brackets; * p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01

Table 3 presents the main qualitative implications of the effects of density on
founding rates. The first two columns show the range of density of hotels; models
(1), (2) reference to Florence in the period 1940-1996: N MIN is 105 in 1940, while
N MAX is 393 in 1973 and 1975. Models (3), (4) report the Seville hotel industry
density in the period 1945-1999: N MIN is 15 in 1945, while N MAX is 173 in 1999.
Table 3 - Qualitative implications of estimates of density-dependence in founding
rates
Model

λ*

λ (NMAX)

λ (NMAX)/ λ *

NMIN

NMAX

N*

Model (1)
Model (2)

105

393

270

4,736

2,004

0,423

105

393

393

4464,18

4464,18

1,000

Model (3)
Model (4)

15

173

74

3,930

0,0749

0,019

15

173

76

2,998

0,173

0,058

Column 3, which reports the estimates for the multiplier of the founding rate,
reaches its maximum value (λ*); column 4 reports the level of density where the
multiplier is equal to λ* (N*). In the end, column 5 contains the estimates for the
multiplier computed at the maximum observed population density λ(N MAX ) and
column 6 shows the value of the rate λ(N MAX )/λ*.λ* represent the effect of densitydependence legitimation; on the contrary, λ(N MAX )/λ* represents the effect of
density-dependence competition.
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Figure 7 shows the multiplier of the founding rates of models (1) and (2) for the
Florence hotel industry. In model (1) the organizational founding rate reaches its
maximum when population density is 270: it increases about five times (4,736)
because of legitimation processes. At the maximum density of 393, the founding
rate drops by 58% because of competition processes. In model (2), even if the
hypotheses about density parameters are confirmed, the first order effects
dominate the second order effects over the entire range of density. In the first
case, the multiplier curve is an inverted U-shaped, but not in the second case.

Multipler of the rate

Figure 7 - Estimated effect of density on the founding rate of the Florence Hotel
Industry: model (1) and model (2)
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Figure 8 shows the multiplier of the founding rates of model (3) and model (4)
for the Seville hotel industry. In model (3) the rate reaches its maximum when
population density is 74: it increases about four times (3,930) because of
legitimation processes. At the maximum density of 173, the founding rate drops
deeply down to 0,0749 because of competition processes. In fact, in model (4), the
rate reaches its maximum with 76 structures (2,998 times more, due to
legitimation). Mass parameter has a little negative influence on founding rate,
lowering the curve. At the maximum density, the founding rate is higher, roughly
0,173, the second curve in fact results flatter. The hypotheses about density
parameters are confirmed, the first order effects dominate the second order effects
over the entire range of density. In both cases, the multiplier curves are inverted
U-shaped.
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Figure 8 - Estimated effect of density on the founding rate of the Seville Hotel
Industry: model (3) and model (4)
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We can suppose that there are some relations between density, mass and period
effects, and it might be useful in the future to study the interrelation among these
variables, called contrasts (HANNAN, 1997). On the other hand, Poisson
distribution could not adequately fit the model, because it doesn’t capture the
tendency of the founding rate’s variance to increase faster than its average (overdispersion). In this case, the negative binomial model fits the relations better.
Nevertheless, the multiplier curves result inverted U-shaped (model (1), (3) and
(4)); legitimation process and competition process, hypotheses about density
parameters are confirmed for both cities of arts. Further lines of research about
density-dependence on founding models will consider other structural components
of a population, such as previous founding and density-delay. We will also compare
failures to test density and mass dependence, liability of newness and smallness
and localization of structures, or the difference between center and periphery in
the two cities.

7 - Conclusion
From the results exposed in the previous paragraphs, some comparisons and
differences can be underlined between the ecological models for the two cities.
First of all, the hypothesis of density-dependence is confirmed for both.
Nevertheless, model (1) and model (3) have different qualitative implications: in
fact, the first part of the curve shows an increase in the probability of birth,
thanks to the forces of legitimation in the two populations (4,7 times for Florence
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and 3,9 times for Seville); on the contrary, the competition influences more the
Sevillan population, as we have higher probability of birth at high density (0,07)
compared to that of Florence (2,0).
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Los vínculos entre turismo y construcción.
Dos sectores clave de la economía
balear
Margarita Alemany Hormaeche, M. Antonia García Sastre, y
Margarita Payeras Llodrá *

Resumen
Baleares se ha ido consagrando en las últimas décadas como una de las
principales comunidades autónomas turísticas de España. En Baleares se localizan
cerca del 25% de las plazas hoteleras de toda España, lo cual refleja la importancia
que para la economía balear representa el sector turístico. La bonanza económica
de la que Europa y España están gozando desde mediados de los noventa, ha
tenido su reflejo tanto en el turismo como en la actividad constructora. Además, si
tenemos en cuenta que la construcción es un sector que tradicionalmente se ha
visto dinamizado por la evolución del turismo, no nos deberíamos de extrañar de la
excelente situación económica en la que se encuentra el sector de la construcción.
Sin embargo, el objetivo de esta comunicación no es tanto el sector de la
construcción en sí mismo, como poner de manifiesto los vínculos que existen entre
dicho sector y la actividad turística en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. Una de los principales efectos del boom de la construcción ha sido, por
un lado un exceso de la actividad constructora que ha sido calificada por muchos
como insostenible, y por otra parte, un fuerte encarecimiento del precio de la
vivienda, cuyas principales víctimas son los residentes en Baleares, al ser éstos
quienes soportan el esfuerzo inversor par la adquisición de la vivienda más
elevado de España.

*

Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), E-mail:
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522

Introducción
ntroducción
Afirmar que la construcción está viviendo uno de los periodos de expansión más
importantes es una afirmación que pocas personas osarían negar. Sin embargo, el
excelente momento que está atravesando la construcción en la economía española
no la podemos generalizar para todos los países europeos.
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Tabla 1 - Variación anual de la producción en construcción en diversos países
europeos
Países

Polonia
Republica
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CentroEste
(EC-4)
Países
euroconstruc
(EC-19)t

7,0

5,8

6,0

7,0

10,0

13,4

11,5

2,5

2,0

4,0

11,7

-4,0

-26,5

-0,2

10,6

8,8

5,9

-0,4

2,9

5,3

1,2

2,0

3,0
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Fuente: Euroconstruct

En la Tabla 1, vemos que la construcción española es una de las que mejor
salud goza de los países del oeste de Europa. Destaca también, el mal momento
que está atravesando la construcción en Alemania, la cual prácticamente lleva
varios años con tasas de crecimiento negativas.
El propósito de esta comunicación es estudiar la actividad de la construcción y
sus vinculaciones con el sector turístico en la comunidad autónoma balear. Nuestro
interés surge a raíz de la frenética actividad constructora desatada en los últimos
años en Baleares, y el creciente e incesante aumento de turistas que llegan a estas
islas todos los años, que constituyen las dos características de la economía balear y
los dos focos de análisis de este estudio.
−
“La fortaleza de la libra esterlina dispara la compra de viviendas en
Mallorca por británicos”
−
“Palma es la ciudad española donde más subió el precio de la vivienda
nueva en 2000 y 2001”.
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“Baleares, una de las comunidades con más número de segundas
residencias”.
−
“Los elevados precios de los alquileres afectan especialmente a los
jóvenes”.
−
“Unas 23.000 familias no pueden adquirir una vivienda”.
−
“La escasez de suelo ha provocado un aumento en un 400% en el precio de
la vivienda”.
−
“Las familias deben destinar el 67% de sus ingresos para adquirir un piso”.
−
“El exceso de turismo y cemento en Baleares vuelve a centrar las quejas de
los visitantes”.
Estos titulares acerca del incremento de los precios de la vivienda, la falta de
mano de obra del sector, los altos niveles de construcción,.... recogen y plasman
una realidad que no está exenta de importantes efectos sobre los ciudadanos de las
islas y sobre el futuro de la economía.
En los próximos apartados de la comunicación, vamos a analizar, en primer
lugar, algunos datos que constatan la buena marcha de la economía balear y la
terciarización de la misma. A continuación estudiaremos un conjunto de
indicadores relativos al sector de la construcción, que no hacen sino confirmar la
bonanza que está atravesando este sector. Este estudio nos permite detectar cómo
el subsector más dinámico de la construcción es el relativo a la vivienda; situación
que nos lleva a plantear cuáles son los factores que han impulsado o determinado
el “ boom ” en la demanda de viviendas. Entre estos factores, destacamos el papel
que juega el turismo como elemento impulsor de la actividad constructora.
Finalmente, se presenta un examen acerca del esfuerzo que representa para el
ciudadano de las Islas Baleares la adquisición de una vivienda en este territorio,
comparándolo con el que deben efectuar los ciudadanos de otras comunidades
autónomas españolas.
−

La especialización de la economia balear
Para realizar un buen análisis de la economía balear deberíamos examinar
múltiples indicadores de los diferentes sectores económicos, pero las
características que obtendríamos de un exhaustivo estudio pueden concluirse con
dos adjetivos: dinámica y terciarizada, especialmente en el subsector Hostelería y
Restauración.
Baleares es una de las comunidades autónomas más dinámicas del territorio
español y frecuentemente lidera los primeros puestos de crecimiento de PIB
regional, empleo y población. Las tasas de crecimiento de la economía balear
acostumbran a ser superiores a la media nacional, véase la Tabla 2 como ejemplo
de ello.
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Tabla 2 - Evolución del PIB
PIB (tasa de crecimiento)

España

1996

2,3

Baleares
3,2

1997

3,8

5,34

1998

4,0

6,02

1999

4,0

7,11

2000

4,1

3,63

Fuente: INE

Otra característica de la economía balear es que se trata de una economía
terciarizada, en la que el sector servicios, y concretamente el sector turístico, se
llevan el mayor peso. En la Tabla 3 podemos comparar que el peso del VAB sector
servicios supera el 80%, frente al 60% de media nacional.
Tabla 3 - Estructura sectorial de la producción y del empleo
Agric., silv. y pesca
VAB
Empleo

Ind. y Energía
VAB
Empleo

Construcc. e ingen.
VAB
Empleo

Servicios
VAB
Empleo

6,24
8,34
26,26
19,59
7,07
9,16
60,42
España
1,91
2,71
9,67
10,04
5,56
10,31
82,84
Baleares
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por SOPHINET (Fund. BBV)

62,91
76,94

Uno de los principales temas de interés y de preocupación a nivel mundial y
muy particularmente en la comunidad balear son los temas medioambientales. El
suelo es un recurso natural escaso y limitado, máxime en un archipiélago, y esta
condición exige que de los posibles usos del mismo, el suelo sea utilizado para las
inversiones más rentables. El turismo irrumpe en las Islas Baleares en los años
sesenta, y desde hace tres décadas, junto con la oferta turística complementaria,
es una de las actividades más rentables, razón por la cual, el uso del suelo para la
construcción y actividades turísticas ha ido ganando cuota frente al uso agrícola,
industrial o a los espacios naturales.
El incesante crecimiento turístico de Baleares, ha obligado a las islas ha
dotarse de unos recursos económicos e infraestructuras, que han activado
enormemente a la economía y que son desarrollados por otros sectores económicos:
red de transporte (por carretera, aeropuertos, puertos marítimos, puertos
deportivos...), una red de alojamiento turístico (construcción y gestión de hoteles,
apartamentos, chalets, complejos turísticos, turismo rural), servicios de
suministros (energía, agua, recogida de basuras,...), oferta turística
complementaria (construcción y gestión de restaurantes, souvenirs , supermarkets,
rent a car, discotecas, puertos deportivos, campos de golf, complejos de ocio...), etc.
Los primeros efectos de la consolidación de la actividad turística son,
fundamentalmente, el uso del suelo para las anteriormente citadas actividades y el
consecuente abandono de actividades como la agricultura o ganadería que no
pueden competir con el turismo (véase la Tabla 3, el VAB del sector primario es un
1.91%, uno de los más bajos de España).
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Analisis de los indicadores de la construcción
El excelente momento que atraviesa el sector de la construcción queda reflejado
en prácticamente todos los indicadores del mismo. La producción interna del sector
en la comunidad balear creció desde 1995 y hasta 2000 a razón del 11’34%, 6’25%,
8’3%, 12’2%, 14’1%, y 13’6% respectivamente (Gráfico 1).
Gráfico 1
VAB cf de la Construcción (Tasa de variación anual)
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Fuente: ALBERTÍ, P. y BARCELÓ, A.

Afortunadamente, esta excelente coyuntura se ha traducido también al mercado
laboral, que ratifican la senda alcista en la que está inmersa el sector. En el
gráfico 2 vemos que la evolución del número de trabajadores ocupados en el sector
de la construcción en Baleares ha crecido más del 20% en el año 1997 y 1998, cerca
del 16% para el año 1999, y un 11’8% para el año 2000.
Gráfico 2
Evolución del Empleo en el sector de la construcción.
60,000
40,000
20,000
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente:IBAE

La misma lectura podemos hacer con el indicador de la evolución del desempleo
en el sector de la construcción en Baleares, que se ha ido reduciendo desde el año
1994, a tasas del -12%, -25%, -16%, -10%, -20%, –18’9 % y un -11’8% para el año
1999 lo que ha venido situando el desempleo en la construcción a mínimos
históricos. No obstante, y por primera vez desde los últimos años, el año 2000 ha
aumentado el desempleo en 1.837 personas (0’8%).
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Junto al factor laboral, el análisis de la evolución de otros factores de
producción básicos para el desarrollo de la actividad constructora, ponen de
manifiesto la magnífica situación de la goza el sector.
El consumo aparente de cemento, gráfico 3, como resultado de la adición de las
ventas de cemento y la variación aparente de stocks, siguen la escalada alcista y
sitúa el consumo aparente de cemento para 2000 en un nuevo record con 1.197.860
Tn.
Gráfico 3
Evolución del Consumo Aparente de Cemento (Tn)
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Fuente: Autoridad portuaria de Baleares y Seopan

Evaluacion subsectorial
El auge que vive el sector de la construcción en la comunidad balear es
atribuible mayoritariamente al espectacular crecimiento de la demanda de
viviendas. Las cifras relativas a la distribución por tipos de edificios de la
superficie visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares para 2000
constatan que más del 80% de la superficie visada corresponde a “Edificios y
residencias” y que en segundo lugar destaca la demanda de construcción destinada
a usos turísticos.
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Gráfico 4
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Fuente: COAB y elaboración propia

Esta última probablemente viene motivada por la finalización del Plan de
Modernización (obras de habilitación exigidas para poder acceder a una
determinada categoría.)
Como se desprende del gráfico 4, el fuerte desarrollo de la construcción viene
empujado por el boom residencial. En el gráfico 5 se recoge la evolución de uno de
los indicadores más utilizados para valorar el comportamiento del sector de la
construcción residencial, es el relativo al número de viviendas iniciadas. Vemos
que a lo largo de la última década este subsector ha seguido una trayectoria
creciente, destacando las tasas de crecimiento del 64%, 31% y 44% para los años
1997, 1998 y 1999 respectivamente.
Gráfico 5
Viviendas Iniciadas
15,000
10,000
5,000
0

13,096
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Fuente: D. G. Vivienda
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Esta misma tendencia se refleja en la evolución del número de viviendas
terminadas, que tras unos años de decrecimiento, la tendencia se invirtió en 1995,
con un leve retroceso en 1998.
Gráfico 6
Viviendas Terminadas
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Fuente: D. G. Vivienda

El último indicador que presentamos es el número de viviendas visadas por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (gráfico 7), que considerado como un
indicador adelantado de la actividad, nos ratifica que la elevada actividad
constructora seguirá manteniéndose, por lo menos en los próximos dos años.
Gráfico 7
Viviendas Visadas
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Fuente: COAB

Determinantes de la demanda de viviendas
El hecho de que las viviendas residenciales tengan mucho peso dentro de la
construcción nos lleva a que, a partir de este momento, al hacer referencia a la
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actividad constructora, estemos pensando en la construcción residencial, y
analizaremos los motivos que han desencadenado su fuerte demanda.
Los factores básicos que determinan la demanda de viviendas son:
a) Factores demográficos. En el grupo de los factores demográficos,
seguramente el más relevante desde una perspectiva a largo plazo,
debemos analizar en primer lugar el crecimiento de la población total, en
segundo lugar, la intensidad y dirección de los flujos migratorios, y en
tercer lugar la estructura por edades de la población, que afecta al número
y a la tipología de las viviendas demandadas. Con el fin de no entrar a
analizar en detalle los factores demográficos, ya que nos llevaría a
extendernos en exceso y no es el fin de esta comunicación, nos limitaremos
a indicar que según señalan diversos estudios demográficos 1, las tasas de

b)

c)

crecimiento vegetativo de la población en Baleares se han mantenido en
torno al 0’17%, mientras que el fuerte incremento demográfico
experimentado en los últimos años es debido básicamente al balance
migratorio (22.380 habitantes), del que se destacan los inmigrantes
procedentes de Marruecos y otros países africanos que vienen a las islas
para trabajar en la construcción.
La renta familiar real. Este factor no es decisivo, ya que si bien es cierto
que Baleares tiene una de las rentas per capitas más elevadas de España,
también es cierto que es una de las regiones con mayor desigualdad en las
distribución de la renta ya que la ganancia anual media de los trabajadores
de Baleares se sitúa muy por debajo de la media nacional.
La tasa de desempleo. La tasa de ocupación de la comunidad balear
acostumbra a ser una de las más elevadas de España, en la Tabla 4 se
presentan los datos en 2001 para mostrar que la tasa de paro es la más
baja de España, lo cual es un factor positivo para la demanda de viviendas.
Tabla 4 - Tasas de actividad, ocupación y paro

Comunidad Tasa actividad
Tasa paro
Autónoma
(2001)
(2001)
51,80
12,96
España
50,48
22,34
Andalucía
50,39
7,55
Aragón
41,39
13,07
Asturias
54,39
5,50
Balears
55,39
13,06
Canarias
50,21
12,32
Cantabria
47,58
12,53
Cast. y León
48,61
12,00
Cast-Mancha
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Comunidad Tasa actividad
Autónoma
(2001)
52,71
Cataluña
54,46
C.Valenciana
48,94
Extremadura
48,70
Galicia
56,96
Madrid
52,96
Murcia
52,76
Navarra
51,68
País Vasco
48,58
Rioja

(1)Porcentaje sobre la población mayor de 16 años

Tasa paro
(2001)
9,05
10,31
22,09
13,23
10,23
13,00
6,26
10,60
7,46
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d)

La rentabilidad de la vivienda como activo de inversión, frente a la
rentabilidad de activos alternativos.
No obstante, para Baleares, estos factores no pueden explicar el crecimiento
urbanístico que se está dando, y debemos considerar que la demanda de
alojamiento en un destino turístico es función de:
1. La demanda de viviendas de los residentes habituales, la cual es función de
factores demográficos, renta familiar real, tasa de desempleo, de la
rentabilidad de otros activos de inversión, fiscalidad, etc.
2. La demanda de alojamientos turísticos, ya sean regulados (hoteles y
apartamentos) o no regulados (alquiler de apartamentos privados), que
estará en función del número de turistas que visitan la zona, la duración
de su estancia, y los gustos y preferencias respecto al tipo de alojamiento.
3. Las segundas residencias, tanto de los residentes como de los turistas que
deciden fidelizarse a un determinado destino turístico con la adquisición de
una segunda residencia. Esta función de demanda depende de muchos
factores, ya que toman parte en la misma los residentes y no residentes,
así como la coyuntura económica nacional e internacional, el grado de
“fidelidad” con el lugar de vacaciones, los gustos y preferencias de los
turistas y residentes para pasar sus vacaciones, etc.

El factor demográfico como determinante de la demanda de
viviendas
Como ya hemos señalado anteriormente, uno de los principales factores que
explican la demanda de alojamiento es el crecimiento demográfico. Por esta razón,
mostramos en el gráfico 8 cuál ha sido la evolución demográfica a lo largo de los
años (1950-2000).
Grafico 8
Evolución de la Población
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Fuente: IBAE

1

Ver Informe Economic i Social de les Illes Balears, varios números (Editados por Banca Catalana i Sa
Nostra).
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Y las tasas de crecimiento para dichas décadas:
Tabla 5 - Tasas de crecimiento de la población de Baleares, por décadas
1950-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

5,27%

20,65%

23,08%

8,11%

15,88%

Fuente: IBAE y Elaboración propia

Como se aprecia, existe un importante crecimiento de la población en la década
de los 60 y de los 70, coincidiendo con el desarrollo turístico de las islas. En la
década de los 80 y 90, y coincidiendo con una fase de madurez del producto
turístico balear, el crecimiento de la población ha sido más moderado, cifrándose
entorno al 1,7% anual. No obstante, las tasas de crecimiento de la última década
se han vuelto a recuperar.

El turismo como factor de demanda de alojamiento
Si la finalidad de este trabajo es ver las vinculaciones del turismo con la
actividad constructora, resulta imprescindible presentar cuál ha sido la evolución
de la demanda turística en Baleares (Grafico 9).
Gráfico 9
Evolución de la demanda turística en Baleares
15,000,000
10,000,000
5,000,000
1,980 1,982 1,984 1,986 1,988 1,990 1,992 1,994 1,996 1,998 2,000

Fuente: Consellería de Turisme

Con el fin de poder determinar mejor las implicaciones de la demanda turística
en la construcción es importante que analicemos algunas características de la
misma. Los turistas que llegan a Baleares pueden demandar diferentes tipos de
alojamientos turísticos, por ello y puesto de “la demanda crea oferta”, es
interesante conocer cuales son los gustos y las preferencias de los turistas, con el
fin de adecuarse a la demanda. Si analizamos la demanda turística por tipo de
alojamiento (gráfico 10) vemos que los turistas a lo largo del tiempo han
“cambiado” los hoteles por los apartamentos turísticos y las plazas de uso
turístico.
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Gráfico 10
Evol. de la demanda turística por tipo de alojamiento
100%
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Fuente: ALENYA, FUADA y PONS

Esta realidad ha supuesto cambios importantes en la oferta de alojamiento
turístico, ya que han proliferado los apartamentos, villas vacacionales y chalets,
con el fin de satisfacer a la demanda.

Segunda residencia como factor de demanda
Los turistas de segunda residencia son los que visitan las islas por motivos de
descanso, ocio o entretenimiento y que tienen una vivienda de uso complementaria
(segunda residencia) en propiedad o alquilada en nombre propio.
Tres son las características fundamentales que definen al turismo de segunda
residencia: la titularidad de una vivienda, las razones de descanso, ocio, práctica
de algún deporte, entretenimiento o similares de sus viajes, y la brevedad de sus
estancias unitarias, aunque la suma anual de sus estancias sea superior. Un
informe recientemente elaborado estima que el número de extranjeros residentes
permanentes, en situación legal, en las islas Baleares más las personas que
permanecen en permanecen en territorio insular por un periodo superior a los 3
meses, alcanza la cifra total de 93.115 personas (residentes permanentes y
temporales).
Gráfico 11
E v o lu c ió n d e l tu r is m o d e S e g u n d a R e s id e n c ia
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La evolución temporal de los turistas de segunda residencia presenta una
aceleración considerable a partir del año 1996 (gráfico 11.) En los últimos 5 años,
su crecimiento acumulado ha sido ligeramente superior al 50% (50,37%).
Gráfico 12
Distribución del Turismo de Segunda Residencia
otros
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Fuente: Encuesta Gasto Turístico

La distribución por nacionalidades, ilustrada en el gráfico 12 pone en evidencia
la alta concentración de los turistas de segunda residencia en la nacionalidad
alemana, y una cuarta parte son de nacionalidad española.

Otros factores explicativos
Una escalada tan intensa de la oferta y demanda de viviendas no se explica sin
la mejora de expectativas procurada por los cambios registrados en las condiciones
del mercado y de la demanda. En este sentido, un factor explicativo de la creciente
demanda de viviendas ha sido, sin duda, el proceso de descenso sin precedentes de
los tipos de interés hipotecarios impulsado por el proceso de convergencia vivido
con Europa; hecho que se refleja en la reducción de los tipos de interés a la mitad,
favoreciendo, lógicamente, la capacidad de endeudamiento de las familias.
Junto a estos factores, hay que destacar otros que coayudan a mantener este
boom en el sector constructor. Así, los expertos consideran que un elemento
explicativo es la entrada en escena de la nueva moneda comunitaria, el euro. Ante
la puesta en circulación de esta nueva moneda, una parte del capital financiero
procedente de la economía sumergida, nacional o internacional, ha sido invertida
en bienes inmuebles, para fines especulativos.
La difusión y adopción en los últimos años de medidas tendentes a reducir o
restringir el uso del suelo por parte de la Administración de las islas Baleares, con
la intención de proteger los recursos naturales y el medio ambiente, es otro factor
que ha acelerado las decisiones de inversión del sector privado. Efectivamente, el
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temor de que las exigencias para obtener permisos para la construcción ha
dinamizado la demanda.

Efectos de la construcción sobre los precios de las viviendas
La evolución de los precios de la vivienda es importante por múltiples motivos.
En primer lugar, la comparación entre el precio medio y la renta familiar es un
indicador de la accesibilidad de la vivienda. En segundo lugar, la vivienda es un
activo, sin duda el más importante en la cartera de las familias y por tanto, el
aumento de los precios de la vivienda supone un efecto riqueza que puede tener
consecuencias importantes sobre el equilibrio macroeconómico, sobre el consumo
de las familias y en la demanda agregada. Además, puesto que el precio de la
vivienda y el ciclo económico están estrechamente relacionados, también tiene
consecuencias sobre el mercado de trabajo agregado y los mercados locales.
La evolución de los precios de la construcción, particularmente de las viviendas
residenciales, es muy importante, ya que si bien la teoría de los ciclos económicos
augura que periodos de fuerte expansión vendrán seguidos de años de fuertes
disminuciones, no siempre sucede así en los precios de las viviendas residenciales.
En España, los precios de las viviendas nunca han sufrido caídas importantes. Por
ejemplo de 1987 a 1991 España experimentó unos años de fuerte crecimiento que
llevaron a duplicar el precio del metro cuadrado, sin embargo durante la recesión
que sufrió los años 1991-1993, el precio tan sólo se redujo un 1’7%. En otros países
como el Reino Unido, la teoría de los ciclos económicos se presenta muy clara y,
por ejemplo, durante el boom inmobiliario de comienzos de los setenta (1970-1973)
y el de finales de los ochenta (1986-1989), los precios tenían tasas de crecimiento
anuales de hasta el 20%. No obstante, durante los periodos de recesión, también se
experimentaban caídas del 40% para el periodo 1973-1977 o del 30% para los años
1989-1992. Lo mismo sucede en Estados Unidos donde la recensión de principios de
los noventa ocasionó desplomes del 40%.
La ausencia, hasta la fecha, de importantes desplomes en el precio de las
viviendas en España, nos obliga a estar muy atentos a su evolución y manifestar la
importancia que tienen los incrementos excesivos de los precios.
En Baleares el incremento desmesurado de los precios de las viviendas
residenciales ha sido consecuencia de un conjunto de factores entre los que
merecen destacar la falta de suelo, el Plan Mirall, la elevada fiscalidad, así como
los aumentos de los costes de ejecución y personal, pero sin duda el factor más
importante ha sido y es la entrada de inversores extranjeros con un mayor poder
de compra, concretamente, la fuerte demanda inmobiliaria originada
fundamentalmente por alemanes que deciden afincar su segunda residencia en
Baleares.
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En este epígrafe vamos a analizar el efecto de los precios de las viviendas en
las Comunidades autónomas de España, y particularmente en Mallorca, sobre el
esfuerzo que supone para un residente de nivel medio la adquisición de una
vivienda estándar, según la comunidad autónoma en la que reside, de acuerdo con
tres indicadores:
−
La relación Precio/Ingresos familiares. Este ratio indicaría el tiempo que
tardaría un trabajador con una ganancia media, en pagar una vivienda de
precio medio si destina todo su sueldo a pagar la vivienda.
−
La Cobertura máxima respecto al precio de la vivienda. Indica que parte de
la vivienda podemos pagar si destinamos el 30% de nuestros ingresos
durante 20 años a la adquisición de la misma, teniendo en cuenta que los
préstamos sólo cubren el 80% del valor de la vivienda.
−
Esfuerzo inversor en porcentaje sobre el ingreso por hogar. Este ratio nos
indica la proporción que existe entre la primera anualidad del préstamo y
la renta salarial disponible.
De acuerdo con lo expuesto, los datos sobre la accesibilidad de la vivienda por
CCAA en España se presentan en las Tablas 6, 7 y 8 para los años 1998, 1999 y
2000.
Tabla 6 - Evolución del Indicador Relación Precio/Ingresos Familiares
Relación Precio/Ingresos Relación Precio/Ingresos Relación Precio/Ingresos
familiares (1998)
familiares (1999)
familiares (2000)
Andalucía
Aragón
Asturias

3,29

3,98

4,41

3,23

4,07

4,67

3,02

4,17

4,48

Baleares
Canarias

5,16

6,37

7,76 (Máximo)

4,96

6,08

6,90

Cantabria

3,79

4,79

5,42

C_ La mancha

3,20

3,51

3,76

Castilla León
Cataluña

3,81

4,66

5,16

4,75

6,10

6,85

Extremadura

2,81

3,22

4,88

Galicia

3,87

4,37

3,19

La Rioja

3,48

4,54

5,20

Madrid

5,06

6,28

6,99

Murcia
Navarra

3,33

3,81

4,08

4,12

4,79

5,47

País Vasco

4,64

4,47

7,18

C. Valenciana

3,47

4,04

4,49

5,50
Nacional
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Mº de Fomento y el INE.
4,04

4,91
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Tabla 7 - Evolución del Indicador Cobertura máxima respecto al precio de la
vivienda
Cobertura máxima
respecto al precio de la
vivienda (1998)

Cobertura máxima
respecto al precio de la
vivienda (1999)

Cobertura máxima
respecto al precio de la
vivienda (2000)

Andalucía
Aragón

162,08%

131,48%

107,00%

165,07%

128,58%

101,12%

Asturias
Baleares
Bale
ares

176,52%

125,53%

105,20%

103,27%

82,04%

60,82% (Mínimo)

Canarias

107,47%

86,04%

68,32%

Cantabria

140,68%

109,27%

86,97%

C_ La mancha

166,73%

148,89%

125,57%

Castilla León

139,75%

112,16%

91,45%

Cataluña
Extremadura

112,15%

85,76%

68,91%

189,60%

162,47%

96,70%

Galicia

137,65%

119,79%

147,87%

La Rioja

153,36%

115,25%

90,78%

Madrid

105,27%

83,29%

67,46%

Murcia

160,23%

137,19%

115,73%

Navarra
País Vasco

129,21%

109,09%

86,27%

114,84%

117,08%

65,71%

C. Valenciana

153,80%

129,38%

105,15%

132,01%
106,48%
85,82%
Nacional
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Mº de Fomento y el INE.

Como podemos ver, ya en 1998 el esfuerzo inversor para la adquisición de una
vivienda para los residentes en Baleares era el mayor de todo el territorio
nacional, viéndose obligados a destinar cerca del 30% de sus ingresos brutos a la
adquisición de la vivienda.
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Tabla 8 - Evolución del Indicador Esfuerzo inversor en porcentaje sobre el ingreso
por hogar
Esfuerzo inversor en
porcentaje sobre el
ingreso por hogar 1998

Esfuerzo inversor en
porcentaje sobre el
ingreso por hogar 1999

Esfuerzo inversor en
porcentaje sobre el
ingreso por hogar 2000

Andalucía
Aragón

18,51%

22,82%

28,04%

18,17%

23,33%

29,67%

Asturias
Baleares

17,00%

23,90%

28,52%

29,05%

36,57%

49,32% (Máximo)

Canarias

27,91%

34,87%

43,91%

Cantabria

21,33%

27,45%

34,49%

C_ La mancha

17,99%

20,15%

23,89%

Castilla León

21,47%

26,75%

32,80%

Cataluña
Extremadura

26,75%

34,98%

43,53%

15,82%

18,46%

31,02%

Galicia

21,79%

25,04%

20,29%

La Rioja

19,56%

26,03%

33,05%

Madrid

28,50%

36,02%

44,47%

Murcia

18,72%

21,87%

25,92%

Navarra
País Vasco

23,22%

27,50%

34,77%

26,12%

25,62%

45,66%

C. Valenciana

19,51%

23,19%

28,53%

CCAA

22,73%
28,17%
34,96%
Nacional
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Mº de Fomente y el INE

Para los años 1999 y 2000, la situación no hace más que acentuarse, ya que
Baleares sigue soportando el esfuerzo inversor mayor de todas las CCAA. Si
acudimos a las previsiones para ver qué nos depara el futuro, vemos que la
escalada de precios de la vivienda sigue creciendo a tasas insostenibles para la
población, que deberá destinar cerca 52% de sus ingresos brutos a la adquisición
de la vivienda.
Tabla 9 - Previsiones de la accesibilidad a la vivienda para el 2001
Previsiones
para el
2001
Baleares
Cataluña
Madrid

Precio medio

Relación
Precio/Ingresos
familiares

Cobertura máxima Esfuerzo inversor en
respecto al precio porcentaje sobre el
de la vivienda
ingreso por hogar

20.600.000

8,12331988

47,0%

51,66%

20.560.000

7,03046352

54,3%

44,71%

23.650.000

6,95423788

54,9%

44,23%

25.060.000
6,99179733
54,6%
País Vasco
Fuente: DIARIO ULTIMA HORA, 13 de febrero de 2001 y elaboración propia

44,47%

No obstante, este liderazgo que Baleares ostenta no ha sido siempre así ya que
en 1991 el esfuerzo inversor medio para Baleares era un 8,3% menor que el
esfuerzo inversor promedio de España. No obstante desde el año 1997, y hasta el
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2000, el esfuerzo de Baleares supera al promedio nacional en un 0,6%, 28%, 30% y
40%, respectivamente.
En la Tabla 10, mostramos cual es el porcentaje de los ganancias brutas que un
asalariado residente en Mallorca debe destinar en función de los municipios en que
resida. Como se indica en la Tabla, la capital Palma de Mallorca es la localidad
más asequible.
Tabla 10 - Esfuerzo inversor para diferentes municipios de Mallorca en 2000

2000 por
zonas

Precio
medio

Cobertura
Renta
Relación Cuantía máxima
Primera
salarial MIBOR Precio/ máxima respecto anualidad de Esfuerzo
dispo- a 1 año Ingresos finan- al precio amortización inversor
nible
familiares ciable
del préstamo
de la
vivienda

Andratx
Calvia

40.490.000 2.455.848

4,89

16,49

1.584.790

28,61

2.575.030

5.700.000

2.455.848

4,89

10,46

1.584.790

45,08

1.634.435

66,55

Soller

23.610.000 2.455.848

4,89

9,61

1.584.790

49,07

1.501.518

61,14

Pollença

22.150.000 2.455.848

4,89

9,02

1.584.790

52,30

1.408.667

57,36

104,85

4,89
8,06
1.584.790
58,51
1.259.215
51,27
Santanyi 19.800.000 2.455.848
17.800.000 2.455.848
4,89
7,25
1.584.790
65,08
1.132.021
46,09
Palma
C Mayor20.000.000 2.455.848
4,89
8,14
1.584.790
57,92
1.271.934
51,79
S Rapiña
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Obras Publicas, y el INE

Para concluir este análisis del efecto del precio de la vivienda en la adquisición
de la misma, queremos resaltar que si revisamos la Tabla 8 con cierto detalle,
observamos que las CCAA que sufren las condiciones más difíciles son Baleares,
Canarias, Madrid y Cataluña.
Por todos es reconocido que Madrid, quizás por su condición de capital, es de
esperar que tenga unos precios de vivienda elevados, lo mismo sucede para
Cataluña., pero... ¿qué sucede con Baleares y Canarias? ¿Qué tienen en común
estas dos comunidades? ¿Cuáles son las razones que justifican el elevado precio de
la vivienda?
Baleares y Canarias son las dos comunidades autónomas turísticas por
excelencia, y el crecimiento de las plazas turísticas, junto con el creciente número
de extranjeros de alto poder adquisitivo que deciden adquirir su segunda
residencia en estas comunidades autónomas, ha disparado el precio de las
viviendas. En las Tablas 11 y 12 vemos cómo los municipios turísticos por
excelencia son los que ostentan los precios de viviendas más caras. En las Tablas
12 y 13 se colorea aquellas situaciones que superan el esfuerzo inversor medio de
la comunidad de Madrid 2.

2

Elegimos Madrid por ser la capital de España y normalmente se hace referencia a ella como una de
las ciudades más caras de Europa.
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Tabla 11 - Esfuerzo inversor para diferentes municipios de Mallorca en 1999,
desglosado por precios mínimos, medios, y máximos (Vivienda nueva)

Costa de Andraxt
Soller

Esfuerzo inversor
(precios MINIMOS del
m2)

Esfuerzo inversor
(precios MEDIOS del
m2)

Esfuerzo inversor
(precios MÁXIMOS del
m2)

22,55%

55,90%

126,27%

39,68%

48,11%

52,31%

Calviá
Colonia S.Pere

25,25%

45,24%

61,33%

28,86%

38,33%

52,31%

Marratxi

24,35%

38,13%

43,29%

Santa Ponça

34,27%

37,50%

40,59%

Cala Millor

26,19%

37,09%

43,35%

Son Caliu

34,27%

35,77%

82,26%

12,63%
35,46%
Costa de Felanitx
25,25%
34,15%
Santanyi
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por TINSA

54,12%
54,12%

Tabla 12 - Esfuerzo inversor para diferentes municipios de Mallorca en 1999,
desglosado por precios mínimos, medios, y máximos (Vivienda usada)
Esfuerzo inversor
(precios MINIMOS del
m2)

Esfuerzo inversor
(precios MEDIOS del
m2)

Esfuerzo inversor
(precios MÁXIMOS del
m2)

Port Pollença
Santanyi

20,56%

31,28%

108,23%

14,43%

30,79%

47,80%

Calvia

18,04%

30,61%

69,45%

Costa Felanitx

8,12%

27,91%

55,02%

Alcudia

15,28%

27,04%

45,15%

Paguera
Can Picafort

16,23%

26,86%

39,68%

16,23%

26,86%

39,68%

Cala Millor

18,22%

26,50%

36,98%

Cala Ratjada

15,71%

25,15%

33,37%

19,39%
24,73%
Cala Fornells
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por TINSA

31,19%

Como podemos ver, el precio medio de la vivienda nueva y usada es muy
superior al precio medio de España, e incluso la vivienda nueva es más cara en
Mallorca que el precio medio de Madrid.
Para finalizar presentamos el gráfico 13 donde podemos ver la evolución del
indicador “Esfuerzo inversor“ para la adquisición de una vivienda, y podemos ver
cómo los elevados tipos de interés de finales de los ochenta y principios de los
noventa dificultaba la accesibilidad de la vivienda. Este indicador mejora con las
bajadas de los tipos de interés (ver Tabla 13), pero resulta interesante observar
cómo Baleares y Canarias debido a la espectacular subida de precios ha hecho
disparar los valores de este indicador en los últimos tres años.
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Gráfico 13
Evolución del "Esfuerzo Inversor"
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 13 - Evolución del MIBOR a 1 año
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

MIBOR 1 A 15,00% 15,44% 13,07% 13,31% 10,90% 8,44% 9,99% 7,36% 5,20% 3,24% 3,71% 4,89%

Fuente: Ministerio de Fomento

Grafico 14
Evolución de "Relación Precio/Ingresos"
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Si queremos analizar la accesibilidad de la vivienda sin tener en cuenta el
efecto de los tipos de interés y considerar solamente la relación entre el precio de
la vivienda y los ingresos familiares, para ver cuánto tiempo tardarías en pagar
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una vivienda si destinamos todos nuestros ingresos a ese fin, vemos que en la
última década ha habido cierta estabilidad hasta los últimos tres o cuatro años,
donde los precios de la vivienda han crecido muy por encima de las tasas de
crecimiento de los ingresos familiares de los asalariados. De este análisis destaca
la fuerte subida de este indicador en los últimos años para las comunidades de
Baleares y Canarias.

Conclusiones
El sector de la construcción, desde mediados de los años noventa, muestra un
gran dinamismo. Entre los distintos factores que explican esta situación
destacamos la demanda de viviendas residenciales por extranjeros que eligen
Baleares como segunda residencia. Este crecimiento turístico y residencial
conlleva costes de índole ambiental, territorial y social que en ningún caso deben
obviarse. Los resultados presentados en este estudio evidencian cómo el ciudadano
de las Islas Baleares debe realizar un mayor esfuerzo inversor para adquirir una
vivienda. Más de 22.000 familias de Baleares buscan vivienda y no tienen poder
adquisitivo para los niveles de precio del mercado inmobiliario balear, y
prácticamente no se construyen VPO porque no son rentables para las promotoras.
Adicionalmente, son numerosas las voces de alarma que indican cómo la
presión creciente y constante sobre el territorio y los recursos puede conducir a lo
que en alguna ocasión se ha denominado el “infarto turístico”, o a plantearse la
viabilidad o sostenibilidad del modelo de crecimiento.
Así mismo, deben tomarse en consideración los costes que surgen de la
necesidad de dotar de nuevas infraestructuras para, así, poder atender a esta
demanda turística. La construcción de viviendas en espacios naturales y en áreas
rurales implica la construcción de caminos de acceso, explotación de canteras,
instalaciones de nuevas líneas eléctricas, efectos que tienen un impacto
paisajístico relevante.
De igual modo hay que considerar la presión que provoca sobre los recursos
hidrológicos y energéticos, de por sí escasos. La pérdida de la calidad del agua
potable, consecuencia del proceso de salinización, así como la necesidad de grandes
inversiones en infraestructuras que aseguren el suministro de un recurso básico
para la sociedad insular.
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The impact of location on hotels results.
An analysis of tourist firms in Cuenca
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Abstract
In this paper we analyze tourist firms in Castilla-La Mancha. In particular, we
focus on determining the effects that location has on the results of hotel
establishments in the province of Cuenca. We carry out this analysis by means of a
lineal regression analysis. We propose a theoretical model that shapes the
hypotheses to be tested. These hypotheses refer to the relationship between
performance and variables such as size, category, management attitudes (degree of
collaboration, membership of associations and knowledge of the advertising and
promotion programmes carried out by the public administration) and location.
In order to identify the explanatory power of location, we developed two
models. In the first model we introduced the independent variables mentioned
above, except location; in the second model, we introduced location with a view to
observing variations in the R coefficient and significance of parameters.
The results obtained permit us to state that location in routes promoted by the
Local Government (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) has a positive
effect on results. Furthermore, in the comparison between parameters of different
routes, we detected that one of these routes had less repercussion than the others
on results of tourist firms.
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1 - Introduction:
Introduction the regional tourist sector
Tourism in Castilla-La Mancha accounted for 9% of this region’s GDP (Gross
Domestic Product) in 1999 1. In the last 2 years regional growth in the tourist
sector, measured in terms of the number of visitors and overnight stays, has been
34.26% and 36.35%, respectively 2, which is twice the growth of the country as a
whole. This means that Castilla-La Mancha is turning into an important
destination. In 1999 this region has became the third most sought after region in
Spain (12% of national tourism), behind Andalucía (19.5%) and Valencia (13.8%) 3 .
The reasons for this growth are changes in environment, and especially in the
consumers of these services. Nature tourism is increasingly gaining in popularity.
In this respect, Castilla-La Mancha has five natural parks and a very varied
landscape, which is a focal point of attraction for new tourists. All these
circumstances have created a new kind of tourism with great growth potential.
This rural tourism is being promoted by Local Government by means of support
given to rural establishments.
81% of the tourists that visit our region come from other regions of Spain,
whereas 19% are from abroad. With regard to national tourism, the region of
Madrid is the main source of visitors (33%), followed by Castilla-La Mancha
(18.6%), Comunidad Valenciana (11.3%), Cataluña (7.8%) and Andalucía (6.6%) 3.
As regards foreign tourists, these come, mainly, from France (16.6%), followed
by U.S.A (12.1%), UK (8.4%), Germany (7.7%), Italy (7%), Japan (6.3%) and
Argentina (5.6%) 3 .
The present situation and optimistic outlook for the tourist sector is, in part,
the result of measures taken by Local Government, the aim of which is to make
historical, artistic and natural heritage of our region better known.

2 - Public measures for the promotion of tourism in
Castilla-La
Castilla La Mancha
Mancha
With the transfer of authority in tourism to Local Governments, the tourist
offer has changed and new regional tourist brands have been created (TRUJILLO,
LÓPEZ y ALARCÓN, 2000). In this respect, regions in Spain are more aware of the
new situation and understand that the best strategy for competing in an

1
2
3

According to General Management of Tourism, Trade and Craftsmanship of the Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
Increase corresponding to 1999 according to data base of Hotel Occupation Survey of INE (2000)
According to information given by Regional Net of Tourism of The Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
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environment with this kind of demand is to make a different offer available from
that of other competitors.
This strategy requires strong investment in advertising and promotion, the
main goal of which is to show the unique characteristics of an area or region, with
special emphasis on the historical, artistic and natural heritage.
Castilla-La Mancha is one of the regions with a greater cultural offer. This is
one of the most important resources for the economic and social development of
many areas in this region. For this reason, authorities have established a group of
programs to encourage the rehabilitation and maintenance of monuments and
damaged buildings with the two-fold aim of preserving the cultural heritage and
generating a new source of wealth from the steep rise in inland tourism.
In Castilla-La Mancha there are many different “ Historical Areas” . In some
cases, they are so called because of the monuments, in others because of the local
architecture, environmental wealth or the peculiarities that characterize them.
At present, sixteen towns are so classified. In Albacete: Alcaraz, Tarazona de la
Mancha, Chinchilla y Letur; in Ciudad Real: Almagro, San Carlos del Valle, Moral
de Calatrava, Villanueva de los Infantes; in Cuenca: Moya, Cañete, Belmonte,
Alarcón y San Clemente and in Guadalajara: Atienza, Sigüenza y Molina de
Aragón. In addition, Cuenca and Toledo are included in the World Heritage list of
UNESCO.
The denomination of “Historical Areas” by Local Government has achieved two
important results for this region: a growth in tourism, and an increase in wealth
in both economic and social terms. The promotion of places of interest for tourists
is, therefore, a fully justified political action, especially in traditionally
agricultural rural regions, which see tourist sector development as an option for
economic and social growth in specific areas. Advertising and promotion by public
and private institutions is necessary to create a tourist image that allows tourist
to know beforehand what they can find when they visit a region.
Our region has different characteristics that make it particularly suitable for
tourists that prefer inland tourism with rich cultural, natural and gastronomic
offers. In particular, Castilla-La Mancha was last year the third most sought after
region behind Andalucía and Valencia.
Changes in tourist patterns have given inland tourism the opportunity to
emerge under the name of rural tourism . Rural tourism has been consolidated as a
new way of enjoying free time in new market conditions.
An increasing number of tourists look for different options to the traditional
pattern of tourism and they find them offered in our region: ecotourism, green
tourism, cultural tourism, adventure tourism, sport tourism, hunting tourism and
agrotourism.
Interest in this kind of tourism is the result of changes in the tourists
themselves. They are more independent than before, nature-lovers and in search of
a new offer that suits their needs. Therefore, tourism needs to adapt to the
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demand. For tourists looking for inland tourism, Castilla-La Mancha is one of the
main places.
As a result of these changes in the tourist sector, there has been fast growth in
inland areas and, in our case, this growth has been greatly helped by the
improvement of communications and transport, the increase in people’s spending
power and encouragement on the part of the public administration.
Tourism has become, therefore, an important driving force behind the economy
of Castilla-La Mancha, creating wealth and employment. For this reason the local
authorities have to implement policies the main aim of which is to further growth
in this emerging segment of the tourist sector.
Local Government supports the tourist sector in three ways:
−
Sector organizing
−
Incentives for tourist firms
−
Promotion of tourist sector
With regard to the first of these, in May 1999, Local Government passed the
“Law of Tourist Sector Organizing in Castilla-La Mancha”. Under this law, tourist
sector new products were introduced, such us rural accommodation, huts or nature
activities that were not previously contemplated in the legislation.
Another line of action of Local Government is to give incentives to tourist firms
to encourage the creation of tourist infrastructures responding to demand in
Castilla-La Mancha, at the same time maintaining a high level of quality.
These incentives are of two kinds:
a) Incentives for private investment: subsidies of 30% of the investment, for
creating projects between 5 and 150 million pesetas. This initiative is
regulated by the Decree on Competitiveness, and in 1999 granted 1182
million pesetas to the tourist sector.
b) Modernization and promotion of small and medium-sized enterprises: Local
Government gives subsidies to small and medium-sized tourist firms, both
for increasing and modernizing existing firms, with a subsidy of 30% of the
investment not exceeding 5 million pesetas, and for promoting the tourist
sector by means of fairs, brochures, etc.
For the purpose of promoting the tourist sector Local Government divided up
the whole region by means of a tourist map of Castilla-La Mancha. In this map,
thirty routes were established that embrace every place of tourist interest. These
are: 1. La campiña entre Henares y el Jarama; 2. La arquitectura negra; 3. El
románico del norte de Guadalajara; 4. Palacios y Castillos en el norte de Henares;
5. La Alcarria Páramos y Valles; 6. El Alto Tajo; 7. Señorío de Molina-Valle del
Mesa; 8. Serranía de Cuenca; 9. Trasvase a Uclés y Segóbriga; 10. Los pueblos de
la Serranía Sur de Cuenca; 11. La Manchuela; 12. La Mancha Conquense; 13. Los
Llanos de la Mancha; 14. El Valle del Júcar; 15. Riqueza monumental: AlbaceteChinchilla-Almansa; 16. El campo de Hellín y Tobarra; 17. La Sierra de Alcaráz y
Segura; 18. Campos de Montiel; 19. Ruta de los caballeros y el vino; 20. Valle de
Alcudia-Sierra Madrona; 21. Naturaleza y Arte: de Daimiel a Ruidera; 22. Ruta del
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Quijote; 23. Caballeros y el patrimonio natural y arquitectónico en los Montes de
Toledo; 24. Ruta de los Castillos del Sur de Toledo; 25. Iglesias y plazas en la
Mancha Toledana; 26. La Jara Alta y los Montes de Toledo; 27. Campana de
Oropesa-Jara Baja; 28. Ruta de los Valles del Tajo y el Alberche a la Sierra de San
Vicente; 29. Pueblos y caminos de El Lazarillo and 30. Ruta de los parques
arqueológicos.
Finally, Local Government organizes activities to promote this region by means
of participation in fairs and events related to tourism 4.
Local Government sets aside 350 million pesetas every year for tourist
promotion; as a result, the public sector has become an active agent in the
competitive system of the tourist sector. Before studying those firms that work in
this sector to evaluate the influence of location on results we should first explain
what the agents are that must be taken into account when we make a strategic
analysis of the tourist sector.

3 - The specific environment of tourist firms:
firms competitive
setting of tourist sector
Tourist sector delimitation, just like other industries, is becoming increasingly.
Frequently, firms that are working in other sectors are engaged in activities that
create value in the tourist industry. For instance, financial entities provide
consumers with services for financing or travel insurance. Likewise, travel
agencies offer activities traditionally provided by financial entities. Finally,
consumers, thanks to the new information technologies, are incorporating
innovations in this sector, thereby changing the marketing and distribution
strategies of firms. These circumstances modify competitive conditions in which
tourist services are developed, thus continuously changing the boundaries of this
sector.
In spite of the difficulties in establishing sectorial boundaries, it is necessary
to make a strategic analysis of the tourist sector which requires us to first identify
the agents that work in this sector and shape what is called the competitive
system.
In every competitive system, just like a value chain 5, the following activities
are performed: manufacturing, distribution, marketing, financing and, on the

4

5

In 2000, Castilla-La Mancha took part with an institutional stand of the region in these fairs: FITUR
(Madrid); BIT (Milán-Italia); SITC (Barcelona); EXPOVACACIONES (Bilbao); FARCAMA (Toledo);
TURINTERIOR (Don Benito-Badajoz); AGROTUR (Cornellá-Barcelona); WORDL TRAVEL MARKET
(Londres-Reino Unido); INTUR (Valladolid) y FIRALACANT (Alicante).
The value chain developed by Porter (1987) allows to represent all activities that generate value
which are made in an industry. This is utilized as an instrument of strategic analysis that allows us
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other side, consumption. These activities are carried out by different agents inside
the industrial frame that we are analyzing.
In Graph 1, agents that perform these activities in the tourist sector are
shown.
Graph 1 – Competitive System of Tourism Sector
Institutional environment
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Distributors
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Consumers

Transport of
tourist
Holidays
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Tourist
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Hotels

Receiver
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Travel
agents

Financial
services

Passenger
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Source: Adapted from POON (1998), page 207

In the competitive system of this sector we have included nine active agents,
eight of which perform services, whereas the ninth is the destructive utility agent,
since the output of the productive process is intended for the latter, namely, the
consumer.
Manufacturing is performed by passenger carrying firms, accommodation firms,
firms offering complementary services (restaurants, car hire, complementary
activities), and firms offering services that encompass the foregoing but are
different from hotels insofar as the main goal of their activity is not to offer
accommodation but a group of services called “holidays” that contain all previous
services and add complementary services related to the place that tourists are
going to visit.
In order to offer the services of this tourist product, distribution channels play
a main role. This is because the tourist product is intangible and can not be
inspected previously. Therefore, tourist operators and travel agencies play a main
role in the competitive system, although producers can get in touch with tourists
directly. In the same sense, promotion and marketing agencies promote places
developing marketing strategies.
An intermediary agent is the reception agent. This is a mediator between the
tourist operator and local services suppliers and clients. These agents satisfy
tourist needs and ensure that the program promised by travel agents is carried
to identify the different transactions made by different firms of this sector and that form its
competitive system.
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out, protecting tourists’ rights and acting as quality controllers of the tourist
operator during the holidays.
Financial entities offer services for payment the transaction between
manufacturers and consumers. This function facilitates creation of value in the
competitive system of the tourist sector.
The consumer is the last agent but not the least important. He or she is not a
mere agent that accepts a standardized, inflexible and massified tourist product
but is more heterogeneous, more mature, more experienced than before, and in
consequence, demands better quality.
On the other hand, the consumer moves further away from standardized
services and looks for new options that satisfy his or her present demands: more
“ecological”, flexible and independent holidays. It is clear that tourist industry
development, will be managed by the consumer rather than by the manufacturer;
the manufacturer must anticipate changing tourist requirements to compete
successfully.
Finally, the public sector plays a part in promoting specific areas. Public
Institutions develop promotion strategies in those places that are attractive
enough for consumers and can benefit from processes of economic and social
development, with the tourist sector acting like as the driving force for local
development. In consequence, it is a competitive force that acts by relaunching
places suitable for development.
In the present paper we only analyze the activity carried out by hotels –within
the manufacturers- and indirectly we include consideration of the institutional
environment, as the study covers the effects of location on the results of these
firms, taking as reference the routes designed by Local Government for promoting
tourism in this region.

4 - Objective and hypothesis:
hypothesis proposed model
Within the framework of strategic analysis of the sector we present a study of
those firms that offer lodgings in the region. Our main objective is to determine
how the location of hotels on tourist routes affects the company results and, to
identify if it affects all routes in the same way, that is, to detect whether certain
routes are more profitable than others.
In the case of detecting different results in the firms which work on different
routes, we will study reasons for this, and try to establish if it is due to the area’s
natural, cultural or historical worth, or if the variance in results is related to
management or more intensive public or private promotion policies.
Among the variables that have been traditionally identified as explanatory of
the firm’s result, there appear recurrent external and internal variables –the
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former characterized by a munificient environment, the latter by the firm’s
structural traits (size, type of business) and management traits (strategy,
directive abilities)-. Expectations with regard to the size variable are that the
larger the company, the better the performance since a larger size allows the
company to exploit scale economies in the use of resources and, consequently, the
cost will be smaller. Regarding the management variable, a more productive
performance of the manager –attitude and developed strategy- should render
better results.
In relation to the external variables, in environments with favourable
attributes, companies will obtain better results than if they operate in more
turbulent environments. Public powers, through their performance can favour the
conditions of a munificent environment, by promoting the activity of firms that are
located in that place and by allowing them to obtain a higher yield than those
companies which have opted for non-promoted locations.
In accordance with our objective and on the basis of the previous statement we
seek to test the following hypothesis:
H 0 : The location of hotel establishments in promoted tourist routes has a
positive impact upon their performance.
Although our main objective is to analyze the impact of location on the result of
firms, the different variables affecting the performance cannot be neglected.
We propose a model where variables such as the size of the establishment, its
quality and the manager’s attitude are involved. In Graph 2, we present relations
that we expect to obtain between the dependent variable -performance- and the
explanatory variables of performance, which represent the secondary hypotheses.
Graph 2 – Explanatory Model of Tourist Firm results
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The hypotheses that we will test in this study are represented in Graph 2. The
first hypothesis “H a ” refers to the effect of size on the results, and as has already
been pointed out, a positive relationship between the explanatory variable and the
explained variable is expected. Similarly, we predict for the establishment’s
quality variable, that a high quality will report better results. This will be tested
in hypothesis “H b ”.
Hypothesis “H c ” is broken down into a set of relationships which represent the
manager’s attitude and the firm’s performance. Thus, we outline the following
hypotheses:
−
H c1 : Membership of sectorial associations impacts positively on obtained
performance.
−
H c2 : Collaboration with tourist operators impacts positively on
performance.
−
H c3 : Awareness of information about the promotion procedures carried out
by the Local Government impacts positively on performance.
Although wider research would lead us to study the results for hotel
establishments located on the thirty routes promoted by the Local Government Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha-, in this study we have focused on
the routes designed for a single province in the region: Cuenca.

5 - Methodology
In order to test the main hypothesis about the positive effect of the location of
the establishments on the performance of the companies and the remaining of
secondary hypotheses, we present the following methodological scheme -see Graph 3.
Graph 3 – Methodology
Selection of elements we have to study

To determine population and to select sample

To pick up information

Information processing
Conclusions

Source: Authors’ own
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5.1 - Competitive system elements and tourist routes target study
Although a complete analysis of the whole industry is required to look into the
work accomplished by each of the aforementioned agents, the extent of the
analysis has led us to focus our research, at the first stage, on the study of the
companies which offer lodgings, that is, the hotels. However, in future studies, we
will include the remaining elements to complete the whole competitive framework.
Focusing our interest on a single agent -the hotels- allows us to deal more
specifically with their behaviour in the competitive system, consequently
achieving a higher homogeneity in the analysis of their strategies and results.
In the first phase of this investigation, we have focused mainly on the
companies that offer lodging services which are located on the routes of Cuenca 6.
The routes promoted by the Local Government are as follows: Route 8: La Serranía
de Cuenca; Route 9: Embalses de Uclés y Segóbriga; Route 10: La Serranía Sur de
Cuenca; Route 11: La Manchuela; Route 12: La Mancha Conquense; Route 13: Los
Llanos de la Mancha; Route 22: La ruta del Quijote.
Towns that are included in each route are:
−
Ruta de la Serranía de Cuenca : Cuenca, Villalba de la Sierra, Ciudad
Encantada, Uña, Huélamo, Tragacete, Vega del Codorno, El Hosquillo-Las
Majadas, Poyatos, Santa Mª del Val, Laguna Seca, Masegosa, Beteta,
Cañizares, Fuertescusa, Cañamares, Priego, Alcantud, Valdeolivas,
Villaconejos de Trabaque y Albalate de las Nogueras.
−
Ruta de los embalses a Uclés y Segóbriga : This route presents a double
tracing, one developed completely in the county called Cuenca -Tarancón,
Uclés, Saélices (Segóbriga), Puebla de Almenara, Almonacid del
Marquesado, Villarejo de Fuentes, Montalbo, Zafra de Záncara, Palomares
del Campo, Carrascosa del Campo-, and another that embraces towns of
Cuenca and Guadalajara -Tarancón, Barajas de Melo, Albalate de Zorita,
Almonacid de Zorita, Zorita de los Canes, (Recópolis), Sayatón, Anguix,
Auñón, Sacedón, Buendía, Chillarón del Rey, Córcoles, Alcocer,
Cañaveruelas (Ercávica), Villalba del Rey, Gascueña y Huete 7.
−
Ruta de La Serranía Sur de Cuenca : Cuenca, Mohorte, Las Torcas,
Fuentes, Cañada del Hoyo, Carboneras de Guadazón, Cardenete, Villar del
Humo, Mira, Landete, Moya, Algarra, Alcalá de la Vega, Salvacañete,
Cañete, Campillos-Sierra, Laguna del Marquesado, Valdemaca, Boniches y
Pajaroncillo.
−
Ruta de La Manchuela 8:Arcas, Tórtola, Valeria, Valera de Abajo, Valverde
del Júcar, Buenache de Alarcón, Barchín del Hoyo, Alarcón, Motilla del
6
7
8

We will present the results obtained for the provinces in the region in future works.
On this second route only six towns belong to the province of Cuenca and therefore only the
establishments in these localities were included in the analysis
This route follows a layout for two provinces in the region, Albacete and Cuenca. Two towns –Navas
de Jorquera and Villamalea-do not belong to the province of Cuenca. When analyzing the
establishments exclusively in the province of Cuenca, these two towns have not been included in the
route analysis.
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Palancar, Casasimarro, Villanueva de la Jara, Iniesta, Ledaña, Navas de
Jorquera, Villamalea, Minglanilla, Campillo de Altobuey, Paracuellos de la
Vega y Almodóvar del Pinar.
−
Ruta de La Mancha Conquense : Cuenca, La Almarcha, Castillo de
Garcimuñoz, Honrubia, El Cañavate, San Clemente, Vara del Rey, La
Alberca de Záncara, Las Pedroñeras, El Pedernoso, Santa María de los
Llanos, Mota del Cuervo, Belmonte y Villaescusa de Haro.
−
Ruta de los Llanos de la Mancha 9:Albacete, La Gineta, Tarazona de la
Mancha, Quintanar del Rey, Villalgordo del Júcar, Fuensanta, La Roda,
Casas de Guijarro, Casas de Benitez, Sisante, Vara del Rey, San Clemente,
El Provencio, Las Pedroñeras, Las Mesas, Socuéllamos, Villarrobledo y
Minaya.
−
Ruta del Quijote 9 : Consuegra, Madridejos, Camuñas, Villafranca de los
Caballeros, Herencia, Puerto Lápice, Arenas de San Juan, Villarta de San
Juan, Argamasilla de Alba, Ruidera, Osa de Montiel, Tomelloso, Alcázar de
San Juan, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, Mota del Cuervo, Belmonte,
Osa de la Vega, Los Hinojosos, Quintanar de la Orden y El Toboso.
Once we have identified the towns in Cuenca that are part of the tourist routes
to be analysed we go on to determine the size of the population about which we are
going to conduct this research.

5.2 - Population determination and sample selection
The population we seek to study as we have already pointed out is made up of
the hotel establishments located on the tourist routes promoted within the region
of Castilla-La Mancha.
Each one of thirty routes mentioned in the first part of this project runs across
one or several provinces and some routes overlap in the towns that are part of
them. The number of hotel establishments located in towns that make up the
routes is 528.
In the present study, we analyze the hotel establishments that belong to the
province of Cuenca, which means a target population of 130 establishments located
in 93 different towns.
Once we have identified the tourist companies which offer lodgings along the
routes of Cuenca, we design a questionnaire with the purpose of collecting the
necessary information for the realization of our study.

9

This route follows a layout for four provinces in the region, Albacete, Ciudad Real, Cuenca and
Toledo. When analyzing the establishments exclusively in the province of Cuenca those that belong
to the other provinces have not been included in the route analysis
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5.3 - Information collection:
collection questionnaire
ques tionnaire design
The method chosen for the collection of information was a telephone survey
addressed to the manager of the establishment. It was carried out during the
second fortnight of June 2000. This method allows us to obtain information in the
shortest time possible, but it requires the questionnaire to be designed as simply
as possible.
The survey used contained open questions about the establishment’s size
(number of rooms), type (hotel, boarding house, pension, residence, rural lodging)
and category (according to the standard denominations in this scope: one star, two,
three, four and five stars; or first, second, etc., for rural lodgings).
Furthermore, with the purpose of detecting the manager’s attitude, they were
asked about the route where the establishment is located, finding out in this way
if the company directive could recognize that their hotel is located on a particular
tourist route, and if the denomination that they confer to it really coincided with
the denomination applied by Local Government. On the other hand, we attempted
to detect the level of collaboration with other agents in the hotel industry, and we
asked if the hotel was part of an association and if it collaborated with tourist
operators or travel agencies.
The last part of the questionnaire referred to performance, in which an
evaluation of different indicators was requested, using the Likert scale with seven
points. The indicators were: average occupation, effectiveness, profit, income
increase and market share.
We were able to contact 61 out of 130 identified establishments, which means a
response percentage of 47,7% and a sampling error of 9,14% for a confidence level
of 95%.

5.4 - Information treatment
Once information is collected we go on to process it through the following
statistical analyses:
−
Descriptive analysis of variables contained in the questionnaire about
establishments which offer lodgings located on tourist routes.
−
Analysis of the correlations between the variables that will allow us, both
to trace any information redundancy contained in survey items and to
create a construct “result” with the different related indicators.
−
Analysis of lineal regression, taking the result as a dependent variable and
the variables of the model proposed which are unrelated to the location as
independent variables, and then, including all the proposals in this second
model. By studying the significance of models and their explanatory
capacity, as well as analyzing the sign and significance of the regression
coefficients, we were able to reach conclusions about the influence of each
one of the explanatory variables on the result. The comparison between the
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two regressions and the variations in the statistical R 2 provided us with
results to determine if location on routes affects performance.
In the next section we present the results obtained from the different
treatments applied.

6 - Results
6.1 - Descriptive analysis
In the first place we study the companies’ distribution in the sample according
to their size, based on the establishments’ capacity. The number of rooms in the
hotels analyzed oscillated between 2 and 60, the average size being 12 rooms for
each establishment.
In Table 1 frequencies are shown for each size, while percentage distribution is
shown in Graph 4.
Table 1 - Firms size
Rooms

Frecuency

Percentage

less than 5
from 5 to10

11

18,03

24

39,34

from 10 to 20

16

26,23

from 20 to 30

8

13,11

more than 30
Total
Source: Authors’ own

2

3,28

61

100,00

Graph 4 – Size of establishments (number of rooms)

From 5 to 10 39,34%

Less than 5 18,03%
More than 30 3,28%

From 10 to 20 26,23%

From 20 to 30 13,11%

Less than 5

from 5 to 10

From 10 to 20

From 20 to 30

More than 30

Source: Authors’ own
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Another variable included in the analysis was the type of accommodation
offered by the companies on the basis of their denomination: hotel, boarding house,
inn or rural lodging. In Graph 5, we present a sample composition in line with this
characteristic, the highest percentage being accounted for by boarding houses
(32%), followed by inns (30%) and hotels (25%) and, lastly, rural lodgings (13%).
Graph 5 – Kind of establishment

Hotel: 24,59%

Small Hotel 32,79%

Rural Lodging 13,11%
Guest House 29,51%

Hotel

Small Hotel

Guest House

Rural Lodging

Source: Authors’ own

Regarding the localization of establishments on routes through the province of
Cuenca, we see that the sample is distributed as shown in Graph 6: 27% of the
establishments are located in La Serranía de Cuenca; 15% of them on the Ruta de
embalses de Uclés y Segóbriga, 17% in La Manchuela and 11% in the Ruta de los
llanos de la Mancha.
Graph 6 – Location of establishments

27%
30%
% establishments 25%
20%
15%
10%
5%
0%

15% 15% 17% 15%

11%

Routes of Cuenca
Serranía de Cuenca

Embalses de Uclés a Segóbriga

Serranía Sur de Cuenca

La Manchuela

La Mancha Conquense

Los LLanos de la Mancha

Source: Authors’ own
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Although all lodgings included in the study are on the routes designed in the
territory classification, when we enquired of the establishments managers about
the route they were located on, they stated they were not on any tourist route in
49.2%. The rest (50.8%) were aware of their situation, but when they gave us the
name of the route it often failed to coincide with the denomination used by La
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Thus, in Graph 7, we show the
percentage of firms that were aware of being on a route and gave the same
denomination as was given in the promotion carried out by the Local Government.
Graph 7 – Identification of route in which establishment is located

Identify route 51,61%

No identify route 48,39%

Identify route
No identify route

Source: Authors’ own

According to the managers, the promotion of tourist routes in the province is
inadequate, scoring 3.14 in a scale from 1 to 7. Furthermore, 32% of managers
regarded the publicity that the government is carrying out on the routes as very
poor. In Graph 8 we present the distribution for the scoring that firms granted to
the promotion carried out by La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Graph 8 – Evaluation of promotion by Local Government
(Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)
32.79 %
16.39 %

1

2
3
9 .84%

7
4

5

6

11 .48 %

4.92 %
9 .84%

14.75%

1

2

3

5

6

7

Source: Authors’ own
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Likewise, we carried out a survey on how many of the establishments belonged
to a hotel association, and we found that most establishments did not belong to
any sectorial association. We asked the managers if they belonged to an
association within the hotel industry and if so, which, with the result that almost
90% of the companies belonged to the Asociación Hostelera Conquense, which is a
provincial association. Some managers reported they belonged to a regional
association (8.87%), while only 2.86% belonged to a nation wide association. In
Graph 9 we show the percentage of companies that are part of an association as
well as the distribution of companies within the scope of the different associations.
Graph 9 – Membership and Scope of Tourist Sector Associations

Y e s 5 7 ,3 8 %

P ro v i n c ia l: 8 8 ,5 7 %
N a ti o n a l 2 ,8 6 %
R eg io n al 8 ,5 7 %

N o 4 2 ,6 2 %

Source: Authors’ own

The low level of membership is a consequence of the worth that managers
assign to the fact of belonging to these organisms. The result of the evaluation of
the reported help by these organisms, is reflected in Graph 10.
Graph 10 – Evaluation of aid offered by Associations
5%
10%

25%
2

3

10%

1

4
5
6

15%

7
25%

10%

1

2

3

5

6

7

Source: Authors’ own

4
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On the other hand, most of the hotel companies had never collaborated with
tourist operators, and only 14.8% of them had always worked with them. Managers
rated collaboration level with operators as shown in Graph 11.
Graph 11 – Evaluation of level of collaboration with tourist-operators
54.10%
1

2

7

3

6.56%
6.56%
13.11%

4

5

14.75%
4.92%

1

2

3

5

6

7

4

Source: Authors’ own

Consequently, companies in the province of Cuenca are small hotels rarely
attached to a hotel association or a tourist operator. Regarding tourist routes in
this province, most managers were not aware of being on the route assigned by the
Local Government.

6.2 - Correlations analysis
As a previous step to the analysis of lineal regression we carried out a
correlations study between the variables which make up the construct, with the
purpose of checking their internal consistency, as well as between independent
variables which will be included in the regression model to determine the possible
existence of multicolinearity problems.
The analysis of lineal regression with "result" as a dependent variable requires
the creation of a construct formed as the average value of the result indicators
used.
We studied the reliability of the scale through the analysis of correlations
between variables, factorial analysis and Chonbrach’s alpha. Out of the five items
in the initial set, we eliminated the item which referred to the market share, as
correlations with the rest of the variables were very low and not significant.
Moreover, its elimination in the making of the scale improved the value of
Chonbrach’s alpha substantially. In Table 2 we show the main results of the
analysis of reliability.
On the other hand, the analysis of correlations between independent variables
allowed us to identify that two variables presented high correlations, namely,
those that referred to the establishments’ quality and size, and consequently, we
decided to eliminate one of them from the later analysis.
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Table 2 - Reliability analysis of “results”
Measurement of
Results

Correlations
Efficacy Occupation

Efficacy
Occupation

Scale
Incomes
growth

Profits

Mean

1,00

Profits
Incomes growth

,394**

1,00

,363**

,730**

1,00

,414**

,646**

,702**

1,00

,039

,188

,079

,076
Market share
Source: Authors’ own

Td

4,58

1,75

4,03

1,36

3,79

1,29

3,44

1,41

Alfa

82,53

Not included ítem

** - Significant 99%

6.3 - Analysis of lineal regression
In order to test our hypotheses and to attain the objective of analyzing the
impact of localization on the routes promoted by the public sector on company
performance, we propose, firstly, a regression including the variables that we
consider likely to influence company results. According to the proposed model, we
believe that size, quality and manager’s attitude, as shown in membership of hotel
associations, collaboration with tourist operators and awareness of public
promotion procedures are variables capable of explaining the hotel establishments’
yield.
The construct “result” was used as a dependent variable. In an early model, we
introduced, in the lineal regression for the origin, dependent variables that are not
related with location.
In spite of including the variable “quality” in the proposed model, as indicated
by the results attained through the analysis of correlations between independent
variables, we did not introduce it in the regression because it presented high
correlations with the item "size" and it would have caused multicolineality
problems in the model. In Table 3 we show a summary of the regression obtained.
Table 3 - Lineal regression by origin. Model 1
Model Explanatory variable

(1)

(2)

B

Typ.er

B

t

Colinealidad
(FIV)

R

,860

Size

,132

,028

,478

4,777**

2,198

R2

,740

,550

,155

1,594

2,082

Corrected R2

,722

Association
Collaboration

,876
1,176

,606

,173

1,941*

1,734

Identification of route

2,313

,627

,277

3,689**

1,239

Typical error
Source: Authors’ own
2,253

(1) - Not standardized coefficients
(2) - Standardized coefficients
** - Significant 99%; * - Significant 95%

According to previous results, all the variables introduced explain the
establishment’s result. The value of squared R statistical that indicates the
variability percentage of the dependent variable as explained by regression is very
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high (.740). On the other hand, the sign of the variables’ coefficients is positive
and significant in four out of the five variables (“membership of associations”
variable is not significant). Therefore, independent variables are positively related
to company result.
Therefore, in line with these results, we accept hypotheses H a , H c2 and H c3 .
Hypothesis H c1 is rejected, although the coefficient presents the expected sign,
because it is not significant. Hypothesis H b could not be tested because it did not
include the variable “establishment’s quality” in the regression model, due to the
causes stated above.
Although the previous model might be satisfactory in explaining the result, we
present another model which also included the variable localization on routes in
the province of Cuenca. This regression allowed us, on the one hand, to know if the
location is an explanatory variable of result and, on the other, to detect if any
routes are more profitable than others, through comparative interpretation of the
coefficients.
In Table 4, we present the results of this second model. This new model has a
squared R higher than the previous one, which indicates its greater adequacy to
explain the results obtained by hotel establishments. All the variables related to
location present positive and significant coefficients, which shows, in addition to
their capacity to explain results, that the location on promoted routes increases
the firms’ performance.
Table 4 - Lineal regression by origin. Model 2
Model

Explanatory
variable

(1)

(2)

B

Typ. er

B

t

Colinealidad
(FIV)
2,923

R
R2

,960

Size
Association

,041

,018

,151

2,251*

,922

-,718

,353

-,127

-1,977**

2,712

Corrected R2

,907

Collaboration

,246

,381

,036

,645

2,048

Typical error

1,305

Identif. route

,970

,468

,116

2,073*

2,056

Route 8
Route 9

3,401

,508

,433

6,701**

2,722

3,604

,591

,342

6,099**

2,049

Route 10

3,899

,527

,370

7,397**

1,631

Route 11

3,796

,452

,377

8,398**

1,319

Route 12

3,065

,579

,290

5,289**

1,971

Route 13

1,454

,639

,116

2,282*

1,677

Source: Authors’ own
(1) Not standardized coeff.
(2) Standardizad coefficients
** - Significant 99%; * - Significant 95%

As to there being routes which yield greater profits than others, comparison of
regression coefficients reveals that there is a route with less impact on the result
of hotel establishments, which is route number 13, called “Los llanos de la
Mancha” which presents a smaller coefficient than the other routes. The remaining
routes have equivalent coefficients that oscillate between 3.065 and 3.899.
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In addition, in the other variables, regression coefficients are positive except
for the item “membership”, which shows an inverse relationship between the
dependent variable and the result. This implies that the membership of sectorial
associations is negatively related to companies’ result. If we compare it with the
previous regression, this variable has now gone on to have a negative and
significant coefficient. This change in the sign and significance of the coefficient
increases the explanatory capacity of the model.
According to these results we can accept the main hypothesis H 0 , referring to
the positive impact that location on tourist routes has on hotel company result.
Moreover, we accept the secondary hypotheses H a and H c3 -size and awareness of
the route-, and we reject the hypothesis H c1 –membership of associations- and H c2 collaboration with tourist operators-.

7 - Conclusions
The descriptive analysis of sample companies has allowed us to characterize
establishments according to size, most of them being small capacity lodging hotels,
mainly boarding houses.
The establishments’ management is characterized by low membership of
associations and low collaboration with other industry agents. A very large
number of companies are not associated to any related organism, and in the case of
belonging to a sectorial association, this is usually just a provincial one.
Another striking feature is that the firms’ managers are neither aware nor take
advantage of the promotion carried out by the regional government. Most
managers could not identify their tourist route correctly and they did not know
about strategies carried out by the Local Government seeking to promote this
area.
In spite of this, comparing the two proposed models, one that does not include
location variables and another that includes them, it can be seen that the location
on routes is positively related to companies’ performance and, as these variables
have good explanatory capacity, they allow us to accept the proposed hypothesis.
In regard to structural variables and manager’s attitude, we found that the
variable size -measured as number of rooms- is positively related to the result, as
we expected, which leads us to accept the hypothesis H a , in which we predicted
that the relationship between the tourist establishments’ results and the size was
positive.
Although in the model proposed initially we considered quality to be an
explanatory variable of result, we were not able to include it in our regression
analysis because it presented high correlations with the previous variable –
company size-, which would have led us to the construction of a regression with
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colinearity problems between explanatory items. Therefore, it was not possible to
test the hypothesis H b .
The manager’s attitude in running the company was measured with different
indicators. We predicted that the membership of sectorial associations allowed
them to attain a better result, and therefore, this item would present a positive
coefficient in the regression. This happened in the first model, although we cannot
accept the hypothesis H c1 because it is not significant. In the second model, it was
seen that the coefficient was negative and, consequently, the relationship between
dependent and independent variables is contrary to the prospective one in the
proposed model. The level of collaboration with tourist agents presented positive
coefficients in both models, although it was only significant in the first model, so
we cannot accept H c2 .
Another variable that shows the managers’ attitude is their awareness of the
area and procedures carried out by the Local Government. Awareness of these
procedures allows them to take advantage of promotions and to see to their own
publicity, boosted by the accumulative effect of this type of activity. The
companies’ results are thus affected positively. The two lineal regressions confirm
expectations on the positive and significant relationship between promotion
awareness of the routes and the firms’ results which leads us to accept the
hypothesis H c3 .
To conclude, we wish to indicate that this study is in fact the first phase of a
wider study and that we will continue carrying out research for the other four
provinces in the region. The next study will allow us to generate provincial models
that we will be able to analyze comparatively against each other, as well as the
proposal of a global regional model.
On the other hand, we consider that it would be of great interest to include in
the sample those companies those that are not located on the routes designed in
the tourist map of the region, with a view to detecting differences between hotels
that are on routes and those that are located outside the promoted itineraries.
Last of all, in order to be able to carry out a complete sectorial analysis, we
propose to widen our study to include other agents of the competitive system, such
as the distributors and facilitators of the tourist sector, with a view to identifying
the common characteristics of the industry in the region and to be able to reach
valuable conclusions for the development of managerial activity in this area.
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Introduction
The City of McKinney recently conducted negotiations with Major League
Soccer (MLS) to build a 20,000-seat stadium to host the Dallas Burn Soccer
(Football) Club. The following analysis, prepared in January 2002 for the
McKinney Community Development Corporation, examines the economic and fiscal
impacts of building and operating such a stadium on the City of McKinney and
assesses the fiscal costs and benefits if the City chooses to participate financially
in the stadium’s construction.
The City of McKinney is an outer suburb of the Dallas, Texas metropolitan area
located along a major interstate highway. Over the past decade, McKinney has
witnessed rapid population growth rising from 21,823 in 1990 to 54,369 in 2000 –
an increase of more than 150 percent. As the city grows, community and political
leaders are seeking ways to distinguish McKinney among other area suburbs. One
strategy being considered is to offer a sports venue to enhance local entertainment
amenities and attract new spending to the city. McKinney has one the state’s
largest youth soccer organizations. The demographic characterization “soccer
mom”, popularized in American political culture during the Clinton
administration, is exemplified in McKinney. Young urban couples, employed in
professional occupations and enjoying substantial financial resources, encourage
their children to participate in youth soccer for sports and entertainment on a
year-round basis.
Our analysis relies on several sources of data including operating statistics for
Crew Stadium located in Columbus, Ohio, which is home to the Columbus Crew
Soccer Club, financial information from the City of McKinney, and visitor spending
estimates from the Columbus Convention and Visitors Bureau and the Dallas
Convention and Visitors Bureau. In addition, Craig Development, owner of the
land for the proposed stadium location, provides projections of retail sales and
taxable property valuations from a proposed commercial complex adjacent to the
stadium.
Estimates of the economic impacts and secondary spending subject to sales
taxes are calculated using the IMPLAN impact modeling system developed by the
Minnesota IMPLAN Group. The IMPLAN model estimates impacts at the county
level. For this analysis, we have made adjustments to the model’s output to
estimate the impacts on the City of McKinney.
In the following section, we estimate the temporary economic impacts that will
attend the construction of the stadium and related road infrastructure. This will
be followed by sections estimating the on-going economic impacts of operating the
stadium, hosting the Dallas Burn Soccer Club, and visitor spending on the local
economy. We then examine the fiscal costs and benefits to the City of McKinney
using varying assumptions about the level of city participation in the cost of
building the stadium and subsequent stadium-related tax revenues. Finally, we
discuss less measurable impacts the stadium may have on enhancing national and
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international awareness of the City of McKinney as well as the role of the stadium
as a public amenity.

Economic Impacts of Stadium and Related Infrastructure
Development
The cost of building the stadium includes facility site work, the cost of building
the stadium shell, and the interior fit-out of the stadium including suites, offices,
food service, and retail spaces. In addition, the projected costs include the
construction of two practice fields exclusively for use by the Dallas Burn. Craig
Properties has proposed offering the land the stadium will occupy under a
donation-TIF repayment program. 1 The total estimated costs, as shown in Table 1
below, are $59.5 million. Based on the adjusted IMPLAN model, these
expenditures will boost total economic activity in the City of McKinney by $63.2
million during stadium construction (see Table 2). More than 500 temporary fulltime-equivalent local jobs will be created paying almost $20 million in wages and
salaries.
Table 1 - Stadium Construction Cost Estimates
Description

Estimated Cost

Site Work
Stadium
Other construction costs:

$ 11,473,980

Food & beverage equipment
Scoreboards, marquee, ad panel, TV
Video jumbo-screen & equipment

$ 2,204,044

$ 34,330,628

$ 2,337,623
$ 1,135,417

Team store (shell & fit out)

$

Suite (shell & fit out)

$ 2,524,632

Club lounge & support (shell & fit out)

$ 2,588,750

Dallas Burn administrative office fit out
Dallas Burn practice fields

$ 1,006,146
$

667,892

Upgrade to flip out seats

$

745,902

Total Construction Costs
Source: Hunt Construction Group

500,919

$ 59,515,933

Construction of the stadium will require the acceleration of plans to develop
road and utility infrastructure in the vicinity. Cost estimates provided by the
1

Under the donation-TIF repayment program, the landowner receives no money for the land initially.
As property values rise for designated land surrounding the stadium complex, the marginal increase
in property taxes received by the city for the designated land reverts to the landowner until an
agreed-to amount of compensation is realized by the landowner.
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landowner and the City of McKinney for this new infrastructure total $9.5 million.
These expenditures will also have substantial temporary effects on McKinney,
adding $10 million to local economic activity and increasing labor income by $3.5
million through the creation of 95 local jobs.
Table 2 - Economic Impacts of Stadium and Related Infrastructure Construction
City of McKinney
Description

Impact

Stadium Construction
Total costs

$ 59,515,932

Total economic activity

$ 63,234,000

Total labor income
Total jobs (full-time-equivalent)

$ 19,968,000
534

Road & Utility Infrastructure Construction
Total costs

$

Total economic activity

$ 10,009,000

9,500,000

$ 3,486,000
Total labor income
95
Total jobs (full-time-equivalent)
Source: Center for Economic Development and Research, University of North Texas

Economic Impacts of the Stadium, the Burn and Related
Visitor Spending
Once construction is completed, the stadium will contribute to local economic
activity through expenditures supporting on-going operations and facility
maintenance. These expenditures include acquisition of landscaping materials and
services to keep the playing and practice fields in peak condition, administrative
costs for salaries, wages, utilities, office supplies, and professional service fees.
Stadium operations will also include some advertising and marketing expenditures
while out-of-town visitors will spend for event tickets, parking fees and in-stadium
purchases of food, beverages, and merchandise.
Visitors to the new stadium have been classified into four categories. The first
is residents of McKinney. Any estimated local spending by McKinney residents is
treated as substitute spending and has not been counted in this analysis. The
second classification of visitor is made up of residents of other area communities
who will attend soccer games and other events held at the proposed stadium. The
third classification describes visitors from outside the area who come to a stadium
event but return home the same day. The final classification is out of area visitors
that stay overnight in local lodging. As shown in Table 3, based on data from Crew

569

Stadium in Columbus and the Columbus Convention and Visitors Bureau (CVB),
we are estimating that 567,500 visitors will attend 61 events at the stadium each
year and that ten percent of these visitors will come from outside the area. We
have estimated that of these 56,750 out of area visitors, 30 percent (about 17,000)
will be day-trippers.
Table 3 - Estimated Stadium Visitors
Description

Number of Visitors

McKinney residents
Area visitors

113,500

Out of area visitors – day trippers

17,025

Out of area visitors – staying overnight

39,725

397,250

567,500
Total visit
visitors
ors (61 events)
Sources: Dallas Burn Soccer Club; Columbus, Ohio Convention and Visitors Bureau,
Authors’ estimates

In-stadium spending for tickets, parking, food and beverages, and merchandise
is based on data provided by Major League Soccer and the Columbus CVB. These
estimates of per person, per event spending include $17.10 for tickets, $3.33 for
parking, $4.90 for food and beverages, and $1.71 for merchandise. Visitor spending
estimates are detailed in Appendix A.
Visitors to the new stadium will also
frequent restaurants, other entertainment venues, and area retailers as a part of
their stay. Based on our experience in examining the economic and fiscal impacts
of sports venues, we estimate that non-McKinney area residents will spend an
average of $21.25 per person for food, beverages, retail goods, and other
entertainment as a part of their trip to the soccer game or other stadium event. Of
this, we have estimated that the City of McKinney will capture no more than onethird of visitor spending away from the stadium. In the future, as other portions of
Craig Ranch and surrounding properties develop, the proportion of visitor
spending remaining in McKinney will likely increase substantially.
Reflecting the extended nature of their outing, spending by out of area daytrippers will total $45.50 per person. This includes higher average expenditures in
all spending categories plus some spending for transportation including fuel, auto
service, and other related items. The highest average expenditures will naturally
come from those visitors who are staying overnight. Our spending estimates for
overnight visitors are drawn from data provided by the Dallas Convention and
Visitors Bureau. Total per capita spending by these visitors is estimated at
$169.10 per person, per event. As previously noted, our estimates assume that only
one-third of these expenditures for lodging, food, retail goods, entertainment, and
local transportation will be enjoyed by businesses located in McKinney.
Total spending by stadium visitors in the City of McKinney is expected to be
$17.9 million, adding $20.6 million to local economic activity each year. This new
economic activity will support 249 full-time-equivalent jobs paying $4.1 million in
wages and salaries (see Table 4).
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Major League Soccer has committed to moving the administrative offices of the
Dallas Burn Soccer Club to the new stadium. The club employs approximately 30
full-time positions and 21-24 players with a total payroll of about $4 million per
year. The team also has substantial marketing expenditures and other
administrative expenses. The team has committed to using local vendors whenever
practical. Even so, for the purposes of this analysis, we have assumed that no more
than 20 percent of the administrative expenditures will stay in the City of
McKinney. And, while most players will choose to live in the area, we have
assumed that only a few will reside in the City of McKinney, especially in the
early years. Still, we expect that the Dallas Burn team operations will spur $7.4
million in economic activity in McKinney and boost local income by $4.04 million
annually (see Table 4).
In sum, visitor spending plus stadium and team operations will result in almost
$28 million annual increase in local economic activity. This activity will generate
over $8 million in new labor income by creating nearly 300 jobs for McKinney.
Table 4 - Recurring Economic Impacts of the Proposed McKinney Soccer Stadium
Description
Stadium Operations & Visitor Spending
Stadium Operating Spending

Impact
$

1,951,000

Visitor Spending (not including McKinney residents)

$ 17,921,000

Total Economic Activity

$ 20,608,000

Income
Employment

$

Team operations (Dallas Burn)
Total Economic Activity
Income

249
$

7,386,000

$

4,045,000

Employment
TOTAL RECURRING IMPACTS
Total Economic Activity
Income

4,124,000

47
$ 27,994,000
$

8,169,000

296
Employment
Sources: Dallas Burn; Major League Soccer; Columbus, Ohio CVB; Dallas CVB; and
authors’ estimates.
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Estimating the Costs and Benefits of the Proposed Stadium
This section presents the results of our analysis of the fiscal costs and benefits
of the proposed stadium to the City of McKinney. The results of any cost-benefit
analysis are influenced by the assumptions used in the model. We have chosen to
present several scenarios based on varying levels of city participation in the cost
of construction and the degree to which new tax receipts from ancillary
developments are attributed to the presence of the stadium. Each of these
scenarios is presented for a 30-year period. Unless otherwise indicated, all cost
and income estimates are inflated at an annual rate of three percent. Estimates
for 2003 are for nine months reflecting an anticipated stadium opening in early
April 2003.
For this analysis, the costs to the City of McKinney associated with the new
stadium and any nearby ancillary development do not include the marginal cost of
providing city services such as fire and police protection, street lighting, and other
public goods. In those scenarios that include the marginal increase in city sales
tax revenues from the development of ancillary businesses, our estimates are
limited to those developments projected by developers for a 60-acre commercial
development located adjacent to the proposed facility.
The principal determinant of costs to the city will depend on how much the city
is willing to contribute to the potential $59.5 million in stadium construction and
fit-out costs. Table 5 presents information prepared for the City of McKinney
Finance Department by Southwest Securities showing annual debt service
obligations at different levels of city participation.
Table 5 - Debt Service Estimates (20-year bonds at 6.6 percent annual interest)
City Contribution to Stadium
Construction Expenses

Annual Debt Payment
$

$ 20,000,000

$ 1,831,900

$ 25,000,000

$ 2,289,960

$ 30,000,000

$ 2,746,240

$ 35,000,000

$ 3,204,450

$ 42,500,000

$ 3,890,490

Source: Southwest Securities

Other costs to the city include an estimated $50,000 per year cost to maintain
the landscaping outside of the stadium’s perimeter fence. In addition, Hunt Sports
Group has proposed that the city contribute to a deferred maintenance sinking
fund for the stadium. We show the costs to the city at the time of actual fund
expenditures. These costs are detailed in Table 6.
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Table 6 - City of McKinney Proposed Obligation to the Stadium Maintenance
Sinking Fund
Year after Construction

City Contribution

7

$ 1,017,751

8

$

414,615

9

$

497,282

10

$

585,930

11

$

663,496

12

$

741,063

13-30

$

387,832

Source: Hunt Sports Group

The City of McKinney is being offered $500,000 per year in lease revenue from
the soccer league, which will otherwise maintain and operate the facility. All
ticket sales and stadium rental fees will go to the stadium operating entity. The
city is to retain ownership of the stadium, which means there will be no property
tax revenue generated by the stadium and other city-owned land such as parking
lots. In addition, under current proposals, marginal real property tax increases
will go back to the landowner and/or the stadium operating entity. However, the
city will realize some gains in tax revenue based on business personal property,
which is not subject to TIF programs.
Estimates of city business personal property and sales and use taxes are
heavily dependent on the scope and assumptions of the cost-benefit analysis.
Undoubtedly, the City of McKinney will benefit greatly from new tax revenues
generated in the commercial areas near the proposed stadium. There are
legitimate arguments that can be presented for the inclusion and exclusion of any
number of income-producing developments in this analysis. However, we have
chosen to take a moderately conservative approach.
The professional and academic literature fails to show that the construction of
a new stadium reliably causes other commercial development in the immediate
vicinity. For example, Lone Star Park in Grand Prairie has been very successful
and has even seen other entertainment venues open on adjacent property;
however, to date there are no new restaurants, hotels, or other commercial
enterprises in the immediate park area. Conversely, Enron Park in downtown
Houston is widely attributed with spurring the redevelopment of an old warehouse
district into a vibrant commercial area. Similarly, the redevelopment and
reinvigoration of downtown Cleveland is largely attributed to public investment in
multiple sports and entertainment venues. What is clear, however, is that in an
area already primed for commercial development, the addition of a stadium or
other large attraction increases the rate of commercial development. We believe
this will be the case for McKinney.
We have examined and found reasonable an analysis of the potential
development of the 60-acre commercial area surrounding the stadium as presented
by Mark Stein. Mr. Stein’s estimates assume that in the first several months after
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the stadium opens, visitors will spend a larger share of their non-stadium
purchases outside of the commercial zone. As retail and dining establishments
open in the commercial complex, McKinney will capture increasing levels of
taxable sales. Our estimates present one major modification to the assumptions
employed in the Stein analysis. Based on conversations with the property owner,
we believe construction of the proposed stadium will speed the development of the
60-acres commercial zone by at least three years. Therefore, our city tax income
estimates are the marginal increase (the difference) between city sales tax receipts
without the stadium and what is anticipated to occur if the stadium is built. Table
7 presents the net fiscal costs and benefits over a 30-year period using several
assumptions.
A Brief Discussion of Unquantifiable
Unquantifiab le Benefits and Costs
As noted above, any cost-benefit analysis is limited in scope because of the
difficulty of identifying and quantifying all measures of costs and benefits that are
potentially germane to an evaluation of the targeted project. In the case of the
proposed soccer stadium in McKinney, we have not assessed the benefit to the city
of spurring commercial development in Craig Ranch as a result of the construction
of road infrastructure that must precede any stadium development. These
revenues could be substantial.
Additionally, our analysis does not include an assessment of the potential
synergistic gains in the stadium’s ability to attract visitors from across the
Metroplex and beyond that could attend the development of the proposed county
youth sports complex on land adjacent to the stadium. Officials at North Texas
Soccer believe having the youth soccer complex and the stadium will allow
McKinney to attract thousands of area and out of area visitors. In addition, these
same officials stress that the stadium could attract the championship matches of
tournaments currently held in neighboring communities, with attendant impacts
on local visitor spending.
While it is unreasonable to expect the proposed stadium to be a magnet for new
industrial development in the City of McKinney, international and national media
coverage of MLS and other major soccer events will certainly boost awareness of
the city to a broad market. This enhanced awareness could be beneficial in
marketing McKinney. More likely is the possibility that the stadium will help
attract other sports and entertainment investments. David Craig has reported
being approached by investors interested in locating a baseball training complex in
McKinney largely because of the potential presence of the soccer stadium, the TPC
golf course, and other entertainment and hospitality industry developments slated
for southwest McKinney.
The proposals presented to the City of McKinney by the Hunt Sports Group call
for substantial levels of city fiscal resources. This begs the question: What else
could be done with this amount of money? The opportunity costs of a large city
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investment are too numerous to assess effectively. Yet due consideration of these
potential costs should be considered.
Finally, no reasonable person expects a municipally-financed stadium to be a
revenue generator or even to be able to cover operating expenses after debt
service. Publicly owned convention and performing arts centers throughout the
Metroplex, and the nation, often cost their host cities hundreds of thousands, or
even millions, of dollars in annual operating subsidies, not counting debt service
on the facilities. So why are these facilities built? First and foremost, they are
public amenities intended for the enjoyment of the local populace and to spur the
community’s ability to attract visitors with the purpose of enhancing these
visitors’ opportunities to spend money in the local economy.
The soccer stadium, as proposed, will be an expensive amenity for the City of
McKinney. But, the stadium should get plenty of use, not only from professional
soccer, but also as a premier site for amateur and youth soccer, high school
football, and many other events that will contribute to the quality of life in
McKinney. The first and best reason to build this stadium is if the citizens of
McKinney desire it.
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Table 7 - Estimated Net Fiscal Benefits (Costs) Attending the Construction of the
Proposed McKinney Soccer Stadium
Net Fiscal Benefits (Costs) by
Year

Total Debt Assumed by City of McKinney
$20 million

$25 million

$30 million

$35 million

$42.5 million

2003

$

(736,136)

$

(1,079,681)

$

(1,421,891)

$

(1,765,549)

$

(2,280,079)

2004

$

(1,030,466)

$

(1,488,526)

$

(1,954,806)

$

(2,403,016)

$

(3,089,056)

2005

$

(943,484)

$

(1,401,544)

$

(1,867,824)

$

(2,316,034)

$

(3,002,074)

2006

$

(925,018)

$

(1,383,078)

$

(1,849,358)

$

(2,297,568)

$

(2,983,608)

2007

$

(905,795)

$

(1,363,855)

$

(1,830,135)

$

(2,278,345)

$

(2,964,385)

2008

$

(715,460)

$

(1,173,520)

$

(1,639,800)

$

(2,088,010)

$

(2,774,050)

2009

$

(1,531,828)

$

(1,989,888)

$

(2,456,168)

$

(2,904,378)

$

(3,590,418)

2010

$

(715,787)

$

(1,173,847)

$

(1,640,127)

$

(2,088,337)

$

(2,774,377)

2011

$

(743,836)

$

(1,201,896)

$

(1,668,176)

$

(2,116,386)

$

(2,802,426)

2012

$

(775,526)

$

(1,233,586)

$

(1,699,866)

$

(2,148,076)

$

(2,834,116)

2013

$

(1,089,880)

$

(1,547,940)

$

(2,014,220)

$

(2,462,430)

$

(3,148,470)

2014

$

(1,419,468)

$

(1,877,528)

$

(2,343,808)

$

(2,792,018)

$

(3,478,058)

2015

$

(1,334,195)

$

(1,792,255)

$

(2,258,535)

$

(2,706,745)

$

(3,392,785)

2016

$

(1,322,629)

$

(1,780,689)

$

(2,246,969)

$

(2,695,179)

$

(3,381,219)

2017

$

(1,310,716)

$

(1,768,776)

$

(2,235,056)

$

(2,683,266)

$

(3,369,306)

2018

$

(1,298,446)

$

(1,756,506)

$

(2,222,786)

$

(2,670,996)

$

(3,357,036)

2019

$

(1,285,808)

$

(1,743,868)

$

(2,210,148)

$

(2,658,358)

$

(3,344,398)

2020

$

(1,272,788)

$

(1,730,848)

$

(2,197,128)

$

(2,645,338)

$

(3,331,378)

2021

$

(1,259,381)

$

(1,717,441)

$

(2,183,721)

$

(2,631,931)

$

(3,317,971)

2022

$

(1,245,570)

$

(1,703,630)

$

(2,169,910)

$

(2,618,120)

$

(3,304,160)

2023

$

142,578

$

28,063

$

(86,007)

$

(200,559)

$

(372,069)

2024

$

615,205

$

615,205

$

615,205

$

615,205

$

615,205

2025

$

630,297

$

630,297

$

630,297

$

630,297

$

630,297

2026

$

645,841

$

645,841

$

645,841

$

645,841

$

645,841

2027

$

661,850

$

661,850

$

661,850

$

661,850

$

661,850

2028

$

678,341

$

678,341

$

678,341

$

678,341

$

678,341

2029

$

695,326

$

695,326

$

695,326

$

695,326

$

695,326

2030

$

712,822

$

712,822

$

712,822

$

712,822

$

712,822

2031

$

730,841

$

730,841

$

730,841

$

730,841

$

730,841

2032

$

749,401

$

749,401

$

749,401

$

749,401

$

749,401
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Appendix A
Estimates of Per Person Visitor Spending
Description

Spending per Visitor

Spending at the Proposed Stadium*
Tickets

$ 17.10

Food and beverage

$ 4.90

Merchandise

$ 1.71

Parking

$ 3.33

Spending Away from the Stadium
Area Visitors#
Food and Beverage
Entertainment
Shopping
Out of Area Visitors – Day-trippers#

$ 12.50
$ 2.50
$ 6.25

Food and Beverage

$ 25.00

Entertainment
Shopping
Transportation-related purchases

$ 5.00
$ 12.50
$ 3.00

Out of Area Visitors – Overnight@
Lodging

$ 41.40

Food and Beverage

$ 49.50

Entertainment
Shopping
Transportation-related purchases

$ 17.20
$ 29.00
$ 32.00

Sources: * Major League Soccer; # authors’ estimates; @ Dallas Convention and Visitors Bureau

Análisis de la movilidad interna de los
trabajadores de hoteles y restaurantes
de Andalucía mediante un modelo de
duración
José Luis Sánchez Ollero* , Juan Antonio Campos Soria **

Resumen
El objetivo de este estudio consiste en medir y analizar las causas de la
movilidad interna de los trabajadores de Hoteles y Restaurantes de Andalucía.
Partimos del análisis de los datos obtenidos mediante la elaboración de encuestas
propias realizadas a 3315 trabajadores del sector (2544 trabajadores de Hoteles y
771 trabajadores de Restaurantes). La muestra de trabajadores se ha realizado
mediante el método de muestreo por cuotas. De esta base de datos se han
seleccionado dos submuestras diferentes, analizando por separado la submuestra
con trabajadores que no han cambiado nunca de empresa pero si de puesto de
trabajo y la de aquellos que han cambiado de empresa y puesto de trabajo. Los
resultados obtenidos son contrarios a los esperados de acuerdo con las teorías de la
movilidad ocupacional sostenida, entre otros, por ROSEN (1972), SICHERMAN y
GALOR (1990) y SICHERMAN (1991) y de job-matching de JOVANOVIC (1979).
Para realizar un análisis en mayor profundidad se ha procedido a aplicar un
modelo de duración para estimar los determinantes de la movilidad interna de
estos trabajadores. Concretamente se ha aplicado una Regresión de Cox. Ésta ha
permitido destacar la importancia del tipo de contrato y de las ganancias
salariales en la duración en el puesto de los trabajadores. Esta última variable
parece resultar la clave para explicar los cambios de puesto de trabajo en el sector.
No se han encontrado evidencias que avalen la hipótesis de transitoriedad en el
desajuste sostenida por las teorias antes citadas, aunque si se han encontrado
evidencias que avalan la validez de las teorías de la señal y el filtro propuestas por
ARROW (1973), SPENCE (1973), RILEY (1975) y STIGLITZ (1975) y otros.
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1 - Introducción
La teoría de la movilidad ocupacional sugiere que no es el nivel educativo del
individuo sino la adecuación de éste a los requerimientos formativos del puesto de
trabajo lo que tiene influencia en la movilidad de los trabajadores. Esto es, es el
desajuste educativo lo que tendría incidencia en la movilidad, haciendo que los
trabajadores vayan cambiando de puesto de trabajo hasta encontrar uno que se
ajuste a su perfil formativo. Para los autores que sostienen estos planteamientos
[ROSEN (1972), SICHERMAN y GALOR (1990), SICHERMAN (1991)] el desajuste
educativo sería tan solo un fenómeno temporal que iría desapareciendo a medida
que el trabajador fuese adquiriendo mayor experiencia y antigúedad y
promocionando a puestos dentro de la empresa (movilidad interna) o fuera de ella
(movilidad externa) hasta alcanzar aquél que se adecue a sus conocimientos. Esta
teoría sugiere que son los trabajadores sobreeducados los que presentan una
mayor movilidad, aunque no llegan a precisar el comportamiento de aquellos que
presentan infraeducación.
Para otros autores, sin embargo, la sobreeducación es un fenómeno persistente
en el tiempo, bien por que el nivel educativo alcanzado por el trabajador solo le
sirve para ser seleccionado para ocupar un puesto como propugnan las teorías de
la señal y el filtro [ARROW (1973), SPENCE (1973), RILEY (1975), STIGLITZ
(1975)], bien por que como señala la teoría de la competencia por los puestos de
trabajo, la productividad y los salarios no dependen del trabajador sino del puesto
de trabajo que ocupa, estando éstos jerarquizados basándose en la productividad,
requisitos educativos y salarios y asignándose los mejores puestos a quienes hayan
alcanzado una mayor formación, simplemente, por que ésta reduce a su vez los
costes de la formación en el puesto de trabajo (THUROW, 1975).
En esta investigación, vamos a tratar de contrastar, mediante el análisis de la
movilidad interna de los trabajadores, la hipótesis de la temporalidad del
desajuste en la industria hostelera de Andalucía. Para ello hemos podido disponer
de la base de datos generada por el Proyecto de Investigación “Déficit de
cualificaciones, productividad y salarios en el sector turístico andaluz” (Proyecto
1FD97-0858) financiado con fondos del FEDER y de la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología (CICYT), y desarrollado por un equipo interdisciplinar de
la Universidad de Málaga, en colaboración con la sede en Marbella de la Escuela
Suiza de Alta Dirección Hotelera “ Les Roches ”, los hoteles Torrequebrada , Puente
Romano y Marbella Club , el restaurante Santiago de Marbella y los sindicatos
Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores.
Esta base de datos se ha generado mediante la realización de una serie de
entrevistas a trabajadores y establecimientos de hostelería (exclusivamente
hoteles y restaurantes). De sus resultados vamos a utilizar los datos
proporcionados por los trabajadores, ya que son éstos los que contienen los
elementos necesarios para medir el desajuste educativo. El número total de
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encuestas a trabajadores ha ascendido a 3.315 y se han realizado de forma
presencial, en varias visitas a los establecimientos, por un equipo de profesores y
becarios de las Universidades de Málaga, Cádiz, Granada, Jaén y Almería y por la
empresa Demoscopia, S.A.
Tabla 1 - Características de la muestra. Frecuencias y porcentajes.
N

%

N

%

AMBITO PROVINCIAL
Almería

136

4,1

ACTIVIDAD
Hotel

Cádiz

270

2544

76,7

8,1

Restaurante

771

23,3

Córdoba
Granada

285

8,6

Total

3315

100,0

544

16,4

Huelva

198

6,0

61,9

SEXO

Jaén

161

4,9

Varón

2043

Málaga

1362

41,1

Mujer

1258

38,1

Sevilla

359

10,8

Total

3301

100,0

Total
AREA FUNCIONAL

3315

100,0

Recepción y Administración

882

26,8

hasta 24 años

479

14,9

Restaurante

671

20,4

de 25 a 34 años

1160

36,1

Cocina

930

28,2

de 35 a 44 años

928

28,9

Pisos y Limpieza

492

14,9

de 45 a 54 años

503

15,7

Mantenimiento y Servicios Técnicos
Dirección

163

4,9

144

4,5

87

2,6

mas de 54 años
Total

3214

100,0

Otros

72

2,2

SEGÚN EDAD

3297
100,0
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto 1FD97-0858

La realización de estas encuestas ha estado fuertemente condicionada por la
inexistencia de un censo de los trabajadores, esto es, de la población teórica que se
analiza mediante la encuesta, como sucede generalmente en este tipo de estudios.
En este contexto, los investigadores han optado por utilizar un método de
muestreo por cuotas (KISH, 1965), ya empleado en otros subsectores turísticos por
ORTEGA, MARCHANTE y SÁNCHEZ-OLLERO (2001a y 2001b) 1, cuya finalidad es
lograr que en la muestra seleccionada estén representados en las proporciones
correctas los distintos grupos de interés que conforman la población que se
pretende analizar. La metodología que se ha seguido en el diseño de la muestra ha
sido la siguiente:
−
Se han seleccionado variables de control que han permitido estratificar la
muestra en función de dos vectores de interés: distribución geográfica de la
población ocupada en la hostelería andaluza e importancia relativa de las
distintas ocupaciones o puestos de trabajo.
1

Una parte de los resultados de este proyecto fueron presentados en el VIIIth National Meeting of
APDR celebrado en Vila Real [ORTEGA, MARCHANTE y SÁNCHEZ-OLLERO (2001c)]
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−

Una vez que se han fijado los controles y las cuotas, se ha proporcionado a
cada encuestador su plan de trabajo elaborado mediante controles
independientes. De esta forma, la elección final de las unidades muestrales
reales ha correspondido a los encuestadores.
Las principales características de la muestra de trabajadores se recoge en la
Tabla 1, en tanto que en el Cuadro 1 se muestran las agrupaciones de las
diferentes ocupaciones consideradas en la encuesta en función del área funcional y
el nivel de responsabilidad que se les asigna en la Resolución de 24 de junio de
1996, BOE 2 de agosto, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones por las
que se publica el “Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de
Hosteleria”, proporcionado por los sindicatos antes citados, y que se utilizará para
un estudio detallado del desajuste educativo por grupos ocupacionales. Hay que
señalar, no obstante, que la ocupación “Auxiliar de Colectividades” (REIV) no se
contempla en este trabajo de la misma forma que no se contempla en el proyecto
del que tomamos los datos dado que es una figura propia de comedores colectivos,
como los de colegios y otras instituciones similares, y por tanto queda fuera de
nuestro campo de estudio.
Cuadro 1 - Ocupaciones recogidas en el cuestionario por áreas funcionales y grupos
profesionales
Áreas

PRIMERA
AL

SEGUNDA
CO

Grupos
TERCERA
RE

CUARTA
LZ

QUINTA
ST

I

Director Admón.
Jefe Recepción
Jefe Personal
Jefe Cocina
Subjefe Recep. Subjefe Cocina
Jefe Reservas
Reservas

Jefe
Bar/Retaurante
Subjefe
Bar/Retaurante
Maitre
Segundo Maitre

II

Recepcionista
Recep. Noche
Conserje
Administrativo
Aux. Admon.
Contable
Secretaria
Telefonista

Jefe Partida
Cocinero
Jefe Repostería
Repostero
Jefe Economato
y bodega

Jefe Sector
Jefe Rango
Camarero
Barman

Jefe
Mantenimiento
Gobernanta
Subgobernanta Subjefe
Mantenimiento

Ay. Recepción

Ayudante
Cocina

Ay.Camarero

Camarera Pisos
Costurera
Oficial Mant.
Lavandera
Lencera

III

Fregador
Pinche
Fuente: Memoria del Proyecto 1FD97-0858
IV

Botones Mozo

Limpiadora

Peón Mant.

AL: Recepción y administración; CO: Cocina; RE: Restaurante; LZ: Pisos y Limpieza; ST:
Mantenimiento y servicios técnicos
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2 - Análisis descriptivo de la relación entre desajuste
educativo y movilidad interna
Al aplicar el método subjetivo indirecto en la medición del desajuste educativo,
se ha obtenido que el 53,7% de los trabajadores está adecuadamente educado con
relación al puesto que ocupan, el 17,5% presenta sobreeducación y el 28,8%
infraeducación. Estos resultados ofrecen una situación intermedia a la aportada
por ALBA RAMÍREZ (1993), GARCÍA SERRANO y MALO (1996) y BENEITO,
FERRI, MOLTÓ y URIEL (1996) con datos del conjunto de sectores de la economía
española. Al analizar por separado las submuestras correspondientes a
trabajadores de hoteles y restaurantes se encuentran diferencias entre ambos tipos
de empresas: en los hoteles el 55,5% de estos trabajadores se considera
adecuadamente educado frente al 47% en los restaurantes, el 14,6% de los
trabajadores de hoteles se declaran sobreeducados cifra que se eleva al 27,3%
entre los trabajadores de restaurantes y, finalmente, el porcentaje de trabajadores
que se declaran infraeducados se eleva al 29,84% entre los trabajadores de hoteles
frente al 25,7% de trabajadores de restaurantes. Todas estas cifras presentan,
además, sensibles diferencias según el área funcional en que se encuadran.
De acuerdo con el análisis descriptivo el perfil de trabajador sobreeducado
sería: mujer, licenciada universitaria, menor de 24 años de edad, con una
antigüedad en la empresa y en la ocupación inferior a un año, ha suscrito un
contrato indefinido a tiempo parcial y trabaja en un restaurante en una ocupación
encuadrada en el grupo profesional IV dentro del área de Recepción y
Administración.
De forma análoga, el perfil del trabajador infraeducado sería: varón, edad entre
45 y 54 años, con más de 9 años de antigüedad en la empresa y en la ocupación, es
analfabeto o no tiene estudios de ningún tipo, disfruta de un contrato indefinido a
tiempo completo, y trabaja en un hotel en una ocupación encuadrada dentro del
grupo profesional I del área de Restaurante.
A grandes rasgos estos resultados son coincidentes con la mayor parte de los
estudios analizados en el capítulo tercero de este trabajo. En particular, es
plenamente coincidente con el trabajo de ALBA RAMÍREZ (1993).
De acuerdo con las respuestas de los trabajadores contenidas en la base de
datos utilizada, un total de 968 trabajadores ha cambiado alguna vez de puesto
dentro de la empresa. De estos 577 no han cambiado nunca de empresa, por lo que
toda su carrera profesional se ha desarrollado dentro de ella. En su conjunto poco
más del 60% de esos trabajadores no han cambiado nunca de puesto dentro de la
empresa. Dado que tampoco han trabajado en otra empresa, esto significa que
siempre han desempeñado el mismo puesto de trabajo.
El perfil del trabajador con menor movilidad interna puede deducirse del
análisis de estos datos: analfabeto o sin estudios, menor de 24 años, desempeña su
actividad en el grupo profesional IV dentro del área de Pisos y Limpieza. El perfil,
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a su vez, del trabajador con mayor movilidad sería: diplomado universitario con
edad comprendida entre los 45 y los 54 años y perteneciente al área de Dirección.
La relación entre el nivel de estudios del trabajador y su movilidad interna no
parece seguir una pauta constante. No obstante, analizada la composición del
capital humano de los trabajadores, debe señalarse que parece existir cierta
relación, ya que el porcentaje de trabajadores que ha cambiado de puesto dentro de
la empresa es mayor en los grupos profesionales más altos y desciende conforme lo
hace este. Por áreas funcionales, las áreas con mayor y menor nivel educativo
medio en sus trabajadores señalan a su vez el mayor y menor porcentaje de
movilidad interna.
Con los datos disponibles, podemos aproximar el estudio descriptivo de la
movilidad interna a los diferentes puestos de trabajo, dado que conocemos el
puesto de trabajo inmediatamente anterior al que actualmente desempeña el
trabajador. El análisis de estos datos nos permite afirmar que son los puestos
encuadrados en los grupos profesionales III y IV de las diferentes áreas
funcionales los que han experimentado una mayor rotación, lo que profundiza en la
idea de que son puestos de entrada al sector. Casi un 86% de rotación se produce
en la ocupación de Botones/Mozo (grupo profesional IV del área de Recepción y
Administración), seguida del Ayudante de Camarero (grupo III del área de
Restaurante 2) con poco más del 83% de rotación y del Ayudante de Recepción
(grupo III del área) con más del 80%, las Costureras/Lavanderas/Lenceras (grupo
III), Peón de mantenimiento (grupo IV) y Fregador/Pinche (grupo IV) apoyan esta
conclusión. Del mismo modo, los grupos profesionales I y II son los que registran
un menor cambio de puesto, lo que evidenciaría que estos puestos superiores van
siendo la culminación de las diferentes carreras profesionales.
Cabría preguntarse si existen diferencias entre los trabajadores de los hoteles y
de los restaurantes cuando cambian de puesto de trabajo. Los datos contenidos en
la Tabla 2 son ilustrativos de estas diferencias. En ella se recoge la distribución de
los trabajadores que han cambiado de puesto de trabajo en función del tipo de
establecimiento en el que desarrollan su actividad. En la primera parte de la tabla
se han calculado los valores para aquellos trabajadores que, habiendo cambiado
alguna vez de puesto de trabajo, no han cambiado de empresa; en la segunda parte
de la tabla se recogen los valores para el conjunto de trabajadores encuestados que
alguna vez han cambiado de puesto de trabajo.

2

Recordemos que éste es el grupo de nivel más bajo dentro de esta área.
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Tabla 2 - Trabajadores que han cambiado de puesto. Distribución por tipo de
actividad del establecimiento
Trabajadores que no han cambiado de empresa
Hotel

Restaurante
% col.

N

Total
% col.

N

% col.

N

SI

193

43,66

33

26,40

226

NO

249

56,34

92

73,60

341

60,14

Total

442

100,00

125

100,00

567

100,00

39,86

Conjunto de trabajadores que ha cambiado de puesto
Hotel
N

% col.

N

823

33,95

145

Restaurante
% col.

Total
% col.

968

30,88

1601
66,05
566
79,61
2167
NO
2424
100,00
711
100,00
3135
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto 1FD97-0858

69,12

SI

20,39

N

100,00

La conclusión que puede extraerse de estos datos es doble:
−
En primer lugar, los trabajadores de los hoteles presentan una mayor
movilidad que los trabajadores de los restaurantes. Esto es así tanto si
consideramos a aquellos que no han cambiado de empresa como al conjunto
de trabajadores que han cambiado de puesto. Este resultado es bastante
lógico dado la mayor amplitud organizativa media de los hoteles con
respecto de los restaurantes.
−
En segundo lugar, los resultados de la tabla parecen sugerir que los
trabajadores que no han cambiado de empresa tienen una mayor
probabilidad de cambiar de puesto de trabajo.
Este segundo resultado es especialmente interesante ya que viene a coincidir
con uno de los principales resultados del estudio de FORCEM (1997). De acuerdo
con este estudio, los empresarios del sector de hostelería prefieren formar a los
trabajadores en el puesto de trabajo mediante la adquisición de experiencia laboral
no en el empleo sino en la empresa. De esta forma, sería la experiencia adquirida
dentro de la empresa y no el nivel educativo del individuo la que se convertiría en
un determinante de la movilidad laboral interna. Esa “formación” no sería
aplicable a otra empresa (formación específica, de acuerdo con la Teoría del
Capital Humano), ya que en ésta, a su vez, el empresario o gerente preferiría
formar al trabajador de acuerdo con sus propias pautas, por lo que no tendría un
especial valor en la movilidad entre empresas.
Para poder contrastar estas teorías con nuestros datos hemos procedido a
seleccionar a los trabajadores que han contestado afirmativamente a la pregunta
sobre el cambio de puesto. Hemos analizado por separado la muestra
correspondiente a aquellos trabajadores que no han cambiado nunca de empresa
pero si de puesto y la de aquellos que han cambiado de empresa y puesto de
trabajo. Sus respuestas se recogen en la Tabla 3.
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Tabla 3 - Movilidad interna y desajuste educativo. Frecuencias y porcentajes
Trabajadores que no han cambiado de empresa
SI

NO

N

%

N

%

Sobreeducados

30

26,32

84

73,68

Adecuadamente educados

106

36,81

182

63,19

Infraeducados

89

56,69

68

43,31

Total

225

40,25

334

59,75

Conjunto de trabajadores que ha cambiado de puesto
SI

NO

N

%

N

%

Sobreeducados

125

23,63

404

76,37

Adecuadamente educados
Infraeducados

469

28,67

1167

71,33

352

39,64

536

946
30,99
2107
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto 1FD97-0858

60,36
69,01

Como puede observarse en la tabla, en ambas muestras los resultados son
contrarios a los que en principio podrían esperarse de acuerdo con la teoría de la
movilidad ocupacional, ya que porcentualmente son los trabajadores que presentan
infraeducación los que presentan a su vez una mayor movilidad interna, en tanto
que los trabajadores sobreeducados son los que presentan una menor movilidad.
Este resultado tan diferente puede deberse a la especificidad de la muestra de
trabajadores, circunscrita a un sector de actividad y área geográfica concreta. En
cualquier caso, parece necesario un análisis en mayor profundidad para poder
sugerir el sentido de la relación entre desajuste y movilidad. Este análisis se
realizará en el siguiente epígrafe.

3 - Análisis de los determinantes de la movilidad interna
de los trabajadores
Al objeto de estimar los determinantes de la movilidad interna de los sujetos
vamos a proceder a estimar un modelo de duración. Los modelos de duración se
han utilizado en cierta medida dentro del ámbito de la economía laboral, siendo su
principal aplicación los estudios empíricos sobre el análisis de la duración de los
períodos de empleo y desempleo como forma de explicar las tasas de entrada y
salida de paro, respectivamente. De entre los posibles modelos alternativos
propuestos en la literatura (véase GREEN, 2000), en nuestro caso vamos a emplear
como modelo la conocida como regresión de Cox.
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La elección de este modelo se justifica en que la regresión de Cox es un método
para modelizar el tiempo de espera hasta un evento con casos censurados
presentes. La regresión permite incluir en los modelos variables predictoras
(covariables). De este modo, a partir de los datos del fichero de trabajadores de
nuestra base de datos se podrá construir un modelo de la duración en el empleo
como función del nivel educativo, la categoría laboral, etc. La regresión de Cox
tendrá en cuenta los casos censurados, esto es los datos en los que el evento aún no
ha ocurrido, y proporcionará las estimaciones de los coeficientes para cada una de
las covariables, permitiendo evaluar el impacto de las múltiples covariables en el
mismo modelo, bajo la condición ceteris paribus. Además, es posible utilizar la
regresión de Cox para examinar el efecto de las covariables continuas como en
nuestro caso el salario.
La regresión de Cox
COX (1972) propuso analizar el efecto de variables explicativas sobre la razón
de fallo. Su modelo, también conocido como modelo de razón de fallo proporcional,
se especifica de la siguiente forma:

λ (ti ) = e − β ´ x λ0 (t j )
i

La función λ 0 se denomina “razón de fallo básica” o “función de riesgo base”
(baseline hazard function) y es la que recoge la heterogeneidad individual no
contenida en las variables explicativas del modelo. En principio, por cada
observación tenemos un parámetro λ que ha de ser estimado. Cox propone un
estimador de verosimilitud parcial con el que puede estimarse β sin necesidad de
estimar los parámetros λ 0 individuales.
Supongamos que la muestra contiene k tiempos de salida distintos T 1 , T 2 , T k .
Para cualquier tiempo de salida T k , el conjunto de riesgo, que representamos R i ,
está formado por todos aquellos individuos cuyo tiempo de salida es no inferior a
Ti. El conjunto de riesgo se define con respecto a cualquier tiempo T como el
conjunto de individuos que aún no han salido exactamente antes de este tiempo.
Para cada individuo j contenido en el conjunto de riesgo R i se cumple que t j ≥ T j .
La probabilidad de que el tiempo de salida de un individuo sea T i dado que
exactamente un individuo sale en ese tiempo es:

[

Pr ob t j = T i conjunto

de riesgo

i

]=

e β ´xi
β ´x
∑e j
j∈ R i

De este modo, al condicionar eliminamos las razones de fallo básicas. En el caso
más sencillo, cuando en cada tiempo de salida distinto sale exactamente un
individuo y, además, no hay ninguna observación censurada, la verosimilitud
logarítmica parcial es
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ln L =

K



∑ β´ x
i =1



i

−

∑e

i ∈ Ri

β´ xj





Si m i individuos salen en el tiempo de salida t i , la contribución a la
verosimilitud logarítmica es la suma de los términos correspondientes a cada uno
de estos individuos.
Especificación y resultados
Para el procesamiento de los datos hemos utilizado el programa SPSS 10.0. En
este modelo, en cuanto a los datos, la variable de tiempo debe ser cuantitativa y la
variable de estado puede ser categórica o continua; las variables independientes
(las covariables) pueden ser continuas o categóricas; si son categóricas, deberán
ser auxiliares (dummy) o estar codificadas como indicadores.
En nuestro caso, la variable dependiente es la longitud del período de duración
del individuo en el puesto de trabajo. Con los datos disponibles únicamente se
conoce la duración en la ocupación dentro de la empresa hasta el momento de
realización de la encuesta. Por lo tanto, existen observaciones que se encuentran
censuradas hacia la derecha puesto que su período de permanencia en la ocupación
aún no ha terminado.
Previamente a la estimación del modelo, y siguiendo a GARCÍA SERRANO y
MALO (1996), se ha tenido en cuenta la posibilidad de que el tipo de contrato sea
potencialmente endógeno respecto a la duración del período de empleo. Parece
razonable pensar que los individuos con contrato indefinido estén menos
dispuestos a cambiar de puesto de trabajo que otros con una relación contractual
diferente. Para evaluar esta posibilidad se ha construido una variable dicotómica
que toma el valor 1 si el contrato es indefinido y 0 en caso contrario. Con esta
variable se ha llevado a cabo un proceso de estimación en dos etapas: en primer
lugar se ha estimado esta variable mediante un modelo logit y se han guardado los
valores predichos; en segundo lugar se ha estimado el modelo de duración con la
variable dependiente estimada mediante el modelo logit. En la primera etapa se
han utilizado como variables explicativas del tipo de contrato: el sexo, edad, nivel
máximo de estudios poseídos, tipo de establecimiento y ocupación que desempeña.
De acuerdo con los autores citados este precedimiento asegura la consistencia
de los estimadores, evitando los problemas derivados de la endogeneidad de esta
variable. Por esta razón, el modelo de duración se ha estimado incluyendo como
variable explicativa, en lugar de la variable original, la variable estimada
mediante el modelo logit (PRE_1).
Siguiendo tambien a GARCÍA SERRANO y MALO (1996), se ha tenido en
cuenta la posibilidad de que el salario percibido por el trabajador presente
endogeneidad respecto a la duración del empleo, dado que cabe pensar que los
individuos con un salario más elevado tengan una menor movilidad, si bien el
salario depende entre otras cosas de la antigüedad. Por ello se ha procedido a
estimar una ecuación salarial semilogarítmica por mínimos cuadrados donde se

587

incluyeron las variables: sexo, estado civil, nivel de estudios, experiencia laboral,
experiencia al cuadrado, horas de trabajo, antigüedad, tipo de empresa, tipo de
contrato y ocupación. La variable salarial introducida finalmente en el modelo de
duración (PRE_2) se refiere a salarios predichos para el total de la muestra, lo que
evita los posibles problemas de endogeneidad.
Al igual que hicimos en el epígrafe anterior vamos a estimar resultados para la
muestra completa de trabajadores y, posteriormente, por separado para los
trabajadores de hoteles y restaurantes. Las características de referencia son:
mujer, con estudios hasta EGB, adecuadamente educado, grupo profesional II del
área de Restaurante, ocupación para la que se necesita menos de 3 meses de
experiencia para desempeñarla adecuadamente, el establecimiento donde trabaja
es un restaurante, contrato de naturaleza indefinida (predicho) y salario medio
(predicho).
1. Respecto de la muestra completa, puede observarse en la Tabla 4 como el
nivel educativo del individuo tiene una incidencia positiva sobre la
movilidad interna, con la única excepción de aquellos cuyo nivel educativo
es el de Analfabeto o sin estudios, que presentan tendencia a la
permanencia en el puesto de trabajo, aunque en este último caso la
significatividad de la estimación es al 10%. De hecho, en tanto que mayor
es el nivel educativo del individuo mayor probabilidad presenta de cambiar
de puesto de trabajo dentro de la empresa, lo que viene a coincidir con los
resultados descriptivos.
2.
Las estimaciones respecto de las características sexo y estado civil ofrecen
un resultado contradictorio: el hecho de que el trabajador sea varón le
favorece de cara a la movilidad dentro de la empresa, lo que contradice los
resultados esperados dada la evidencia disponible. Por su parte, los
solteros presentan tendencia a permanecer en la ocupación, lo que también
contradice lo esperado por la teoría de la movilidad. En este aspecto,
nuestros resultados son contrarios además a los obtenidos por GARCÍA
SERRANO y MALO (1996) para una muestra de trabajadores de todos los
sectores y a nivel de España, quienes obtienen que la pemanencia es mas
prolongada entre los varones y los no solteros.
3. Con respecto a la experiencia, en nuestro modelo se encuentran evidencias
de que ésta afecta positivamente a la movilidad, en tanto que el tipo de
establecimiento afecta favorablemente a la movilidad interna el trabajar
en un hotel, consecuencia lógica como de la mayor amplitud organizativa
media de los establecimientos hoteleros frente a los restaurantes.
4. El análisis de los resultados obtenidos por grupos y áreas profesionales
pone de manifiesto que es el área de Mantenimiento y Servicios Técnicos
aquella en que sus trabajadores presentan una mayor movilidad interna,
que es tanto mayor como inferior es el nivel del grupo profesional en que se
encuadran. Estos resultados son contrarios a los obtenidos para el resto de
los grupos estudiados, lo que parece estar en relación con la singularidad
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de los trabajadores de esta área dentro del colectivo de trabajadores
estudiado.
En los demás grupos y áreas se observa claramente como son los grupos de
mayor nivel dentro de cada área (grupo I) aquellos cuyos trabjadores presentan
una mayor movilidad, lo que parecería indicar que estos puestos están ocupados
por trabajadores que han realizado toda su carrera o, al menos una parte
importante de ella, dentro de la empresa. Del mismo modo podemos hablar del
área de Dirección, cuyos trabajadores son los que presentan la mayor movilidad
interna.
Como se recordará, en el análisis descriptivo se encontraron indicios de que los
grupos III y IV de las diferentes áreas funcionales podrían ser puestos de entrada
en el sector, indicios que solo en parte han podido avalarse mediante la aplicación
de un modelo logit en SÁNCHEZ-OLLERO (2001). A excepción del grupo IV de
Pisos y Limpieza, los resultados de este grupo no han resultado significativos en el
modelo de duración. Los resultados de ese colectivo y los obtenidos para el grupo
III del resto de las áreas contradicen aquellos indicios, señalando claramente la
tendencia de estos trabajadores a permanecer en el puesto sin moverse a otras
ocupaciones. Por lo tanto, debemos descartar que el grupo III esté constituido por
puestos de entrada al sector, circunstancia sobre la que no podemos pronunciarnos
respecto a los grupos IV de Recepción y Administración y Cocina.
5. Por último, las estimaciones de la Tabla 4 indican claramente que el factor
que más influencia tiene en la duración en el empleo es el salario
percibido, junto con el tipo de contrato, lo que coincide con los
planteamientos teóricos previos. La experiencia necesaria para desempeñar
adecuadamente las tareas no ha resultado significativa en ningún caso.
Las estimaciones para la muestra de hoteles se recogen en la Tabla 5. En ella
no se observan grandes diferencias con respecto a la muestra completa,
circunstancia que era esperable dado que estos trabajadores conforman la mayor
parte de la muestra completa, concretamente el 77%. Lo más destacable en este
caso es la mayor significatividad del coeficiente correspondiente a los Analfabetos
o sin estudios, ahora del 5%, y la pérdida de significatividad del grupo III de
Cocina, manteniéndose en todos los demás casos las mismas pautas que con
respecto al conjunto de los trabajadores.
Donde si se observan diferencias importantes es en las estimaciones de la
muestra de trabajadores de restaurantes:
−
En primer lugar, los estudios del trabajador pierden su significatividad.
Tan solo en el caso de los Diplomados universitarios, y con una
significación del 10%, se encuentran evidencias de una elevada movilidad.
También pierden significación el estado civil de los trabajadores y el tipo
de contrato.
−
Con respecto a la variable de desajuste, la infraeducación de los
trabajadores afecta favorablemente a la permanencia en el puesto y
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negativamente, por tanto, a la movilidad, con un nivel de significación del
10%.
−
El área de Mantenimiento y servicios técnicos pierde también su
significatividad, fundamentalmente en este caso por el reducido número de
observaciones.
−
Por último, y coincidiendo con los resultados de las otras muestras, la
variable que ejerce una mayor influencia sobre la movilidad de los
trabajadores es el salario percibido.
En consecuencia, debe destacarse la importancia de las ganancias salariales en
la movilidad de los trabajadores, variable clave para explicar los cambios de
puesto de trabajo dentro del sector.

4 - Consideraciones finales
Podemos concluir por tanto que, tras aplicar el modelo de duración a nuestros
datos, no se encuentran evidencias de que el desajuste educativo afecte a la
movilidad de los trabajadores. La teoría de la movilidad ocupacional sostiene que
los trabajadores sobreeducados se mueven con el tiempo a otras ocupaciones con el
objeto de mejorar su ajuste, siendo por lo tanto la sobreeducación un fenómeno
transitorio. Nosotros no hemos encontrado evidencias que avalen esta
transitoriedad desde el punto de vista de la movilidad interna, a diferencia de lo
obtenido por ALBA (1993). De este modo, como señalan GARCÍA SERRANO y
MALO (1996, pp.128), al configurarse el desajuste como un hecho no transitorio,
cabe pensar que se puede estár produciendo una asignación incorrecta de los
recursos públicos destinados a la educación y/o que la estructura productiva
genera puestos de trabajo cuyo perfil educativo requerido no coincide con el de los
trabajadores o con sus expectativas. Cabría apuntar además que el nivel educativo
del individuo si favorece su movilidad dentro de la empresa, lo que sugiere que los
estudios poseídos son una señal positiva que los trabajadores envían al mercado, lo
que vendría a coincidir con los teóricos de la señal y el filtro. De no modificarse
estas causas, el desajuste actualmente existente, tal como señalan la teoría de la
competencia por los puestos de Thurow y las teorías de la señal y el filtro, podría
configurarse como permanente. Finalmente, las ganancias salariales parecen
configurarse como la variable clave para explicar los cambios de puesto de trabajo
dentro del sector.
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Anexo - estimaciones de los parámetros
Tabla 4 - Movilidad interna. Muestra completa
B

Valor P

Exp(B)

ANAL
FPI

0,40

0,08

1,50

-0,26

0,07

0,77

FPII

-0,99

0,00

0,37

COU

-0,91

0,00

0,40

DIP

-1,73

0,00

0,18

LIC

-1,91

0,00

0,15

EXP
EXP2

-0,16

0,00

0,85

0,00

0,00

1,00

VARON

-0,46

0,00

0,63

SOLTERO

0,41

0,00

1,50

INFRA

0,08

0,38

1,08

SOBRE

-0,08

0,54

0,92

HOTEL
DIR

-0,83

0,00

0,44

-2,60

0,00

0,07

OTR

-0,51

0,18

0,60

AL1

-0,95

0,00

0,39

AL2

-0,28

0,18

0,76

AL3

0,81

0,05

2,24

AL4
CO1

0,07

0,89

1,07

-0,99

0,00

0,37

CO2

-0,17

0,31

0,85

CO3

0,63

0,03

1,87

CO4

0,06

0,87

1,07

LZ2

-0,53

0,18

0,59

LZ3
LZ4

0,39

0,16

1,48

1,05

0,05

2,85

RE1

-0,74

0,03

0,48

RE3

1,16

0,01

3,18

ST2

-0,91

0,01

0,40

ST3

-1,20

0,00

0,30

ST4
PRE_1

-2,28

0,02

0,10

3,80

0,01

44,79

PRE_2

6,79

0,00

891,11

DE3A6

0,02

0,90

1,02

DE6A12

0,07

0,61

1,07

0,03
MAS12
Tamaño (N): 2482
Razón de verosimiliutd: 10688,14
Chi-cuadrado: 325,81
Grados de libertad: 36
Valor P: 0,00

0,81

1,03
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Tabla 5 - Movilidad interna. Muestra Hoteles
B

Valor P

Exp(B)

ANAL
FPI

0,49

0,04

1,62

-0,28

0,07

0,75

FPII

-1,09

0,00

0,34

COU

-0,94

0,00

0,39

DIP
LIC

-1,74

0,00

0,18

-1,89

0,00

0,15

EXP

-0,14

0,00

0,87

EXP2

0,00

0,01

1,00

VARON

-0,41

0,01

0,66

SOLTERO

0,45

0,00

1,57

INFRA
SOBRE

0,02

0,80

1,02

-0,13

0,39

0,88

DIR

-2,26

0,00

0,10

OTR

-0,66

0,13

0,52

AL1

-0,79

0,02

0,45

AL2

-0,20

0,37

0,82

AL3
AL4

0,76

0,07

2,14

-0,04

0,93

0,96

CO1

-0,95

0,00

0,39

CO2

-0,13

0,48

0,88

CO3

0,44

0,20

1,55

CO4

0,02

0,96

1,02

LZ2
LZ3

-0,41

0,33

0,66

0,25

0,40

1,28

LZ4

0,73

0,26

2,08

RE1

-0,60

0,10

0,55

RE3

0,79

0,12

2,21

ST2

-0,80

0,02

0,45

ST3
ST4

-1,11

0,01

0,33

-2,23

0,03

0,11

PRE_1

3,26

0,03

26,05

PRE_2

6,60

0,00

733,20

DE3A6

-0,03

0,81

0,97

DE6A12

0,00

0,98

1,00

0,05

0,71

1,05

MAS12
Tamaño (N): 1932
Razón de verosimilitud: 8914,22
Chi-cuadrado: 284,71
Grados de libertad: 35
Valor P: 0,00
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Tabla 6 - Movilidad interna. Muestra Restaurantes
B

Valor P

Exp(B)

ANAL
FPI

-0,54

0,62

0,58

-0,22

0,55

0,80

FPII

-0,84

0,15

0,43

COU

-0,96

0,14

0,38

DIP
LIC

-1,90

0,10

0,15

-2,13

0,12

0,12

EXP

-0,31

0,00

0,73

EXP2

0,00

0,00

1,00

VARON

-0,73

0,09

0,48

SOLTERO

0,06

0,89

1,06

INFRA
SOBRE

0,47

0,08

1,60

-0,05

0,87

0,95

DIR

-5,52

0,00

0,00

OTR

0,40

0,62

1,50

AL1

-1,57

0,18

0,21

AL2

-0,56

0,41

0,57

AL3
AL4

----

----

----

----

----

----

CO1

-1,46

0,04

0,23

CO2

-0,37

0,32

0,69

CO3

1,26

0,04

3,51

CO4

0,62

0,58

1,86

LZ2
LZ3

----

----

----

----

----

----

LZ4

2,43

0,03

11,31

RE1

-1,66

0,17

0,19

RE3

2,35

0,03

10,52

ST2

----

----

----

ST3
ST4

-12,25

0,98

0,00

-10,80

0,97

0,00

PRE_1

7,51

0,12

1824,78

PRE_2

7,77

0,00

2366,77

DE3A6

0,09

0,78

1,10

DE6A12

0,45

0,20

1,56

-0,22

0,51

0,80

MAS12
Tamaño (N): 550
Razón de verosimilitud: 1160,29
Chi-cuadrado: 50,99
Grados de libertad: 35
Valor P: 0,012

An application of the Tourism Penetration
Index to The Balearic Islands
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Abstract
The Balearic Islands, located at the West Centre of the Mediterranean Sea,
between Barcelona and Algeria, have become, over the last decades, one of the
most important resorts around the world. Despite its small surface, The Balearic
Islands have more than seven hundred thousand of residents and receives more
than eleven million tourists every year.
If we look at some commonly admitted indicators as variables that reflect the
level of welfare of a region or country, it remains clear that The Balearics Islands
are well up in the ranking. In other words, using these indicators, one can reach at
the conclusion that the Balearic model, well known as Balearizacion , has been
very successful. Nevertheless, without questioning these economic positive effects,
tourism has social and environmental impacts not so desirable. In recent times,
what have been criticised is not so much the economic specialisation but the
sustainability of the model as a whole.
A review of the literature shows us that there are different ways to measure
the economic, social and/or environmental impacts that tourism could produce.
However, the majors of them are qualitative; or in case of quantitative measures
they are unidirectional. In order to integrate the social, economic and
environmental aspects that the tourist development implies for a region in just
one measure, in this paper the tourism penetration index, introduced by
ALBURQUERQUE and MCELROY (1998), is applied to The Balearic Islands
taking as a benchmark 20 Caribbean islands, that has emerged as important
international tourist resorts during the last years.
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1 - Introduction:
Introduction the main economic characteristics of
of
the Balearic Islands. The importance of Tourist Industry
The Balearic Islands, located at the West Centre of the Mediterranean Sea
between Barcelona and Algeria, have become, over the last decades, one of the
most important resorts around the world.
Despite its small surface, The Balearic Islands have more than seven hundred
thousand of residents and receives more than eleven million tourists every year.
The emergence of tourism in the Balearics as an economic activity can be timed in
the very beginning of the sixties, although we can find some tourist hotels since
the first years of the twenty-century. As it can be seen in the next figure the
number of tourists has been increasing since the sixties 1.
Figure 1 - Evolution of the tourists’ arrival to the Balearic Islands (1960-2000)
12000000

tourist demand

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0
1960-2000

Source: ”Evolución Económica”- Sa Nostra (different years)

The growing demand has been paralleled by a strong increase from the supply
side, as it is shown in table 1.

1

Some of the main explanations for such an increase can be found in the development of the transport
sector, geographical advantages and the new way of life that the economy’s recovery allowed since
the fifties.
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Table 1 - Evolution of Tourist Supply (1980-2000)
Year

Hotel beds

Tourist accommodation
%

%

TOTAL

1980

259244

87.99

35378

12.01

294622

1981

263622

87.31

38310

12.69

301932

1982

266421

85.38

45629

14.62

312050

1983

272580

83.81

52652

16.19

325232

1984

282727

82.02

61995

17.98

344722

1985

288742

78.80

77702

21.20

366444

1986

301440

76.29

93696

23.71

395136

1987

310937

72.23

119516

27.77

430453

1988

321129

70.26

135927

29.74

457056

1989

345902

72.63

130350

27.37

476252

1990

384835

78.76

103755

21.24

488590

1991

386916

79.40

100386

20.60

487302

1992

386337

80.50

93582

19.50

479919

1993

377676

80.55

91183

19.45

468859

1994

381078

80.46

92551

19.54

473629

1995

384953

79.91

96780

20.09

481733

1996

388510

79.84

98124

20.16

486634

1997

393850

79.49

101604

20.51

495454

1998

398687

78.99

106054

21.01

504741

1999

405052

78.68

109757

21.32

514809

2000

410070

78.25

113954

21.75

524024

Source: “Evolución Económica de las Baleares; Sa Nostra” (different years)

The intensity of the effects of tourism, as a result of a spectacular increase of
the supply to respond to the annual growing demand, can be seen all through the
economic and social structure of the Balearics.
Figure 2 - Balearic Islands’ GNP by sectors (1962 & 2000)
Agriculture
19%

Services
51%

Agriculture
1%

Building
10%

Industry
23%
Building
7%

Industry
8%

Services
81%

Source: “Evolución Económica de las Baleares; Sa Nostra” (different years)
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In less than fifty years rural society has ceased to be the leading sector in
favour of a highly tertiarised economy. Thus, in 1962 The Balearics were an
weakly specialised economy: as it can be seen from figure 2, the rural sector
constituted nearly a fifth of the GNP and the industry shared a 23%, which was
even above the Spanish mean. The service sector counted a half of the GNP.
Opposite to the above percentages, in 2000 the agriculture only accounted for a
1%, meanwhile the industry had reduced its share to an 8% and the third sector
summed up to 81% of total GNP. That is to say, The Balearics has evolved towards
a very specialised economy in the third sector, in a much more scale than the rest
of the other Spanish regions, even above other tourist areas as The Canary
Islands, Catalonia or Valencia.
Table 2 - Structure of GAV (Gross Added Value) by sectors (% 2000)
Agriculture

Industry

Building

Services

TOTAL

Andalucía
Aragón

CCAA

14.03

16.46

8.46

61.05

100

6.66

33.21

6.71

53.42

100

Asturias

4.10

30.44

7.73

57.73

100

Balearic Isl.
Canary Isl.

2.27

10.27

8.10

79.36

100

4.65

9.91

10.09

75.35

100

Cantabria
Cast. La Mancha

5.65

28.11

8.79

57.45

100

12.55

26.71

12.03

48.71

100

Cast. León

12.17

26.57

8.55

52.71

100

Cataluña

1.95

33.79

6.60

57.66

100

C. Valenciana

4.24

29.60

7.62

58.54

100

Extremadura

12.22

18.29

10.81

58.69

100

Galicia
Madrid

9.58

24.50

9.47

56.45

100

0.28

18.05

6.53

75.14

100

Murcia

11.20

22.74

9.09

56.96

100

Navarra

5.21

40.03

7.14

47.62

100

País Vasco

2.33

38.58

6.14

52.95

100

Rioja (La)

13.12

34.49

6.15

46.25

100

Ceuta
Melilla

0.97

8.06

5.02

85.95

100

0.54

6.24

6.26

86.96

100

5.74
25.45
Spain
Source: FUNCAS (2000) & own elaboration

7.73

61.07

100

If we look further at the regional value added accounts, see figure 3, we shall
see that in the services sector, those directly related to tourism (as the hotels,
apartments, travel agencies, bars and restaurants) accounts for a 24,59 % of the
GNP generated in the islands.
On the other side, the other sectors which traditionally has been connected to
the tourism activities such as transport, shopping and entertainment services
amounts to more than 20% of the regional added value. Finally, it should be
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pointed out that the industrial, building and agriculture sectors have also
benefited from the development of the tourist activities.
Figure 3 - The Balearic Islands’ GNP by subsectors (2000)
8.37

Other Services
Domestic Servic.

1.00
8.78

Public Serv.

2.11

private education & sanity

7.90

real state rent

1.47

mobil rent

4.14

financial institutions

2.92

communications

6.41

transports

2.75

reparations

18.78

Hospitality

5.81

Bars & restaurants

10.79

comerce

9.98

Building

7.69

Industry
Agriculture

1.09
%

Source: “Evolución Económica de las Baleares; Sa Nostra” (different years)

This strong terciarization of the economy, pushed up by the growth of the
tourism, has its counterpart in the employment distribution among the different
activities. Thus, most of the employment is found in the services sector, and
specially either directly or indirectly within the tourist sector (see figure 4).
Figure 4 - Balearic Islands’ structure of employment (2000) by subsectors
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Source: “Evolución Económica de las Baleares; Sa Nostra” (different years)

To sum up, it can be said that The Balearic Islands are a highly specialised in
the services sector, and in more detail in all those activities connected to tourism.
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2 - Has the Tourist model success in the Balearic Islands? The
Level of Regional Welfare Analysis
The analysis of figure 5 illustrates how these islands have been a very dynamic
region in economic terms since the first sixties. What is more, The Balearics are
one of the few Spanish regions that are above the European income mean.
Figure 5 - Real Convergence of the Balearic Islands and Spain in relation to Europe
140

125,8
110,6

109

120

Index

2

Spain EurEur-

2
100

80

60

40
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75,77
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Source: Fundación BBV.

If we look at some commonly admitted indicators as variables that reflect the
level of welfare of a region or country, see table 3, it remains clear that The
Balearics Islands are well up in the ranking 2.
Using these indicators, one can reach at the conclusion that the Balearic model,
well known as Balearizacion , has been very successful. Nevertheless, during the
last years some authors and institutions have criticised this model. In detail, what
has been criticised is not so much the economic specialisation but the
sustainability of the model as a whole.

2

The GNP per capita is an index intensively used to measure the degree of economic development.
However, at regional level, there are fiscal compensatory mechanism among regions and different
prices level, so, the GNP in terms of purchasing power is a commonly admitted measure of the
regional welfare
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Table 3 - Ranking of Regional Welfare
Regional GNP

Disposable familiar Income

Market prices

Purchasing power

Balearic Isl.
Madrid

148.82

Balearic Isl.s
Madrid

132.88

Cataluña
Navarra

124.46

123.71

119.9

Rioja (la)
Navarra

Rioja (la)

117.36

País Vasco

Convergence to UE
GNP per capita, Purchasing
power
Balearic Isl.
Madrid

119.12
100.96

110.54

Rioja (la)
Cataluña

Aragón

110.07

Aragón

94.75

111.03

Cataluña

106.88

Navarra

92.54

Aragón

109.06

País Vasco

104.9

País Vasco

88.28

C. Valenciana

101.53

Cast. & León

102.01

C. Valenciana

84.47

Canarias
Cantabria

96.21

98.24

Canarias
Cast. & León

82.18

90.63

C. Valenciana
Cantabria

101.82

Castilla & León

90.36

Canarias

95.33

Cantabria

76.51

Galicia

83.28

Melilla

92.07

Galicia

71.19

Asturias

81.32

Asturias

91.52

Cast. La Mancha

71.12

Murcia

81.24

Cas. La Mancha

91.51

Murcia

69.51

Cast. La Mancha
Melilla

78.92

91.49
90.8

Asturias
Melilla

67.98

78.45

Ceuta
Galicia

Ceuta

74.74

Extremadura

87.15

Ceuta

64.98

Andalucía

68.79

Murcia

86.67

Extremadura

62.45

Extremadura

68.26

Andalucía

79.03

Andalucia

59.73

Spain

83.14

134.91

100
Spain
Source: FUNCAS (1999)

Spain

124.58

100

110.72
95.89

78.26

65.12

3 - The economic, sociocultural and environmental impacts of
Tourism
3.1 - Economic Impacts of Tourism
In economic terms, there is no doubt that tourism has encouraged the economic
development, as it was recognised in 1980 at the Manila’s Declaration on Tourism:
“ Tourism can be understood as an essential activity to the well - being of Nations,
because of its direct consequences for the social, cultural, education and economic
sectors of the societies and for its international relationships around the world”.
Traditionally, tourism has been seen as exportation from one region or nation
to another region. Tourists travel and, consequently, a flow of currency to the
resort is generated. In this respect, a first way of taking into account the positive
economic effects of tourism is to see how the balance of payments evolves.
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Moreover, these new resources turn into new income 3 and employment for those
people who are directly related to the tourist industry. Furthermore, the
aforementioned resources indirectly help other sectors of the economy through the
income spend on other regional products. In that sense, the tourist development
has allowed the Balearics Islands to overcome as a region with a low
unemployment rate, as it can be seen in figure 6.
Figure 6 - Unemployment rate in the Spanish regions (2000)
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An easy way of demonstrating the economic incidence of the development of
tourism is by means of the tourist multiplier, which is a measure to capture the
direct, indirect and induced effects that the tourist activity has on the income and
employment of the local economy. According to PAYERAS and SASTRE (1994), the
tourist multiplier was 1.49 in the Balearic Islands, which means that from each
peseta of tourist expenditure, the economy, as a whole, suffers an increase of 1.49
pesetas.
Without questioning these economic positive effects, it has lately come up some
concerns in the social and environmental impacts of tourist activities. In this
respect, the induced development of tourism is no longer considered as beneficial
as before 4.

3
4

In 2000, tourism income was 7079,53 million euros.
UNESCO, 1976; MURPHY, 1987, MATHIESON-WALL, 1988, SMITH, 1977, BRIGUGLIO (1995),
among others.
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3.2 - Sociocultural impacts of tourism
During the first stages of the development of tourism, the local population
welcomes tourists for all the positive effects that it supposes, such as the
modernisation of customs, the equality of sexes, and the widening of personal
relationships.
Nevertheless, while the rivalry for local resources increases, the locals
withdraw their initial support. A danger that can appear in those cases of mass
tourism is the fact that tourists are not interested in getting to know the local
culture, but to create their own ghettos in which they reproduce their customs and
original way of living 5. Besides, when the tourist development reaches a
determinate stage of maturity it is more likely that some negative effects emerge,
such as the arrival and creation of excluded population, the increase of robbing,
and so on. Table 4 shows some of the sociocultural impacts of the development of
tourism pointed out by the World Tourism Organisation (WTO).
Table 4 - Summary of some socioeconomic impacts generated by Tourism
Factors associated to Tourism

Positive Impacts

Negative Impacts

Revitalisation of traditions,
Use of culture as a tourist
Changes on the traditions.
languages..
attraction
Invasion of privacy.
Fashion of traditional cultures.
Increase of commerce
Direct contacts between tourists
New social opportunities.
Introduction of illness..
and residents
Demonstration effect.
Conflicts and tension on the
New socio-economic
local community.
Changes on the economic
opportunities. Increase of
Decrease on the use of native
Structures and social roles
equality.
language.
More difficulties for the access
New chances related to
Development of new structures
to the entertainment activities
entertainment.
for local people.
Improvements on sanity,
Congestion, overcrowding,
Increases in the population
increase of violenceeducation and quality of life.
Source: WTO (1997)

In the case of the Balearic Islands, there has been a demographic effect clearly
connected to the tourist activity. Since the very beginning of the nineties, an
important share of foreigners, mainly German citizens have decided to live in The
Balearics, basically because of the good communications between Germany and
Mallorca.
Despite it is obvious that the high purchase power of these new residents can
contribute to the dynamism of the economy, it is also true that their higher
purchase power increases the prices of some basic goods as housing 6.

5
6

See MATHIESON and WALL (1982).
ALEMANY et al . (2001) demonstrates that since the nineties the habitants of the Balearic Islands
dedicate the highest share of their income to housing among the Spanish regions.
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On the other hand, the own development of the tourist activity has increased
the demand of workers, initially supplied by people form other Spanish regions
and since the mid nineties with an increasing proportion of foreigner workers. A
good measure of the changes that the islands are suffering is the rate of
immigration, which was of 3.5, 9 and 16.6 per thousand in 1994, 1997 and 1999,
respectively.

3.3 - Environmental impacts
The environmental resources constitute the main input of the tourist activity.
In that sense, it can be said that the quick economic growth of the Balearic Islands
has benefited of an extensive use of the environmental resources.
In effect, the development of the Balearic Islands as a tourism resort has been
based on objective market opportunities (as the charters flights and the tourist
packages). Further, this development has not been controlled and, until recently,
there was not a strong concern for the environment issues. As a result, the
environment destruction has been intensive, especially all along the coast where
the tourism has been traditionally concentrated. All together, since the new
increase of tourist arrivals during the nineties it has appeared a new worry for the
consequences of the growth model based on extensive techniques, as it has been
pointed out by the WTO (table 5).
Table 5 - The evolution of environmental preoccupations
Epoque

Environment

Fifties

Enjoy and use

Sixties

Public Intervention

Seventies

Institutionalisation. Concern
in the pollution.

Eighties
Nineties

Worries about toxic particulas
in the air, acid rain, hole in the
ozone layer, etcDeforestation, climatic
changes, global impacts.

Tourism
Exploration phase. Mass
tourism
Development, quick increase of
tourism.
Elements of environment as
tourist attractions.
Decade of. Marketing. Studies
of impacts (done by academic
world).
Expansion of the new markets
and technologies advancements.
Eco-tourism, Sustainable
development.

Source: OMT (1997)

As it can be seen in figure 7, that points out the evaluation done by the
Spanish citizens in relation to environmental policy, the in the environmental
issues is especially important in the islands, namely the Canary and the Balearic
Islands.
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Figure 7 - Evaluation of the environmental policies by Spanish citizens
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To sum up, tourism supposes positive and negative effects on the economy, the
society and the environment. The question which we address in the next section is:
Is there any indicator that unifies the economic, social and environmental impacts
of tourism?.
The Tourism Penetration Index as an index to measure the economic, social and
environmental impact of tourism
There has been proposed several different indicators to measure the impact of
tourism on local regions 7. Most of these measures has been associated with
qualitative definitions of saturation: the saturation of the infrastructures,
congestion, inflation, the increase of residents’ hostility to tourists, the reduction
of the culture attributes, and the satisfaction of visitants are some of the
indicators widely used in the literature to measure the impact of tourism on the
local communities; meanwhile those quantitative measures has been one-way
indicators, that is to say, they only capture the economic aspects (its contribution
to GNP 8 or the employment), or the social aspects (visitants per local population),
or the environmental aspects (hotel rooms per land unit).
In order to integrate the social, economic and environmental aspects that the
tourist development implies for a region in just one measure, we use an indicator
recently proposed by MCELROY and DE ALBURQUERQUE (1998) 9. In fact, this
7
8
9

See GRAY (1974); WALL (1982); JOHNSON and THOMAS (1996), among others.
The tourist multiplier is a good example.
MCELROY and ALBURQUERQUE (1998) applied this indicator to 20 Caribbean islands.
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index is applied to The Balearic Islands taking as a benchmark 20 Caribbean
islands, that has emerged as important international tourist resorts during the
last years. The datas are related to 1999, because of is the last year that
disposable datas are comparable among different tourist resorts.

3.4 - The Tourism Penetration Index
The tourism penetration index (TPI) is the result of three different indexes that
measure the economic, social and environmental penetration of tourism.
Table 6 - Tourist features (1999)
Area

Land
(Km2)

Pop..
(000)

Tourists
(000)

Cruiser’s
Tourists.
(000)

Tourism
income
/population
($)

density *
1000 hab. Hab.X km2
(1)

Anguilla
Antigua

91

11

43

71

5182

119.42

440

64

232

309

4203

82.74

7.2

Aruba

193

69

646

297

9652

204.16

37.5

Balearic Isl.
Barbados

5014

811

10820

236

7385

388.25

59.33

431

259

472

518

2768

57.90

14.06
75.18

10.1

Bermuda

55

62

380

182

7710

110.47

Bonaire

288

11

63

18

4000

134.71

3.88

British Virg.

150

19

244

105

11053

296.61

10.6

Cayman Is.

260

39

381

867

12641

245.58

17.3

Curacao
Dominicana

444

144

209

218

1403

37.15

5.88

750

65

65

234

615

40.54

0.8

Grenada

344

97

111

257

608

30.45

5.13

Guadalupe

1373

421

660

470

884

27.54

6.21

Martinica

1060

412

513

387

971

46.92

5.3

Montserrat

102

5

5

1

1000

27.94

0.98

St. Kitts
Sta. Lucia

269

43

88

106

1674

53.29

6.5

616

154

248

315

1831

44.42

6.04

St. Maarten

34

33

439

886

11364

248.50

119.14

St. Vincent

389

121

65

135

579

18.2157817

3.23393316

Turks/Caic.

417

17

93

0

6941

119.90

3.60

342
120
411
1717
5008
78.61
12.85
U.S. Virgins
Source: CTO (Different years), Evolución Económica de las Baleares (1999), Encuesta de Gasto
Turístico de Baleares (1999) & own elaboration.

(1) (Number of tourists*average days)+number of excursionists (cruiser)/(population.*365)*1000

To measure the economic impact it is used the tourist expenditure per capita,
which shows a high correlation with the economic development, the latter
measured by means of the income per capita (LIU and JENKINS, 1996). The
average daily visitor density per 1000 resident population is the chosen variable to
measure the social penetration. Despite the former is an indirect measure to
capture the way tourism disturbs the local population, we think it is an easy way
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to reflect the pressure that tourism effects on the tourist resorts, specially in tiny
islands. Finally, we have considered the hotel beds per squared kilometre of land
area, as an indicator of the pressure of tourism on the environment. All these
variables have been shown in the table 6
These indexes were standardised in the following way:
TPI ij (Tourism Penetration Index) = (X ij -MinX i )/(MaxX i -MinX i )
Where, TPI ij represents the degree of penetration in island j with respect to
variable i. Thus, X ij shows the value of variable i in island j. In the same form,
Max X i and Min X i show the highest and lowest values, respectively, of variable i
for all the islands in the sample.
In this sense, if one island has a value of X ij equal to the maximum, its value of
the TPI will be one, and if its value of X ij is the minimum, its TPI will be zero. All
the standardised values are showed in table 7.
Table 7 - TPI values
Partial indexes

TPI scores

Tourist income/ Average daily visitors
Hotel
pop-($)
by 1000 hab.
rooms/km2
(c)
(a)
(b)

Weighted Unweighted
(2*a+b+c)/3 (a+b+c)/3

Anguilla
Antigua

0.38

0.27

0.08

0.28

0.24

0.30

0.17

0.05

0.21

0.18

Aruba

0.75

0.50

0.31

0.58

0.52

Balearic Isl.
Barbados

0.56

1.00

0.49

0.66

0.69

0.18

0.11

0.11

0.15

0.13

Bermuda
Bonaire

0.59

0.25

0.63

0.52

0.49

0.28

0.31

0.03

0.23

0.21

British Virgins

0.87

0.75

0.08

0.64

0.57

Cayman Is.

1.00

0.61

0.14

0.69

0.58

Curacao

0.07

0.05

0.04

0.06

0.05

Dominque

0.00

0.06

0.00

0.02

0.02

Grenada
Guadalupe

0.00

0.03

0.04

0.02

0.02

0.03

0.03

0.05

0.03

0.03

Martinica

0.03

0.08

0.04

0.05

0.05

Montserrat

0.03

0.03

0.00

0.02

0.02

St. Kitts

0.09

0.09

0.05

0.08

0.08

Sta. Lucia

0.10

0.07

0.04

0.08

0.07

St. Maarten
St. Vincent

0.89

0.62

1.00

0.85

0.84

0.00

0.00

0.02

0.01

0.01

Turks/Caicos

0.53

0.27

0.02

0.34

0.28

0.37
0.16
0.10
U.S. Virgins
Source: Own elaboration using the datas of the previous table.

0.25

0.21

From these values, the TPI is the sum of the above mentioned three indicators:
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TPI ij = ∑ I ij
j =1

According to the results, table 7, St. Maarten is the island that shows the
highest degree of tourism penetration index and The Balearic Islands is ranked in
the second position.
However, the above formulation equally weights the three impacts. It has been
suggested in the literature that the economic impact (measured through the visitor
spending per capita) can have a higher weight than the social or the
environmental impact. In that case, we can take into account this fact, and it is
recalculated the TPI, so, the weight of economic indicator is twice the other two
measures. As it can be seen in the table 8, the results are almost the same: The
Balearic Islands keep on being one of the resorts with the highest TPI.
Table 8 - Ranking of TPI (weighted & unweighted) in 1993 & 1999
1993
Ranking Using TPI:
Weighted

1999
Ranking Using TPI
Unweighted

Ranking Using TPI
Weighted

St. Maarten
Cayman Isl.

St. Maarten
Cayman Isl.

St. Maarten
Cayman Isl.

Bermuda

Ranking Using TPI
Unweighted
St. Maarten
Balearic Isl.
Cayman Isl.

Balearic Isl.
U.S. Virgins

Balearic Isl.
Bermuda

Balearic Isl.
British Virgins

U.S. Virgins

Aruba

British Virgins

Aruba

Bermuda

Bermuda

Aruba
Anguilla

British Virgins
Anguilla

Turks/Caicos
Anguilla

Turks/Caicos
Anguilla

Antigua

Antigua

U.S. Virgins

U.S. Virgins

Turks/Caicos

Turks/Caicos

Bonaire

Bonaire

Bonaire

Bonaire

Antigua

Antigua

Barbados

Barbados

Barbados

Barbados

St. Kitts
Montserrat

Montserrat
St. Kitts

St. Kitts
Sta. Lucia

St. Kitts
Sta. Lucia

British Virgins
Aruba

Sta. Lucia

Sta. Lucia

Curacao

Curacao

Curacao

Curacao

Martinica

Martinica

Guadalupe

Guadalupe

Guadalupe

Guadalupe

Martinica

Martinica

Montserrat

Grenada

Grenada
St. Vincent

Grenada
St. Vincent

Grenada
Dominique R.

Dominique R.
Montserrat

Dominique R.
Dominique R.
St. Vincent
St. Vincent
Source: CTO (1993, 1999), Evolución Económica de las Baleares (1993, 1999); Encuesta de Gasto
Turístico (1993, 1999) & own elaboration.

Among other indicators, such as the human development indicator, the TPI is a
cross-sectional index. Because of that, we show how the TPI has evolved over the
nineties. Table 8 compares the ranking of 21 islands in 1993 and in 1999 (using
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weighted & unweighted- TPI). Despite there are some differences, it can be said
that both indicators reflect the same conclusions. Therefore, we can conclude that
the Balearic Islands present a high Tourism Penetration Index, not only in 1993
but all over the nineties.

4 - Main conclusions
conclusions
This work has emphasised that the Balearic Islands are a clearly terciarised
economy and, more concisely, highly specialised in the tourist activities. This fact
can be seen in their economic, social and environmental structure. Despite the
initial impacts of tourism were welcome, more recently some concerns have come
up about the sustainability of the economic model. A new indicator, the Tourism
Penetration Index (TPI), shows that Tourism in the Balearics Islands has
intensive impacts in social and environmental terms. Taking into account that The
Balearic Islands are tiny islands, the analysis of TPI introduces some doubts on
the possibility of keeping this environmentally intensive economic model.
Although the TPI could be considered as a simple and rudimentary index to
measure the economic, social and environmental impacts of tourism, it can be
considered an early warning signal for measuring the tourism penetration and, so
it can be used by policy-makers and other social agents.
According to the results of this study, The Balearic Islands is a region
characterised by a high degree of tourism penetration. It requires that
policymakers and developers of tourism must focus their actions and policies on
allowing that present and future generation could enjoy the benefits that tourism
imply. In this sense, it is noticeable the measures introduced by the Balearic
Government in the last decade. Examples of them are the idea of reducing the
seasonality by means of promoting a different tourism from the sun and beach
(like rural tourism, eco-tourism, golf tourism, etc), the regulation of the tourist
building and, more recently, the approval of a tourist tax on tougrist hotel and
apartments stays, the so called as the ecotasa which will be applied from 1 st . May,
2002 on.
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Da avaliação da distribuição regional
do turismo em Portugal às implicações
no seu processo de desenvolvimento
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Resumo
É indiscutível a importância estratégica do turismo para Portugal, bem como as
suas potencialidades para constituir um eixo de desenvolvimento integrado do
país. No entanto, esta actividade apresenta algumas debilidades estruturais,
designadamente as associadas à sua forte concentração geográfica, sazonalidade,
dependência quase exclusiva do produto “sol e praia” e de um grupo restrito de
mercados emissores.
Perante este cenário, a presente comunicação tem por objectivo proceder à
identificação e avaliação dos padrões locativos da actividade turística no território
nacional, convocando para o efeito indicadores relacionados com as dinâmicas da
oferta e da procura, desagregados espacialmente por NUTS II e III. Os métodos
utilizados centram-se no recurso a medidas de localização.
Os resultados confirmam a existência de um persistente mosaico de contrastes
regionais em termos das incidências da oferta e da procura turísticas. Contrastes
entre regiões com elevada capacidade de alojamento e regiões onde esta capacidade
é quase nula acentuam-se à medida que existe um deslocamento no sentido litoralinterior. Por outro lado, a distribuição geográfica das taxas de captação turística
coloca a descoberto uma forte polarização por parte de um número reduzido de
regiões, detectando-se a configuração de um padrão não homólogo entre o mercado
nacional e o mercado estrangeiro. O mercado estrangeiro apresenta um índice de
concentração muito forte, sendo a dimensão desta concentração diferenciada de
acordo com o mercado emissor.
A persistência destes padrões assimétricos de turistificação do território
determina a necessidade de repensar os modelos e as estratégias de
desenvolvimento turístico que têm sido adoptados nas últimas décadas em
Portugal.

*
**
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1 – Introdução
A relevância do turismo para a economia nacional, corporizada na sua
expressão nas contas externas, produto e emprego gerados, determina que
Portugal seja, no quadro da União Europeia, o Estado-membro mais tributário do
turismo (CE, 1994:13).
Não obstante as dificuldades em plasmar a verdadeira dimensão do facto
turístico, designadamente aquelas associadas às lacunas da produção estatística –
carácter parcial (escassez e incompletude), fiabilidade, actualização, pluralidade
de sistemas estatísticos, … – e, consequentemente, uma valoração mais ajustada
da sua real contribuição económica, estima-se que, no ano de 1999, as receitas
cambiais atribuídas ao turismo tenham ascendido a 4 813 milhões de euros,
enquanto que a parte das despesas cambiais não ultrapassou 2 125 milhões de
euros (INE, 1999). Este superavit da balança turística, além de contribuir
positivamente para o saldo da balança de pagamentos, reflecte a posição que
Portugal ocupa, no contexto internacional, como um país predominantemente
receptor de turistas.
A contribuição do turismo para a criação de rendimento no país, se bem que, em
geral, seja objecto de uma sub-avaliação, na medida em que às questões de foro
metodológico já enunciadas se adicionam aquelas decorrentes da não
contabilização gastos indirectos e induzidos, eleva-se, em termos de incidência do
VAB turístico no PIB nacional, a 8% (DGT, 1998). Ressalve-se que esta parcela
excede os pesos de outras actividades relevantes na estrutura de especialização da
economia portuguesa como os têxteis, a agricultura, a construção ou banca.
Recentemente, o World Travel & Tourism Council (WTTC) (citado por ICEP, 2002)
calculou que, no ano de 1999, em Portugal, os contributos directos e indirectos do
sector das viagens e turismo tenham representado cerca de 19,4% na formação do
PIB; note-se que este desempenho supera largamente os registos atingidos na
Europa (14,1%) e à escala mundial (11,7%).
No tocante à geração de emprego e, considerando apenas os ramos directos,
considera-se que, em 1998, o turismo absorvia 5,4% do total da população activa do
país (INE, 1999). Indicadores adiantados pelo WTTC (citado por ICEP, 2002), para
1999, e que ventilam o número de postos de trabalho criados através das ligações
que o turismo estabelece com outras actividades da economia portuguesa, balizam
o peso do turismo na geração de emprego directo e indirecto em 19,5%.
Se é certo que os indicadores económicos apresentados são tanto mais
significativos se comparados com os valores homólogos registados às escalas
europeia e mundial, colocando a descoberto que num “mercado altamente
competitivo (…) e num contexto global de perda de quota de mercado da Europa,
acentuam a competitividade demonstrada por Portugal enquanto um destino
turístico” (ICEP, 2002), importa aqui deixar claro que o modelo de
desenvolvimento turístico em vigor nas últimas décadas tem sido responsável pelo
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aparecimento de algumas deficiências estruturais conformadoras de ameaças à sua
competitividade.
O posicionamento alcançado por Portugal no turismo mundial assenta num
modelo de forte concentração espacial, marcado pela litoralização das dinâmicas
turísticas, em particular no Algarve, e pela periferização das demais regiões
afastadas destes núcleos motrizes, penalizando os territórios do interior, onde tais
dinâmicas continuam a pautar-se por desenvolvimentos muito incipientes. A
cerrada polarização geográfica das actividades turísticas constitui, com efeito, uma
das ameaças mais relevantes e com maiores implicações no seu desenvolvimento
futuro.
O que nos move é, pois, a identificação e caracterização dos padrões locativos
da actividade turística em Portugal, por forma a avançar no sentido duma reflexão
sobre as implicações de tais configurações geográficas nas estratégias de
desenvolvimento turístico emergentes, procurando confirmar ou infirmar a
veracidade do seguinte articulado de hipóteses:
H1 – existem fortes desequilíbrios na distribuição espacial da actividade
turística em Portugal;
H2 – existem diferenças consideráveis relativamente à incidência espacial das
dormidas nos estabelecimentos hoteleiros de acordo com o país de residência;
H3 – a forte polarização, em termos turísticos, por parte de um grupo restrito
de regiões tem implicações de sentido negativo nos processos de desenvolvimento
sustentável da actividade turística em Portugal.

2 – Metodologia
Em termos metodológicos, optou-se por utilizar a capacidade de alojamento dos
estabelecimentos hoteleiros como variável que traduz a oferta turística e as
dormidas efectuadas neste tipo de unidades de alojamento para representar a
procura. As razões que estiveram na base da ventilação destas variáveis prendemse com a existência de informação estatística disponível desagregada às escalas
regional e sub-regional e com o facto de os estabelecimentos hoteleiros ocuparem,
em termos quantitativos, uma posição de liderança no quadro da oferta de
alojamento turístico licenciado 1.
Recorrendo a indicadores que permitem avaliar a localização espacial da
actividade turística, procedeu-se à mensuração da importância relativa das
diferentes regiões, tanto em termos da oferta de alojamento turístico como da
procura. Para reforçar os resultados emanados desta análise descritiva,
1

Em 1999, a capacidade de alojamento dos estabelecimentos hoteleiros era de 216.828 camas,
enquanto que a das colónias de férias era apenas de 7.214 camas e a do Turismo no Espaço Rural de
5.776 camas (INE, 1999).
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calcularam-se dois indicadores referentes à oferta de alojamento dos
estabelecimentos hoteleiros: a densidade turística 2 e a taxa de função turística. A
densidade turística relaciona a capacidade de alojamento com a área total; por sua
vez, a taxa de função turística 3 cruza a capacidade de alojamento com a população
residente.
Procedeu-se, ainda, como medida de avaliação dos desequilíbrios estruturais
existentes em matéria de distribuição espacial da actividade turística, ao cálculo
de coeficientes de localização, cuja formalização se encontra sistematizada no
Quadro 1. Esta medida de localização, ao relacionar duas ou mais variáveis cuja
distribuição regional se põe em confronto, fornece uma imagem mais correcta das
desigualdades regionais 4.
Quadro 1 – Formalização dos coeficientes de localização
CLcas

CL

= CAi − S i
CA
S

Onde:
CAi – Capacidade de
alojamento dos
estabelecimentos
hoteleiros na região i
CA – Capacidade de
alojamento dos
estabelecimentos
hoteleiros em Portugal
Si – área total em Km2
na região i
S – área total em Km2
de Portugal

CLdts

CL

=

CLcapr

DT i − S i
DT

S

Onde:
DTi –Dormidas Totais nos
estabelecimentos hoteleiros
na região i
DT –Dormidas totais nos
estabelecimentos hoteleiros
em Portugal
Si – área total em Km2 na
região i
S – área total em Km2 de
Portugal

CL

=

CLdtpr

CAi − PRi
CA

PR

Onde:
CAi –Capacidade de
alojamento dos
estabelecimentos
hoteleiros na região i
CA –Capacidade de
alojamento dos
estabelecimentos
hoteleiros em Portugal
PRi –População residente
na região i
PR – População residente
em Portugal

CL

=

DT i − PRi
DT

PR

Onde:
DTi –Dormidas totais nos
estabelecimentos
hoteleiros na região i
DT – Dormidas Totais nos
estabelecimentos
hoteleiros em Portugal
PRi –População residente
na região i
PR–População residente
em Portugal

A avaliação das diferenças em termos de concentração espacial da actividade
turística por mercados emissores de turistas arrancou da utilização do nº de
dormidas efectuadas nos estabelecimentos hoteleiros de acordo com o país de
residência, para avançar no sentido da determinação da taxa de captação de
turistas, indicador que relaciona as dormidas efectuadas por cada mercado emissor
em determinada região, com as dormidas imputáveis a esse mercado em Portugal.

2
3
4

Densidade Turística = Capacidade de Alojamento/Área Total (Km 2 ).
Taxa de função turística = (Capacidade de Alojamento/População Residente*100) (OMT, 1983).
Optou-se por utilizar quatro tipos de coeficientes de localização no sentido de avaliar os
desequilíbrios regionais da actividade turística tanto em termos de oferta, como de procura. Além
disso, recorreu-se também a duas variáveis para base de comparação: a área total e a população
residente.
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3 - Distribuição espacial da actividade turística em Portugal
A incidência da oferta e da procura turísticas em Portugal configura o desenho
de um persistente mosaico de contrastes regionais e locais (SIRGADO, 1993). Tais
configurações geográficas podem ser observadas através da análise do Quadro 2, o
qual retrata claramente algumas das assimetrias caracterizadoras das dinâmicas
turísticas no território nacional.
Em 1999, das 216.828 camas existentes nos estabelecimentos hoteleiros, 39%
encontram-se localizadas na Região do Algarve, cuja superfície cobre 5,4% da área
total de Portugal e onde reside, apenas, 3,5% da população do país. O Algarve,
juntamente com as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e da Madeira, concentra
72,51% do total da capacidade de alojamento. Nas posições mais fragilizadas
posicionam-se as NUTS II do Alentejo e dos Açores ao totalizarem os mais
reduzidos níveis de oferta (3,46% e 1,82%, respectivamente).
Da perspectiva da procura, esta leitura não só encontra plena adesão como sai
reforçada, não se detectando nem novas nem substanciais modificações nos padrões
locativos traçados. A avaliação da distribuição espacial das dormidas totais nos
estabelecimentos hoteleiros consagra o Algarve como a região responsável pela
quota mais elevada (44% das dormidas totais). Se se adicionar às dormidas
realizadas no Algarve ocorrências contabilizadas na Madeira e em Lisboa e Vale do
Tejo, apura-se que estas três regiões, apesar de representarem menos de 1/5 da
superfície do território nacional, polarizam mais de 4/5 da procura, afirmando-se
como as principais áreas de captação turística do país.
Quadro 2 – Capacidade de alojamento e dormidas totais nos estabelecimentos
hoteleiros, superfície e população residente em Portugal, por NUTS II (1999)
NUTS II

Área
Km2

Região Norte
Região Centro
Lisboa e Vale do Tejo
Alentejo

%

População
residente
Número
%

Capacidade de
alojamento
Camas
%

Dormidas
Número

%
9,15

21286,4

23,10

3592380

35,93

28485

13,14

2994353

23667,8

25,68

1709160

17,10

19681

9,08

1947847

5,95

12059,2

13,08

3333010

33,34

51956

23,96

7284672

22,26

27029

29,33

505740

5,06

7513

3,46

782360

4995
5,42
349740
3,50
85098
39,25
14431795
Algarve
Região Autónoma
2333
2,53
246030
2,46
3939
1,82
519555
dos Açores
Região Autónoma da
797
0,86
261530
2,62
20156
9,30
4767479
Madeira
Continente, Açores e
92167,4
100,00
9997590
100,00
216828
100,00 32728061
Madeira
Fonte: Anuários Estatísticos Regionais (INE, 2000) e Estatísticas do Turismo (INE, 1999).

2,39
44,10
1,59
14,57
100,00

Uma análise mais fina em termos espaciais, designadamente por sub-regiões,
consagra tais clivagens com um traço bem mais carregado (Quadro 3). A título
exemplificativo, cite-se o caso da Região de Lisboa e Vale do Tejo cuja capacidade
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de alojamento das circunscrições que a compõem se encontra extremada entre
valores inferiores a 1% (Lezíria do Tejo 0,31%) e valores que ascendem a 16,6%
(Grande Lisboa). Diferenciações inter-regionais e inter-locais cujas amplitudes que
se reproduzem com igual firmeza quando se toma em consideração indicadores em
matéria de procura turística: a NUT III Grande Lisboa detém uma parcela
significativa do total nacional de dormidas (17,82%), em contraste com a quota de
0,2% assumida pela sub-região Lezíria do Tejo.
Adiante-se, de outra banda, que avaliando, quer o peso da capacidade de
alojamento no quadro da oferta nacional, quer o peso das dormidas, das cerca de 10
NUTS III cujos valores são inferiores a 0,5%, todas conformam espaços territoriais
de interior (Quadro 3). Os contrastes entre regiões de grande capacidade de
alojamento turístico e de regiões onde esta capacidade é quase nula acentuam-se à
medida que existe um deslocamento no sentido litoral-interior. A maioria das
regiões do interior dispõe de uma capacidade de alojamento turístico insuficiente e
de uma baixa taxa de captação de turistas, embora sejam detentoras de grandes
potencialidades para o desenvolvimento turístico, nomeadamente a existência de
uma grande riqueza natural e cultural que importa valorizar e promover do ponto
de vista turístico.

619

Quadro 3 – Capacidade de alojamento e dormidas totais nos estabelecimentos
hoteleiros, superfície e população residente em Portugal, por NUTS III (1999)
NUTS III

Área

População residente Capacidade de
%
Número
Camas
%

Km2

%

Minho-Lima

2220,2

2,41

250690

2,51

2679

Cávado
Ave

1245,2

1,35

381970

3,82

3997

1245

1,35

486650

4,87

Dormidas
Número

%

1,24

244696

0,75

1,84

421208

1,29

1709

0,79

209623

0,64

Grande Porto

812,7

0,88

1206320

12,07

12660

5,84

1559870

4,77

Tâmega

2621,1

2,84

541170

5,41

1252

0,58

71401

0,22

Entre Douro e Vouga

860,3

0,93

269420

2,69

716

0,33

73934

0,23

Douro
Alto Trás-os-Montes

4110,6

4,46

233710

2,34

2157

0,99

176386

0,54

8171,4

8,87

222450

2,23

3315

1,53

237235

0,72

Baixo Vouga

1802,9

1,96

366700

3,67

4032

1,86

388527

1,19

Baixo Mondego

2063,2

2,24

325860

3,26

5333

2,46

584624

1,79

Pinhal Litoral

1737,4

1,89

232920

2,33

3081

1,42

243435

0,74

Pinhal Interior Norte
Dão-Lafões

2618,2

2,84

130830

1,31

462

0,21

36926

0,11

3488,3

3,78

282920

2,83

3014

1,39

303413

0,93

Pinhal Interior Sul
Serra da Estrela

1902,8

2,06

43600

0,44

93

0,04

10674

0,03

867,8

0,94

51340

0,51

435

0,20

42203

0,13

Beira Interior Norte

4062,8

4,41

110110

1,10

1052

0,49

74281

0,23

Beira Interior Sul

3749,3

4,07

76760

0,77

1182

0,55

137122

0,42

Cova da Beira

1375,2

1,49

88120

0,88

997

0,46

126642

0,39

Oeste

2520,5

2,73

366090

3,66

5041

2,32

421729

1,29

Grande Lisboa
Península de Setúbal

1084

1,18

1836460

18,37

35988

16,60

5831602

17,82

1581,4

1,72

676560

6,77

4590

2,12

525199

1,60

Médio Tejo

2600,2

2,82

224320

2,24

5664

2,61

441673

1,35

Lezíria do Tejo

4273

4,64

229580

2,30

673

0,31

64469

0,20

Alentejo Litoral

5303,2

5,75

91780

0,92

3205

1,48

224633

0,69

5953

6,46

118680

1,19

1431

0,66

189501

0,58

7228,1

7,84

165770

1,66

2005

0,92

275327

0,84

8544,6

9,27

129510

1,30

872

0,40

92899

0,28

Alto Alentejo
Alentejo Central
Baixo Alentejo

4995
5,42
349740
3,50
85098
39,25
14431795
Algarve
Região Autónoma
2333
2,53
246030
2,46
3939
1,82
519555
dos Açores
Região Autónoma da
797
0,86
261530
2,62
20156
9,30
4767479
Madeira
Continente, Açores e
92167,4 100,00
9997590
100,00
216828
100,00
32728061
Madeira
Fonte: Anuários Estatísticos Regionais (INE, 2000) e Estatísticas do Turismo (INE, 1999).

44,10
1,59
14,57
100,00

Padrão homólogo se desenha quando se procede à determinação da taxa de
função turística (Quadro 4). Este indicador coloca a descoberto que, em Portugal, a
capacidade de alojamento existente nos estabelecimentos hoteleiros pode, apenas,
alojar cerca de 2,35% da população residente. Contudo, no Algarve essa parcela
ultrapassa os 24% e na Madeira aproxima-se de 8%. Estas duas regiões de forte
incidência turística destacam-se num cenário onde os demais contextos regionais
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apresentam taxas que rondam a unidade e onde a Região Norte apresenta os mais
baixos níveis de provisão (0,79%).
A ventilação de uma outra medida estatística importante – a densidade
turística –, posto que anula os efeitos decorrentes da dimensão física de cada
circunscrição, introduz elementos de variação na hierarquização do posicionamento
das várias regiões (Quadro 4). Ultrapassando largamente o valor médio nacional
balizado em 2,35 camas/Km 2 , a Região Autónoma da Madeira assume, agora, a
posição de destacada liderança com 25,29 camas/Km 2 , seguindo-se o Algarve com
17,04 camas/Km 2 ; nesta relação, o Alentejo e o Centro são as regiões mais
perdedoras, porquanto nestas circunscrições não existe sequer uma cama por Km 2 .
Quadro 4 – Densidade turística e taxa de função turística, por NUTS II (1999)
Densidade Turística

Taxa de Função Turística

Região Norte
Região Centro

NUTS II

1,34

0,79

0,83

1,15

Lisboa e Vale do Tejo

4,31

1,56

Alentejo
Algarve

0,28

1,49

17,04

24,33

Região Autónoma dos Açores

1,69

1,60

Região Autónoma da Madeira

25,29

7,71

2,35
2,17
Continente, Açores e Madeira
Fonte: Elaborado a partir dos Anuários Estatísticos Regionais (INE, 2000) e Estatísticas do
Turismo (INE, 1999).

Em linha com os resultados obtidos a montante, uma mudança de escala
taxonómica de análise conduz à intensificação das assimetrias espaciais reveladas,
por outras palavras, à inscrição de fortes diferenciações inter-regionais e interlocais. Se na Grande Lisboa existem 33,2 camas/Km 2 , a maior parte das NUTS III
(16 unidades) apresenta densidades turísticas muito baixas, em geral registando
valores inferior à unidade, sendo esta situação prevalecente nas circunscrições
localizadas no interior do país (Quadro 5).
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Quadro 5 – Densidade turística e taxa de função turística, por NUTS III (1999)
NUTS III

Densidade Turística

Taxa de Função Turística

Minho-Lima

1,21

1,07

Cávado
Ave

3,21

1,05

1,37

0,35

Grande Porto

15,58

1,05

Tâmega

0,48

0,23

Entre Douro e Vouga

0,83

0,27

Douro
Alto Trás-os-Montes

0,52

0,92

0,41

1,49

Baixo Vouga

2,24

1,10

Baixo Mondego

2,58

1,64

Pinhal Litoral

1,77

1,32

Pinhal Interior Norte
Dão-Lafões

0,18

0,35

0,86

1,07

Pinhal Interior Sul
Serra da Estrela

0,05

0,21

0,50

0,85

Beira Interior Norte

0,26

0,96

Beira Interior Sul

0,32

1,54

Cova da Beira

0,72

1,13

Oeste

2,00

1,38

Grande Lisboa
Península de Setúbal

33,20

1,96

2,90

0,68

Médio Tejo

2,18

2,52

Lezíria do Tejo

0,16

0,29

Alentejo Litoral

0,60

3,49

Alto Alentejo

0,24

1,21

Alentejo Central
Baixo Alentejo

0,28

1,21

0,10

0,67

Algarve

17,04

24,33

Região Autónoma dos Açores

1,69

1,60

Região Autónoma da Madeira

25,29

7,71

2,35
2,17
Continente, Açores e Madeira
Fonte: Elaborado a partir dos Anuários Estatísticos Regionais (INE, 2000) e Estatísticas do
Turismo (INE, 1999).

Por último, os padrões locativos da actividade turística foram aferidos através
da aplicação de vários coeficientes de localização, os quais fornecem uma imagem
mais clara das dinâmicas turísticas dado que se trata duma medida estatística que
descreve o grau de concentração/dispersão (Quadro 6).
Quando a variável de comparação é a superfície, verifica-se, tanto na
perspectiva da oferta de alojamento dos estabelecimentos hoteleiros como da
procura, a perfeita demarcação das três regiões turísticas tradicionais – Algarve,
Madeira e Lisboa e Vale do Tejo –, posto que, ao serem as únicas a apresentar
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coeficientes de localização positivos e elevados, demonstram, de modo inequívoco, a
forte concentração geográfica da fileira do turismo neste triângulo monolítico.
Todavia, quando a informação disponível é cruzada com a população residente,
tomam corpo, relativamente a esta modelação espacial, algumas distonias. O
Algarve e a Madeira mantêm o seu estatuto de regiões ganhadoras (CL capr Algarve
= 35,75, CL dtpr Algarve = 40,6, CL capr Madeira = 6,68 e CL dtpr Madeira = 11,95);
porém, Lisboa e Vale do Tejo posiciona-se, agora, em situação de desvantagem
comparativa, assumindo coeficientes de localização negativos (CL capr = -9,38 e
CL dtpr = -11,08), consequentes do seu volume populacional, uma vez que se trata da
região mais populosa de Portugal. Estes potenciais demográficos diferenciados
explicam, obviamente, o desempenho mais favorável do Alentejo e o afundamento
da Região Norte para a posição mais enfraquecida.
Quadro 6 – Coeficientes de localização, por NUTS II (1999)
NUTS II
Região Norte
Região Centro

CLcas

CLdts

CLcapr

CLdtpr
-26,78

-9,96

-13,95

-22,80

-16,60

-19,73

-8,02

-11,14

-9,38

-11,08

Lisboa e Vale do Tejo
Alentejo

10,88

9,17

-25,86

-26,94

-1,59

-2,67

Algarve

33,83

38,68

35,75

40,60

Região Autónoma dos Açores

-0,71

-0,94

-0,64

-0,87

Região Autónoma da Madeira

8,43

13,70

6,68

11,95

0,00
0,00
0,00
0,00
Continente, Açores e Madeira
Fonte: Elaborado a partir dos Anuários Estatísticos Regionais (INE, 2000) e Estatísticas do
Turismo (INE, 1999).

Os resultados da análise dos coeficientes de localização recenseados à escala
sub-regional não fogem às configurações espaciais descritas – as dinâmicas
turísticas pautam-se por uma intensa concentração geográfica (Quadro 7). Das 30
NUTS III que compõem o território nacional, a quase totalidade apresenta
coeficientes de localização negativos (entre 23 a 28 das circunscrições, consoante a
variável de comparação convocada). Estes valores, ao traduzirem que estas subregiões evidenciam, em matéria de dinâmicas turísticas, uma importância relativa
muito inferior ao peso que detêm nas variáveis utilizadas como base de
comparação (superfície e população residente), confirmam a sub-representação e
periferização de extensas parcelas – leia-se, da generalidade – do território
nacional. No tocante à variável superfície, as NUTS III Algarve, Madeira, Grande
Lisboa e Grande Porto apresentam, tanto no que diz respeito à oferta como à
procura turística, coeficientes de localização positivos e bastante elevados,
demonstrando que a litoralização e a polarização metropolitanas constituem dois
dos traços fundamentais da geografia do turismo em Portugal. Porém, quando se
utiliza a variável população residente como variável de comparação, o Grande
Porto e a Grande Lisboa passam a pertencer ao grupo das sub-regiões com
coeficientes negativos.
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Quadro 7 – Coeficientes de localização, por NUTS III (1999)
NUTS III

QLcas

QLdts

QLcapr

QLdtpr

Minho-Lima

-1,17

-1,66

-1,27

-1,76

Cávado
Ave

0,49

-0,06

-1,98

-2,53

-0,56

-0,71

-4,08

-4,23

Grande Porto

4,96

3,88

-6,23

-7,30

Tâmega

-2,27

-2,63

-4,84

-5,19

Entre Douro e Vouga

-0,60

-0,71

-2,36

-2,47

Douro
Alto Trás-os-Montes

-3,47

-3,92

-1,34

-1,80

-7,34

-8,14

-0,70

-1,50

Baixo Vouga

-0,10

-0,77

-1,81

-2,48

Baixo Mondego

0,22

-0,45

-0,80

-1,47

Pinhal Litoral

-0,46

-1,14

-0,91

-1,59

Pinhal Interior Norte
Dão-Lafões

-2,63

-2,73

-1,10

-1,20

-2,39

-2,86

-1,44

-1,90

Pinhal Interior Sul
Serra da Estrela

-2,02

-2,03

-0,39

-0,40

-0,74

-0,81

-0,31

-0,38

Beira Interior Norte

-3,92

-4,18

-0,62

-0,87

Beira Interior Sul

-3,52

-3,65

-0,22

-0,35

Cova da Beira

-1,03

-1,11

-0,42

-0,49

Oeste

-0,41

-1,45

-1,34

-2,37

Grande Lisboa
Península de Setúbal

15,42

16,64

-1,77

-0,55

0,40

-0,11

-4,65

-5,16

Médio Tejo

-0,21

-1,47

0,37

-0,89

Lezíria do Tejo

-4,33

-4,44

-1,99

-2,10

Alentejo Litoral

-4,28

-5,07

0,56

-0,23

Alto Alentejo

-5,80

-5,88

-0,53

-0,61

Alentejo Central
Baixo Alentejo

-6,92

-7,00

-0,73

-0,82

-8,87

-8,99

-0,89

-1,01

Algarve

33,83

38,68

35,75

40,60

Região Autónoma dos Açores

-0,71

-0,94

-0,64

-0,87

Região Autónoma da Madeira

8,43

13,70

6,68

11,95

0,00
0,00
0,00
0,00
Continente, Açores e Madeira
Fonte: Elaborado a partir dos Anuários Estatísticos Regionais (INE, 2000) e Estatísticas do
Turismo (INE, 1999).

4 - Distribuição espacial da procura turística
turística por mercados
emissores
Verificada a forte diversificação do espaço regional em matéria de incidência
das dinâmicas turísticas, questiona-se, agora, se a heterogeneidade dos padrões de
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distribuição geográfica da procura turística releva do tipo de mercado que procura
o destino Portugal. Daqui resulta que a primeira segmentação dos mercados
emissores tenha consistido na partição do mercado total (dormidas totais) em
mercado nacional (dormidas de residentes em Portugal) e mercado estrangeiro
(dormidas de residentes no estrangeiro).
A avaliação dos padrões de distribuição espacial dos mercados permite concluir
que as dormidas efectuadas por estrangeiros são muito mais concentradas do que
as dormidas realizadas por nacionais (Quadro 8). Para atestar este facto, sublinhese a sobre-valorização da região algarvia, por parte dos mercados estrangeiros,
face aos restantes espaços regionais, ao drenar mais de metade do total de
dormidas de estrangeiros em Portugal (51,79%); situação contrastante com o valor
da polarização exercida sobre o mercado nacional que não excede um quarto das
dormidas totais (25%). Por seu turno, se as regiões Norte e Centro se revelam
pouco atractivas para o mercado estrangeiro, o que se infere das baixas taxas de
captação (4,83% e 2,30%, respectivamente), reúnem, contudo, preferências
acrescidas no seio do mercado nacional, porquanto são responsáveis por mais de
um terço das dormidas deste mercado.
Quando se relaciona a importância relativa dos diferentes mercados por região,
com o peso destas regiões em termos de superfície (coeficiente de localização),
vinca-se, uma vez mais, a hipótese da concentração diferenciada consoante os
mercados emissores, sendo que o mercado estrangeiro gera padrões geográficos
muito mais concentrados do que o mercado nacional.
Quadro 8 – Dormidas por mercado emissor e NUTS III (1999)
NUTS II
Região Norte
Região Centro
Lisboa e Vale do
Tejo
Alentejo

Dormidas nacionais

Dormidas totais

Dormidas de estrangeiros

Número

%

CLdts

Número

%

CLdns

Número

%

CLdes

2994353

9,15

-13,95

1868295

19,88

-3,21

1126058

4,83

-18,27

1947847

5,95

-19,73

1411792

15,02

-10,66

536055

2,30

-23,38

7284672

22,26

9,17

2246107

23,90

10,82

5038565

21,60

8,51

782360

Algarve
Região Autónoma
519555
dos Açores
Região Autónoma
4767479
da Madeira
Continente, Açores
32728061
e Madeira
Fonte: Elaborado a partir dos
Turismo (INE, 1999).
14431795

2,39

-26,94

557755

5,94

-23,39

224605

0,96

-28,36

44,10

38,68

2349282

25,00

19,58

12082513

51,79

46,37

1,59

-0,94

361845

3,85

1,32

157710

0,68

-1,86

14,57

13,70

602149

6,41

5,54

4165330

17,85

16,99

100,00

0,00

9397225

100,00

100,00

23330836

100,00

0,00

Anuários Estatísticos Regionais (INE, 2000) e Estatísticas do

Acontece, porém, que os padrões encontrados diluem e mascaram incidências
regionais muito desiguais, associadas à interferência do filtro relacionado com o
país de residência (Quadro 9). Sob o elevado índice de concentração espacial
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evidenciado por todos os mercados emissores estrangeiros escondem-se
diferenciações interessantes, a saber:
12 mercados apresentam comportamentos geográficos altamente concentrados,
ao registarem taxas de captação regional superiores a 50% (Alemanha, Áustria,
Brasil, Canadá, Espanha, EUA, Grécia, Irlanda, Itália, Japão, Holanda e Reino
Unido);
Bélgica, França, Suécia e Suiça conformam o grupo de mercados com maior
dispersão geográfica.
Depois, também a assunção da forte polarização exercida pelas duas principais
regiões turísticas de Portugal torna invisíveis preferências geográficas distintas
por mercados emissores. Mais de metade dos turistas americanos, brasileiros,
japoneses, gregos, italianos e espanhóis escolhe Lisboa e Vale do Tejo como destino
turístico preferencial. De outra banda, o Algarve exerce elevadas taxas de captação
turística (> 50%) sobre os mercados alemão (59,7%), canadiano (63,8%), inglês
(72,1%), holandês (73,6%) e, muito intensas, sobre o mercado irlandês (88,5%).
As justificações para tais diferenciações são, aliás, facilmente aduzidas: Lisboa,
enquanto destino urbano e pela sua capitalidade, que lhe confere escala e
visibilidade, ao ampliar a sua cognoscibilidade, regista uma sobre-representação
nas preferências geográficas de turistas provenientes dos mercados mais
longínquos, designadamente no seio dos fluxos transcontinentais. O Algarve, por
seu turno, conforma-se pouco atractivo para turistas provenientes de áreas
emissoras fortes, pelas suas condições naturais, no segmento balnear,
nomeadamente dos de Espanha, França ou Itália (HENRIQUES, 1993). Sublinhese, ainda, a similitude e, consequente, imutabilidade das configurações espaciais
descritas, dada a aderência quase perfeita às segmentações traçadas no início dos
anos 90 por HENRIQUES (1993).
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Quadro 9 – Taxa de captação das dormidas de estrangeiros em estabelecimentos
hoteleiros por países de residência e NUTS II (1999)
Mercados
emissores
Alemanha
Áustria

Norte

Centro

Lisboa e Vale
do Tejo

Alentejo

Algarve

2,65

1,04

11,46

0,76

59,67

0,74

23,68

3,85

1,3

20,94

0,68

20,91

0,75

51,56

100

Bélgica

5,08

3,05

25,29

1,19

41,34

0,44

23,62

100

Brasil

17,43

6,7

66,59

2,26

3,96

0,45

2,62

100

Canadá
Dinamarca

3,53

1,82

22,27

1,60

63,78

4,21

2,80

100

2,74

0,87

13,80

0,47

42,19

0,87

39,06

100

Espanha

15,17

8,23

53,42

2,15

14,07

0,53

6,43

100

E.U.A.

5,77

3,79

64,02

2,71

16,15

3,39

4,17

100

Finlândia

1,66

2,16

12,34

0,16

36,95

0,24

46,49

100

França

12,05

7,37

40,55

2,35

12,85

1,11

23,72

100

Grécia
Irlanda

15,75

4,88

65,23

0,63

4,41

0,35

8,74

100

1,07

0,37

7,22

0,17

88,49

0,12

2,56

100

Itália

11,31

6,28

60,00

2,35

13,67

1,02

5,38

100

Japão

12,51

7,00

72,28

2,80

3,58

0,10

1,72

100

Luxemburgo

2,76

1,68

13,33

0,69

48,86

0,53

32,14

100

Países Baixos

3,43

1,50

11,28

0,76

73,57

0,21

9,26

100

Reino Unido
Suécia

2,10

0,57

7,30

0,28

72,08

0,27

17,41

100

2,50

1,26

20,46

1,09

32,95

1,04

40,70

100

Suíça

4,82

1,94

29,96

0,70

41,03

1,89

18,66

100

Outros países

6,64

2,82

38,13

0,99

36,89

0,66

13,87

100

Açores Madeira

Total
100

4,83
2,30
21,60
0,96
51,79
0,68
17,85
100
Total
Fonte: Elaborado a partir dos Anuários Estatísticos Regionais (INE, 2000) e Estatísticas do
Turismo (INE, 1999).

5 - Notas conclusivas - da forte concentração espacial
das dinâmicas turísticas às implicações no seu processo
de desenvolvimento
Das leituras a montante efectuadas sobre os contornos da geografia do turismo
em Portugal, emerge, como dimensão caracterizadora relevante, a apropriação e
utilização fortemente contrastadas do território nacional, acentuando os
desequilíbrios regionais tradicionais do país. Litoralização e polarização
metropolitana conformam os traços fundamentais da vincada segmentação regional
do espaço turístico nacional, plasmadas na clara demarcação das regiões do
Algarve, Lisboa e Madeira como principais áreas de captação turística e
consequentes da concretização da trajectória de especialização da oferta nacional
no produto sol e mar.
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Os resultados apresentados evidenciam a concentração da actividade turística
num grupo restrito de regiões – Algarve, Madeira e Lisboa e Vale do Tejo. Estas
três regiões, embora apenas representem 19% da área total de Portugal e cerca de
40% do total da população residente, são responsáveis por 72,5% da oferta de
camas em estabelecimentos hoteleiros e por 80,93% das dormidas efectuadas neste
tipo de unidades de alojamento. Confirma-se, assim, a veracidade da hipótese da
existência de fortes desequilíbrios na distribuição espacial da actividade turística
em Portugal. Em termos de mercados emissores, observou-se que o mercado
estrangeiro gera padrões geográficos muito mais concentrados do que o mercado
nacional; facto preocupante na medida em que o mercado estrangeiro é responsável
por mais de 2/3 das dormidas efectuadas nos estabelecimentos hoteleiros.
Acrescente-se que sobre estes padrões locativos se inscrevem incidências espaciais
distintas de acordo com o país de residência.
De outra banda, o cenário tendencial prevalecente, ao longo dos anos 90, aponta
para o reforço das três regiões turísticas tradicionais e para a periferização
crescente dos demais territórios afastados deste núcleo motriz, para onde tendem a
confluir, numa espiral centrífuga, os factores de desenvolvimento – turistas,
empresas, capitais, acessibilidades… Este progressivo acentuar das fracturas no
sentido do reforço concentracionário nas regiões mais desenvolvidas turisticamente
e da penalização dos vastos territórios do interior assenta, em conformidade com o
que acima ficou dito, na “progressiva especialização da oferta turística nacional
num produto assente no sol e praia, resultando portanto, em termos práticos, no
crescimento mais rápido das regiões que melhor se adaptavam a este modelo de
desenvolvimento turístico (HENRIQUES, 1993: 57). Sublinhe-se, porém, que o
modelo redutor de fracturação dicotómica litoral/interior do espaço turístico
esconde marcadas diferenciações inter-locais (SIRGADO, 1993).
Tomando as palavras de HENRIQUES (1993: 57), daqui resulta que, chegados
ao final século XX, não haja uma recomposição mas, tão somente, se tenha
retocado “o padrão territorial configurado no decurso dos anos 60 e definido já, nos
seus traços essenciais, nos princípios da década de 70”.
Mas, face ao mosaico de contrastes encontrado na avaliação da distribuição
espacial da actividade turística e às pressões exercidas sobre estes padrões
locativos no sentido da intensificação das dinâmicas concentracionárias, os quais
além de evidenciarem marcadas vulnerabilidades do sector, demonstram a
necessidade de questionar os princípios norteadores das estratégias de
desenvolvimento que vêm sendo seguidas bem como o futuro do turismo em
Portugal.
A concentração da actividade turística em áreas geográficas restritas poderá
contribuir para uma diminuição do “índice de atractividade turística” de Portugal,
na medida em que associado a esta concentração ocorrem problemas de
congestionamento, saturação e muitas vezes tendências inflacionistas, imagem que
poderá influenciar negativamente a dinamização do turismo, nas restantes regiões
portuguesas, caso não se intervenha imediatamente com uma reestruturação
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efectiva do sector, no sentido de aproveitar as potencialidades turísticas das
regiões que actualmente estão a ser subaproveitadas. Aliás, as evoluções recentes
das práticas turísticas demonstram uma tendência de expansão das tipologias dos
espaços apropriados, tendência que procura dar resposta à progressiva
segmentação da procura organizada em torno de motivações múltiplas. Tais
tendências podem cristalizar-se como factores de recuperação de espaços até agora
colocados à margem das dinâmicas de desenvolvimento turístico que afectam o
território nacional.
Outra das consequências da massificação das principais regiões turísticas de
Portugal é a possível diminuição do nível de satisfação dos turistas que
actualmente visitam Portugal Além disso, é muito provável que estes transmitam o
seu nível de satisfação aos familiares e amigos. Como a publicidade “word of
mouth”, apesar de ser a mais eficiente, também é a que tem maior impacte quando
a mensagem a transmitir é negativa, torna-se imperativo interferir na gestão, no
planeamento e na organização deste sector, caso se pretenda que as regiões com
potencial turístico não encontrem a sua morte antes de conhecerem o
desenvolvimento.
Associada às grandes diferenças a nível regional e local da incidência e da
captação da actividade turística encontra-se uma especialização exagerada em
termos de produtos turísticos comercializáveis. Apesar de existirem esforços das
organizações públicas e privadas com responsabilidade no sector turístico no
sentido de diversificar a oferta, continua ainda a existir uma excessiva
predominância do turismo de “sol e praia”. Esta especialização em termos de
produtos turísticos é causa e consequência da concentração espacial da actividade
turística na faixa litoral de Portugal. Considera-se, assim, fundamental a aposta
efectiva em produtos, para os quais este país tem potencialidades, nomeadamente
o turismo desportivo, o turismo cultural, o turismo em espaço rural e o turismo de
congressos e incentivos. A implementação de medidas no sentido de dinamizar este
tipo de produtos permitirá um atenuar os desequilíbrios espaciais existentes.
A elevada polarização em termos turísticos das regiões do litoral e
consequentemente a dependência exagerada ao produto turístico “Sol e Praia” têm
contribuído para uma forte sazonalidade desta actividade.
A sazonalidade da procura turística implica, de certa forma, uma oferta
também sazonal, onde muitas vezes, se opta por recrutar trabalhadores
temporários, na maioria dos casos sem qualificações adequadas para a função que
irão exercer. Por sua vez, esta atitude coloca em causa a qualidade do produto
oferecido e consequentemente poderá ter implicações negativas, a médio e longo
prazo. Este ciclo poderá perder importância se forem introduzidas medidas que
diminuam o nível de sazonalidade da procura turística, pois, apesar dos seus
efeitos não poderem ser totalmente eliminados, uma vez que a sazonalidade é um
factor com o qual a indústria turística terá de aprender a viver, ela pode e deve
diminuir. Refere-se apenas a título exemplificativo, a introdução de acções,
principalmente ao nível das organizações públicas que tornem as férias mais
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repartidas ao longo do ano. Por sua vez, deve-se continuar a apostar na
diversificação e valorização da oferta turística de forma a que Portugal, como
“produto turístico total” possa ser “vendável” durante todo o ano.
Acredita-se, que a realidade em termos de distribuição espacial da actividade
turística em Portugal, tenha já começado a produzir os seus efeitos negativos,
conclusão retirada quando se avalia a evolução da actividade turística em Portugal
nas últimas décadas (EUSÉBIO, 1998). Neste trabalho verificou-se que, nas
últimas décadas, embora o número de turistas que visita Portugal tenha
aumentado, a estada média conhece um decréscimo gradual. Além disso, a receita
cambial obtida por cada turista, a preços constantes, passou de aproximadamente
20 euro, em 1970, para 10,5 euro em 1998. Esta perda de receitas para o sector
também é visível quando se compara a evolução das receitas cambiais obtidas por
turista com a evolução verificada na Europa e a nível mundial. Portugal liderou
durante toda a década de 70 em termos de valor cambial das receitas obtido por
cada turista que entrava nas fronteiras (a preços correntes e em dólares). Em
1970, um turista que vinha a Portugal gastava em média cerca de 140 dólares,
enquanto que a média europeia era apenas de 98 dólares e a média mundial de 108
dólares. No entanto, a partir de 1980, passa a ocupar o último lugar, posição que
mantém até à actualidade (EUSÉBIO, 1998).
Conclui-se, assim, que o turismo em Portugal está a atravessar uma fase pouco
favorável, consequência do modelo de desenvolvimento de que o sector foi alvo,
caracterizado pela ausência de linhas orientadoras para o sector, com uma visão de
muito curto prazo, onde os agentes com responsabilidade no seu desenvolvimento
procuravam obter lucros imediatos e descuraram actividades como o planeamento e
a gestão estratégica, actividades fundamentais para que ocorra um
desenvolvimento integrado e sustentável do sector.
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1 - Introducción
Uno de los aspectos más relevantes del mercado de trabajo es el de la
estructura de los salarios y el grado de desigualdad existente en la distribución de
los mismos. Esta relevancia emana de las implicaciones que la estructura salarial
tiene sobre la eficiencia y la equidad inherentes a ese mercado. Por un lado los
salarios, como reflejo de la productividad de los trabajadores, repercuten en la
eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo; y por otro el grado de
desigualdad salarial es, sin duda, un factor importante en la distribución de la
renta. Dada la importancia de las actividades recogidas en las ramas de hostelería
y restauración para la economía andaluza 1, se considera crucial el conocimiento de
los factores que determinan su comportamiento. La falta de microdatos por ramas
de actividad y en un ámbito geográfico distinto del nacional han sido un obstáculo
para la realización de ambos tipos de estudios. La encuesta 2 realizada a 3314
trabajadores de 313 establecimientos de hostelería y restauración del sector
turístico andaluz nos permite acercarnos a la estructura salarial de ambas ramas
de actividad, entendida esta en la acepción de conjunto de salarios establecidos en
un momento determinado en una actividad y en un ámbito geográfico definido,
asimismo podemos intentar acercarnos a los diferentes grados de desigualdad
inherentes en esa estructura. La encuesta recaba datos acerca del salario neto
mensual del trabajador, sin desglosar los componentes del mismo; por ello para
hablar de este otro aspecto estructural acudimos a la información que
proporcionan los convenios colectivos. El objetivo de esta comunicación es ofrecer
una descripción detallada de la distribución salarial de las ramas de actividad de
la hostelería y la restauración en la comunidad autónoma andaluza. Se realiza este
estudio en el convencimiento de que el conocimiento de los aspectos salariales es
esencial para entender el mercado de trabajo, y aunque la naturaleza de los datos
no permiten analizar los cambios que se están produciendo, no cabe duda que la
identificación de los factores que determinan el nivel de desigualdad aportan luz
sobre esta y sobre su tendencia futura. En el epígrafe 2 se analiza la configuración
interna de los salarios a través de los convenios colectivos de las ocho provincias
firmados para el año 2000 que, sin duda, tiene incidencia sobre la estructura real a
la que los datos no nos permiten acceder. En el epígrafe 3 se identifica las
diferencias salariales existentes en función de un conjunto de características
1

2

Esta importancia emana más que de su aportación directa al PIB, que se cifra en torno al 6%, de su
concentración en zonas geográficas concretas, que viven casi exclusivamente de ellas, y de sus efectos
indirectos sobre otras actividades.
Esta encuesta ha sido realizada por profesores del Departamento de Economía Aplicada (Estructura
Económica) de la Universidad de Málaga para el proyecto de investigación Déficit de cualificaciones,
productividad y salarios en el sector turístico andaluz, enmarcado en el Plan Nacional de I+D y
financiado con Fondos FEDER, siendo este trabajo un avance de los resultados de la explotación de la
misma. La muestra de establecimientos se diseñó haciéndola proporcional a la población censal en
las siguientes variables: tipo de establecimiento, dimensión del mismo (según número de empleados)
y provincia. A su vez la de trabajadores se elaboró a partir de la información de la distribución por
ocupaciones de ambas ramas de actividad proporcionada por la EPA. El período de referencia es el
año de 1999.
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relevantes para el funcionamiento del mercado de trabajo, desde el punto de vista
de la oferta, la demanda y de características propias de la relación laboral. En el
epígrafe 4 se completa el análisis descriptivo con el cálculo del índice de Theil,
para estimar la participación de cada una de esas características a través de la
descomposición del grado de desigualdad entre la desigualdad inter grupos y la
desigualdad intra grupos. Por último se dedica un epígrafe a exponer las
conclusiones más relevantes.

2 - Estructura salarial
Como se ha señalado, dado que la encuesta citada no aporta datos para el
estudio de la estructura salarial 3, hemos acudido al análisis de los convenios
colectivos de cada una de las provincias. Estos convenios provinciales representan
un porcentaje de cobertura muy cercano al 100%, pues de los 112.000 trabajadores
del sector en Andalucía sólo quedan fuera de sus ámbitos en torno a 1.200
trabajadores.
Los conceptos retributivos que se recogen en los convenios colectivos son de tres
tipos. En primer lugar, conceptos con carácter estrictamente salarial: el salario
mensual bajo cualquiera de sus denominaciones, las pagas extraordinarias y, en
alguna forma también, el plus convenio. En segundo lugar, conceptos que
podríamos denominar accesorios, como el alojamiento y/o la manutención y el
seguro de vida, aunque éste esté establecido en una sola provincia. Y en tercer
lugar, unos conceptos indemnizatorios como el transporte y el vestuario.
Esto quiere decir que en el análisis de la estructura del salario que se puede
deducir de los convenios provinciales van a verse excluidos conceptos que pueden
tener importancia en el salario real percibido por los trabajadores. Nos referimos a
los complementos personales, en particular al complemento “ad personam”,
resultante de la desaparición del complemento de antigüedad y al mismo
complemento de antigüedad en los convenios en que permanece. También nos
referimos a las horas extraordinarias, tanto a las motivadas por la prolongación de
jornada como por servicios especiales o por compensación por trabajo en festivo. Y,
en menor medida, a un complemento por puesto de trabajo, como es el de la
nocturnidad. Estas ausencias son ciertamente una limitación, ya que la estructura
salarial que puede deducirse de los convenios colectivos es quizás demasiado
teórica en cuanto que refleja sólo conceptos fijos y no los conceptos variables ni los
que tienen carácter personal.
El procedimiento seguido consiste en clasificar, en cada uno de los convenios
provinciales, las ocupaciones en cinco grupos correspondientes a los cinco niveles
3

Entendida aquí la estructura salarial como análisis de la composición interna de los mismos, salario
base, pagas extras, pluses, etc.
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salariales que recogen la mayoría de ellos. A continuación se ha procedido a
calcular el salario anual de cada uno de los niveles para el año 2000. En aquellos
casos en que los convenios distinguen seis niveles se ha procedido a ordenar las
ocupaciones en cinco niveles por semejanza con el resto de convenios.
Por otra parte, el salario calculado para cada nivel es la media de los que se
asignan en cada convenio a ese nivel en razón de la categoría del establecimiento,
por ejemplo, según las estrellas del hotel. A esta cantidad se le ha añadido la
cantidad anual por pagas extraordinarias que depende, además del salario
mensual, del número de pagas que recoge cada convenio: tres en seis provincias y
dos en las dos provincias restantes. Por último, se han sumado las cantidades
correspondientes al resto de conceptos descritos antes, que son invariables
respecto a los niveles salariales.
La estructura salarial media del sector en Andalucía, expresada en términos
porcentuales, es la que aparece en la siguiente tabla:
Tabla 1 - Estructura porcentual de los salarios
Salario
Mensual

Pagas Extras

Plus
Convenio

Transporte

Alojam.
Manut.

Vestuario

Seguro Vida

75,39

17,16

0,79

3,83

2,62

0,54

0,03

Fuente: Cálculo de los autores a partir de los convenios provinciales de hostelería.

La media andaluza se ha obtenido calculando la media aritmética simple de las
medias de cada provincia. Y, a su vez, la media provincial calculando la media
aritmética simple entre los valores de los cinco niveles.
Como se puede observar, la parte central la constituye el salario mensual
(75%). Si junto al salario mensual consideramos los otros conceptos estrictamente
salariales (pagas extras y plus convenio) el porcentaje llega al 92%. La razón de
ello se encuentra, por una parte, en el punto de partida elegido, como se ha dicho,
pero también en segundo lugar en el carácter claramente secundario de los
restantes conceptos retributivos establecidos en los convenios provinciales, el cual
no es ajeno a la estrategia sindical de concentrar la mayor parte de la retribución
de los trabajadores en torno a los conceptos estrictamente salariales.
En lo que se refiere a las diferencias en la estructura salarial por ocupaciones
se observa que la participación de los conceptos estrictamente salariales crece en
los grupos a medida que se eleva el nivel formativo de las ocupaciones, mientras
que disminuye la participación del resto de los conceptos retributivos. Esto es
debido a que estos conceptos están establecidos en una cantidad igual para todos
los grupos de ocupaciones 4.
Por otra parte, la importancia decisiva del salario mensual en la estructura
salarial se confirma si se observa esta estructura salarial en cada provincia. De
hecho, esta importancia varía desde el 73% al 80%.
4

Las tablas que contienen los datos que se exponen a continuación no se incluyen por las limitaciones
de espacio establecidas, encontrándose a disposición de los investigadores interesados en ellos.
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El porcentaje que representan las pagas extraordinarias varía desde un 13% al
20%, principalmente por el número de pagas extraordinarias que contempla cada
convenio: en seis de ellos se contemplan tres pagas extraordinarias, mientras que
en las dos provincias restantes (Málaga y Granada) el convenio provincial
respectivo contempla dos pagas extraordinarias.
En cualquier caso, en todas las provincias el conjunto de los conceptos
estrictamente salariales representa cifras muy cercanas a la media andaluza del
92%, excepto Sevilla en la que representa el 100% por la ausencia de otros
conceptos diferentes.
El peso del resto de conceptos, aún siendo secundario, varía de una provincia a
otra principalmente en función de los conceptos establecidos en cada convenio.
Téngase en cuenta que el “alojamiento y/o manutención” está presente en siete de
los ocho convenios, el “transporte” en seis, el “plus convenio” y el “vestuario” sólo
en dos, y el “seguro de vida” sólo se contempla en un convenio provincial.
Por último, para establecer una comparación en la estructura salarial según el
tipo de establecimiento se han hecho los mismos cálculos que los anteriormente
descritos para las tres provincias en las que el convenio provincial distingue
salarios diferentes para el sector de Restauración. Se trata de las provincias de
Jaén, Málaga y Sevilla. El objetivo es constatar si en la Restauración se puede
observar alguna diferencia en la estructura salarial que la distinga del resto del
sector tanto en Andalucía como en dichas provincias.
Pues bien, la conclusión que puede extraerse es que no se advierten diferencias
importantes en la estructura salarial en Hoteles y Restaurantes ni en el ámbito
andaluz ni en el provincial, y que las características que hemos señalado para el
sector en general son igualmente válidas para el subsector de la Restauración.

3 - Diferencias salariales
Para el análisis de las diferencias salariales se ha considerado el salario neto
mensual, pero no el declarado directamente en la encuesta por los trabajadores,
sino el constituido por una variable derivada en la que se ha tenido en cuenta: el
salario neto mensual imputado, las horas semanales imputadas trabajadas a la
semana, dos pagas extraordinarias, el número de horas trabajadas al año según los
convenios colectivos provinciales, y un factor de ponderación que tiene en cuenta
las diferencias entre las horas declaradas por los trabajadores y las horas
trabajadas al año según los convenios provinciales. Además se ha considerado el
salario por horas, como el resultado de dividir la variable anterior por el número
de horas efectivas trabajadas.
A la base de datos inicial se le han aplicado algunos filtros para eliminar los
datos atípicos y aquellos que pudieran introducir diferencias salariales anómalas.
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En concreto, se han filtrado a los encuestados que han trabajado menos de 40
horas semanales, que significan el 6,5% del total de los datos. Así mismo se han
eliminado a los trabajadores cuyo salario presentaba valores superiores a las
900.000 pts. mensuales, por considerarlos excesivamente alejados de la media
salarial, estos representan el 0,2% de la muestra resultante de aplicar el filtro
anterior.
Se lleva a cabo una primera aproximación al grado de desigualdad salarial
comparando los resultados obtenidos en nuestra encuesta 5 con los de la Encuesta
de Estructura Salarial 95 (EES95) realizada por el INE. De esta encuesta se ha
seleccionado la actividad de hostelería (55 de la CNAE), que ofrece datos de 9296
trabajadores de toda España. Previo a esta aproximación comparativa se ha hecho
una contrastación de ambas muestras en relación con algunas variables relevantes
en la determinación de los salarios, la distribución ocupacional, la edad de los
encuestados y el nivel de estudios.
Los datos resultantes permiten constatar más semejanzas que diferencias entre
ambas muestras: en relación con el nivel de estudios la encuesta realizada
presenta un mayor nivel educativo de la población en consonancia con la diferencia
de años de realización de ambas encuestas; en ese mismo sentido se muestra la
distribución por edades. Este predominio de las semejanzas sobre las diferencias
se produce a pesar de que se refieren a ámbitos geográficos distintos, España y
Andalucía, y a establecimientos con características diferenciadas, la EES95 se
limita a establecimientos con más de diez trabajadores, mientras en la encuesta
1FD97 sí se contemplan algunos de menor tamaño. Además de la distancia en el
tiempo de realización de las encuestas.
A la EES95 también se le ha aplicado una serie de filtros con el objeto de
homogeneizarla, en la medida de los posible, con la resultante final obtenida en la
encuesta 1FD97 para realizar la aproximación a las diferencias salariales
señalada. En concreto, se han eliminado los individuos que han trabajado menos
de 39,8 horas, que ha supuesto la pérdida del 15,7% de la muestra. Así mismo se
han filtrado los trabajadores que presentaban salarios brutos anuales por encima
de 12.000.000 pts., el 0,1% de la muestra. Además, para construir una variable
salario adecuada se ha considerado necesario seleccionar a los trabajadores que
han trabajado todo el año 1995, tomando Octubre como mes de referencia. El
salario bruto mensual utilizado es una variable derivada a partir de variables
directas que ofrece la encuesta:
Salario base en el mes de octubre + Pagos extraordinarios en el año 1995/12 +
Complementos salariales en el mes de Octubre.
Las horas mensuales se han obtenido multiplicando la variable jornada
semanal en número de horas por 4,5.
Además de las diferencias ya señaladas, debemos añadir que la EES95 recoge
los datos salariales en términos brutos y la encuesta 1FD97 en términos netos.
5

A partir de ahora 1FD97, en referencia a los primeros dígitos del código del proyecto de investigación
antes señalado.
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Todo este conjunto de elementos diferenciales de ambas encuestas impiden
hacer cualquier otro tipo de análisis comparativo que no sea el que se refiere a
situaciones relativas, pero nunca a términos absolutos. En la tabla 1 del apéndice
se han recogido, los salarios medios, el coeficiente de variación y los números
índices en cada una de las variables: en el caso de sexo, edad, nivel de estudios y
ocupaciones, para ambas, ya que los datos han permitido establecer grupos
homogéneos; en el caso del tamaño, provincia, tipo de establecimiento y tipo de
contrato, sólo para la encuesta 1FD97. Antes de analizar los salarios en función de
las distintas características, se observa un mayor nivel de diferencias en los datos
de la EES95 en todas aquellas que son susceptibles de comparación, tanto a través
de los valores del coeficiente de variación como de los números índices, una
consecuencia lógica de los términos brutos en que se ofrecen los datos de la EES95
y los términos netos de la encuesta 1FD97.

3.1 - Sexo
S exo
Lo primero que se manifiesta es una diferencia salarial entre el hombre y la
mujer de un 20% a favor del primero. Pero, esa diferencia no es uniforme a lo largo
de toda la vida profesional; los gráficos 1 y 2 muestran que es más reducida en los
primeros años de la vida profesional y que se amplían a medida que esta avanza,
algo que ocurre tanto si se analiza esa diferencia a través de la edad como a través
de la antigüedad en la empresa. Esto conduce a pensar que la discriminación no
está en la remuneración propiamente dicha sino en la posibilidad de acceder o no a
los puestos mejor remunerados, en la duración de la vida laboral de la mujer y/o en
el tipo de contrato al que accede la mujer. En concreto, las tablas de frecuencias de
estos tres aspectos muestran:
a) una menor presencia de la mujer a medida que se avanza en la antigüedad; b)
una presencia más reducida de la mujer entre los trabajadores que tienen contrato
fijo que es la figura contractual que ostenta la remuneración media más elevada,
un 31,5% de mujeres frente al 44,4%de hombres, y una mayor presencia entre los
contratados en prácticas o para la formación, que es el contrato con menor nivel
remunerativo;
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Gráfico 1 - Salarios medios por edad y sexo
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Fuente: Encuesta 1FD97. Elaboración propia

Gráfico 2 - Salarios medios por antigüedad y sexo
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Fuente: Encuesta. 1FD97. Elaboración propia.

c) de la misma manera, en la distribución por ocupaciones, a medida que se
avanza en la experiencia laboral la presencia de la mujer en las ocupaciones con
más alto nivel remunerativo es cada vez menor. Más adelante se tratará de
estimar si esto se refleja en el porcentaje que el índice de Theil atribuye al sexo en
la contribución a la desigualdad total.

3.2 - Edad
La edad, siguiendo la idea de PÉREZ CAMARERO e HIDALGO VEGA (2000,
p. 24) se puede decir que es escenario de un crecimiento del salario medio a
medida que se avanza a través de ella, es decir, que carece de entidad como
potenciador del salario. Como recogen los datos de la tabla 1 del apéndice, tanto en
una como en otra base de datos, los salarios presentan una tendencia ascendente
por grupos de edad, produciéndose las mayores diferencias en los grupos de más
edad que son los que reciben remuneración más alta. Este hecho se repite en
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hombres y mujeres, véase gráfico 1 ya comentado. En consonancia con este
carácter puramente pasivo de la edad en la determinación salarial, la relación de
esta característica con el resto, se considera más oportuno comentarla al hablar de
cada una de ellas 6.

3.3 - Nivel de estudios
En la distribución salarial por niveles de estudio, como muestra el gráfico 3, los
salarios medios ascienden a medida que el trabajador presenta mayor nivel
educativo, en sintonía con lo preconizado por la teoría del capital humano, de
forma más clara en los datos de la EES95.

Gráfico 3 - Salarios medios por edad y niveles de estudio
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Fuente: Encuesta 1FD97. Elaboración propia.

En el caso de la encuesta 1FD97 se produce un comportamiento que,
aparentemente, entra en contradicción con dicha teoría, los salarios medios de los
que tienen el nivel de estudios 3 (FPI) son inferiores a los salarios medios de los
que tienen nivel de estudios 2 (Primarios y EGB o equivalentes), pero hay varios
factores que lo explican y que permiten excluir esa contradicción : a) en primer
lugar la distribución de ambos grupos por antigüedad, los trabajadores con nivel
educativo 2 ostentan una antigüedad manifiestamente superior a los del nivel 3 ; b)
en segundo lugar la distribución ocupacional, que, en parte, es consecuencia de lo
anterior, y que refleja una mayor presencia de los trabajadores con nivel educativo

6

Al hacerlo no podemos olvidar que estamos ante un conjunto de datos de corte transversal, y que no
podemos ofrecer un perfil en sentido estricto, porque hablaremos de comportamiento de los salarios
según las distintas características en individuos pertenecientes a los distintos grupos de edad en el
mismo momento, pero no de la evolución de esos salarios en los distintos momentos de la vida del
mismo individuo.
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2 en ocupaciones de mayor nivel remunerativo ; y c) por último, la minusvaloración
que la sociedad española y, en lógica consecuencia, el mercado hacen de los
estudios de FPI, en comparación con los estudios de EGB o con el bachillerato
elemental que es lo que se recoge en el nivel educativo 2. Este comportamiento, en
parte, también está contenido en la EES95 al reflejar entre ambos niveles unas
diferencias mucho más reducidas que en el resto. En los demás niveles educativos
ambas bases de datos muestran la anteriormente señalada sintonía con la teoría
del capital humano, presentando como en las otras características mayores
diferencias en los grupos de mayor nivel remunerativo. Además, las diferencias
entre los distintos niveles educativos aumentan al avanzar la edad del trabajador,
como queda claro en el gráfico 3, dónde se observa que los niveles de estudio más
alto presentan una pendiente manifiestamente superior ; el perfil de los
trabajadores que tienen sólo nivel educativo 1 (analfabetos y sin estudios) es
prácticamente plano. Las distancias entre los salarios en el punto de partida son
muy reducidas, y es en el desarrollo de la vida profesional dónde se manifiestan
las diferentes inversiones en el capital humano, sobre todo permitiendo el acceso a
las ocupaciones mejor remuneradas a los que ostentan más inversiones en
educación, como se muestra en el gráfico 4. Los trabajadores con estudios
universitarios de ciclo largo tienen en los tres grupos ocupacionales con mayor
nivel remunerativo el 52,5% de sus individuos, mientras en el otro extremo, los
analfabetos y sin estudios en estos tres mismos grupos tienen sólo el 1,7%,
concentrados en el grupo 2, el tercero en orden remunerativo.
Gráfico 4 -Distribución porcentual de los niveles de estudio por ocupaciones
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3.4 - Ocupaciones
Gráfico 5 - Salarios medios por edad y ocupaciones
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Fuente: Encuesta 1FD97. Elaboración propia.

De la distribución por ocupaciones puede destacarse lo siguiente : a) por un
lado, tanto en la EES95 como en la encuesta 1FD97, la diferencia entre los grupos
extremos es la mayor observada entre las características analizadas, como revelan
los números índices de la tabla 1 del apéndice, 275 para la EES95 y 251 para
1FD97 ; y b) los demás grupos presentan unas diferencias sólo ligeramente
superiores al resto de las características. Es decir, que la distribución por
ocupaciones es la que tiene implícitas mayores diferencias salariales, ya que, como
señalan PÉREZ CAMARERO e HIDALGO VEGA (2000, p. 98), en esta
característica se acumulan el efecto diferencial del nivel educativo y de la
experiencia. Además, también muestra valores más altos del coeficiente de
variación entre las ocupaciones más remuneradas, con excepción del grupo 2,
debido a su carácter residual y a la variedad de ocupaciones que alberga.

3.5 - Tipo de contrato
El sector turístico andaluz es un exponente claro de la creciente presencia de la
temporalidad contractual en el mercado de trabajo español. Los datos obtenidos en
encuesta 1FD97 sitúan el nivel de temporalidad muy por encima de la media del
conjunto de actividades para toda España, según los datos de la EPA la
temporalidad de los ocupados españoles se situaba a finales de 1999 en torno al
33%, mientras que en la 1FD97 los contratos de aprendizaje y eventuales en sus
diferentes formas alcanzan a un 42,7% del total, esta variable, lógicamente pesa,
también en la formación del salario. La distribución de esa temporalidad es muy
desigual en función del sexo y la edad. El 49,5% de las mujeres tienen contrato
temporal, mientras que en el caso de los hombres es “sólo” el 39%. Y en relación
con la edad, son bastante expresivos los gráficos 6 y 7 : en el grupo de los más
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jóvenes la eventualidad alcanza al 80% y en el grupo de los de más de 55 años no
llega al 10%.
En consecuencia la edad media por tipo de contrato difiere considerablemente,
25 años para los que tienen contrato de aprendizaje, 32 para los eventuales y 39
para los contratados fijos.

Gráfico 6 - Distribución del tipo de contrato por grupos de edad
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Fuente: Encuesta 1FD97. Elaboración propia.

Gráfico 7 - Edad media por tipo de contrato
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Fuente: Encuesta 1FD97. Elaboración propia.

Por otro lado, la distribución de los tipos de contrato por ocupaciones, ofrece un
resultado de relación directa entre duración del mismo y nivel remunerativo de las
ocupaciones como refleja el gráfico 8
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Gráfico 8 - Ocupaciones por tipo de contrato
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Fuente: Encuesta 1FD97. Elaboración propia.

En resumen, nos encontramos con que los contratos eventuales, por término
medio, afectan a los trabajadores con menos edad y menos antigüedad, a los que
ocupan los puestos de menor nivel remunerativo, y afectan en mayor medida a las
mujeres. Constituyen uno de los elemento fundamentales en la dualización del
mercado de trabajo español, manifestándose en este caso de manera más tajante.
Esta situación conduce a plantearnos si las diferencias salariales por tipo de
contrato tienen su origen en las figuras contractuales propiamente dichas o en el
resto de las características que se dan en cada tipo de contrato, como señalan
PEREZ CAMARERO e HIDALGO VEGA (2000, p. 27) Su importancia cuantitativa
como determinante salarial y su carencia de fundamento cualitativo como
diferenciador de las remuneraciones sitúan a esta variable en un plano similar al
del sexo.
Hechas estas salvedades, los datos de la encuesta 1FD97 presentan diferencias
salariales por tipos de contrato más reducidas que otros trabajos, como el de
JIMENO, IZQUIERDO y HERRANZ (2001), aunque sí reflejan, como ellos una
situación favorable a los trabajadores indefinidos frente a los temporales en sus
distintas formas : los trabajadores con contrato indefinido (3) superan en un 34% a
los que tienen un contrato en prácticas o para la formación (1), que son los que
presentan un salario medio inferior, en medio y por orden ascendente se sitúan los
eventuales (5), los fijos discontinuos (6) y los que tienen contrato indefinido a
tiempo parcial (4) 7.
El “perfil” de los salarios edad - tipo de contrato, presenta peculiaridades
propias de esta relación : para los contratos de aprendizaje no contamos con
observaciones más que para los dos primeros grupos de edad, algo lógico dada la
naturaleza de los mismos. En los otros dos grupos, temporales e indefinidos, los
salarios presentan trayectoria ascendente, prácticamente en paralelo,
7

Presentes aún en la muestra pese a haber filtrado a los que trabajan menos de 40 horas semanales,
aunque en un porcentaje reducido.
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manteniendo la diferencia antes señalada a través de todos los grupos de edad,
como recoge el gráfico 9. De este comportamiento llama la atención el carácter
ascendente de los salarios de los trabajadores con contrato temporal cuándo, al
menos teóricamente, no podrían acumular ningún tipo de antigüedad, a no ser que
se lleven a cabo prácticas irregulares en este tipo de contrato, como ponen de
manifiesto las organizaciones sindicales.

Gráfico 9 - Salarios medios por edad y tipo contrato
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Fuente: Encuesta 1FD97. Elaboración propia

3.6 - Tamaño de la empresa
Dentro de las variables que proceden de las características de las empresas, el
tamaño de la mismas ofrece un comportamiento un tanto atípico de los salarios, o
al menos distinto al recogido por otros autores como JIMENO, IZQUIERDO y
HERRANZ (2001), al presentar las empresas que tienen entre 20 y 50 trabajadores
salarios medios inferiores a las más pequeñas, aunque a la cabeza figuran las de
mayor tamaño, en consonancia con lo obtenido por los mencionados autores.

3.7 - Tipo de establecimiento
El tipo de establecimiento es fuente de una muy escasa diferencia salarial, tan
sólo de un 5%, y además parece paradójico que sea a favor de los restaurantes, la
mayoría de los cuales presentan un tamaño inferior al de los hoteles, aunque
puede atribuirse a una mayor presencia en estos últimos establecimientos de
ocupaciones de limpieza y del grupo 4 en general que ostentan los niveles
remunerativos más reducidos, y pueden presionar el salario medio a la baja.

3.8 - Provincia
Por la localización de los establecimientos, la provincia de Málaga es la que
presenta los salarios medios más elevados, debido a la mayor presencia en esta
provincia de establecimientos de superior categoría, así como al mayor peso

645

específico de este sector en el conjunto de la actividad económica malagueña y
existir, por tanto una mayor demanda de profesionales del sector ; mientras en el
nivel más bajo se sitúa Córdoba. Esta característica no sigue la tendencia general
de presentar valores más altos del coeficiente de variación entre los salarios más
elevados.

3.9 - Medidas de dispersión
La tabla 2 del apéndice presenta otros indicadores del grado de dispersión de
los salarios en ambas colas de la distribución. Para todas las características que se
han analizado antes se han calculado los cocientes entre el percentil 90 y la
mediana y entre ésta y el percentil 10. Ambas medidas de dispersión manifiestan
la desigualdad anteriormente señalada, no obstante nos permiten acercarnos un
poco más al conocimiento de esa dispersión, en concreto : a) la desigualdad salarial
es superior en la parte alta de la distribución, en todas las características el
cociente entre el percentil 90 y la mediana supera al cociente entre esta y el
percentil 10 ; b) los cocientes tienden a ser más elevados en los grupos que ostentan
mayores salarios, confirmando los resultados que se obtenían con el cálculo de los
coeficientes de variación ; c) en consonancia con lo anterior la dispersión salarial es
mayor entre los hombres que entre las mujeres, tanto en la distribución global
como en el desglose de la distribución por sexo de cada una de las características.

4 - Los determinantes salariales
Un paso adelante que puede completar el análisis descriptivo hecho hasta
ahora consiste en preguntarse qué factores son los tienen mayor influencia en la
desigualdad detectada. Para ello se realiza la descomposición de la desigualdad
existente en desigualdad intra grupos , es decir, la que se produce entre los
individuos con las mismas características y la desigualdad inter grupos , es decir,
la que se produce entre individuos con distintas características. Para este tipo de
descomposición se suele utilizar alguno de los índices pertenecientes a la familia
de medidas de la desigualdad basadas en la noción de entropía de la teoría de la
información, a la que pertenece el índice de Theil, definido como
T(Y) =

∑

N
i =1

y i log (Ny i )

siendo y i la participación del salario de cada trabajador en el total de los salarios y
N el tamaño de la muestra.
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Clasificando a la población en función de las características analizadas
obtenemos grupos excluyentes entre sí en cada una de ellas, el índice resultante es
la suma de los siguiente dos términos

T(Y) = Tinter +Tintra
N1

Tinter =

∑

y 1 log

i =1

y1
N1 / N

N2

+

∑
i =1

y 2 log

y2
N2 / N

Ng

+.....+

∑
i =1

y g log

yg
Ng / N

Siendo y g la participación de los salarios del grupo g en el total de los salarios y
N g la frecuencia absoluta del grupo g.
G

Tintra =

∑y
g =1

g

Tg

Siendo y g la participación de la suma de los salarios del grupo g en el total de
los salarios, y siendo
Tg =

∑

y ig log(N g y ig )

i∈g

Dónde y ig es la participación del individúo iésimo del grupo G en el total de los
salarios de su grupo.
Siguiendo el trabajo realizado hasta ahora hemos clasificado la muestra 1FD97
en función del sexo, la edad, el nivel de estudios, el tamaño de la empresa, la
provincia de ubicación del establecimiento, el tipo del mismo, el tipo de contrato,
las ocupaciones de los trabajadores y la antigüedad. El índice general alcanza un
valor de 2,59, para un intervalo de 0 - 3,4, indicativo de la importante desigualdad
existente en la distribución salarial en este sector de actividad en Andalucía. La
tabla 2 presenta los resultados obtenidos al realizar la descomposición de la
desigualdad salarial medida a través del índice de Theil.
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Tabla 2 – Dispersión salarial (índice de Theil)
%
Sexo
Edad
Estudios

6,03

Tamaño

1,53

Provincia

3,70

Tipo establec.

0,35

Contrato

8,69

8,12
3,39

24,89
Ocupaciones
9,98
Antigüedad
Fuente: Encuesta 1FD97. Elaboración propia.

Nota: Proporción de la desigualdad explicada por la
desigualdad entre los grupos

Según nuestros cálculos, la característica que explica un mayor porcentaje de la
desigualdad entre grupos es la distribución por ocupaciones de la muestra, un
resultado semejante al que obtienen JIMENO, IZQUIERDO y HERNANZ (2001,
p. 119), tanto para el conjunto de España como para la comunidad autónoma
andaluza con los datos de la EES95, aunque con alguna diferencia en términos
cuantitativos. La antigüedad, el tipo de contrato y la edad le siguen en capacidad
explicativa, aunque a considerable distancia, ya que dejan casi el 90% de la
desigualdad que se explica por la desigualdad dentro de cada grupo. Un resultado
que no está de acuerdo con lo obtenido por los autores antes mencionados es el de
la aportación de los niveles de estudio a la desigualdad entre grupos, que en
nuestro caso alcanza tan sólo al 3,4%, mientras que en su caso explica en torno al
20%.

5 - Conclusiones
La disposición de datos microeconómicos que proporcionen información sobre
los salarios y, al mismo tiempo, sobre las características de los trabajadores y de
los puestos que estos ocupan, es un elemento fundamental para el estudio de la
estructura y la dispersión salariales ; su escasez para el caso español ha sido un
obstáculo para que existan más estudios de este tipo, tan necesarios para conocer
este aspecto básico del mercado de trabajo. Del análisis realizado a los datos
proporcionados por la encuesta 1FD97 queremos destacar lo siguiente :
1) Las diferencias salariales detectadas, en términos comparativos con los
resultados obtenidos de la EES95 son manifiestamente inferiores, algo que
podemos atribuir a dos hechos : a) a los términos brutos en que expresa los salarios
la EES95 y los términos netos en los que se han recogido en la encuesta 1FD97 ; y

648

b) al ámbito geográfico, España para el caso de la EES95 y Andalucía para la
encuesta 1FD97. No obstante las diferencias salariales detectadas, en estas dos
ramas de actividad en el caso andaluz, son considerables, en consonancia con lo
que ocurre tanto para el conjunto de la actividad económica como para estas dos
ramas en toda España.
2) La mayor fuente de diferencias salariales se observa en la estructura
ocupacional, atribuible a que en esta característica se acumulan los efectos
diferenciales del nivel educativo y de la experiencia.
3) La diferencia salarial por ocupaciones es, también, responsable de la
diferencia que se produce por sexo, ya que las ocupaciones mejor remuneradas
tienen mayor presencia de hombres. Por ello, consideramos que más que ante
discriminación salarial de la mujer nos encontramos ante discriminación en el
acceso a las ocupaciones de mayor nivel remunerativo.
4) Los contratos temporales, en estas dos ramas de actividad de la economía
andaluza, tienen una mayor presencia que en el conjunto andaluz y nacional,
elevando el nivel de precarización del mercado de trabajo de ambas.
5) En la distribución salarial por niveles de estudio, los salarios medios
ascienden a medida que el trabajador presenta mayor nivel educativo, en sintonía
con lo preconizado por la teoría del capital humano, de forma más clara en los
datos de la EES95.
6) Las diferencias salariales que se producen dentro de los grupos obtenidos en
función de las distintas características, son más elevadas en los que perciben
mayores salarios, como indican los valores de los coeficientes de variación.
7) Los cálculos del índice de Theil confirman el protagonismo de la distribución
por ocupaciones en la dispersión salarial, aportando en torno al 25% de la
dispersión entre grupos.
En resumen, en las ramas de la restauración y la hostelería en Andalucía se
produce una elevada dispersión salarial en consonancia con lo que ocurre en el
conjunto de la actividad económica española. Esas diferencias salariales tienen su
origen tanto en variables dependientes de la oferta de trabajo como en variables
dependientes de la demanda y de la relación laboral, si bien es cierto que es una
variable dependiente de la demanda, la ocupación, la que tiene mayor importancia
en la determinación de esa dispersión salarial existente.
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Apéndice
Tabla 1 – Estadisticos descriptivos

Media
TOTAL
189477
SEXO
Media
Hombres
201456
Mujeres
168162
EDAD Media
1
162746
2
177956
3
195844
4
213740
5
236934
NIVEL ESTUDIOS Media
1
175479
2
185364
3
177652
4
188027
5
187397
6
213253
7
233103
TAMAÑO
Media
T1
191220
T2
183251
T3
178612
T4
193695
T5
201959
PROVINCIA Media
4
171769
11
187498
14
166995
18
186743
21
191203
23
183393
29
201861
41
171498
TIPO ESTAB.
Media
HOTEL
187400
RESTAUR. 196668
T.CONTRATO
Media
1
153685
2
156490
3
205989
4
181052
5
167254
6
173946
OCUPACIONES Media
1
366218
2
195231
3
210410
4
176178
5
194041
6
195683
7
193220
8
145865
10
146963

SALARIO MENSUAL
1FD970858
CV Índice
N
Media
0,38
2959 178523
CV Índice
N
Media
0,39 120 1898 193683
0,31 100 1048 152459
CV Índice
N
Media
0,33 100
386 132111
0,34 109 1038 159913
0,36 120
852 187444
0,41 131
472 201734
0,47 146
134 204919
CV Índice
N
Media
0,27 100
120 146894
0,35 106 1366 167128
0,26 101
290 171830
0,32 107
249 190546
0,34 107
497 212117
0,52 122
338 258957
0,48 133
82
325932
CV Índice
N
Media
0,37 107
160
0,38 103
674
0,36 100
608
0,38 108 1018
0,40 113
499
CV Índice
N
Media
0,25 103
91
0,41 112
242
0,27 100
251
0,40 112
491
0,40 114
154
0,38 110
152
0,38 121 1255
0,35 103
323
CV Índice
N
Media
0,39 100 2296
0,35 105
663
CV Índice
N
Media
0,31 100
57
0,27 102
112
0,41 134 1566
0,30 118
89
0,30 109
639
0,25 113
426
CV Índice
N
Media
0,47 251
77
385744
0,43 134
66
188661
0,40 144
287 331997
0,27 121
406 191670
0,32 133 1387 169163
0,24 134
78
183045
0,31 132
151 175468
0,18 100
385 140502
0,20 101
122 154284

EES
CV Indice
0,56
CV Índice
0,60 127
0,37 100
CV Índice
0,33 100
0,44 121
0,53 142
0,64 153
0,61 155
CV Índice
0,29 100
0,46 114
0,42 117
0,52 130
0,64 144
0,69 176
0,74 222
CV Índice

N
5689
N
3597
2092
N
460
1825
1774
1110
520
N
143
4275
185
174
575
248
89
N

CV Indice

N

CV Indice

N

CV Indice

N

CV Índice
N
0,66 275
208
0,69 134
338
0,48 236
45
0,43 136
986
0,43 120 2607
0,40 130
178
0,31 125
174
0,37 100 1039
0,25 110
114

Media
1142
Media
1195
1047
Media
949
1075
1189
1288
1425
Media
1083
1111
1083
1136
1141
1283
1371
Media
1066
1061
1081
1179
1273
Media
1026
1073
1010
1167
1070
1072
1209
1092
Media
1164
1063
Media
935
966
1248
1113
983
1074
Media
1940
1123
1315
1121
1131
1223
1215
933
942

Fuente: EES95. INE y Encuesta 1FD97. Elaboración propia.

PESETAS HORA EFECTIVAS COBRADAS
1FD970858
EES
CV Indice
N
Media CV Indice
0,31
2959 991 0,56
CV Indice
N
Media CV Indice
0,33 114 1898 1075 0,60 127
0,26 100 1048 847 0,37 100
CV Indice
N
Media CV Indice
0,22 100
386
733 0,33 100
0,27 113 1038 888 0,44 121
0,31 125
852
1041 0,53 142
0,30 136
472
1120 0,64 153
0,39 150
134
1138 0,61 155
CV Indice
N
Media CV Indice
0,26 100
120
816 0,29 100
0,27 103 1366 928 0,46 114
0,21 100
290
955 0,42 117
0,30 105
249
1058 0,52 130
0,28 105
497
1178 0,64 144
0,45 119
338
1438 0,69 176
0,39 127
82
1811 0,74 222
CV Indice
N
Media CV Indice
0,25 101
160
0,30 100
674
0,28 102
608
0,32 111 1018
0,32 120
499
CV Indice
N
Media CV Indice
0,22 102
91
0,33 106
242
0,21 100
251
0,37 115
491
0,25 106
154
0,27 106
152
0,30 120 1255
0,33 108
323
CV Indice
N
Media CV Indice
0,32 110 2296
0,25 100
663
CV Indice
N
Media CV Indice
0,25 100
57
0,23 103
112
0,33 133 1566
0,29 119
89
0,20 105
639
0,18 115
426
CV Indice
N
Media CV Indice
0,46 208
77
2143 0,66 275
0,28 120
66
1047 0,69 134
0,34 141
287
1843 0,48 236
0,24 120
406
1064 0,43 136
0,26 121 1387 939 0,43 120
0,19 131
78
1017 0,40 130
0,25 130
151
974 0,31 125
0,16 100
385
780 0,37 100
0,17 101
122
857 0,25 110

N
5689
N
3597
2092
N
460
1825
1774
1110
520
N
143
4275
185
174
575
248
89
N

N

N

N

N
208
338
45
986
2607
178
174
1039
114
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Tabla 2 – Dispersión salarial
TOTAL
HOMBRE
MUJER
D50/D10 D90/D50 D50/D10 D90/D50 D50/D10 D90/D50
1,35
1,52
1,39
1,52
1,29
1,43
EDAD
1
2
3
4
5
NIVEL ESTUDIOS
1
2
3
4
5
6
7
TAMAÑO
T1
T2
T3
T4
T5
PROVINCIAS
4
11
14
18
21
23
29
41
TIPO ESTABLEC.
H
R
TIPO CONTRAT.
1
2
3
4
5
6
OCUPACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
10

1,31
1,27
1,33
1,40
1,43

1,46
1,43
1,57
1,47
1,67

1,36
1,33
1,33
1,38
1,42

1,54
1,49
1,56
1,49
1,86

1,30
1,21
1,28
1,32
1,22

1,37
1,43
1,55
1,52
1,30

1,26
1,34
1,32
1,36
1,29
1,36
1,58

1,51
1,50
1,46
1,55
1,48
1,95
1,65

1,45
1,39
1,34
1,37
1,29
1,42
1,73

1,38
1,50
1,43
1,62
1,54
2,35
2,12

1,19
1,30
1,23
1,18
1,25
1,31
1,28

1,48
1,38
1,35
1,42
1,44
1,44
1,40

1,37
1,33
1,30
1,28
1,36

1,65
1,53
1,55
1,52
1,53

1,46
1,32
1,31
1,33
1,26

1,66
1,64
1,57
1,55
1,60

1,19
1,26
1,32
1,25
1,30

1,52
1,41
1,51
1,38
1,41

1,40
1,39
1,26
1,32
1,33
1,37
1,33
1,34

1,36
1,52
1,47
1,50
1,92
1,63
1,50
1,53

1,41
1,39
1,25
1,30
1,39
1,39
1,31
1,29

1,50
1,59
1,50
1,57
1,88
1,69
1,54
1,50

1,40
1,34
1,17
1,31
1,32
1,30
1,18
1,31

1,30
1,57
1,43
1,48
1,66
1,35
1,42
1,45

1,33
1,40

1,49
1,59

1,37
1,41

1,52
1,59

1,27
1,38

1,40
1,54

1,34
1,42
1,33
1,40
1,31
1,26

1,62
1,47
1,56
1,46
1,42
1,27

1,27
1,26
1,41
1,36
1,30
1,28

1,82
1,52
1,56
1,53
1,56
1,24

1,57
1,49
1,26
1,23
1,25
1,18

1,50
1,32
1,49
1,57
1,38
1,37

1,70
1,27
1,33
1,30
1,36
1,28
1,30
1,23
1,15

1,89
1,88
1,65
1,33
1,48
1,43
1,40
1,26
1,33

1,70
1,29
1,34
1,32
1,37

1,81
2,23
1,71
1,29
1,50

1,34
1,20
1,14

1,38
1,44
1,33

1,53
1,35
1,21
1,28
1,31
1,28
1,42
1,27
1,20

2,66
1,36
1,45
1,40
1,46
1,43
1,17
1,23
1,33

Fuente: Encuesta 1FD97. Elaboración propia.

Análisis del desajuste educativo en
hoteles y restaurantes de Andalucía
mediante un Modelo Logit Multinomial
Andrés Marchante Mera * , Bienvenido Ortega Aguaza ** , José
Luis Sánchez Ollero***

Resumen
El objetivo de este estudio consiste en analizar el desajuste educativo en los
trabajadores de Hoteles y Restaurantes de Andalucía. Partimos del análisis de los
datos obtenidos mediante la elaboración de encuestas propias realizadas a 3315
trabajadores del sector (2544 trabajadores de Hoteles y 771 trabajadores de
Restaurantes). La muestra de trabajadores se ha realizado mediante el método de
muestreo por cuotas. Los resultados obtenidos demuestran diferencias entre ambos
tipos de empresas: en los hoteles el 55,5% de estos trabajadores se considera
adecuadamente educado frente al 47% en los restaurantes, el 14,6% de los
trtabajadores de hoteles se declaran sobreeducados cifra que se eleva al 27,3%
entre los trabajadores de restaurantes y, finalmente, el porcentaje de trabajadores
que se declaran infraeducados se eleva al 29,84% entre los trabajadores de hoteles
frente al 25,7% de trabajadores de restaurantes. Todas estas cifras presentan
sensibles diferencias según el área funcional en que se encuadran.
Para analizar las causas del desajuste se ha aplicado un modelo logit
multinomial. La evidencia disponible muestra que los determinantes del desajuste
en este sector son: 1.Dado el bajo nivel educativo que requieren los puestos de
trabajo, los trabajadores presentan una mayor probabilidad de sobreeducación a
medida que su nivel educativo es más elevado. 2.Esta circunstancia es aún más
acusada en el caso de los restaurantes. 3.Los trabajadores solteros presentan
mayor probabilidad de sobreeducación que los no solteros. 4.Por áreas funcionales,
el desajuste es mayor en el área de Recepción y Administración y en los Directores
de los establecimientos, en tanto que por niveles de responsabilidad, los
trabajadores de los grupos de menor nivel presentan mayor probabilidad de
sobreeducación y los de mayor nivel presentan mayor probabilidad de
infraeducación.
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1 - Introducción
La relevancia económica que tiene la inversión en capital humano ha sido
ampliamente tratada en la literatura desde el mismo momento del nacimiento de
la Teoría del Capital Humano [SCHULTZ (1961), BECKER (1964), MINCER (1958
y 1974)]. Tomando ese interés como referencia, otros muchos autores 1 han centrado
su trabajo en analizar la correcta adecuación del sistema educativo a los
requerimientos curriculares que demanda el mercado laboral, trabajos que han
divergido en dos direcciones diferentes: una de ellas centra su atención en los
cambios que se producen en el rendimiento de la educación a lo largo del tiempo en
tanto que la otra centra su interés en analizar el grado de ajuste existente entre
los perfiles curriculares de los trabajadores y los perfiles profesionales de los
trabajos que desempeñan. En esta investigación, hemos focalizado nuestro análisis
en este segundo planteamiento por sus consecuencias negativas para el empleo y la
eficiencia de los recursos invertidos en educación, empleando para ello la medida
de desajuste subjetiva utilizada, entre otros autores, por SICHERMAN (1991). El
estudio se ha realizado en tres fases:
1- Se ha analizado la dotación de capital humano de los trabajadores, en lo
que se refiere a los estudios y experiencia que poseen.
2- Posteriormente se ha procedido a la descripción estadística del desajuste.
3- Finalmente se ha ajustado un modelo econométrico para analizar los
determinantes del desajuste educativo.
La medición del desajuste educativo en la industria hostelera de Andalucía ha
podido realizarse a partir de la base de datos generada por el Proyecto de
Investigación “Déficit de cualificaciones, productividad y salarios en el sector
turístico andaluz” (Proyecto 1FD97-0858) financiado con fondos del FEDER y de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), y desarrollado por un
equipo interdisciplinar de la Universidad de Málaga, en colaboración con la sede
en Marbella de la Escuela Suiza de Alta Dirección Hotelera “ Les Roches ”, los
hoteles Torrequebrada , Puente Romano y Marbella Club , el restaurante Santiago
de Marbella y los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores.
Esta base de datos se ha generado mediante la realización de una serie de
entrevistas a trabajadores y establecimientos de hostelería (exclusivamente
hoteles y restaurantes). De sus resultados vamos a utilizar los datos
proporcionados por los trabajadores, ya que son éstos los que contienen los
elementos necesarios para medir el desajuste educativo. El número total de
encuestas a trabajadores ha ascendido a 3.315 y se han realizado de forma
presencial, en varias visitas a los establecimientos, por un equipo de profesores y
becarios de las Universidades de Málaga, Cádiz, Granada, Jaén y Almería y por la
empresa Demoscopia, S.A.

1

Un detallado análisis de estos trabajos puede obtenerse en SÁNCHEZ-OLLERO (2001), pp.116-160.
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Tabla 1 - Características de la muestra. Frecuencias y porcentajes
N

%

N

%

136

4,1

2544

76,7

8,1

Actividad
Hotel
Restaurante

270

771

Córdoba

23,3

285

8,6

Total

3315

100,0

Granada

544

16,4

Huelva

198

6,0

61,9

Ambito provincial
Almería
Cádiz

Sexo

Jaén

161

4,9

Varón

2043

Málaga
Sevilla

1362

41,1

1258

38,1

359

10,8

Mujer
Total

3301

100,0

Total

3315

100,0

Area funcional
Recepción y Administración

Según edad

882

26,8

hasta 24 años

479

14,9

Restaurante

671

20,4

de 25 a 34 años

1160

36,1

Cocina
Pisos y Limpieza
Mantenimiento y Servicios
Técnicos
Dirección

930

28,2

28,9

14,9

de 35 a 44 años
de 45 a 54 años

928

492

503

15,7

163

4,9

mas de 54 años

144

4,5

87

2,6

Total

3214

100,0

72
2,2
Otros
3297
100,0
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto 1FD97-0858

La realización de estas encuestas ha estado fuertemente condicionada por la
inexistencia de un censo de los trabajadores, esto es, de la población teórica que se
analiza mediante la encuesta, como sucede generalmente en este tipo de estudios.
En este contexto, los investigadores han optado por utilizar un método de
muestreo por cuotas (KISH, 1965), ya empleado en otros subsectores turísticos por
ORTEGA, MARCHANTE y SÁNCHEZ-OLLERO (2001a y 2001b) 2, cuya finalidad es
lograr que en la muestra seleccionada estén representados en las proporciones
correctas los distintos grupos de interés que conforman la población que se
pretende analizar. La metodología que se ha seguido en el diseño de la muestra ha
sido la siguiente:
−
Se han seleccionado variables de control que han permitido estratificar la
muestra en función de dos vectores de interés: distribución geográfica de la
población ocupada en la hostelería andaluza e importancia relativa de las
distintas ocupaciones o puestos de trabajo.
−
Una vez que se han fijado los controles y las cuotas, se ha proporcionado a
cada encuestador su plan de trabajo elaborado mediante controles
independientes. De esta forma, la elección final de las unidades muestrales
reales ha correspondido a los encuestadores.
2

Una parte de los resultados de este proyecto fueron presentados en el VIIIth National Meeting of
APDR celebrado en Vila Real [MARCHANTE, ORTEGA y SÁNCHEZ-OLLERO (2001c)]

656

Cuadro 1 - Ocupaciones recogidas en el cuestionario por áreas funcionales y grupos
profesionales
GRUPOS/
ÁREAS

PRIMERA
AL

SEGUNDA
CO

I

Director
Admón.
Jefe Recepción
Jefe Personal
Subjefe Recep.
Jefe Reservas
Reservas

Jefe Cocina
Subjefe Cocina

II

Recepcionista
Recep. Noche
Conserje
Administrativo
Aux. Admon.
Contable
Secretaria
Telefonista

Jefe Partida
Cocinero
Jefe Repostería
Repostero
Jefe
Economato y
bodega

III

Ay. Recepción

Ayudante
Cocina

Fregador
Pinche
Fuente: Memoria del Proyecto 1FD97-0858
IV

Botones Mozo

TERCERA
RE
Jefe
Bar/Retaurant
e
Subjefe
Bar/Retaurant
e
Maitre
Segundo
Maitre

CUARTA
LZ

QUINTA
ST

Jefe Sector
Jefe Rango
Camarero
Barman

Gobernanta
Subgobernanta

Jefe
Mantenimiento
Subjefe
Mantenimiento

Ay.Camarero

Camarera
Pisos
Costurera
Lavandera
Lencera

Oficial Mant.

Limpiadora

Peón Mant.

AL: Recepción y administración; CO: Cocina; RE: Restaurante; LZ: Pisos y Limpieza; ST:
Mantenimiento y servicios técnicos

Las principales características de la muestra de trabajadores se recoge en la
Tabla 1, en tanto que en el Cuadro 1 se muestran las agrupaciones de las
diferentes ocupaciones consideradas en la encuesta en función del área funcional y
el nivel de responsabilidad que se les asigna en la Resolución de 24 de junio de
1996, BOE 2 de agosto, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones por las
que se publica el “Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de
Hosteleria”, proporcionado por los sindicatos antes citados, y que se utilizará para
un estudio detallado del desajuste educativo por grupos ocupacionales. Hay que
señalar, no obstante, que la ocupación “Auxiliar de Colectividades” (REIV) no se
contempla en este trabajo de la misma forma que no se contempla en el proyecto
del que tomamos los datos dado que es una figura propia de comedores colectivos,
como los de colegios y otras instituciones similares, y por tanto queda fuera de
nuestro campo de estudio.
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2 - Dotación de capital humano de los trabajadores y
descripción estadística del desajuste educativo
La primera consideración importante se refiere al bajo nivel educativo medio de
los trabajadores, existiendo una relación inversa entre la edad del trabajador y los
años medios de escolarización que posee. De hecho, más de la mitad de los
trabajadores tienen un nivel de estudios inferior a la EGB concluida. Con respecto
al área funcional, tan solo en las áreas de Recepción y Administración y Dirección
predominan los trabajadores con estudios superiores.
El porcentaje de trabajadores que ha realizado formación específica para el
puesto de trabajo en situación de no ocupado sólo representa el 12,74%. Este
porcentaje, aunque reducido, es superior al obtenido en otros estudios. Son los
trabajadores más jóvenes los que han recibido en mayor porcentaje este tipo de
formación, manteniéndose una relación inversa entre edad del trabajador y
realización de cursos, tanto en lo que se refiere a la formación específica como a la
no específica, con la única excepción del grupo de edad entre 45 y 54 años que
mantiene un porcentaje de estudios realizados de formación específica ligeramente
superior al de la cohorte de 35 a 44 años.
Por su parte, en situación de ocupado han recibido formación el 47,06% de los
trabajadores, manteniéndose a grandes rasgos los mismos comportamientos en
función de la edad y nivel educativo señalados en el párrafo anterior.
En su conjunto, son los trabajadores de Recepción y Administración y de
Dirección los que, además de poseer un nivel de estudios medios más elevado,
realizan un mayor número de acciones formativas. La valoración que hacen los
trabajadores de los más de trescientos cursos diferentes recogidos en la base de
datos es buena o muy buena en el 86,3% de los casos.
En lo que se refiere al aprendizaje mediante la experiencia, hay que destacar
que la experiencia media es muy elevada, situándose en 20,2 años. Existe una
escasa movilidad interna, ya que el 86% de los trabajadores no ha cambiado de
ocupación nunca dentro de la empresa. Hay que señalar especialmente que los
trabajadores que no poseen estudios de ningún tipo en su práctica totalidad no han
cambiado nunca de ocupación en la empresa. Los datos sugieren que las
ocupaciones de Ayudantes y Auxiliares (grupos III y IV) de las distintas áreas
funcionales son puestos de entrada en el sector.
Con respecto al tiempo que es necesario para realizar el trabajo correctamente
el aspecto más destacable es el incremento del tiempo a medida que el nivel de
estudios requerido es más elevado. Este dato es plenamente coincidente con los
resultados de GARCÍA SERRANO y MALO (1996).
Al aplicar el método subjetivo indirecto en la medición del desajuste educativo,
se ha obtenido que el 53,7% de los trabajadores está adecuadamente educado con
relación al puesto que ocupan, el 17,5% presenta sobreeducación y el 28,8%
infraeducación. Estos resultados ofrecen una situación intermedia a la aportada
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por ALBA RAMÍREZ (1993), GARCÍA SERRANO y MALO (1996) y BENEITO,
FERRI, MOLTÓ y URIEL (1996) con datos del conjunto de sectores de la economía
española. Al analizar por separado las submuestras correspondientes a
trabajadores de hoteles y restaurantes se encuentran diferencias entre ambos tipos
de empresas: en los hoteles el 55,5% de estos trabajadores se considera
adecuadamente educado frente al 47% en los restaurantes, el 14,6% de los
trabajadores de hoteles se declaran sobreeducados cifra que se eleva al 27,3%
entre los trabajadores de restaurantes y, finalmente, el porcentaje de trabajadores
que se declaran infraeducados se eleva al 29,84% entre los trabajadores de hoteles
frente al 25,7% de trabajadores de restaurantes. Todas estas cifras presentan,
además, sensibles diferencias según el área funcional en que se encuadran.
De acuerdo con el análisis descriptivo el perfil de trabajador sobreeducado
sería: mujer, licenciada universitaria, menor de 24 años de edad, con una
antigüedad en la empresa y en la ocupación inferior a un año, ha suscrito un
contrato indefinido a tiempo parcial y trabaja en un restaurante en una ocupación
encuadrada en el grupo profesional IV dentro del área de Recepción y
Administración.
De forma análoga, el perfil del trabajador infraeducado sería: varón, edad entre
45 y 54 años, con más de 9 años de antigüedad en la empresa y en la ocupación, es
analfabeto o no tiene estudios de ningún tipo, disfruta de un contrato indefinido a
tiempo completo, y trabaja en un hotel en una ocupación encuadrada dentro del
grupo profesional I del área de Restaurante.
A grandes rasgos estos resultados son coincidentes con la mayor parte de los
estudios analizados en el capítulo tercero de este trabajo. En particular, es
plenamente coincidente con el trabajo de ALBA RAMÍREZ (1993).

3 - Análisis del desajuste mediante
mediante modelos econométricos
En el análisis descriptivo hemos evaluado la dotación de capital humano y
detectado la existencia de desajustes educativos en el mercado laboral de la
hostelería en Andalucía. Como ya señalábamos con anterioridad, la existencia de
desajustes se ha explicado de diversas formas alternativas por parte de un buen
número de autores. Entre las explicaciones que se han dado a este fenómeno, la
experiencia y la formación en el trabajo se convierten en dos variables importantes
a la hora de mejorar el emparejamiento entre trabajadores y puestos. En el
análisis descriptivo hemos encontrado evidencias que apoyarían la visión de las
teorías de la movilidad ocupacional, ya que la sobreeducación va disminuyendo
conforme el individuo adquiere edad y experiencia. Sin embargo, también hemos
encontrado evidencias de que son los trabajadores infraeducados los que en mayor
medida han cambiado de puesto de trabajo, lo que contradice esas mismas teorías.
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Esta visión descriptiva de la realidad debería ser contrastada con algún método
que incorpore, como es habitual, la cláusula ceteris paribus. Con este objetivo en
este epígrafe hemos aplicado un modelo Logit multinomial al análisis de los
determinantes del desajuste educativo. El propósito de este modelo consiste,
precisamente, en analizar las causas que han originado los desajustes detectados
en la descripción estadística precedente. Por otra parte, este método de análisis es
el que han seguido la mayoría de autores que han contrastado sus resultados de
desajuste educativo. Especialmente ha sido utilizado para el caso de España por
ALBA RAMÍREZ (1993) y GARCÍA SERRANO y MALO (1996), lo que facilitará la
referencia al caso español de nuestros resultados.

El modelo logit multinomial
Este modelo es una extensión del modelo Logit binomial en el que la variable
dependiente discreta (Y) toma más de dos valores. Estos valores (j = 1, .., J)
pueden representar a las distintas alternativas independientes sujetas a la
elección de un individuo o bien a distintos grupos en los que se clasifican los
individuos. Así, si suponemos que (N i ) es el número de individuos (i= 1, ..., N), la
probabilidad de que un individuo (i) con características (X i ) se clasifique en el
grupo (j) es la siguiente:

Pij = P(Y = j Xj )
1
=
+ Ui
1 + e − Xiβ
e Xiβ
=
+ Ui
1 + e Xiβ
donde los parámetros a estimar son los (K) coeficientes (β) asociados a cada una de
las (X) características individuales. De esta forma, el modelo se puede escribir
como:

Pij = Λ( Xiβ ) + Ui
donde:
−
representa a la función de distribución logística
−
U i es una variable aleatoria que se distribuye normal N(0, δ 2 )
−
X i representa las ( K ) variables o características que son fijas en el
muestreo
−
La variable dependiente ( P ij ) puede tomar los valores cero o la unidad, y
representa la probabilidad de que un individuo con características ( X i ) se
clasifique en el grupo ( j )
Así mismo, para asegurar la identificación del sistema de (J) ecuaciones que
contienen cada una de ellas los (K) parámetros del modelo, se estiman (J-1)
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ecuaciones o conjunto de parámetros, estableciendo, en consecuencia, el criterio de
normalización de que (β j =0). Es conveniente tener en cuenta que los vectores de
coeficientes β j (j=1, ... J-1) estimados no cuantifican directamente el efecto que
tiene sobre la probabilidad de pertenecer a cada grupo el aumento en una unidad
en cada una de las variables que componen (X i ). En cambio, el signo de cada uno de
estos coeficientes si señala la dirección del cambio en la probabilidad
correspondiente. Dado este problema, una forma muy conveniente de interpretar
los resultados de la estimación del modelo consiste en dar la probabilidad relativa
( ratio odds ) de una alternativa o grupo (Y = j, con j = 1,..., J-1) con respecto a la
alternativa de referencia (Y = J).
Cociente

entre odds

(ratio

odds

)=

P (Y = j )
=
P (Y = J )

e

 β j Xi 

En este caso, los coeficientes de la alternativa base toman el valor uno y la
probabilidad relativa proporciona una idea del efecto que tiene en la probabilidad
el cambio de una unidad en una variable con respecto a la alternativa base.

Especificación y resultados
Así pues, para determinar la influencia que las características individuales de
los trabajadores tienen sobre el desajuste educativo hemos especificado y estimado
un modelo logit multinomial. En el modelo que estimamos la variable dependiente
toma tres valores mutuamente excluyentes: adecuadamente educados,
sobreeducados e infraeducados. Se ha tomado como colectivo de referencia el que
se encuentra adecuadamente educado. Por otra parte, los determinantes del
desajuste educativo que hemos considerado son los siguientes:
1- Nivel educativo, mediante cinco variables ficticias que representan a los
siguientes niveles educativos: estudios iguales o inferiores a la EGB, FPI,
FPII, BUP y hasta COU inclusive, y estudios universitarios.
2- Experiencia en el mercado de trabajo, mediante dos variables continuas:
EXP y EXP2.
3- Sexo y estado civil.
4- Pertenencia a la plantilla de un hotel o bien de un restaurante.
5- Categoría y grupo profesional del trabajador.
6- Tipo de contrato.
7- Tiempo necesario para desempeñar sus tareas correctamente.
8- Salario por hora.
9- Antigüedad en el puesto de trabajo y en la empresa.
De esta forma, las características de referencia son: mujer, no soltera, estudios
iguales o inferiores a la EGB, contrato de forma indefinida a tiempo completo,
trabajo en un restaurante, puesto de trabajo perteneciente al grupo profesional
segundo del área funcional de Restaurante, un trabajador adecuadamente educado
precisa de menos de tres meses de experiencia para realizar correctamente sus
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tareas. En el caso de las variables continuas la referencia es la media de cada
variable, que en este caso son la experiencia teórica (EXP) y la experiencia al
cuadrado (EXP2), antigüedad en el puesto (VANTIGO), antigüedad en la empresa
(VANTEMO) y el salario hora (PTAHOIM).
Es importante señalar que, a diferencia de la descripción estadística, y al
objeto de poder estimar el modelo, se ha procedido a agrupar los trabajadores de
los niveles educativos iguales o inferiores a la EGB (grupo que además ha servido
de referencia) y aquellos que han cursado estudios universitarios de cualquier
nivel (variable “UNIV” en el modelo).
El modelo se ha estimado para el conjunto de la muestra y posteriormente se ha
estimado de forma separada para los trabajadores de los hoteles y de los
restaurantes. Los tres modelos estimados con las diferentes muestras son
significativos y con niveles de predicción muy similares. En el caso de la muestra
completa el modelo estimado presenta una probabilidad de acierto del 62,1%.
En la Tabla 2 se recogen las estimaciones del modelo con la muestra completa.
Como puede observarse en ella, los resultados corroboran en parte los datos
proporcionados por el análisis descriptivo:
1. Con respecto al nivel educativo, los trabajadores que tienen una menor
probabilidad que la referencia (estudios de EGB o inferiores) de presentar
infraeducación son los que tienen un nivel de estudios igual o superior a
FPII. Son precisamente éstos los que presentan una mayor probabilidad de
presentar sobreeducación: la posesión de estudios de FP II proporciona una
probabilidad casi 13 veces mayor que la referencia, cifra que se va
elevando conforme lo hace el nivel educativo del trabajador hasta casi 82
veces mayor en el caso de los titulados universitarios. Estas estimaciones
ponen de manifiesto el bajo nivel educativo medio que se requiere en la
mayoría de las ocupaciones del sector, lo que vendría a justificar, en parte,
el bajo nivel educativo de los trabajadores del sector.
2. Con respecto a la categoría y grupo profesional, los Directores presentan
una probabilidad más de 4 veces superior de presentar infraeducación;
dentro del área de Recepción y Administración los grupos profesionales I y
III presentan una probabilidad casi 4 veces superior y el grupo II una
probabilidad 2,7 veces mayor, en tanto que los trabajadores del grupo
profesional I del área de Cocina presentan una probabilidad 1,7 veces
mayor de presentar infraeducación. Los que trabajan en el grupo
profesional III del área de Pisos y Limpieza presentan menor probabilidad
de presentar infraeducación, en tanto que son estos trabajadores (casi 2
veces), los del grupo IV de Cocina (4 veces) y los del grupo IV de Pisos y
Limpieza (7,3 veces) los que presentan una mayor probabilidad de
presentar sobreeducación. Son los que trabajan en los grupos profesionales
I, II y III del área de Recepción y Administración, el grupo I de
Restaurante y los Directores los que presentan una menor probabilidad de
sobreeducación.
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3.

4.

5.

Hay que recordar que son las áreas de Recepción y Administración y
Dirección las que requieren de un mayor nivel educativo medio, por lo que
estos resultados vienen a reforzar lo ya conocido. La mayor probabilidad de
infraeducación del grupo I de Cocina podría justificarse en la inexistencia
de titulación superior en Hostelería en el sistema educativo español, lo que
obligaría a acceder a estos puestos a trabajadores con un nivel educativo
inferior al requerido y que se han formado mediante la experiencia en
otros puestos de diferente nivel. Finalmente, en la descripción estadística
encontramos evidencias de que los grupos III y IV de las diferentes áreas
podrían ser puestos de entrada en el sector. Las estimaciones del modelo
avalan solo en parte esta posibilidad: tan solo se encuentran evidencias
para ello en los grupos III y IV de Pisos y Limpieza y IV de Cocina. Las
estimaciones de los coeficientes correspondientes al grupo IV de Recepción
y Administración y III de Cocina no han resultado significativas.
Por su parte, y en lo que se refiere a la experiencia necesaria para
desempeñar el puesto de trabajo, aquellos que trabajan en ocupaciones que
precisan de más de tres meses de experiencia para desempeñarlo tienen
una probabilidad entre 2 y 3 veces mayor de presentar infraeducación que
aquellos cuya ocupación precisa de menos de tres meses de experiencia.
Con respecto a esta referencia, los que ocupan puestos para los que se
requiere entre 3 y 6 meses o más de 12 meses de experiencia presentan casi
la mitad de probabilidad de presentar sobreeducación. Esta última
posibilidad no ha resultado significativa en aquellos puestos que requieren
entre 6 y 12 meses de experiencia.
De acuerdo con el tipo de contrato, aquellos que tienen un contrato
indefinido a tiempo parcial tienen mayor probabilidad (2,6 veces) de
presentar infraeducación y, al mismo tiempo, de presentar sobreeducación
(2,4 veces), respecto de los trabajadores con el tipo de contrato de
referencia que es el indefinido a tiempo completo. Esta curiosa
circunstancia puede deberse a que los trabajadores que disfrutan este tipo
de contrato realizan simultáneamente otra actividad (estudios, trabajo en
el hogar, otros trabajos) que hace que no busquen necesariamente
optimizar su situación laboral.
Por su parte los que tienen un contrato fijo discontinuo tienen casi un 50%
menos de probabilidad de presentar sobreeducación que la referencia. Los
trabajadores
eventuales
presentan
probabilidad
de
presentar
sobreeducación: 1,5 veces más que los indefinidos a tiempo completo.
Por último los que trabajan en un hotel tienen un tercio de la probabilidad
de estar sobreeducados respecto a la probabilidad que presentan los
trabajadores de los restaurantes, en tanto que los trabajadores solteros
presentan mayor probabilidad de sobreeducación (1,3 veces) que los no
solteros.
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Algunos de los resultados de esta tabla difieren de la descripción estadística.
Según nuestras estimaciones, no encontramos evidencias de que tengan incidencia
en el desajuste educativo ni la experiencia teórica en el mercado de trabajo ni el
sexo del trabajador. El estado civil explicaría parte el desajuste solo en el caso de
los sobreeducados, al igual que la antigüedad en la empresa. El hecho de trabajar
en un hotel o restaurante tampoco influiría en la probabilidad de estar
infraeducado, aunque si en la de estar sobreeducado. Tampoco se encuentran
evidencias de que los contratos agrupados bajo el nombre de “otros contratos”
tengan influencia en el desajuste, en tanto que los contratos eventuales son
significativos en el caso de los trabajadores sobreeducados pero no en los
infraeducados. Por último, el salario percibido si bien ha resultado significativo lo
hace con valores iguales a la referencia.
Realizado el análisis de las estimaciones correspondientes a la muestra
completa de los trabajadores cabría preguntarse si existen diferencias entre los
trabajadores de los hoteles y los de los restaurantes. En el análisis descriptivo
pudo observarse como el desajuste era mayor entre los trabajadores de los
restaurantes, con un porcentaje de sobreeducados que casi dobla al de los
trabajadores de los hoteles. Las estimaciones del modelo logit con la muestra
completa que acabamos de comentar avalan también este dato. Para profundizar
en el análisis y valorar las posibles causas de estas diferencias se han estimado
dos muestras separadas: en la Tabla 3 se recogen las estimaciones para el caso de
la muestra de trabajadores de hoteles en tanto que en la Tabla 4 se recoge la
muestra de los trabajadores de restaurantes.
De acuerdo con los datos de la Tabla 3 en lo que se refiere a los determinantes
de la infraeducación, no se observan grandes diferencias entre la muestra
completa y la correspondiente a los trabajadores de hoteles. Las únicas diferencias
reseñables radican en que en el caso de los trabajadores de hoteles si resulta
significativo el sexo como determinante de la infraeducación, así como el notable
incremento en la probabilidad de infraeducación de los Directores en relación a la
ocupación de referencia, que casi dobla a la probabilidad obtenida para la muestra
completa.
En los determinantes de la sobreeducación tampoco se observan grandes
diferencias. Lo más destacable es que la experiencia necesaria para desempeñar el
trabajo correctamente y la antigüedad en el puesto y en la empresa dejan de ser en
todos los casos justificante de la sobreeducación
No es de extrañar esta semejanza de resultados entre las estimaciones para los
trabajadores de la muestra completa y los de los hoteles, ya que estos conforman
casi el 77% del total de la muestra. En la muestra de los trabajadores de
restaurantes, sin embargo, las estimaciones que se recogen en la Tabla 4 ofrecen
algunas diferencias con respecto al conjunto de los trabajadores. Hay que señalar
previamente que, a diferencia de las muestras anteriores, en el análisis para la
muestra de restaurantes se han excluido algunos grupos profesionales debido a
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que por el escaso número de observaciones no era posible efectuar una estimación
precisa de los coeficientes correspondientes.
Es de destacar que el estado civil del trabajador justifica en parte el desajuste,
presentando los trabajadores solteros el doble de probabilidad que los no solteros
de presentar infraeducación. Sin embargo, no resulta significativa esta variable
para el caso de la sobreeducación. Este resultado es completamente contrario al
obtenido con la muestra completa y con la submuestra de hoteles.
Las variables continuas del modelo (salario, antigüedad en el puesto y
antigüedad en la empresa) pierden toda significación, en tanto que la experiencia
necesaria para desempeñar el trabajo correctamente justifica la infraeducación con
una probabilidad que dobla la obtenida con la muestra completa y la submuestra
de hoteles.
Conviene señalar, en relación con el nivel educativo del trabajador, que en el
caso de los titulados universitarios la probabilidad de presentar sobreeducación
respecto al colectivo de referencia se eleva de una forma muy notable en esta
submuestra de los trabajadores de restaurantes.

4 - Consideraciones fi
finales
nales
La evidencia muestra que los determinantes del desajuste educativo en los
trabajadores de la hostelería andaluza son los siguientes:
1- Se trata de un sector donde buena parte de los puestos de trabajo
requieren de un bajo nivel educativo. Ello provoca que los trabajadores
presenten una mayor probabilidad de sobreeducación a medida que su nivel
educativo es mas elevado.
2- Los requerimientos formativos de los puestos son aún menores, como
media, en los restaurantes, por lo que los trabajadores que desempeñan su
actividad en este tipo de establecimientos presentan una mayor
probabilidad de estar sobreeducados que los trabajadores de los hoteles.
3- Los trabajadores solteros presentan mayor probabilidad de sobreeducación
que los no solteros.
4- Aquellos trabajadores que han suscrito un contrato indefinido a tiempo
parcial tienen mayor probabilidad de estar inadecuadamente educados
para el puesto que ocupan.
5- Por áreas, el desajuste es mayor en el área de Recepción y administración y
en los Directores, en tanto que por niveles de responsabilidad, los
trabajadores de los grupos de menor nivel presentan mayor probabilidad de
sobreeducación y los de mayor nivel presentan mayor probabilidad de
infraeducación.
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En nuestro estudio, no se han encontrado evidencias que avalen la hipótesis de
transitoriedad en el desajuste sostenida por las teorías de la movilidad
ocupacional. De hecho, las variables que más parecen afectar al desajuste, al
margen del nivel educativo, están relacionadas con la definición de los puestos de
trabajo, lo que parece sugerir la validez del modelo de la competencia por los
puestos de Thurow. Finalmente, al configurarse el desajuste como un hecho no
transitorio, cabe pensar que se está produciendo una asignación incorrecta de los
recursos públicos destinados a la educación y/o que la estructura productiva
genera puestos de trabajo cuyo perfil educativo requerido no coincide con el de los
trabajadores o con sus expectativas. De no modificarse estas causas, el desajuste,
tal y como señalan las teorías de la competencia, y de la señal, podría configurarse
como permanente.
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Anexo - Estimaciones de los parámetros
Tabla 2 - Estimaciones de los parámetros. Muestra completa
B

Infraeducados
Valor P Exp(B)

B

Sobreeducados
Valor P Exp(B)

Intersección
FPI

-1,71

0,00

-2,10

0,00

0,05

0,75

1,06

2,36

0,00

10,55

FPII

-1,63

0,00

0,20

2,56

0,00

12,96

COU

-1,53

0,00

0,22

3,62

0,00

37,18

UNIV

-3,35

0,00

0,04

4,40

0,00

81,78

EXP
EXP2

0,00

0,88

1,00

0,01

0,79

1,01

0,00

0,32

1,00

0,00

0,52

1,00

VARON

0,19

0,20

1,21

-0,12

0,45

0,88

SOLTERO

0,12

0,39

1,13

0,29

0,09

1,33

HOTEL

0,13

0,38

1,14

-1,00

0,00

0,37

DIR

1,46

0,00

4,31

-2,31

0,00

0,10

OTR
AL1

0,21

0,65

1,24

-0,82

0,07

0,44

1,37

0,00

3,94

-1,17

0,00

0,31

AL2

0,99

0,00

2,68

-1,70

0,00

0,18

AL3

1,35

0,00

3,86

-1,51

0,00

0,22

AL4

-0,24

0,57

0,79

0,59

0,21

1,81

CO1

0,54

0,05

1,71

-0,43

0,36

0,65

CO2
CO3

0,14

0,43

1,15

-0,41

0,14

0,67

-0,05

0,86

0,95

0,07

0,83

1,08

CO4

-0,61

0,11

0,54

1,39

0,00

4,00

LZ2

0,41

0,25

1,51

-0,43

0,44

0,65

LZ3

-0,46

0,08

0,63

0,69

0,04

1,99

LZ4

-0,39

0,40

0,68

1,98

0,00

7,27

RE1
RE3

0,18

0,46

1,20

-0,68

0,10

0,51

0,07

0,82

1,07

0,16

0,72

1,18

ST2

0,09

0,81

1,09

-0,76

0,28

0,47

ST3

-0,22

0,51

0,80

0,11

0,83

1,11

ST4

-0,10

0,81

0,90

0,03

0,97

1,03

OTROC

0,05

0,87

1,05

-0,07

0,80

0,93

EVENT
INDEFTP

-0,06

0,72

0,95

0,42

0,02

1,52

0,95

0,00

2,58

0,89

0,01

2,44

FIJDIS

-0,26

0,09

0,77

-0,50

0,03

0,61

DE3A6

0,64

0,00

1,89

-0,31

0,10

0,74

DE6A12

1,04

0,00

2,83

-0,30

0,15

0,74

MAS12

0,98

0,00

2,66

-0,60

0,00

0,55

PTAHOIM
VANTIGO

0,00

0,08

1,00

0,00

0,02

1,00

-0,02

0,05

0,98

-0,01

0,60

0,99

0,01
0,33
1,01
0,04
0,04
1,04
VANTEMO
Tamaño (N): 2552; Chi-cuadrado: 1137,47; Razón verosimilitud: 3885,57; Valor
P: 0,00; P (% predicción): 62,1%
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Tabla 3 - Estimaciones de los parámetros. Muestra Hoteles
B

Infraeducados
Valor P Exp(B)

B

Sobreeducados
Valor P Exp(B)

Intersección
FPI

-1,02

0,03

-3,52

0,00

-0,16

0,41

0,85

2,24

0,00

9,35

FPII

-1,83

0,00

0,16

2,70

0,00

14,88

COU
UNIV

-1,69

0,00

0,19

3,74

0,00

41,95

-3,86

0,00

0,02

4,49

0,00

89,21

EXP

-0,04

0,18

0,96

0,01

0,70

1,01

EXP2

0,00

0,05

1,00

0,00

0,61

1,00

VARON

0,30

0,07

1,36

-0,06

0,74

0,94

SOLTERO

-0,07

0,68

0,93

0,36

0,07

1,43

DIR
OTR

2,10

0,00

8,15

-3,00

0,00

0,05

0,48

0,35

1,61

-1,10

0,05

0,33

AL1

1,69

0,00

5,42

-1,12

0,00

0,33

AL2

1,18

0,00

3,27

-1,58

0,00

0,21

AL3

1,48

0,00

4,41

-1,56

0,00

0,21

AL4

-0,31

0,47

0,73

0,68

0,18

1,97

CO1
CO2

0,32

0,34

1,38

-0,35

0,65

0,71

0,08

0,74

1,08

-0,24

0,54

0,79

CO3

-0,05

0,87

0,95

0,21

0,66

1,23

CO4

-0,98

0,05

0,37

1,42

0,01

4,12

LZ2

0,59

0,11

1,80

-0,35

0,55

0,70

LZ3

-0,45

0,11

0,63

0,91

0,02

2,48

LZ4
RE1

-0,36

0,52

0,69

2,52

0,00

12,41

0,22

0,45

1,25

-0,17

0,77

0,84

RE3

0,12

0,75

1,13

0,55

0,36

1,73

ST2

0,18

0,64

1,20

-0,74

0,30

0,48

ST3

-0,13

0,70

0,88

0,20

0,71

1,22

ST4

0,00

0,99

1,00

-0,17

0,84

0,84

OTROC
EVENT

-0,10

0,81

0,91

0,21

0,58

1,23

-0,08

0,69

0,92

0,61

0,01

1,85

INDEFTP

0,93

0,01

2,54

0,81

0,05

2,25

FIJDIS

-0,24

0,14

0,78

-0,72

0,01

0,49

DE3A6

0,41

0,02

1,51

-0,26

0,25

0,77

DE6A12

0,93

0,00

2,54

-0,12

0,62

0,88

MAS12
PTAHOIM

0,82

0,00

2,26

-0,26

0,32

0,77

0,00

0,07

1,00

0,00

0,03

1,00

VANTIGO

-0,03

0,03

0,97

0,00

0,83

1,00

0,01
0,43
1,01
0,03
0,11
1,03
VANTEMO
Tamaño (N): 1988; Chi-cuadrado: 850,61; Razón verosimilitud: 2949,09; Valor
P: 0,00; P (% predicción): 64,2%
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Tabla 4 - Estimaciones de los parámetros. Muestra Restaurantes
B

Infraeducados
Valor P Exp(B)

B

Sobreeducados
Valor P
Exp(B)

Intersección
FPI

-2,93

0,00

-1,98

0,05

0,59

0,12

1,80

2,95

0,00

19,11

FPII

-1,63

0,00

0,20

2,49

0,00

12,08

COU
UNIV

-2,18

0,00

0,11

3,54

0,00

34,46

-1,64

0,16

0,19

5,58

0,00

265,46

EXP

0,03

0,56

1,03

0,06

0,40

1,06

EXP2

0,00

0,92

1,00

0,00

0,17

1,00

VARON

-0,23

0,47

0,80

-0,34

0,31

0,71

SOLTERO

0,70

0,03

2,01

0,08

0,84

1,08

DIR
OTR

-0,43

0,62

0,65

-1,33

0,22

0,26

----

----

----

----

----

----

AL1

-0,44

0,56

0,64

-1,67

0,02

0,19

AL2

-0,07

0,94

0,93

-2,72

0,00

0,07

AL3

----

----

----

----

----

----

AL4

----

----

----

----

----

----

CO1
CO2

0,94

0,04

2,56

-0,16

0,80

0,85

0,25

0,43

1,29

-0,64

0,12

0,53

CO3

-0,18

0,71

0,84

-0,16

0,78

0,85

CO4

0,17

0,81

1,18

1,71

0,02

5,52

LZ2

----

----

----

----

----

----

LZ3

----

----

----

----

----

----

LZ4
RE1

-0,54

0,55

0,58

1,18

0,11

3,25

-0,07

0,88

0,93

-1,41

0,04

0,24

RE3

0,18

0,75

1,20

-0,07

0,92

0,93

ST2

----

----

----

----

----

----

ST3

----

----

----

----

----

----

ST4

----

----

----

----

----

----

0,02

0,96

1,02

-0,45

0,40

0,64

OTROC
EVENT

-0,16

0,57

0,86

0,31

0,36

1,37

INDEFTP

0,95

0,16

2,60

1,12

0,08

3,06

FIJDIS

-0,31

0,57

0,73

1,11

0,07

3,04

DE3A6

1,53

0,00

4,61

-0,16

0,68

0,86

DE6A12

1,52

0,00

4,58

-0,57

0,20

0,57

MAS12
PTAHOIM

1,57

0,00

4,82

-1,25

0,00

0,29

0,00

0,35

1,00

0,00

0,39

1,00

VANTIGO

-0,02

0,64

0,99

-0,02

0,73

0,98

0,03
0,33
1,03
0,07
0,31
1,07
VANTIGO
Tamaño (N): 564; Chi-cuadrado: 341,882; Razón verosimilitud: 845,04; Valor
P: 0,00; P (% predicción): 64,2%
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A engenharia turística como factor
de desenvolvimento regional: alguns
conceitos e aplicações
Ana Isabel Rodrigues *

Resumo
Como tem sido afirmado e discutido inúmeras vezes o turismo, enquanto
actividade económica, pode contribuir para o desenvolvimento económico, social, e
cultural de uma região. Para se compreender esta afirmação é importante
introduzir - não apenas os princípios orientadores de desenvolvimento regional –
mas, simultaneamente, reflectir sobre a natureza da actividade turística. É com
base nas características específicas desta actividade que se apontam algumas
razões que levam a que o turismo seja motor de desenvolvimento regional. Todavia,
mais do que abordar em termos gerais esta problemática importa, sobretudo,
perceber efectivamente de que forma o turismo pode contribuir para o
desenvolvimento regional. É neste contexto que surge a engenharia turística. Este
conceito tem por finalidade propor – no decorrer do processo de desenvolvimento
turístico de uma região – uma metodologia que permita ao próprio destino
controlar todo o processo produtivo em turismo. O objectivo deste trabalho é assim
abordar a engenharia turística como factor de desenvolvimento regional. Para tal,
recorre-se a uma reflexão teórica sobre o conceito para depois introduzir o modelo
de «produção turística integrada», operacionalizado através da fórmula de Turismo
Rural Integrado (TRI). A aplicação do conceito surge com a apresentação de um
caso prático desenvolvido em Portugal.
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Introdução
Como é sabido em Portugal, independentemente da medição dos movimentos
turísticos evidenciarem uma evolução positiva desde a década de 80, o período de
1990/1995 demonstrou que o modelo de desenvolvimento turístico iniciado na
década de sessenta dava sinais de esgotamento. No processo de desenvolvimento
económico, o turismo português afastava-se - cada vez mais - de uma contribuição
para o desenvolvimento regional. A dado momento colocava-se em causa o modelo
de desenvolvimento turístico aplicado até então, impondo-se a necessidade de
apostar numa nova estratégia que contribuísse, efectivamente, para o
desenvolvimento regional. Tal apenas é possível se o desenvolvimento do turismo
for devidamente planeado e orientado, segundo uma óptica de marketing. É nesta
óptica que surge a engenharia turística. Este conceito implica que os destinos
respondam aos desafios da actividade turística, através de um correcto
planeamento orientado para o mercado. Exige que os destinos conheçam a sua
realidade, identifiquem o papel do turismo na sua estratégia de desenvolvimento
global, aproveitando de forma integrada os recursos que dispõem, segundo uma
metodologia de gestão que incide no processo produtivo em turismo.
Este trabalho apresenta, a par desta introdução e de algumas ideias
conclusivas, três partes fundamentais: a primeira aborda questões conceptuais
relativas à relação entre turismo e desenvolvimento regional; a segunda apresenta
e explica o conceito de engenharia turística como metodologia para um
desenvolvimento turístico que visa contribuir para o desenvolvimento regional,
analisando especificamente o seu modelo de «produção turística integrada».
Introduz-se ainda, na segunda parte, a engenharia turística como um conceito que
se insere no marketing de destinos turísticos; por último, a terceira parte procura
reflectir sobre um caso prático – a Ruraltur . Apesar de não ter tido prossecução, a
escolha deste exemplo justifica-se pelo facto de aplicar integralmente a fórmula de
Turismo Rural Integrado (TRI) proposta pelo modelo de «produção turística
integrada», no âmbito da engenharia turística.

1 - O turismo como factor de desenvolvimento regional
1.1 - Desenvolvimento e desenvolvimento regional:
regional breves considerações
Não é objectivo do presente trabalho procurar a definição mais apropriada de
desenvolvimento. Da mesma forma, não é intenção apresentar a evolução do
próprio conceito ao longo dos tempos. Pretende-se, sobretudo, reflectir sobre a
afirmação de que o desenvolvimento de um determinado território assenta em duas
premissas fundamentais: (i) desenvolver implica um conhecimento o mais profundo
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possível da realidade desse território; (ii) desenvolver impõe um aproveitamento
racional dos recursos.
Quanto à primeira premissa, refira-se desde já que um conhecimento das
«realidades» pressupõe um entendimento sobre os diferentes tipos de realidades
que ocorrem em várias escalas de actuação.
Diferentes tipos de realidades não significa afirmar que existam várias
realidades. Mas antes que a realidade é composta por vários aspectos que se
consubstanciam numa multiplicidade de perspectivas de abordagem. A realidade
de um território assenta em aspectos económicos (perspectiva económica), aspectos
demográficos (perspectiva demográfica), aspectos sociais (perspectiva social),
aspectos culturais (perspectiva cultural), aspectos ambientais (perspectiva
ambiental) e aspectos do turismo (perspectiva turística). Neste sentido, ao afirmarse que existem diferentes realidades de um território significa, sobretudo, reflectir
sobre as diferentes perspectivas de abordagem sobre a mesma realidade e suas
inter-relações. Simultaneamente, torna-se indispensável introduzir - num
conhecimento mais profundo da realidade de um território - as várias escalas de
actuação. Considera-se, pois, que o conhecimento da realidade de um território
depende sempre da escala de actuação a que diz respeito. Isto porque as entidades
públicas que o representam, as especificidades que o caracterizam, bem como os
problemas que se lhe colocam são diferentes.
Concretizando, veja-se a escala regional como uma das várias escalas de
actuação. Esta base territorial - a região - caracteriza-se, em termos gerais, por
conter certos elementos de homogeneidade interdependentes e específicos que lhe
conferem uma individualidade própria. Este espaço surge como um espaço
intermédio entre a escala local e nacional. Apresenta problemas específicos que
exigem políticas e estratégias espacialmente diferenciadas a nível económico,
social, cultural, turístico, entre outras. De realçar, contudo, que essas políticas
deverão manifestar dois aspectos: por um lado, um aspecto interno, considerando a
realidade interna da própria região, ou seja, as suas características próprias; por
outro lado, um aspecto externo , reportando-se quer às relações interdependentes
entre a região e outros espaços de igual escala territorial (regiões), quer às
relações estabelecidas entre a região e a escala nacional (país) e a escala local
(municípios). Conclui-se, pois, que desenvolvimento pressupõe uma correcta
articulação entre diferentes escalas territoriais, em função da realidade de cada
uma delas. Consequentemente, no processo de desenvolvimento essa articulação
exige uma intervenção de diferentes tipos de entidades (públicas e privadas) com
interesses à partida incompatíveis. A questão reside na necessidade de encontrar
plataformas comuns de discussão que consigam conciliar os diversos interesses.
Importa ainda introduzir a segunda premissa inicialmente apontada:
desenvolver impõe um aproveitamento racional dos recursos. A afirmação incide na
importância dos territórios como suporte para uma eficaz gestão dos seus recursos
naturais, culturais, humanos, económicos. Os territórios não deverão ser tomados
como uma simples realidade geográfica, um suporte físico da vida.
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Contrariamente, “ os territórios são meios de vida, patamares de organização
colectiva, contextos de acção e de iniciativa – são recursos que as pessoas se
reconhecem e que, por isso utilizam.” (REIS, 1997). Neste sentido, é importante
chamar a atenção para o facto de que a valorização dos recursos próprios de um
território passa impreterivelmente pelo «reconhecimento» e sua «utilização» por
parte da população local. Ou seja, valorizar é reconhecer e utilizar. A título de
exemplo e nomeadamente em territórios rurais, veja-se o incremento dado à
valorização de produções locais. A produção de bens locais, com base em recursos
do território, pode dinamizar não apenas o seu tecido económico (regenera
actividades tradicionais, estimula a criação de emprego), como pode contribuir
para o reforço da sua identidade, aproximando a população ao território.
Simultaneamente, surge a necessidade de incentivar o consumo desses mesmos
produtos. Para tal, avança-se para a sua comercialização. Equacionam-se formas
de promoção/divulgação e distribuição. Geram-se receitas, procurando retê-las
para as comunidades locais. Com base neste exemplo, constata-se que a partir de
um reconhecimento do seu valor, a população avança para formas de rentabilização
dos seus recursos, assumindo um papel activo e interveniente no processo de
desenvolvimento do território em que se insere.
Em suma, as duas premissas anteriormente discutidas remetem para a noção
de desenvolvimento regional. Trata-se de um processo de desenvolvimento que
incide, particularmente, na realidade uma determinada escala territorial: a região .
Desta forma, aproveita os seus recursos e potencialidades endógenas; procura
estimular a participação e envolvência das populações locais; promove um esforço
na conjugação de vários interesses de diferentes intervenientes.
Neste contexto assume uma importância relevante concretizar a ideia acima
referida. Para tal, veja-se de que forma uma actividade económica específica – o
turismo – pode contribuir para o desenvolvimento regional.

1.2 - O turismo e a sua importância para o desenvolvimento
regional
Não é possível perceber o turismo como factor de desenvolvimento regional sem
primeiro reflectir sobre a sua própria natureza.
Tomando como ponto de partida a noção de turismo de Holloway este define-o,
sobretudo, como uma indústria assente numa cadeia constituída por vários
sectores e intervenientes que se intercruzam e se complementam. Cada um dos
intervenientes é responsável pela produção de sub-produtos turísticos (alojamento,
transporte, restauração, atracções) que, no seu todo, constituem as diversas
componentes do produto turístico numa óptica global. O turista consome um
produto global que resulta da experiência da viagem como um todo. A estada num
hotel, a refeição num restaurante regional, o museu que visita e recolhe
informação, a orientação proporcionada pelo posto de turismo, o artesanato
adquirido no comércio local são alguns exemplos de sub-produtos consumidos pelo
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turista ao longo da sua permanência num determinado território. Conclui-se, pois,
que o processo produtivo em turismo não é autónomo e singular. São vários os
sectores económicos responsáveis pela “produção de produtos turísticos”. Mais do
que um sector económico, o turismo integra vários sectores complementares. O seu
produto é assim complementar.
Neste contexto, importa trazer à discussão uma outra característica específica
do turismo. Enquanto que nas outras actividades económicas é o produto que se
desloca até ao mercado, no turismo sucede precisamente o inverso. Para que ocorra
um consumo efectivo do produto turístico o turista terá de se deslocar até junto da
estrutura que o suporta: o destino turístico . Não é assim possível dissociar uma
abordagem do produto em turismo do destino turístico. Aliás, este elemento
assume-se como um elemento central da actividade turística.
É perante o confronto com características específicas desta actividade que se
identificam, neste momento, três razões que levam a que o turismo seja um motor
de desenvolvimento regional:

1.2.1 - O turismo possibilita a transformação
t ransformação de recursos locais em
riqueza
A principal “matéria-prima” desta actividade económica são características
próprias e específicas do destino turístico (monumentos, paisagem, tradições) – a
denominada oferta primária ou original . Desta forma, o desenvolvimento do
turismo apenas será viável se, por um lado, existirem valores locais
suficientemente capazes de garantir uma vocação turística; se por outro, existir
um conhecimento pleno desses valores que constitui a realidade do destino; e se,
por último, esses valores forem convenientemente preservados e utilizados.
Verifica-se assim que o turismo resulta, em grande parte, de um aproveitamento
dos recursos naturais, culturais, sociais de uma região, possibilitando a geração de
riqueza por parte dessa região. Como CUNHA (1997) refere, o turismo é uma
actividade que permite endogeneizar os recursos locais, garantindo-lhes uma
valência económica.

1.2.2 - As micro-empresas
micro empresas caracterizam o turismo enquanto actividade
económica
Como foi referido anteriormente, a natureza compósita do produto turístico
gera a intervenção de múltiplas entidades, quer do sector público, quer do sector
privado. Relativamente a este último, a sua responsabilidade na concepção de subprodutos turísticos materializa-se, substancialmente, através da constituição de
micro-empresas que actuam em várias áreas de negócios (alojamento, comércio,
restauração, circuitos turísticos, animação desportiva e ambiental, rent-a-cars,
etc). Essas micro-empresas operam num contexto local motivadas por objectivos
específicos, mas igualmente por um objectivo geral do território onde se localizam:
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contribuir para o seu desenvolvimento. Neste sentido e segundo MIDDLETON e
CLARKE (2001), enumeram-se alguns aspectos que justificam a importância destes
agentes económicos: economicamente, as receitas provenientes das micro-empresas
tendem a ficar retidas no destino, integrando a circulação de capitais a nível local.
Por outro lado, poderão contribuir para a criação de alguns postos de trabalho,
particularmente relevante em destinos rurais em fase de regeneração; socialmente,
as micro-empresas representam, para as regiões onde se localizam, uma força
motriz para os residentes, políticos, trabalhadores, contribuintes. Por seu lado,
constituem para os turistas um importante elemento transmissor da identidade
local, sendo responsáveis por uma parte relevante da experiência turística no
destino; ambientalmente, procuram inserir-se naturalmente nas características
físicas do destino onde se localizam, mantendo e promovendo a sua identidade,
bem como pretendem contribuir para a sua preservação.

1.2.3 - O turismo estimula a criação de infra-estruturas
infra estruturas locais
O facto do destino turístico se assumir como o suporte para o desenvolvimento
de produtos turísticos obriga, logo à partida, uma constante intervenção no
território em causa. Essa intervenção – consubstanciada na construção de vias de
comunicação, redes de saneamento básico, abastecimento de água e electricidade,
criação de equipamentos de saúde, sociais e culturais - ocorre, na maioria das
vezes, com o principal objectivo de servir a população local (residentes). Todavia, e
consoante a importância atribuída à actividade turística no desenvolvimento
económico da região, o turismo pode servir de alavanca à criação de infraestruturas locais, tornando a população local beneficiária desses mesmos
equipamentos (CUNHA, 1997).
Conclui-se, pois, que o turismo pode assumir-se como um factor de
desenvolvimento regional. Neste contexto, explora-se seguidamente o conceito de
engenharia turística e respectivo modelo proposto, o qual incide no processo
produtivo em turismo.

2 - A engenharia turística como factor de desenvolvidesenvolvi
mento regional
2.1 - Engenharia turística:
turística uma primeira reflexão sobre o conceito
O conceito de engenharia turística assenta, fundamentalmente, na inter-relação
entre duas áreas responsáveis pela movimentação de turistas: uma área emissora
de turistas e uma área receptora de turistas , mais comummente designada de
destino turístico. Em termos gerais, a engenharia turística tem por finalidade
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propor - no decorrer de um processo de desenvolvimento turístico num dado
território - uma metodologia que permita oferecer às populações locais a
possibilidade de controlarem todo o processo de produção turística. O controlo
passa por uma tentativa de domínio, por parte do destino turístico, das várias
fases que constituem o respectivo processo produtivo: concepção do produto,
definição de preço, comunicação/promoção e a sua comercialização no mercado. De
facto, a metodologia proposta pela engenharia turística assenta na criação de uma
estrutura produtiva localizada no próprio destino turístico, cuja gestão seja capaz
de potenciar o seu desenvolvimento económico, ambiental e socio-cultural.
Por forma a compreender o conceito importa, desde já, sistematizar toda a
terminologia subjacente. Para tal, toma-se como ponto de partida o enunciado de
MUNOZ DE ESCALONA (1994). Acrescenta-se, igualmente, uma reflexão
particular com base em noções básicas do turismo enquanto área de conhecimento.
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Terminologia

Explicação

Correspondem aos bens e serviços facilitadores.
facilitadores Referem-se ao conjunto de
instrumentos que permitem que uma região se converta em destino turístico,
dotando-a de meios de acessibilidade, acolhimento e outros serviços básicos e
essenciais a qualquer destino turístico. Estes bens e serviços correspondem
essencialmente a duas grandes componentes do produto turístico:
Técnicas
acessibilidade e facilidades/serviços. Em termos de classificação da oferta
referem-se, essencialmente, à oferta secundária e, como tal, visam
Facilitadoras
complementar a oferta original do destino (praias, montanha, monumentos,
paisagens). Obviamente, e como a própria terminologia o indica, uma região
que não possua estes bens e serviços não poderá aspirar a ser visitada. Isto
porque os bens facilitadores visam dotar a região de equipamentos necessários,
por forma a convertê-la em destino turístico.
Correspondem aos bens e serviços incentivadores.
incentivadores Referem-se ao conjunto de
instrumentos que permitem que um destino turístico se diferencie de destinos
concorrentes. Possibilitam que os destinos turísticos avancem para além da sua
oferta original, bem como dos seus bens facilitadores e apostem num tipo de
oferta mais exigente do ponto de vista da imaginação, estrutura e capacidade
de organização. Estes bens e serviços correspondem, essencialmente, a uma
Técnicas
componente do produto turístico: as atracções. Todavia, de realçar que são
Incentivaatracções que se inserem nas classificação de1: (i) atracções edificadas pelo
doras
Homem com objectivos de atrair visitantes (parques temáticos, parques
científicos e tecnológicos, ecomuseus, centros de interpretação, centros de
artesanato); (ii) Eventos especiais (festivais culturais, feiras e exposições,
congressos e seminários, campeonatos desportivos). Neste sentido constituem,
igualmente, na oferta secundária de um destino.
Dizem respeito ao desenvolvimento básico de técnicas facilitadoras e
incentivadoras por parte do destino turístico. Na maior parte das vezes, os
destinos turísticos apenas dominam as técnicas paraturísticas, dado que as
Técnicas
mesmas incidem sobre a sua oferta de recursos. As técnicas paraturísticas
Paraturísticas permitem ao destino dominar apenas a variável de concepção do produto ao
fornecerem os “inputs” necessários ao processo de transformação em produtos
turísticos. Falta aos destinos exercerem o controlo das restantes fases do
processo produtivo em turismo.
Dizem respeito ao desenvolvimento de técnicas que permitem uma produção
final e acabada de produtos turísticos por parte dos destinos turísticos. A par
de disponibilizarem bens e serviços facilitadores e incentivadores - caso os
destinos turísticos pretendam ser competitivos - deverão rapidamente avançar
para as técnicas que lhes permitem controlar todo o processo produtivo em
Técnicas
turismo. Ou seja, dominar a concepção do produto, mas também as outras
Turísticas
variáveis do marketing turístico. Desta forma, poderão ser criadas as condições
para que sejam os próprios destinos a gerir o processo de desenvolvimento
turístico. Poderão assim reter e aplicar, no próprio destino, as receitas geradas
por esta actividade económica, beneficiando a população local.
Fonte: elaboração própria com base em MUNOZ DE ESCALONA (1994)

Em jeito de conclusão e tendo por base a terminologia respeitante ao conceito
de engenharia turística, tecem-se as seguintes considerações finais:
Por forma a tornarem-se mais competitivos, os destinos turísticos deverão
procurar controlar todo o processo de produção turística, desenvolvendo não
apenas os seus bens facilitadores e incentivadores, mas e sobretudo, mobilizar os

1

Adoptada a tipologia de classificação de atracções de John SWARBROOKE (1995).
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diferentes intervenientes no sector turístico, no sentido avançar para o domínio
das técnicas turísticas;
O domínio do processo produtivo em turismo por parte do destino significa que
o mesmo – e mais particularmente as entidades que o representam – deverão
promover a criação de estruturas (localizadas no próprio destino turístico) capazes
de dar resposta às fases que compõem o respectivo processo: conceber, planear e
organizar o produto, definir formas de comunicá-lo e, sobretudo, torná-lo vendável
junto do consumidor;
Contrariamente à metodologia convencional adoptada num modelo de
desenvolvimento turístico baseado numa excessiva exploração do produto “sol e
praia” e que utiliza indiscriminadamente os recursos de uma determinada região,
a metodologia proposta pela engenharia turística permite requalificar a oferta
existente, estimular a capacidade mobilizadora das entidades regionais, potenciar
a criação de novos produtos turísticos e, a mesmo tempo, reter e aplicar as receitas
provenientes do turismo na própria comunidade local;
Como é possível constatar, a engenharia turística pressupõe que os destinos
respondam aos desafios da actividade turística. A Figura 1 apresenta,
comparativamente, a metodologia convencional e a metodologia proposta
relativamente ao processo de produção turística.
A engenharia turística exige, pois, que os destinos conheçam a sua realidade,
identifiquem o papel do turismo na sua estratégia de desenvolvimento global,
aproveitando de forma integrada os recursos que dispõem, segundo uma
metodologia cuja essência assenta numa ramificação do marketing turístico: o
marketing de destinos turísticos .
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Figura 1 - Processo de produção turística: perspectiva comparativa entre a
metodologia convencional versus metodologia proposta pela engenharia turística
Metodologia proposta pela
engenharia turística

Metodologia convencional

Área Emissora

Área Emissora
Procura Final

Turistas
Procura final

Distribuição em
turismo

Agência de
Viagens

Produção Final
Técnicas Turísticas

Operadores
Turísticos

Venda de produtos
intermédios

Receitas
turísticas

Área de destino
Produção de Técnicas
Paraturísticas
*Bens Facilitadores
*Bens Incentivadores

* Alojamento
* Transporte no local
* Restauração
* Animação
* Associações de
desenvolvimento local e
defesa de património
* Câmaras Municipais
* Regiões de Turismo

Distribuição de
produtos acabados

Turistas
Agências de
Viagens

Venda de produtos
acabados

Receitas
turísticas

Área de destino
Distribuição própria
Produção final
Técnicas Turísticas
Produção de
Técnicas
Paraturísticas

Agência de Viagens local
Central de Reservas
Operadores Turísticos
Bens Facilitadores
Bens Incentivadores

Fonte: MUNOZ DE ESCALONA (1994). Traduzido e adaptado com reflexão própria.

2.1.2 - A engenharia turística como um conceito de marketing de
destinos turísticos
Um destino turístico corresponde a um determinado espaço geográfico e socioeconómico composto por “gentes” que lhe dão vida, elementos físicos que o
caracterizam, uma cultura e um passado histórico que o identifica e, acima de
tudo, um conjunto de oportunidades de desenvolvimento a vários níveis. Em suma,
um destino turístico é assim detentor de uma oferta de recursos (humanos,
culturais, naturais, sociais) que - através de um planeamento e de uma gestão
estrategicamente organizada - concebe um ou mais produtos turísticos, podendo
contribuir para o seu desenvolvimento. Um destino turístico pode efectivamente
corresponder a diferentes escalas territoriais: nacional (países), regional (regiões)
e local (cidades, concelhos, vilas).
Se, por um lado, a actividade turística provoca um conjunto de impactes
económicos, sociais, culturais, ambientais na região onde se desenvolve e se, por
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outro, é fortemente influenciada pelas características específicas dessa mesma
região, percebe-se de imediato a necessidade de encetar um processo de
planeamento em marketing turístico adequado ao destino em causa. Segundo
SEATON (1996:350), o marketing de destinos turísticos é o ponto nevrálgico do
marketing turístico, uma vez que é o destino que concentra e suporta todos os
diferentes interesses envolvidos na actividade turística. Por essa razão, uma
actuação neste domínio do marketing deverá ter como ponto de partida a realidade
do território representado pelo destino turístico em causa, inserido no âmbito de
um processo de planeamento mais global. A intervenção das várias entidades no
destino turístico pressupõe uma articulação entre dois níveis de actuação do
marketing de destinos turísticos (FIGUEIRA, 2001): em primeiro lugar, um
marketing macroeconómico ou macromarketing desenvolvido pelo sector público –
particularmente, a nível regional, pelas Organizações Regionais de Turismo
(ORT´s) 2 – responsáveis pelo marketing do destino turístico que representam; em
segundo lugar, um marketing microeconómico ou micromarketing referente ao
marketing desenvolvido pelo sector privado, mais concretamente pelas empresas
turísticas responsáveis pela prestação de serviços (hotéis, restaurantes, agência de
viagens, empresas de animação), definindo a sua estratégia de actuação mais
adequada e operacionalizando-a ao utilizar de forma correcta as variáveis do
marketing mix . Conclui-se, pois, que a actuação das empresas turísticas no destino
(micromarketing) deverá ser feita em consonância com a orientação definida pelas
entidades
públicas
responsáveis
pelo
respectivo
destino
turístico
(macromarketing). No turismo, as entidades que verdadeiramente controlam o
produto turístico são as empresas turísticas. São elas que produzem os vários subprodutos turísticos, pelo que a necessidade de uma orientação estratégica mais
global e comum é ainda mais forte nesta actividade económica.
Perante este facto, importa assim perceber a relação entre engenharia turística
e marketing de destinos turísticos. Ao propor uma metodologia de gestão a aplicar
no processo produtivo em turismo que tem sempre como suporte um determinado
destino, a engenharia turística alicerça-se, sobretudo, na capacidade de
mobilização dos vários agentes do sector que intervêm a nível regional (Comissões
de Coordenação de Regiões, autarquias, ORLT´s, associações de defesa do
património, associações de desenvolvimento local, associações produtoras de
serviços turísticos 3, empresas turísticas a título individual), com interesses e
objectivos divergentes, no sentido de promover uma participação sinergética entre
todos.
Trata-se de uma metodologia que estimula a criação de parcerias, cuja eficácia
apenas tem lugar quando os vários interesses envolvidos são atendidos,
2

3

Relativamente à organização administrativa do turismo em Portugal, as ORT`s correspondem à
intervenção dos Organismos Regionais e Locais de Turismo (ORLT´s): Regiões de Turismo, Comissões
Municipais de Turismo e Juntas de Turismo.
No caso português é possível apontar alguns exemplos na área do alojamento e animação: TURIHAB
(Associação de Turismo de Habitação), a PACTA (Associação Portuguesa de Empresas de Animação
Cultural e Turismo de Natureza e Aventura), Associação de Estalagens de Portugal, entre outros.
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procurando sempre contribuir para o desenvolvimento da região a que se refere.
Para tal, o destino detentor dos recursos necessários ao desenvolvimento do
turismo deverá procurar controlar o processo de produção de produtos turísticos,
através do domínio das variáveis do marketing geral (produto, preço, comunicação
e distribuição) e das variáveis específicas do marketing turístico (pessoas,
programação , packaging e parceria) 4. Ou seja, propõe a engenharia turística, o
destino deverá procurar dominar o maior número de variáveis do marketing
turístico, por forma a contribuir para o desenvolvimento económico, social, cultural
e ambiental do território. O destino desenvolve assim uma “engenharia de
produto”, uma “engenharia de distribuição” e/ou uma “engenharia da
comunicação”.
Ao reflectir sobre a terminologia subjacente ao conceito em causa, bem como a
sua relação com o marketing de destinos turísticos, é possível agora conhecer o
modelo de «produção turística integrada» proposto pela engenharia turística,
através da sua fórmula de Turismo Rural Integrado (TRI).

2.2 - O modelo de «produção turística integrada» proposto pela
engenharia turística:
turística a fórmula de Turismo Rural Integrado
(TRI)
O modelo de «produção turística integrada» pretende assumir-se como uma
metodologia de gestão que inclui - não apenas uma produção própria de bens e
serviços facilitadores e incentivadores - mas também e, sobretudo, uma engenharia
turística propriamente dita (produção turística), visando contribuir para o
desenvolvimento do destino a vários níveis.

2.2.1 - Pressupostos do modelo
1) Contrariar a lógica de uma progressiva depredação e delapidação dos
recursos endógenos do destino turístico, em consequência da aplicação do modelo
convencional de desenvolvimento turístico. A contínua exploração económica,
degradação ambiental e definhamento da identidade cultural do destino turístico
resulta de uma imposição de condições de negociação por parte de empresas
localizadas nas regiões emissoras de turistas que aniquilam totalmente os
interesses das empresas locais. O modelo proposto visa assim actuar no processo
produtivo, por forma a contribuir para o desenvolvimento regional;
2) No seguimento do pressuposto anterior, inversão do tradicional enfoque na
componente da procura proposta pelo modelo convencional de turismo. Ou seja, a
sua abordagem passa a privilegiar a componente da oferta universalmente
utilizada no estudo de qualquer actividade produtiva. Assim, enquanto que um
4

Tradução para português das quatro variáveis específicas do marketing turístico (MORRISON, citado
por AGUAS, 1998), à excepção da variável de packaging pela dificuldade em encontrar uma
denominação adequada em português.

683

enfoque na procura significa assumir que todos os produtos são real ou
potencialmente produtos turísticos, o que na realidade nenhum acaba por o ser;
um enfoque na oferta permite identificar estrategicamente o ou os produtos
turísticos, tomando, sobretudo, o sector turístico como o conjunto de todas
organizações responsáveis pelo fornecimento inputs à concepção de um produto
turístico. Em suma, a inversão proposta significa passar de uma utilização de
denominações gerais como “turismo cultural”, “turismo de sol e praia” ou “turismo
de incentivos” para uma utilização de produtos turísticos tipificados como “produto
turístico cultural”, “produto turístico de sol e praia” ou “produto turístico de
incentivos”;
3) Com base nos dois pressupostos anteriores, o processo produtivo final de
serviço turísticos deverá assim passar a ocorrer nas regiões de destino turístico. A
par dos destinos produzirem os bens intermédios (alojamento, restauração,
acessibilidade, animação) deverão procurar criar estruturas grossistas que
concebam o produto (operadores turísticos) e canais que o distribuam (agências de
viagens, centrais de reservas), estruturas essas localizadas no próprio destino, por
forma a gerar e reter riqueza para a região;
Veja-se seguidamente a fórmula de Turismo Rural Integrado (TRI) elucidativa
quanto ao modelo de «produção turística integrada».

2.2.2 - A fórmula de Turismo Rural Integrado (TRI):
(TRI) uma aplicação
do modelo
A fórmula TRI pretende dar resposta a várias motivações, através da venda ao
consumidor de produtos turísticos finais tipificados, evitando o risco do destino se
converter em simples fornecedor de produtos semielaborados para as empresas
turísticas localizadas nas regiões emissoras de turistas. A respectiva fórmula
utiliza o termo “rural“ porque é aplicada em espaços rurais e de interior, com
problemas de desenvolvimento. Utiliza, igualmente, o termo «integrado» por duas
razões fundamentais: em primeiro lugar, porque assenta numa integração vertical
de inputs à actividade turística; em segundo lugar, porque se baseia em princípios
de desenvolvimento regional aplicados a um determinado destino. A primeira razão
significa que a fórmula propõe que o destino controle os diferentes estágios do
processo produtivo em turismo correspondendo à aplicação das diferentes variáveis
do marketing geral e específicas do marketing turístico. A segunda razão preconiza
um reaproveitamento de zonas desfavorecidas, através de actividades que
explorem os seus recursos endógenos, recorrendo a técnicas produtivas autóctones
e a mão-de-obra local.
Relativamente
à
estrutura
organizativa,
a
fórmula
consiste,
fundamentalmente, na existência de um núcleo central e de uma rede de núcleos
promotores localizados em meios rurais e de interior. Em termos gerais, o núcleo
central é responsável pela gestão de uma marca “Turismo Rural Integrado”,
representativa de vários produtos turísticos cujo suporte - enquanto destino
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turístico - são meios rurais e de interior. Os promotores da marca TRI e
respectivos produtos está a cargo de núcleos regionais. Assim, o núcleo central
promove e gere uma marca, consubstanciada em produtos turísticos, localizados
em meios rurais e de interior, representados por núcleos regionais. Veja-se o
Quadro 1 que especifica as funções adstritas aos núcleos, segundo uma óptica de
marketing:
Quadro 1 - Estrutura organizativa proposta pela fórmula de TRI
Funções

Actuação das
variáveis do
marketing

Áreas do
marketing

Realização de estudos de
Produto
mercado
Concepção de novos produtos
Produto,
turísticos e avaliação da sua
programação,
implantação em núcleos
packaging, parceria,
promotores regionais que os
preço
solicitem
Controle de qualidade dos
serviços prestados pelas
Produto
empresas turísticas e
Actua, sobretudo,
respectivas infraestruturas que
no domínio do
os suportam
marketing
Núcleo
Gestão da marca “Turismo
estratégico. Todavia
Comunicação
Central de
Rural Integrado”
actua, igualmente,
TRI
Concepção e publicação de um
no domínio do
guia anual com informação
marketing
Comunicação
sobre os diferentes núcleos
operacional
regionais e respectivos produtos
turísticos
Desenvolvimento de campanhas
promocionais sobre os núcleos
Comunicação
no seu conjunto ou
individualmente
Criação de um manual de
Comunicação e
vendas ou catálogo de produtos
distribuição
Criação de uma central de
Distribuição
reservas
Concepção, definição e promoção
Produto,
de produtos em conjunto com o
Actua, sobretudo,
programação,
núcleo central tipificados em
no domínio do
packaging, parceria,
função dos recursos das regiões
marketing
Núcleos
preço
onde se localizam os núcleos
operacional.
promotores
regionais
Todavia actua,
Regionais
igualmente, no
Promotor da marca “Turismo
de TRI
domínio do
Rural Integrado”, segundo uma
marketing
Comunicação
estratégia de comunicação
estratégico
integrada definida pelo núcleo
central
Fonte: MUNOZ DE ESCALONA (1994). Traduzido e adaptado com reflexão própria.

Em relação ao processo de criação de um novo projecto de núcleo promotor da
marca TRI são três os elementos a considerar:
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Estudo da procura
Desenvolve-se recorrendo a estatísticas (fontes secundárias) mas, o que na
realidade muitas vezes acontece é o facto do estudo se fundamentar em percepções
ad hoc do mercado, não validadas cientificamente. Por forma a complementar a
aplicação de técnicas tradicionais de análise e avaliação da procura antes da
concepção da oferta, a fórmula sugere que o estudo incida, sobretudo, numa
auscultação do tipo de clientela que já “consumiu” os produtos vendidos pelos
restantes núcleos.
Concepção dos elementos produtivos
Primeiramente deverá ser realizado um levantamento, caracterização e
avaliação da oferta turística existente. Seguidamente, avança-se para uma
produção própria de serviços turísticos (domínio das técnicas paraturísticas), com
base nos bens facilitadores e incentivadores. São assim criadas propostas de
produtos turísticos tipificados, com um preço previamente definido e representados
pelos núcleos regionais. Simultaneamente, o núcleo central domina as técnicas
turísticas: desenvolve uma estratégia de comunicação integrada e global de todos
os produtos e distribui-os directamente ao consumidor final (criação de central de
vendas) e/ou indirectamente (acordos com agência de viagens).
Avaliação financeira, económica, social e ambiental do projecto
Procura-se estimar a rentabilidade do projecto, recorrendo a técnicas de análise
económica. Complementa-se com uma tentativa de avaliar a capacidade de carga
ambiental e social do destino onde irá ocorrer o “consumo” do produto. O método
proposto incorpora um sistema próprio de formação e especialização de postos de
trabalho necessários à exploração do núcleo. Por fim e caso o projecto seja
exequível, desenvolve-se um Plano de Marketing a aplicar ao respectivo núcleo
promotor de TRI, como um instrumento estratégico orientador da sua actuação.
Considera-se a realidade específica do núcleo regional, em função dos objectivos do
projecto comum.
Para finalizar, observe-se atentamente a Figura 2 elucidativa quanto ao modelo
de «produção turística integrada», a partir da fórmula proposta no âmbito da
engenharia turística.
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Figura 2 - O modelo de «produção turística integrada», segundo a fórmula de TRI

Biodiversidade

Identidade Cultural

Desenvolvimento Rural
Integrado Sustentável

Economia da Produção
Turística

MARCO DE
REFERÊNCIA

Produt
Produto
o
programação e parceria

pessoas, packaging,

COMERCIALIZAÇÃO

Variáveis de preço,

de bens acabados)

restauração, transportes, serviços básicos,
guias de turismo)
BENS INCENTIVADORES (Feiras e
exposições, ecomuseus, festivais,
encontros desportivos, visitas guiadas)

Estudos de Mercado
Produção de Turismo
Catálogo de Produtos
Controle de Qualidade

Directa (Central de Reservas)
Indirecta (Agências de Viagens)

Técnicas Turísticas

ENGENHARIA
TURÍSTICA (Produção

comunicação, distribuição,

própria de serviços
intermédios)

Técnicas

Variável de

BENS FACILITADORES (Alojamento,

Paraturísticas

MÓDULOS AUXILIARES
DE TURISMO (Produção

Fonte: MUÑOZ DE ESCALONA (1994), Turismo Rural Integrado: Una fórmula innovadora basada
en un desarrollo científico, p. 24. Traduzido e adaptado.

3 - A engenharia turística e sua aplicação:
aplicação estudo de
caso Ruraltur
Como surgiu o projecto Ruraltur ?
O projecto Ruraltur nasceu de um Encontro Nacional sobre Turismo Rural que
decorreu em Lisboa em 1990, promovido pela Associação de Telecentros Rurais de
Portugal, TC - Portugal. Os TC-Portugal resultam da instalação de uma rede
nacional de telecentros, localizados em zonas rurais e de interior, caracterizadas
por uma tradição em emigração, humanamente emprobrecidas, descapitalizadas e
afastadas dos centros de decisão. Essa rede teve em vista satisfazer os requisitos
básicos de informação e comunicação interactiva de todas as actividades
económicas da respectiva área de influencia, bem como os interesses sociais e
culturais das populações locais.
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Em que consiste o projecto Ruraltur?
A Ruraltur é um núcleo de apoio ao turismo rural. Face aos problemas que
afectam uma agricultura em plena transformação e à insuficiente valorização dos
recursos naturais e patrimoniais de grande parte do território nacional, a Ruraltur
pretende lançar um trabalho concertado de organização e apoio ao turismo rural,
designadamente nas áreas mais atrasadas do interior do país. Assenta, sobretudo,
numa união de esforços e diferentes interesses com o objectivo de organizar a
oferta turística em algumas áreas rurais e preparar produtos turísticos de vocação
cultural.
Qual a área geográfica de intervenção da Ruraltur ?
As áreas geográficas onde estão instalados os vários Telecentros Rurais que vão
desde o Nordeste Transmontano até à Serra Algarvia, passando por Basto, Serra
da Estrela e todo o Alentejo fronteiriço.
Qual a estrutura organizativa da Ruraltur ?
A estrutura assenta num núcleo central, com sede nas instalações da TCPortugal em Lisboa e de uma rede de agentes locais - associações de âmbito
regional (Associações de Desenvolvimento). Veja-se o Quadro 2 que especifica as
funções adstritas aos núcleos, segundo uma óptica de marketing:
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Quadro 2 - Estrutura organizativa da Ruraltur
Funções

Núcleo
central da
Ruraltur

Organização da oferta global da Ruraltur, a
partir de propostas apresentadas pelos
agentes parceiros locais (Associações de
Desenvolvimento).
Representar a Ruraltur junto de entidades
oficias e privadas, nacionais ou
internacionais
Gestão da marca Ruraltur
Definição da estratégia de comunicação a
implementar e respectivas acções de
comunicação

Produto
Comunicação
Comunicação

Promover a implementação de parcerias com
agentes directa ou indirectamente
envolvidos no sector turístico (agências de
viagens, câmaras municipais, regiões de
turismo, meios de alojamento)

Comunicação e
distribuição
Todas as
variáveis do
marketing geral
do marketing
turístico.

Directamente responsáveis por todas as
intervenções na área geográfica que
representam (implementação de parcerias,
definição de projectos)

Produto,
programação,
packaging,
parcerias, preço

Propõe a criação de produtos turísticos em
conjunto com o núcleo central tipificados em
função dos recursos das regiões onde se
localizam os núcleos regionais

Produto

Publicação de um catálogo de produtos

Associações
Regionais
de
Desenvolvimento
(Núcleos
promotores
Regionais)

Actuação das
variáveis do
marketing
Produto,
programação,
packaging,
parcerias.

Promotor da marca Ruraltur, segundo uma
estratégia de comunicação integrada
Comunicação
definida pelo núcleo central
Fonte: Elaboração própria, com base em dados retirados de folhetos informativos.

Áreas do
marketing

Actua,
sobretudo, no
domínio do
marketing
estratégico.
Todavia
actua,
igualmente,
no domínio do
marketing
operacional

Actua,
sobretudo, no
domínio do
marketing
operacional.
Todavia
actua,
igualmente,
no domínio do
marketing
estratégico

Porque razão a Ruraltur é um caso prático de engenharia turística?
A Ruraltur é um exemplo de engenharia turística. Por forma a fundamentar
esta afirmação veja-se, desde já, a Figura 3 que - tendo por base a análise de um
dos 22 programas que constituem a oferta da Ruraltur : “Pelo Algarve Tradicional:
na rota da tradição” - é possível constatar a aplicação da fórmula de TRI de Munoz
de Escalona. Por forma a facilitar a sua análise encontra-se em anexo o programa
que serve de base para a aplicação da respectiva fórmula.
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Figura 3 - Aplicação da fórmula de TRI ao caso prático Ruraltur, tendo por base a
análise do programa “Pelo Algarve Tradicional: na rota da tradição”
Biodiversidade

Identidade Cultural

Desenvolvimento Rural
Integrado Sustentável

Economia da Produção
Turística

Variável de

packaging, programação e parceria

Variávei
Variáveis
s de produto, preço,

COMERCIALIZAÇÃO

* Organização da oferta de recursos e
concepção de produtos turísticos com
preços definidos
* Elaboração de um catálogo de produtos
Ruraltur
* Criação de um logotipo
* Promoção junto das agências de viagens
* Participação em feiras de turismo (BTL
96)
Directa (não foi criada uma central de
reservas)
Indirecta (acordo com uma agência de
viagens localizada em Lisboa)

Técnicas Turísticas

(Produção de bens finais)

comunicação, distribuição, pessoas,

ENGENHARIA TURÍSTICA

Automóvel, Restaurantes com gastronomia
regional; automóvel, jipe, todo-o-terreno,
burros ou mulas)
BENS INCENTIVADORES (passagem de
audio-visuais sobre a região; passeios de
burro ou carroça; piquenique em local
típico; visita de estudo; passeios de jipe)

Técnicas

própria de serviços
intermédios

BENS FACILITADORES (Hotel de 3***;

Paraturísticas

MÓDULOS AUXILIARES DE
TURISMO (Produção

Produto, parceria

MARCO DE
REFERÊNCIA

Fonte: Elaboração própria, com base na fórmula de TRI de MUNOZ DE ESCALONA (1994).

Seguidamente apresentam-se alguns aspectos, com o objectivo de validar a
classificação da Ruraltur como caso prático de engenharia turística:
Os destinos turísticos envolvidos (meios rurais e de interior de Portugal)
disponibilizam um conjunto de bens facilitadores e incentivadores, tidos como a
oferta dos recursos a integrar os produtos turísticos da Ruraltur (22 no total);
A par do domínio das técnicas paraturísticas, o núcleo de apoio ao turismo rural
apostou na produção de bens acabados ao organizar a oferta dos destinos, juntando
os diferentes sub-produtos (alojamento, restauração, animação), concebendo um
produto, definindo um preço, desenvolvendo acções de comunicação e
comercializando-o. Os destinos envolvidos no projecto passam assim a dominar
igualmente as técnicas turísticas, salvaguardando a intervenção de possíveis
operadores localizados fora da região;
Na tentativa de controlar todo o processo produtivo em turismo, o núcleo de
apoio ao turismo rural necessitou de mobilizar vários agentes (associações de
desenvolvimento, agências de viagens, alojamento, restaurantes), através do
estabelecimento de parcerias – a variável do marketing fundamental numa óptica
de engenharia turística;
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A aplicação da engenharia turística consubstanciada no projecto Ruraltur
permite, assim, contribuir para o desenvolvimento das regiões envolvidas no
projecto, procurando optimizar a valência económica retirada da actividade
turística, aplicando-a na região;
Apesar do projecto não ter tido seguimento a Ruratur é um exemplo de
aplicação do conceito de engenharia turística, visando contribuir para o
desenvolvimento regional dos destinos implicados no projecto.

4 - Conclusões
O desenvolvimento regional ocorre numa determinada escala territorial: a
região. Desta forma, aproveita os seus recursos e potencialidades endógenas;
procura estimular a participação e envolvência das populações locais; promove um
esforço na conjugação de vários interesses de diferentes intervenientes. O turismo
enquanto actividade económica pode, efectivamente, contribuir para o
desenvolvimento regional. Não é possível compreender esta afirmação sem
primeiro reflectir sobre a natureza desta actividade. Neste sentido, foram
apontadas duas características específicas: (i) o facto do produto turístico ser
compósito (ii) o facto do consumo do produto turístico exigir que o mercado se
desloque até ao destino. A partir daqui foram enumeradas algumas razões que
justificam o turismo como motor de desenvolvimento regional.
Desta forma, o turismo deverá ser cuidadosamente planeado e orientado,
segundo uma óptica de marketing. Importa, pois, reflectir sobre o modelo de
desenvolvimento turístico a aplicar adequado à realidade do território em causa. É
neste contexto que surge o conceito de engenharia turística e respectivo modelo
proposto. O modelo de «produção turística integrada» pretende assumir-se como
uma metodologia de gestão do processo produtivo em turismo que inclui - não
apenas uma produção própria de bens e serviços facilitadores e incentivadores mas também e, sobretudo, uma engenharia turística propriamente dita (produção
turística), visando contribuir para o desenvolvimento do destino a vários níveis.
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Anexo
Pelo Algarve Tradicional
Na Rota da Tradição
Conta-se que lá pelos tempos de el-rei Afonso III e o seu valente escudeiro João
Gomes, enamorado de Dª Mor Mendes foi convidado a cavalgar para demarcar os
seus domínios nesta terra de vales suaves e colinas levemente onduladas, onde os
horizontes abertos fazem sonhar aquilo que já esquecemos, locais onde uma
sensação libertadora do ser ainda é possível!
Um passeio montado em burros e jipe todo-o-terreno, em parte desses percursos
de outrora, onde a tradição e a diversidade dos elementos disponíveis na paisagem,
a riqueza da flora e os contrastes, os montes e as aldeias encravadas numa terra
que não permite que estes deixem de ser o que sempre foram, o modus vivendi das
pessoas, são as coisas que aqui têm de ser visitadas para se conhecerem e
compreenderem.
Número de participantes: Máximo de 20 pessoas (mínimo de 8)
Data de passeio: Todo o ano
Número de dias: 3 (2 noites)
Línguas: Português, Inglês, e Francês
Meios de transporte: Automóvel, jipe todo-o-terreno, mulas ou burros
Aeroporto mais próximo: Faro - 40 Km
Estação ferroviária mais próxima: S. Bartolomeu de Messines-Alte: 15 Km

692

Tipo de alojamento ***: Quartos duplos c/ WC privativo
Número de animadores: Um acompanhante permanente e
especializado
Preço de venda ao público: 240 euros (48.000$00 por participante)
Suplemento (quarto individual): 75 euros (15.000$00)

um

animador

Organismos a contactar: Escola Profissional Cândido Guerreiro
R. Portas da Serra, nº 3
Alte - 8100 Loulé - Portugal
Tel: 28968 801/68 668 fax: 28968 668
Pessoas a contactar: Engº Aníbal Coelho
Conta bancária (NIB): 0056 7777777 6666 – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de
Alte
1º dia:
dia Sexta-feira
Sexta feira
Chegada a Alte durante a tarde, recepção, jantar e dormida
Passagem de audiovisuais sobre a região e as suas actividades tradicionais
2º dia:
dia Sábado
Manhã: Passeio de burro e/ou carroça pela rota seguida pelo escudeiro de el-rei D.
Afonso III, João Gomes, para a definição das suas terras foreiras
Almoço-piquenique em local típico
Tarde: Visita de estudo a Alte, com passagem pelos artesãos, doçarias regionais,
Museu e Igreja Matriz
3º dia:
dia Domingo
Doming o
Manhã: Visita de estudo à região do Foral, “ A Rota do Laranjal”, com passagem
por Messines
Almoço típico na D.ª Odília, na Foz do Ribeiro
Tarde: Passeio em jeep todo-o-terreno nas faldas da Serra de Caldeirão, Foz do
Ribeiro, Fonte João Luís, Azinhal, Pé de Coelho, Portela do Barrando, Freixo Seco
e Alte (EN 124). Lanche com prova de produtos típicos da região.
Fim de estada

O desenvolvimento do turismo nas
áreas protegidas portuguesas análise de alguns indicadores
Maria João Carneiro *

Resumo
Existe um crescente reconhecimento de que o turismo pode contribuir
grandemente para a dinamização da base económica de algumas regiões. No
entanto, a aposta no produto “sol e praia” tem contribuído, por vezes, para a
criação de assimetrias regionais em termos de benefícios do desenvolvimento do
turismo. Em Portugal, o desenvolvimento do turismo em áreas protegidas
apresenta-se como uma possível forma de, simultaneamente, estender os benefícios
do turismo a regiões com património natural relevante e contribuir para a
atenuação das assimetrias regionais referidas anteriormente. Nesta comunicação
realizou-se uma análise da oferta de infra-estruturas de alojamento e
interpretação apropriadas ao turismo a desenvolver em áreas protegidas,
colocando especial ênfase na análise do padrão de distribuição geográfica destas
infra-estruturas. Verificou-se que, em Portugal Continental, apesar da oferta
destas infra-estruturas ser ainda manifestamente reduzida, estas infra-estruturas
parecem estar a ter um impacte particularmente importante nas áreas protegidas
do interior e do Norte do País. Os resultados desta análise vêm corroborar a
perspectiva de que o desenvolvimento do turismo em áreas protegidas poderá ter,
em alguns casos, um papel importante na atenuação de assimetrias regionais.
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1 - Introdução
A concentração da actividade de alguns sectores em determinadas regiões tem
contribuído para a criação de assimetrias regionais. O turismo tem sido apontado
como um meio de atenuar os problemas resultantes desse contexto. No entanto, em
muitos países, a aposta no produto “sol e praia” tem contribuído para um
agravamento destas assimetrias. Portugal Continental é um exemplo deste
fenómeno, apresentando uma elevada concentração de estabelecimentos hoteleiros
(77%) nas NUTs III situadas no litoral (INE, 2001). Em muitos casos, a atenuação
das assimetrias regionais através do turismo implica o desenvolvimento de
produtos alternativos ao “sol e praia”. Embora exista um reconhecimento de que a
aposta noutros produtos turísticos poderá contribuir grandemente para a
dinamização da base económica de algumas regiões, o desenvolvimento do turismo
está bastante dependente da existência de determinadas infra-estruturas, tais
como alojamento, transportes e infra-estruturas para fornecimento de informação.
Tendo em conta o elevado valor do património das áreas protegidas portuguesas,
bem como o facto de muitas destas áreas estarem localizadas fora da orla litoral, o
objectivo desta comunicação foi realizar uma análise de alguns indicadores do
desenvolvimento do turismo nestas áreas. Dado o importante papel que as infra-estruturas de alojamento e de interpretação podem desempenhar no
desenvolvimento do turismo nestas áreas, estas infra-estruturas foram
seleccionadas como indicadores de desenvolvimento a incluir na análise. Nesta
comunicação começam por se focar os potenciais impactes do desenvolvimento do
turismo nas regiões que integram áreas protegidas, com uma referência ao papel
das infra-estruturas de alojamento e interpretação no desenvolvimento do turismo
nestas áreas. Seguidamente, é apresentada uma análise da oferta das infra-estruturas de alojamento e interpretação nas áreas protegidas de Portugal, sendo
colocado especial ênfase na análise do seu padrão geográfico de distribuição. São
apresentadas algumas conclusões relativamente à oferta deste tipo de infra-estruturas, salientando alguns desequilíbrios regionais detectados, bem como
sugestões para pesquisas futuras a desenvolver nesta área.

2 - Os potenciais impactes do desenvolvimento do turismo
para as regiões que integram áreas protegidas
É já amplamente reconhecido que o turismo pode ter impactes positivos
importantes em determinadas regiões. Em Portugal, o turismo contribui já para
cerca de 8% do PIB (INE, 2001a). Este sector pode mesmo constituir o motor de
desenvolvimento económico de certas regiões, contribuindo, nomeadamente, para
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um aumento das receitas e para a criação de postos de trabalho (MATHIESON and
WALL, 1982; MCINTOSH and GOELDNER, 1986; FENNELL, 1999). O turismo foi
já considerado um meio de reduzir as assimetrias regionais de carácter económico,
sendo, no caso de algumas regiões, o único potencial motor de desenvolvimento da
região. Este é o caso de algumas regiões que integram áreas protegidas que,
embora possuam uma reduzida capacidade de carga (em termos ambientais e
sociais), têm grande potencial em termos de turismo devido ao elevado valor dos
seus recursos.
O ecoturismo, considerado já como produto turístico adequado às áreas
protegidas, foi definido pela Sociedade do Ecoturismo (1992 em HAWKINS, 1994)
como uma “viagem feita propositadamente para áreas naturais para compreender a
história natural e cultural do ambiente, tomando cuidado para não alterar a
integridade do ecossistema, ao mesmo tempo que se produzem oportunidades
económicas que tornam a conservação dos recursos naturais financeiramente
benéfica para os residentes locais”. Este produto tem tido grandes impactes
económicos em inúmeras regiões. Em 1996, as viagens para áreas do Serviço
Nacional de Parques dos Estados Unidos geraram um impacte para as
comunidades locais de 14,2 biliões de dólares e quase 300000 postos de trabalho no
sector do turismo (TOURISM WORKS FOR AMERICA EM THE INTERNATIONAL
ECOTOURISM SOCIETY, 2000). O facto do mercado do ecoturismo ter vindo a
aumentar torna este produto particularmente atractivo. Verificou-se, por exemplo,
que as chegadas de visitantes ao Kenya aumentaram 45% em 10 anos (entre 1983 e
1993), estimando-se que 80% dos turistas deste país pretendem observar a vida
selvagem
(KENYA
WILDLIFE
SERVICE
em
THE
INTERNATIONAL
ECOTOURISM SOCIETY, 2000). Alguns dos aspectos mais negativos do
desenvolvimento do turismo estão associados a questões ambientais, tais como a
poluição e a destruição de recursos (ex: vegetação) (MATHIESON and WALL, 1982;
CEBALLOS-LASCURÁIN, 1996). No entanto, as revisões dos conceitos de
ecoturismo realizadas por SIRACAYA et al. (1999) e FENNELL (1999), permitiram
verificar que o ecoturismo tem sido definido como um produto turístico com poucos
impactes negativos sobre os recursos dos destinos, que tem também por objectivo,
assegurar que a comunidade beneficia com os impactes positivos gerados pelo
turismo. Tal como documentado por MATHIESON and WALL (1982), quando
desenvolvido de forma adequada, o turismo pode contribuir para conservar os
recursos, constituindo um incentivo para conservar recursos apreciados pelos
turistas, para reaproveitar antigos edifícios para fins turísticos e, inclusivamente,
para introduzir sistemas de controlo destinados a manter a qualidade do ambiente.
As receitas geradas pelo turismo desenvolvido em áreas protegidas podem também
ser utilizadas para a conservação das próprias áreas (FENNELL, 1999).
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3 - A importância do desenvolvimento de equipamentos e
infra-estruturas
infra estruturas de apoio para o desenvolvimento do
turismo em áreas protegidas
As infra-estruturas, nomeadamente os meios de alojamento e as infra-estruturas de interpretação, constituem uma importante componente da oferta
turística. Os meios de alojamento permitem ao turista pernoitar num local
diferente da sua residência habitual. As infra-estruturas de interpretação,
proporcionando uma apresentação criativa dos recursos existentes no destino,
permitem melhorar a experiência dos visitantes, tornando-os conscientes da
importância do destino e dos seus recursos (COOPER, 1991). Na última década,
diversos investigadores que sugeriram linhas de orientação para a gestão de áreas
protegidas (BOO, 1993; CEBALLOS-LASCURÁIN, 1996) e para o desenvolvimento
do ecoturismo (LIU, 1994 em FENNELL, 1999), reconheceram o relevante papel
das infra-estruturas de alojamento e interpretação no desenvolvimento do turismo
em áreas protegidas. Em 1993, BOO (1993) estabeleceu um conjunto de linhas de
orientação destinadas aos gestores das áreas protegidas, sugerindo um processo de
planeamento que consistia em: avaliar a situação actual, determinar o nível de
turismo desejável e elaborar uma estratégia de ecoturismo para a área protegida.
O planeamento das infra-estruturas corresponde a um dos elementos chave destas
linhas de orientação, sendo sugerido que se identifiquem as infra-estruturas que
geram benefícios para os residentes locais e para a própria área protegida, que se
utilizem sempre que possível materiais existentes na região e que se adopte um
design ecológico na construção de infra-estruturas de alojamento. É igualmente
referida a importância de efectuar uma avaliação das infra-estruturas de
interpretação existentes, incluindo uma avaliação da utilidade dos materiais
interpretativos. Em 1994, LIU (em FENNELL, 1999) desenvolveu um guia de
implementação do ecoturismo para o sector público, centrado em 14 aspectos
fundamentais onde, mais uma vez, as infra-estruturas são uma trave mestra de
todo o processo. Para além de se enfatizar a necessidade de inventariação das
infra-estruturas e do estabelecimento de especificações de design para as mesmas,
é sugerida a concessão de incentivos financeiros para promover a adopção dessas
especificações. Tratando-se de um guia destinado ao sector público, é colocada
especial ênfase na necessidade de evitar a dependência de capitais estrangeiros e
de providenciar apoio ao sector privado no desenvolvimento de empresas de
ecoturismo. Em 1996, Ceballos-Lascuráin aponta os elementos-chave a incluir num
plano de gestão do turismo em áreas protegidas composto por seis passos 1,
constituindo as infra-estruturas de alojamento e interpretação a base de dois
passos. Para além dos aspectos referidos por autores anteriormente mencionados,
esta metodologia foca a importância dos meios de alojamento deverem localizar-se
1

Este processo foi desenvolvido com base em propostas apontadas por DURBÁN (1992 em CEBALLOSLASCURÁIN, 1996) e MCNEELY et al . (1992 em CEBALLOS-LASCURÁIN, 1996).
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preferencialmente na periferia das áreas protegidas, e serem adaptados aos
visitantes destas áreas, sugerindo que estes alojamentos devem ser modestos,
limpos e confortáveis. Realça-se a possibilidade do turismo contribuir para a
recuperação do património cultural edificado destas áreas através da adaptação de
edifícios para fins turísticos. Este autor confere especial importância à
interpretação, sugerindo que esta deve contribuir para proporcionar aos visitantes
uma melhor compreensão das áreas protegidas e fomentar um maior
comprometimento com a conservação dos recursos. Esta potencialidade da
interpretação tinha sido já reconhecida por COOPER (1991), que considerava a
interpretação como uma importante ferramenta de gestão que permitia, através da
correcta localização das infra-estruturas de interpretação, afastar os visitantes
das áreas com recursos mais sensíveis. CEBALLOS-LASCURÁIN (1996) defende
que a interpretação pode também gerar benefícios para a população residente em
regiões que integram áreas protegidas, podendo contribuir para que a população
compreenda melhor o valor de alguns recursos dos quais depende e,
consequentemente, desenvolva esforços para os preservar.
As metodologias e linhas de orientação acima apresentadas sugerem que as
infra-estruturas de alojamento e interpretação podem desempenhar um papel
fundamental na gestão e planeamento do turismo a desenvolver em áreas
protegidas. Estas infra-estruturas constituem parte do suporte de toda actividade
turística a desenvolver nestas áreaas, constituindo elementos chave para que a
área protegida e as comunidades de residentes locais possam usufruir dos
potenciais impactes económicos do turismo. A adopção de determinadas estratégias
na criação das infra-estruturas de alojamento e interpretação pode permitir
também a minimização de alguns impactes negativos do turismo. Estas infra-estruturas podem ainda contribuir para a conservação dos recursos das áreas
protegidas, nomeadamente, gerando receitas destinadas à conservação das áreas,
contribuindo para a recuperação e readaptação de edifícios para fins turísticos e,
inclusivamente, para promover um comprometimento com a conservação dos
recursos das áreas. Dado o importante papel que as infra-estruturas de alojamento
e interpretação podem desempenhar no desenvolvimento do turismo em áreas
protegidas, foi realizado um estudo para identificar o seu padrão de
desenvolvimento nas áreas protegidas de Portugal Continental. A metodologia e os
resultados deste estudo são apresentados na secção seguinte.
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4 - Análise da distribuição espacial da oferta de infrainfra
-estruturas
estruturas de alojamento e interpretação apropriadas
para as áreas protegidas ao nível das áreas protegidas
de Portugal Continental
Em Portugal, o Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN),
introduzido em 1998, procurou definir o produto turístico a desenvolver nas áreas
protegidas (designado neste programa como turismo de natureza), identificando,
nomeadamente, as infra-estruturas de alojamento e interpretação que deveriam
caracterizar este produto. No âmbito do PNTN, foram consideradas como formas de
alojamento apropriadas para as áreas protegidas, as casas e empreendimentos de
turismo no espaço rural (TER) e as casas de natureza. Em virtude do carácter
recente do conceito de casas de natureza, decidiu apresentar-se uma breve
explicação sobre este conceito e sobre as diversas modalidades de casas de
natureza. Estas casas distinguem-se por estarem integradas em áreas protegidas e
por contribuírem para a valorização turística e ambiental destas áreas,
nomeadamente, através das suas características arquitectónicas (Dec.Lei 47/99–
art.6 o ). Existem três tipos de casas de natureza: as casas-retiro, as casas-abrigo e
os centros de acolhimento (Dec.Lei 47/99–art.7 o ). As casas-abrigo distinguem-se
das casas-retiro por serem casas recuperadas a partir do património do Estado,
cuja função original foi desactivada (Dec.Lei 47/99–art.7 o -n o 1). Os centro de
acolhimento distinguem-se das duas modalidades de alojamento anteriores por
poderem ser edifícios adaptados ou construídos de raiz e se destinarem,
principalmente, ao alojamento de grupos, ao fornecimento de visitas de estudo e de
carácter científico (Dec.Lei 47/99–art 7 o -n o 2). Tendo como objectivo a criação de um
produto turístico integrado, o PNTN identificou também os serviços e instalações
de interpretação a desenvolver em áreas protegidas: polos de recepção; centros de
interpretação; percursos interpretativos; núcleos ecomuseológicos; observatórios; e
iniciativas, projectos ou actividades sem instalações físicas que se realizam com
carácter periódico ou isolado (Dec.Reg.18/99–art.3 o -n o 2). Algumas destas infra-estruturas têm funções bastante específicas tais como a recepção dos visitantes
(polo de recepção) e a observação da avifauna (observatório) (Dec.Reg. 18/99–
art.3 o -n o 2). No núcleo ecomuseológico e no percurso interpretativo é privilegiado o
contacto directo do visitante com valores naturais e culturais. O principal objectivo
do estudo apresentado no âmbito desta comunicação foi realizar, ao nível das áreas
protegidas de Portugal Continental, uma análise quantitativa da oferta de infra-estruturas de alojamento e interpretação que, segundo o PNTN, são consideradas
apropriadas para as áreas protegidas. Outro objectivo era analisar a distribuição
espacial da oferta destas infra-estruturas nas áreas protegidas de Portugal
Continental, bem como detectar eventuais desiquilíbrios regionais nesta
distribuição. A metodologia adoptada para atingir estes objectivos é descrita na
secção seguinte.
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4.1 - Metodologia
No sentido de obter um conjunto de áreas protegidas de um mesmo espaço
geográfico que abrangesse, simultaneamente, áreas protegidas localizadas no
litoral e no interior, optou-se por se considerar, nesta análise, as áreas protegidas
de Portugal Continental. Dado o carácter desta análise, decidiu ainda seleccionar-se as áreas protegidas de carácter relevante e excluir-se áreas protegidas que
abrangessem um espaço geográfico de reduzida dimensão. Como consequência da
utilização destes critérios, foram seleccionadas como alvo de análise as áreas
protegidas de Portugal Continental de interesse nacional - nomeadamente parques
nacionais, parques naturais e reservas naturais - e de interesse regional ou local –
as paisagens protegidas. Para o estudo realizado nesta comunicação foram então
consideradas todas as áreas protegidas referidas no site do Instituto de
Conservação da Natureza (ICN) (2002) classificadas nas categorias anteriormente
mencionadas. Verificou-se que as áreas protegidas predominantes em Portugal
Continental eram os parques naturais (12) e as reservas naturais (nove), existindo
somente três paisagens protegidas e um parque nacional. Para analisar a
distribuição espacial da oferta de infra-estruturas de alojamento e interpretação
apropriadas para as áreas protegidas ao nível das áreas protegidas de Portugal
Continental, optou-se por comparar a oferta deste tipo de infra-estruturas a dois
níveis:
−
comparação entre a oferta nas áreas protegidas do litoral e nas áreas do
interior;
−
comparação entre a oferta ao nível das áreas protegidas das diferentes
NUTs II.
Foram classificadas como áreas protegidas do litoral todas as áreas protegidas
que incluíam pelo menos um concelho do litoral (situado na orla costeira), sendo as
restantes classificadas como áreas do interior. Onze áreas foram classificadas
como áreas protegidas do litoral e 14 como áreas do interior. As áreas protegidas
foram posteriormente classificadas de acordo com a NUT II a que pertenciam 2. As
regiões Centro e Lisboa e Vale do Tejo eram as que abrangiam maior quantidade
de áreas protegidas (cada uma com sete), seguidas da Região Norte (cinco), do
Alentejo (quatro), e finalmente, do Algarve (duas) 3. Embora o principal objectivo
deste estudo fosse analisar a oferta de infra-estruturas de alojamento e
interpretação apropriadas ao turismo a desenvolver em áreas protegidas –TER,
casas de natureza e infra-estruturas de interpretação identificadas no PNTN–, no
que diz respeito ao alojamento esta análise foi alargada de modo a permitir uma
comparação da oferta de diversas modalidades de alojamento. Assim, a análise
incluirá também estabelecimentos hoteleiros 4 e parques de campismo. No caso
2
3

4

As áreas protegidas que integravam concelhos de mais do que uma NUT II foram classificadas na
NUT II onde estava localizada a sua sede.
Existia uma considerável diversidade de áreas protegidas em cada NUT II, bem como ao nível das
áreas protegidas do interior e do litoral.
A lista completa dos estabelecimentos hoteleiros contemplados na análise pode ser encontrada na
tabela 1.
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destes meios de alojamento e do TER não foi possível obter dados desagregados ao
nível da freguesia. Como consequência, ao calcular a oferta de alojamento de cada
área protegida em termos destes três tipos de alojamento, foram consideradas
todas as unidades de alojamento localizadas nos concelhos que integram a área
protegida, independentemente de estas estarem situadas em freguesias
pertencentes à área protegida ou não. No que respeita ao TER, só será apresentada
informação relativamente ao número de unidades de TER, dado só ter sido possível
obter informação relativamente à capacidade de alojamento de algumas unidades.
A análise da oferta de infra-estruturas de alojamento e interpretação foi realizada
com base em guias de alojamento turístico, guias de TER, inventário dos recursos
turísticos da Direcção Geral do Turismo (DGT), publicações do ICN e no site desta
instituição.

4.2 - Análise dos resul
resultados
tados
4.2.1 - A oferta de infra-estruturas
infra estruturas de alojamento e interpretação
nas áreas
á reas protegidas de Portugal Continental
Irá apresentar-se uma análise da oferta global de infra-estruturas de
alojamento e interpretação nas áreas protegidas de Portugal Continental,
procedendo-se posteriormente a uma comparação da oferta deste tipo de infra-estruturas em diferentes regiões do país.
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Tabela 1 – Quantidade de unidades de alojamento existente na totalidade das
áreas protegidas consideradas no estudo
Estabelecimentos
Estabelecimentos hoteleiros
Hotéis

128

Hotéis apartamentos

27

Estalagens

24

Pensões
Móteis

220

Aldeamentos Turísticos

12

Apartamentos Turísticos

44

Pousadas

18

Parques de campismo
Parques de campismo
Turismo em espaço rural

91

Turismo de habitação

52

Turismo rural
Agro-turismo

66

Turismo de aldeia

0

Casas de campo
Hotéis rurais

7

6

25

5

Casas de natureza
Casas-abrigo

24

Casas-retiro

15

11
Centros de acolhimento
Fontes: DGT (2001); DGT e ICEP (2000, 2000a); ICN (2001, 2002)

Analisando os dados relativos ao número de unidades de alojamento existentes
nas áreas protegidas de Portugal abrangidas por este estudo, verificou-se que os
meios de alojamento predominantes nestas áreas eram os estabelecimentos
hoteleiros. Embora este facto possa resultar, parcialmente, do facto de se
incluirem na análise estabelecimentos hoteleiros localizados em freguesias não
abrangidas pelas áreas protegidas, verificou-se que, nestas áreas protegidas era
particularmente elevada a quantidade de pensões e hotéis, 220 e 128,
respectivamente (Tabela 1; Figura 1). Existiam também bastantes parques de
campismo nestas áreas (91). As modalidades de TER predominantes eram o
turismo rural e o turismo de habitação (ambas com mais de 50 casas), seguidos do
agro-turismo (25 casas) (Tabela 1; Figura 1). As casas de campo e os hotéis rurais
tinham ainda pouca expressão nestas áreas (ambas abrangendo menos de oito
unidades)e não existia nenhuma iniciativa de turismo de aldeia. Existia ainda um
número consideravelmente reduzido de casas de natureza nas áreas protegidas,
sendo as casas-abrigo a modalidade predominante e os centros de acolhimento os
que existiam em menor quantidade. No entanto, dado o carácter recente desta
iniciativa, é positivo existirem já 50 casas de natureza nestas áreas (Tabela 1;
Figura 1).
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Figura 1 – Quantidade de unidades de alojamento existente na totalidade das
áreas protegidas consideradas no estudo
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Fonte: Tabela 1

Verificou-se que as infra-estruturas de interpretação predominantes nestas
áreas eram os percursos pedestres e os postos de informação. Excluindo estas
iniciativas, as infra-estruturas existentes em maior quantidade eram os centros de
interpretação, sendo ainda manifestamente reduzido o número de infra-estruturas
museológicas (Tabela 2; Figura 2).
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Tabela 2 – Quantidade de infra-estruturas de interpretação existente na totalidade
das áreas protegidas consideradas no estudo
Postos de informação
Centros de interpretação

47

Percursos pedestres

64

Núcleos ecomuseológicos

6

22

Museu oceanográfico
Fontes: ICN (2001, 2002)

1

Figura 2 – Quantidade de infra-estruturas de interpretação existente na totalidade
das áreas protegidas consideradas no estudo
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Fonte: Tabela 2

Da análise destes dados realçou o facto de grande parte dos alojamentos
existentes nas áreas protegidas de Portugal Continental serem estabelecimentos
hoteleiros e parques de campismo. No entanto, verificou-se que, no que respeita
aos meios de alojamento apropriados para o turismo a desenvolver em áreas
protegidas, o turismo rural e o turismo de habitação abrangiam já um número
considerável de unidades de alojamento. Contudo, o número de casas de natureza e
de unidades de outras modalidades de TER era ainda bastante reduzido, o que
poderá dever-se, parcialmente, ao carácter recente do PNTN. Constatou-se existir
pouca diversidade de infra-estruturas de interpretação ao nível das áreas
protegidas de Portugal Continental, havendo ainda poucas infra-estruturas
museológicas e centros de interpretação nestas áreas. Após se ter analisado a
oferta de infra-estruturas de alojamento e interpretação ao nível das áreas
protegidas de Portugal Continental, pretendeu analisou-se o padrão de
distribuição espacial destas infra-estruturas.

4.2.2 - Comparação entre a oferta de infra-estruturas
infra estruturas de alojamento
a lojamento
e interpretação nas áreas protegidas do litoral e nas áreas
protegidas do interior
A comparação da quantidade de unidades de alojamento das áreas protegidas
do litoral e do interior, apontou para um manifesto contraste entre o tipo de
alojamento destas duas áreas. De facto, as áreas protegidas do litoral tinham, em
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média, mais estabelecimentos hoteleiros e parques de campismo que as do interior,
enquanto as do interior possuíam mais casas de natureza (Tabela 3; Figura 3).
Tabela 3 – Quantidade média de unidades de alojamento existente em cada área
protegida, segundo a localização da área protegida no litoral ou no interior de
Portugal
Litoral

Interior

Estabelecimentos hoteleiros
Hotéis

8

3

Hotéis apartamentos

2

0

Estalagens

2

0

Pensões

11

7

Móteis

0

0

Aldeamentos Turísticos
Apartamentos Turísticos

1

0

4

0

Pousadas

1

0

Parques de campismo
Parques de campismo

6

2

2

2

2

3

1

1

Turismo de aldeia

0

0

Casas de campo

0

0

Hotéis rurais

0

0

Casas de natureza
Casas-abrigo

0

1

Casas-retiro

0

1

Turismo em espaço rural
Turismo de habitação
Turismo rural
Agro-turismo

0
1
Centros de acolhimento
Fontes: Adaptado de DGT (2001); DGT e ICEP (2000; 2000a); ICN (2001, 2002)

No que respeita aos estabelecimentos hoteleiros, este contraste era
particularmente acentuado em determinadas modalidades - hotéis, pensões e
apartamentos turísticos – onde as áreas do litoral tinham, em média, pelo menos
mais três unidades de alojamento que as do interior. Embora as áreas do litoral
tivessem poucas casas de natureza, é particularmente positivo o facto das áreas do
interior terem já, em média, uma casa de cada modalidade. Verificou-se haver uma
distribuição relativamente homogénea de unidades de TER entre as áreas
protegidas do litoral e do interior (Tabela 3; Figura 3). A maior diferença era que
as áreas do interior possuíam, em média, mais uma casa de turismo rural que as
do litoral.
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Figura 3 – Quantidade média de unidades de alojamento existente em cada área
protegida, segundo a localização da área protegida no litoral ou no interior de
Portugal
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Fonte: Tabela 3

O contraste anteriormente observado era ainda mais acentuado quando se
comparava a capacidade de alojamento das áreas protegidas do litoral e do
interior. Nos estabelecimentos hoteleiros, as maiores diferenças entre estas
regiões registavam-se ao nível dos hotéis, hotéis apartamentos, apartamentos
turísticos e aldeamentos turísticos, modalidades em que as áreas protegidas do
litoral tinham uma capacidade de alojamento superior às do interior de, pelo
menos, 400 pessoas (Tabela 4). No caso dos parques de campismo, esta diferença
ascendia a 4100 pessoas. Da comparação entre o número de unidades de
alojamento e a capacidade de alojamento das modalidades anteriormente referidas
(Tabelas 3 e 4), realça o facto das áreas protegidas do litoral possuírem hotéis e
parques de campismo com capacidade bastante superior aos das áreas do interior.
No que concerne às casas de natureza, esta diferença não era tão acentuada, em
parte devido à reduzida dimensão destas casas. No entanto, verificam-se também
diferenças relevantes no que respeita às casas-abrigo e às casas-retiro, possuindo
as áreas do interior, em média, capacidade para alojar mais 10 pessoas em casas-abrigo e mais 7 em casas-retiro, do que as áreas do litoral (Tabela 4). Embora as
áreas protegidas do interior tivessem, em média, mais um centro de acolhimento
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que as áreas do litoral (Tabela 3), elas só tinham capacidade para alojar, em
média, mais uma pessoa nestes centros (Tabela 4). Tal facto parece indicar que os
centros de acolhimento das áreas protegidas do litoral têm maior capacidade de
alojamento que os do interior. À semelhança do que acontecia com as casas de
natureza, as áreas do interior possuíam, em média, mais infra-estruturas de
interpretação do que as áreas do litoral. Realça-se o facto das áreas do interior
possuírem já, em média, quatro percursos pedestres e dois postos de informação
(Tabela 5), mais três percursos e um posto de informação, em média, do que as
áreas do litoral.
Tabela 4 – Capacidade média de alojamento existente em cada área protegida,
segundo a localização da área protegida no litoral ou no interior de Portugal
Estabelecimentos hoteleiros
Hotéis
Hotéis apartamentos

Litoral

Interior

1704

294

912

20

Estalagens

76

15

Pensões

415

296

Móteis

48

5

Aldeamentos Turísticos

481

0

Apartamentos Turísticos
Pousadas

769

0

44

22

Parques de campismo
Parques de campismo

4759

589

Casas de natureza
Casas-abrigo

1

11

Casas-retiro

0

7

10
11
Centros de acolhimento
Fontes: Adaptado de DGT (2001); DGT e ICEP (2000); ICN (2001, 2002)

Os resultados das análises anteriores evidenciaram que as áreas protegidas do
litoral possuíam uma maior oferta de estabelecimentos hoteleiros e parques de
campismo, tanto em termos de número de unidades de alojamento, como de
capacidade de alojamento. As áreas protegidas do interior tinham, face às áreas do
litoral, maior oferta de infra-estruturas apropriadas ao turismo a desenvolver em
áreas protegidas (no alojamento, este contraste era particularmente acentuado ao
nível das casas de natureza). Pareceu também existir uma tendência para as áreas
protegidas do litoral terem meios de alojamento de maiores dimensões, isto é, com
maior capacidade de alojamento. Este facto registou-se tanto ao nível dos
estabelecimentos hoteleiros (ex: hotéis apartamentos) e dos parques de campismo,
como de determinadas modalidades de turismo de natureza (ex: centros de
acolhimento).
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Tabela 5 – Quantidade média de infra-estruturas de interpretação existente em cada área
protegida, segundo a localização da área protegida no litoral ou no interior de Portugal
Litoral

Interior

Postos de informação
Centros de interpretação

1

2

1

1

Percursos pedestres

1

4

Núcleos ecomuseológicos

0

0

Museu oceanográfico
Fontes: Adaptado de ICN (2001, 2002)

0

0

4.2.3 - Comparação entre a oferta de infra-estruturas
infra estruturas de alojamento
e interpretação ao nível das áreas protegidas das diferentes NUTs II
Comparando o número de estabelecimentos hoteleiros existente nas diversas
NUTs II, verificou-se que os diversos tipos de estabelecimentos hoteleiros, com
excepção das pousadas, estavam particularmente concentrados nas áreas
protegidas do Algarve (Tabela 6). As pensões e os hotéis encontravam-se também,
numa quantidade relevante, noutras NUTs. Os parques de campismo
concentravam-se nas três NUTs do sul do país (Tabela 6). As regiões que possuíam
maior número de unidades de TER eram o Norte e Lisboa e Vale do Tejo, com sete
unidades cada (Tabela 6). No entanto, a distribuição espacial das diferentes
modalidades de TER era bastante distinta. A região que tinha maior quantidade de
meios de alojamento com aspectos mais característicos das áreas urbanas (em
termos arquitectónicos e de dimensão dos estabelecimentos) - hotéis rurais e
turismo de habitação – era Lisboa e Vale do Tejo. O turismo rural predominava no
Norte, o agro-turismo no Alentejo e as casas de campo no Centro. As áreas
protegidas da Região Norte parecem ter um papel fundamental na oferta de casas
de turismo de natureza, possuindo, em média, cinco casas por área. A seguir ao
Norte, a região com maior número de casas de natureza era o Algarve (com duas
casas-abrigo e um centro de acolhimento por área), seguido pelas regiões Centro e
Alentejo, com uma a duas casas-abrigo por área protegida (Tabela 6).
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Tabela 6 – Quantidade média de unidades de alojamento existente em cada área
protegida, segundo a NUT II a que pertence a área protegida
Norte

Centro

Lisboa e
Vale do Tejo

Alentejo

Algarve

Estabelecimentos hoteleiros
Hotéis

2

5

6

2

17

Hotéis apartamentos

0

0

1

1

7

Estalagens

1

0

2

0

3

Pensões
Móteis

9

8

5

9

22

0

0

0

0

1

Aldeamentos Turísticos

0

0

0

0

5

Apartamentos Turísticos

0

0

1

1

18

Pousadas

0

0

1

2

0

Parques de campismo
Parques de campismo
Turismo em espaço rural

2

2

5

5

5

Turismo de habitação

2

2

3

0

1

Turismo rural
Agro-turismo

4

2

3

2

3

1

1

1

2

1

Turismo de aldeia

0

0

0

0

0

Casas de campo
Hotéis rurais

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Casas de natureza
Casas-abrigo

1

2

0

1

2

Casas-retiro

3

0

0

0

0

1
0
0
0
Centros de acolhimento
Fontes: Adaptado de DGT (2001); DGT e ICEP (2000; 2000a); ICN (2001, 2002)

1

Os dados relativos à capacidade de alojamento acentuam o contraste entre o
Algarve e as outras NUTs II, já observado anteriormente. Este facto é
particularmente relevante no que respeita aos estabelecimentos hoteleiros,
parques de campismo e centros de acolhimento (Tabela 7). No entanto, em
determinadas modalidades, havia também uma capacidade de alojamento elevada
no Centro (hotéis) e Lisboa e Vale do Tejo (hotéis e hotéis apartamentos). As áreas
protegidas das três NUTs do sul continuaram as que apresentavam maior
capacidade de alojamento em parques de campismo (Tabela 7). Os dados relativos
à capacidade de alojamento das casas de natureza corroboraram o padrão de
distribuição revelado pelos dados relativos ao número de unidades de alojamento,
continuando a ser o Norte a ter maior capacidade de alojamento nestas casas
(Tabela 7). Notável é o facto das regiões Centro e de Lisboa, apesar de possuírem
menos de um centro de acolhimento por área protegida, terem uma capacidade de
alojamento considerável ao nível destes centros.
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Tabela 7 – Capacidade média de alojamento existente em cada área protegida,
segundo a NUT II a que pertence a área protegida

Estabelecimentos hoteleiros
Hotéis

Norte

Centro

Lisboa e
Vale do Tejo

Alentejo

Algarve

263

557

1167

286

4169

Hotéis apartamentos

0

39

581

85

2815

Estalagens

41

17

70

15

85

Pensões
Móteis

409

318

201

341

833

0

9

44

0

108

Aldeamentos Turísticos

0

0

68

49

2308

Apartamentos Turísticos

11

0

148

90

3503

Pousadas

15

19

47

63

0

663

811

3563

4061

5205

7

12

0

10

2

19

0

0

0

0

0

23

Parques de campismo
Parques de campismo
Casas de natureza
Casas-abrigo
Casas-retiro

18
10
8
Centros de acolhimento
Fontes: Adaptado de DGT (2001); DGT e ICEP (2000); ICN (2001, 2002)

À semelhança do que acontecia nas casas de turismo de natureza, o Norte era a
região que possuía maior número de infra-estruturas de interpretação por área
protegida (oito) (Tabela 8). A seguir ao Norte, a região com maior número de infra-estruturas de interpretação por área protegida era o Centro (com sete), seguido do
Alentejo (com seis) e, finalmente, de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve (ambas
com 3).
Tabela 8 – Quantidade média de infra-estruturas de interpretação existente em
cada área protegida, segundo a NUT II a que pertence a área protegida
Norte

Centro

Lisboa e Vale
do Tejo

Alentejo

Algarve

Postos de informação
Centros de interpretação

3

2

1

2

1

1

1

1

1

1

Percursos pedestres

3

4

1

3

1

Núcleos ecomuseológicos

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Museu oceanográfico
Fontes: Adaptado de ICN (2001, 2002)

O conjunto dos dados analisados revelou uma forte concentração dos
estabelecimentos hoteleiros nas áreas protegidas do Algarve, bem como uma
capacidade de alojamento particularmente elevada nas regiões Centro e de Lisboa
e Vale do Tejo, ao nível de determinados estabelecimentos hoteleiros. Os dados
apontaram também para a preponderância de meios de alojamento com maiores
dimensões em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve, principalmente ao nível de
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determinadas modalidades (ex: hotéis, hotéis apartamentos, parques de
campismo). No caso do Algarve, este facto verificou-se também ao nível das casas
de natureza, sendo esta a região com maior capacidade de alojamento em centros
de acolhimento por área protegida. Ao nível do TER, evidenciou-se uma
distribuição heterogénea das diferentes modalidades que poderá, eventualmente,
estar relacionada com o carácter da área (ex: modalidades com características mais
urbanas predominavam em Lisboa e Vale do Tejo). Destacou-se particularmente o
facto do Norte desempenhar um papel consideravelmente importante no
fornecimento de infra-estruturas de alojamento e interpretação apropriadas ao
turismo a desenvolver em áreas protegidas, sendo a região que possuía, por área
protegida, um maior número de unidades de TER, de casas de natureza e de infra-estruturas de interpretação.

5 - Conclusões e perspectivas para pesquisas futuras
Nesta comunicação focaram-se alguns dos potenciais impactes do
desenvolvimento do turismo em áreas protegidas, nomeadamente, a nível
económico, o aumento das receitas provenientes da venda de bens e serviços, ou
mesmo a criação de novos postos de trabalho. O ecoturismo foi já apontado como
um produto turístico que permitem conciliar a rentabilização dos impactes do
turismo com a preservação dos recursos existentes nas áreas de destino,
assegurando, simultaneamente, que a comunidade de residentes locais beneficia
com os impactes do turismo. O desenvolvimento de infra-estruturas de alojamento
e interpretação apropriadas ao turismo a desenvolver em áreas protegidas afigura-se como um elemento-chave para rentabilizar os potenciais impactes do
ecoturismo nestas áreas. Em Portugal foram definidas, no final da década de 90,
no âmbito do PNTN, as infra-estruturas de alojamento e interpretação apropriadas
ao turismo a desenvolver em áreas protegidas. No estudo realizado no âmbito
desta comunicação, verificou-se que existe ainda uma quantidade reduzida destas
infra-estruturas nas áreas protegidas de Portugal Continental, observando-se uma
elevada preponderância de estabelecimentos hoteleiros e parques de campismo
nestas áreas. No futuro, seria importante que o investimento realizado nas áreas
protegidas viesse a privilegiar infra-estruturas de alojamento e interpretação
apropriadas a estas áreas, capazes de constituir uma alternativa a formas de
alojamento de caracter mais tradicional e com elevada capacidade de alojamento
(ex: determinados estabelecimentos hoteleiros). No entanto, deve notar-se que o
PNTN, no âmbito do qual foram definidas a maior parte destas infra-estruturas, é
muito recente, devendo esperar-se uma crescente adesão à criação das infra-estruturas apropriadas ao turismo a desenvolver em áreas protegidas nos
próximos anos. Entre estas infra-estruturas, as modalidades que predominam nas
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áreas protegidas de Portugal Continental são o turismo rural e o turismo de
habitação, logo seguidos das casas-abrigo. É importante considerar que existe já,
em média, pelo menos uma destas unidades de alojamento por área protegida. No
que se refere à interpretação, verifica-se que as infra-estruturas predominantes
nas áreas protegidas são os percursos pedestres e os postos de informação. Apesar
de terem sido já criados centros de interpretação e infra-estruturas museológicas,
em todas estas modalidades há, em média, menos de uma infra-estrutura por área
protegida. Verifica-se assim que existe uma oportunidade importante de
rentabilizar os impactes do turismo nas áreas protegidas de Portugal Continental,
não só através da criação de um maior número de infra-estruturas de alojamento e
interpretação apropriadas a estas áreas, mas também da diversificação do leque de
infra-estruturas deste tipo. Parece ser particularmente importante a aposta na
diversificação das infra-estruturas de interpretação das áreas protegidas,
nomeadamente através da criação de centros de interpretação e núcleos
museológicos. No entanto, um aspecto positivo é o facto de se verificar que, em
determinadas regiões de Portugal, como é o caso das regiões do interior e da
Região Norte, tem havido já uma considerável aposta na criação de infra-estruturas de alojamento e interpretação apropriadas para as áreas protegidas.
Este facto é particularmente relevante por se verificar que esta iniciativa está a
ter particular impacte em regiões que, pela sua localização geográfica, não têm
oportunidade de beneficiar dos impactes do turismo de “sol e praia” nem possuem
ainda a elevada oferta de alojamento associada a este produto. O resultado desta
análise aponta para a possibilidade das infra-estruturas de alojamento e
interpretação apropriadas ao turismo a desenvolver em áreas protegidas poderem
ser particularmente adequadas para as áreas anteriormente mencionadas e,
consequentemente, poderem desempenhar um papel fundamental ao nível da
correcção de desiquilíbrios regionais decorrentes do turismo. Dado o carácter
recente das iniciativas propostas no âmbito do PNTN, considera-se ser
particularmente relevante, em pesquisas futuras, monitorar a evolução do
desenvolvimento deste tipo de infra-estruturas. No entanto, seria particularmente
útil complementar a análise quantitativa aqui apresentada com uma análise
qualitativa que permitisse clarificar os principais impactes positivos que a criação
deste tipo de infra-estruturas está a ter junto dos potenciais beneficiários (ex:
visitantes das áreas protegidas, responsáveis pela gestão destas áreas,
proprietários dos meios de alojamento), bem como os motivos que têm dificultado a
adesão a esta iniciativa.
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Turismo termal e desenvolvimento local:
uma análise comparada do Ribeiro
(Galiza) e do Alto Tâmega (Portugal)
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Resumo
A nossa comunicação apresenta os resultados de duas investigações paralelas
sob os impactos económicos do turismo termal em duas micro-regiões: o Alto
Tâmega (Portugal) e o Ribeiro (Galiza). Numa primeira parte, realizamos uma
descrição sócio-económica das duas áreas e uma avaliação das estratégias seguidas
em cada caso para utilizar os recursos (águas termais) integrados ou não no
sistema produtivo local. Na segunda parte discutimos a forma como as citadas
estratégias configuram modelos turísticos muito semelhantes baseados no uso dos
recursos termais. Finalmente, uma terceira parte propõe um debate sob as formas
culturais a que deram lugar os dois modelos de utilização dos recursos, propondo
mais tarde uma conclusão de síntese.
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1 - Desenvolvimento endógeno e local
Os enfoques pluridisciplinares e as diferentes tradições académicas criaram
alguma confusão na hora de definir e conceitualizar o desenvolvimento local
(RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 1998). Para alguns o local coincide com o rural,
identificando desenvolvimento local e rural. Para outros o desenvolvimento local
faz referência aos processos sócio-económicos centrados numa área territorial de
reduzido tamanho de poucos centos de quilómetros quadrados. E ainda para
outros, o desenvolvimento local coincide com a escala regional e, outras vezes, com
a municipal.
Apesar destes problemas de escala, podemos afirmar que o “desenvolvimento
local” não é o mesmo que o “desenvolvimento localizado”. O desenvolvimento
localizado caracteriza-se pelos seguintes factores: a) reduz o desenvolvimento a um
ponto ou local geográfico - desenvolvimento situado; b) reduz o desenvolvimento a
uma única estratégia de desenvolvimento - económica; c) considera o
desenvolvimento de uma forma sectorial; d) é um desenvolvimento vindo de fora e
sem contar muito com a participação e decisão dos locais - desenvolvimento
exógeno; e) é uma iniciativa exterior e de cima para baixo.
Pelo contrário, o desenvolvimento local não se reduz ao desenvolvimento
económico que é considerado só um aspecto do desenvolvimento e tem como escala
um pequeno território. Além disso, o desenvolvimento local implica: 1) uma
perspectiva global e integral - económica, social, cultural, política; 2) a
participação local - desenvolvimento com a comunidade; 3) a sustentatibilidade dos
seus projectos - desenvolvimento sustentável; 4) a utilização de recursos próprios desenvolvimento endógeno - para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida; 5) a
iniciativa local com ajuda ou acompanhamento externo; 6) a interligação localglobal.

2 - Características sócio-económicas
sócio económicas do Alto Tâmega
(Portugal) e do Ribeiro (Galiza):
(Galiza) demografia e sistema
produtivo
2.1 - Demografia
O Alto Tâmega e Barroso pode ser considerado uma micro-região geográfica e
cultural que integra os concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena,
Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. Do ponto de vista da identidade local, este
pequeno território de 2.922 quilómetros quadrados divide-se em duas subunidades
como são: o Alto Tâmega - Chaves, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de
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Pena - e o Barroso - Montalegre e Boticas. É também esta a imagem de promoção
turística que oferece a região de turismo do Alto Tâmega e Barroso e que, em
linhas gerais, coincide com a bacia do Alto Tâmega português.
O Ribeiro é uma micro-região que integra os concelhos de Arnoia, Avión, Beade,
Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón e
Ribadavia. Este território de 408 quilómetros quadrados é atravessado pelo rio
Minho e banhado pelo seu afluente o rio Avia.
Quadro 1 - Variação da população residente no Ribeiro (1981-1999)
Concelhos

1981

1991

1999

Arnoia
Avión

1339

1096

1215

-124

4120

3549

2959

-1161

Beade

1204

885

585

-619

Carballeda de Avia

2824

1888

1715

-1109

Castrelo de Miño

5508

3605

2108

-3400

Cenlle

2342

1917

1713

-629

Cortegada
Leiro

2210

1605

1444

-766

2488

2240

2053

-435

Melón

2299

1784

1618

-681

Ribadavia

7050

6086

5556

-1494

24655

20966

-10418

31384
Total
Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

Variação 1981-1999

Quadro 2 - Variação da população residente no Alto Tâmega (1981-2001)
Concelhos

1981

1991

2001

Boticas
Chaves

8773

7936

6411

-2362

45883

40940

43558

-2325

Montalegre

19403

15464

12792

-6611

Ribeira de Pena
Valpaços

10796

8504

7406

-3390

26066

22586

19374

-6692

Vila Pouca de Aguiar
Total
Fonte: INE

Variação 1981-2001

20121

17081

14962

-5159

131042

112511

104503

-26539

Dos quadros 1 e 2 queremos salientar vários aspectos:
−
todos os concelhos perdem residentes desde 1981, chegando esta perda
nalguns a mais de 50%;
−
41,68 % da população do Alto Tâmega reside em 2001 no concelho de
Chaves;
−
Chaves é o concelho com menor perca de população de todos os
considerados e aumenta ainda mais a sua população em 2616 pessoas desde
o ano de 1991;
−
o concelho de Chaves tem uma maior população residente que a reflectida
pelas estatísticas, devido à existência do Pólo da UTAD e ao facto de que a
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−
−

maior parte dos aproximadamente 700 alunos não estão recenseados em
Chaves, mas sim nas suas terras de origem;
26,5 % da população do Ribeiro residia em 1999 no concelho de Ribadavia,
que é, aliás, o centro dinamizador da “comarca”,
o Ribeiro perde população entre 1981 e 1991, mas entre 1992 e 1999 essa
perca é menos pronunciada.

2.2 - O sistema produtivo
Em 1991 o retracto da população (ADRAT, 1995) empregada por sector de
actividade desenhava 45% no sector primário, 17% no secundário e 37% no
terciário. Só o concelho de Chaves inverteu esta tendência, pois já em 1991, 52%
da população empregada trabalhava no sector terciário, 29% no primário e 19% no
secundário. As principais culturas em terras aráveis são três: centeio, milho e
batata; e também três as culturas permanentes: videira, castanheiro e oliveira. As
explorações agrárias (ADRAT, 1995) são na sua maioria de tipo familiar, contando
com uma área de entre 1 e 10 hectares de superfície distribuída em pequenas
parcelas muito fragmentadas. Ainda em 1999 (INE) a superfície média por
exploração era de 8,50 hectares e 40,89% da população residente na região
trabalhava no sector primário. Como em outras áreas da Península Ibérica, a
produção do leite tem aumentado em detrimento de outras produções - batata,
milho, cereais -, mas também a do vinho e do azeite. É costume a prática de uma
agricultura a tempo parcial e de uma poli-actividade familiar importante, dedicada
a vários sectores da actividade económica.
Em relação ao sector empresarial do Alto Tâmega, o concelho de Chaves é o que
lidera em número de empresas e instituições bancárias, tal como se apresenta no
seguinte quadro:
Quadro 3 - N.º de empresas e de instituições bancárias
CONCELHOS

1996
Empresas

1999
Instituições
bancárias

Empresas

Instituições
bancárias

Boticas
Chaves

521

3

636

3

3580

17

4298

28

Montalegre

1157

5

1579

6

Ribeira de Pena

445

3

546

6

Valpaços

1603

6

1821

7

Vila Pouca de Aguiar

1154

Total
Fonte: INE e elaboração própria

8360

5

1427

3

39

10307

53

No caso do Ribeiro, destaca-se igualmente dentro do seu sistema produtivo o
forte peso do sector primário. O cultivo da vinha e a produção de vinho e bagaço,
juntamente com os cultivos hortícolas, formam a actividade económica principal
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desde há muitos séculos. A sua importância continua a ser fundamental na
actualidade, pois no registo de empresas ainda hoje aparecem inúmeras adegas e
empresas auxiliares, especializadas na plantação e conservação de cepas, na
comercialização do vinho, etc., que completam o ciclo produtivo do vinho.
Paralelamente, a horticultura, a fruticultura e a floricultura estão presentes na
maior parte dos concelhos e apresentam-se como uma alternativa de emprego em
muitos deles. Por último, reparamos que a actividade empresarial de maior
presença no Ribeiro é a indústria da madeira, centrada em móveis e ataúdes.
Quadro 4 - Índices económicos nos concelhos do Ribeiro
Concelhos

% desemNível
Instituições Actividades Actividades Actividades
prego económico bancarias industriais comerciais restauração

Arnoia

2,9

4

1

37

15

6

Avión
Beade

1,8

6

7

24

18

15

-

-

-

-

-

-

Carballeda de Avia

4,2

4

1

50

16

6

Castrelo de Miño

2,4

4

2

66

24

7

Cenlle

2,7

5

3

31

23

7

Cortegada

3,3

5

3

27

25

8

Leiro
Melón

4,9

4

3

39

28

20

4,5

3

-

37

23

8

Ribadavia

5,2

5

11

137

220

75

31

448

392

152

3,1
4,4
Total
Fonte: Instituto Galego de Estatística (IGE)

Baseando-nos em alguns cálculos provisórios que fizemos, queríamos apenas
acrescentar que a percentagem da população activa que tem um emprego
directamente ligado às termas é mínima em ambas as zonas.

3 - O termalismo
3.1 - O termalismo no Alto Tâmega
Em Portugal já se completou o centenário da publicação do primeiro diploma
que veio regulamentar, autonomamente, a exploração das águas mineromedicinais:
trata-se do Decreto n.º 16, de 30 de Setembro de 1892. De então para cá, só
algumas alterações sem relevância significativa foram efectuadas no seu texto
(entre outros em 1919 – Decreto n.º 5 787-F, em 1928 – Decreto n.º 15 401, em 27
de Março de 1969 – Decreto-Lei n.º 48 935). Eis aqui a razão principal porque as
termas podem ser consideradas como pessoas colectivas de direito privado e regime
administrativo, devendo-se considerar a exploração das águas minerais como a
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exploração de um serviço público (SILVA, 1980: 349). Isso quer dizer que em
Portugal predomina o termalismo de saúde e não o termalismo lúdico, porque a lei
ainda não facilita a adjudicação de alvarás de concessão que incentivam o turismo,
o mero desfruto das águas (NAVEGA, 1980: 353-355).
A chamada “Lei das Águas”, isto é, o Decreto n.º 16, de 30 de Setembro de 1892
com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto n.º 15 401, domina
ainda hoje a organização concreta do termalismo (NAVEGA, 1980: 354). Quase logo
a seguir à saída desta legislação, Vidago (a fonte Vidago 1 em 02-05-1893) e Pedras
Salgadas (25-10-1893) conseguiram o seu alvará de concessão. Chaves obteve o seu
em 11-10-1899 e Carvalhelhos apenas em 1915. A actual exploração comercial
destas nascentes não seria possível sem este documento.
As termas do Alto Tâmega com o passado mais rico são as de Chaves: sabe-se
que a presença destas águas hipertermais foram um motivo fundamental para que
os Romanos construíssem um castro, incluindo as termas, no tal local. Mas nos
séculos a seguir o interesse para estas águas reduziu consideravelmente até aos
finais do século XIX, época em que, em toda a Europa, se pôde constatar uma
revitalização do termalismo e, consequentemente, um grande incremento do
número das termas. Só naquele século é que os efeitos curativos das nascentes de
Carvalhelhos e Vidago - descobertos por acaso por camponeses locais
(respectivamente por volta de 1830 e 1850) - foram comprovadas através de umas
primeiras análises químicas. A de Vidago data de 1867 e a de Pedras Salgadas
data de 1871. Nessa altura surgiram os “Palace Hotel” situados em parques
naturais e acompanhados por salões de chá, casinos, hipódromos, campo de ténis,
etc., numa tentativa de animar os centros termais. Salientam-se as termas de
Vidago que, entre 1875-78, foram a estância termal da corte, sendo o Palace Hotel
inaugurado pelo rei D. Luís; e as de Pedras Salgadas ao lado das de Curia. Esta
época áurea do termalismo continuou até aos anos 30 do século passado. As razões
do declínio destes centros de lazer, cultura e turismo foram iguais para todos: a
descoberta dos antibióticos e das férias na praia (DUARTE, 2002).
A fractura geológica do Alto Tâmega é a responsável pela origem destas
nascentes de águas minerais. De entre elas, é preciso distinguir as denominadas
“águas santas” (VERDELHO, 1993: 1) e as termas aproveitadas de Chaves,
Carvalhelhos (Boticas), Vidago (Chaves) e Pedras Salgadas (Vila Pouca de Aguiar).
As primeiras são nascentes abertas - como as de Vilarelho da Raia, Segirei e
Sandim e Vila Verde de Oura no concelho de Chaves, ou Sabroso de Aguiar no
concelho de Vila Pouca de Aguiar - que são utilizadas livremente pelas populações
locais. A sua existência é muitas vezes pouco divulgada e conhecida. Entre as
segundas, a exploração económica e especialmente turística é fundamental para
entender as mesmas, mas também a própria noção de termalismo, que define as
práticas terapêuticas realizadas com águas minero-medicinais para alívio de
doenças. A esta noção de termalismo é preciso conjugar hoje novas noções como a
de “termoludismo”, que define as práticas termais com fins principalmente
recreativos e de lazer. É sobre estas termas aproveitadas que focamos a nossa
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atenção neste trabalho, com o objectivo de avaliar o seu impacto no
desenvolvimento local.
As termas de Chaves são as únicas do Alto Tâmega onde as águas brotam com
73º C do fundo da terra, daí serem nomeadas “Caldas de Chaves”. Têm a sua
origem numas nascentes já bem documentadas na época romana. No entanto, a
câmara republicana de 1912 foi a primeira a adjudicar o seu aproveitamento
termal (MACHADO, 1994: 309) ao flaviense Cândido Sotto Maior. O fracasso do
projecto será ultrapassado com sucesso nos anos 50 do século XX (MACHADO,
1994: 309) quando a câmara municipal começa a recuperação das nascentes e a
construção do que hoje em dia é um moderno complexo termal. Uns anos mais
tarde, a presença desta energia geo-termal incentivou as autoridades a desviar
alguma água para um centro experimental de agricultura que abriram nos
arredores em colaboração com a UTAD e que está a dar resultados interessantes.
As termas de Vidago (Chaves) estão situadas a quinze quilómetros a sul de
Chaves, onde perto da zona de aproveitamento termal e terapêutico se encontra
uma unidade de engarrafamento desta água mineral, que depois é distribuída por
todo o país e lá fora com o nome duplo “Salus – Vidago”. As termas de Pedras
Salgadas (Vila Pouca de Aguiar) e as termas de Carvalhelhos (Boticas) também
juntam áreas de terapia balnear a outras de engarrafamento industrial das suas
águas, comercializadas internacionalmente com o nome da terra da sua origem. As
águas destas três termas são hipotermais. No entanto, têm as mesmas
características físico-químicas básicas que as de Chaves, o que é lógico, visto que
todas elas se encontram, como já dissemos, na mesma falha geológica: Verín
(Galiza) – Régua (Portugal). São águas hipossalinas, bicarbonatadas sódicas e
levemente fluoretadas. Por isso, convidam o mesmo tipo de paciente: doentes de
pele, doentes do aparelho digestivo ou urinário, doentes com alergias, ou pessoas
com osteartrose e transtornos afins, espondilose e artrite reumatóide/
poliartropatias inflamatórias.

3.2 - O termalismo no Ribeiro
Localizada na parte mais ocidental do distrito de Ourense, a “comarca” (micro-região) do Ribeiro é um dos grandes núcleos termais da Galiza. Conta com meia
dúzia de balneários, sem ter em conta as águas desaparecidas abaixo da barragem
de Castrelo de Minho. A qualidade da oferta balnear é irregular, pois só um dos
balneários oferece instalações modernas, enquanto que os outros precisam
urgentemente de mais atenção para evitar a sua queda.
As nascentes do Ribeiro brotam nas ribeiras do rio Miño, em terrenos
graníticos. Têm, em geral, um caudal abundante, com excepção das de Reza
(Arnoia). Segundo as temperaturas, as nascentes do Ribeiro são mesotermais
(entre 35 e 45º C) ou hipertermais (mais de 45º C). As nascentes mais importantes
do Ribeiro localizam-se em Castrelo de Miño, Cortegada, Prexigueiro, Laias, Berán
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e Reza (Arnoia). A composição das águas é sulfurada e alcalina, com pouco sal
dissolvo e um alto conteúdo em sílice.
O balneário de Arnoia, assentado num manancial conhecido e empregado no
local desde antigo, não tinha instalações até princípios dos anos 90, quando a
“Fundación San Rosendo” de “Cáritas Diocesanas” aí construiu um moderno
complexo hoteleiro-balneário-residencial, que foi inaugurado no ano 1995. O
edifício moderno, com a fachada principal face ao rio, divide-se em duas secções: o
hotel de três estrelas e o centro termal. A indicação mais importante deste centro
termal é o tratamento do stress e os tratamentos de beleza. Tradicionalmente
estas águas empregavam-se para beber, mas actualmente o complexo tem
modernos elementos bálneo-terapêuticos, como banheiras de aeromassagem,
diferentes tipos de duches, saunas, piscinas, etc.
Da mesma origem que o anterior é o balneário de Laias, no concelho de Cenlle.
Estas águas minerais foram utilizadas com toda a segurança desde a antiguidade,
pois a zona tem muitos vestígios de origem romana, entre os quais se destacam
restos de banhos romanos, chamados “Acquae Leae”. O seu uso prolongou-se ao
longo da Idade Média, porém não conhecemos quais as instalações que contava
inicialmente. A meados do século XIX, existiram várias banheiras de pedra, mas
no início do século XX edificou-se um balneário que ficou submerso pela barragem
de Castrelo de Miño nos anos 60. Para remediar esta falta de instalações, a
“Fundación San Rosende” inaugurou em Abril de 2001 a Vila Termal de Laias, que
conta com um hotel de três estrelas, semelhante em serviços ao de Arnoia, apesar
destas águas serem hipertermais (50º), muito indicadas para o tratamento do
reumatismo, doenças músculo-esqueléticas, doenças da pele e stress .
No concelho de Cortegada existe um balneário, situado a 400 metros da vila, na
ribeira do rio Miño. Desconhece-se a época do descobrimento destas águas
empregadas desde tempos pelos vizinhos para tomar banhos ao ar livre. A maior
dificuldade que experimenta é que as nascentes estão muito perto do rio e, deste
modo, as cheias que o rio tem no Inverno voltam a desfazer de novo as melhorias
feitas às infra-estruturas. É por isso que, apesar de serem consideradas umas das
melhores águas da Galiza, apresentam umas instalações muito pequenas. Na
actualidade, a concessão do balneário pertence à empresa Egatur (sociedade de
empresários galegos e portugueses), que abriu o balneário, completado por 6
quartos. De qualquer maneira, a criação de um moderno complexo balnear ao pé
das actuais instalações está em elaboração.
No concelho de Leiro encontramos outro balneário, o de Berán, também gerido
pela sociedade Egatur. A primeira referência histórica aparece num documento
testamenteiro no século XVII, que é citado em muitas publicações (BEDOYA, 1785;
RUBIO, 1855; TABOADA LEAL, 1877). As instalações respondem às
características de um pequeno balneário rural, com uma pequena casa de banho,
juntamente com sete pias e uma piscina exterior, tendo, além do mais, serviços
complementares como duches, guarda-roupas, etc. Este balneário não só nos
oferece uma paisagem natural excepcional nos seus arredores imediatos, mas
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também nos oferece as águas mais conhecidas da comarca do Ribeiro para o
tratamento das doenças da pele.
No concelho de Ribadavia está construído outro balneário, o de Prexigueiro, na
ribeira do rio Cerves, a pouca distância da desembocadura deste rio no rio Miño.
As referências mais antigas dele datam dos meados do século XVI, época na qual
as águas de Prexigueiro pertenciam ao mosteiro de “Santa María de Melón”, sendo
os séculos XVII e XVIII a época de maior fama deste balneário. Mais recentemente,
realizaram-se reformas profundas neste pequeno balneário rural que está, tal como
o de Berán, envolvido por uma grande beleza paisagística.

4 - A infra-estrutura
infra estrutura turística
4.1 - Os recursos turísticos no Alto Tâmega
Em primeiro lugar, queremos considerar aqui o alojamento turístico, que por
enquanto ainda não está intimamente ligado ao fenómeno do termalismo, mas que
tem de ser considerado como um importante recurso e potencial. O parque
hoteleiro de qualidade no Alto Tâmega é um dos melhores da Região Norte. A
Estalagem de Carvalhelhos tem 4 estrelas, tal como o Hotel Forte São Francisco
em Chaves e a Albergaria Aguiar da Pena em Vila Pouca de Aguiar, algo mais que
o suficiente para poder atrair ainda mais turistas. No entanto, a oferta hoteleira e
de alojamento é sobretudo em Chaves, fortemente presente nos arredores
imediatos das caldas: várias pensões e residências, hotéis com 1 ou 2 estrelas, tal
como quartos particulares alugados sem fiscalização e controlo. Este último
fenómeno constituí um complemento importante para a economia doméstica de
muitas famílias, o que no nosso ponto de vista, deverá ser estudado em pormenor
sob uma perspectiva de economia cultural. No quadro que se segue podemos
observar detalhadamente os tipos de alojamento hoteleiro:
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Quadro 5 - N.º de unidades hoteleiras (por tipo) e n.º de quartos no Alto Tâmega
(2001)
Tipo de
alojamento

Vila Pouca de
Boticas
Aguiar (Pedras
(Carvalhelhos)
Salgadas)
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
n.º
unidades quartos unidades quartos unidades quartos unidades quartos
Chaves
(cidade)

Chaves
(Vidago)

Hotel 5*
Hotel 4*
Hotel 3*

1

58

1

82

1

32

1

166

1

29

1

85

Hotel 2*

1

39

Hotel 1*
Estalagem (4*)

1

20

Albergaria (4*)

1

10

Residencial 3*
Residencial 2*

6

109
1

13

Residencial 1*
Hospedaria
Pensão 3*

1

13
1

16

2
41
1
23
Pensão 2*
TER
11
62
2
14
3
(quinta/casa)
1
20
TER (hotel)
Fonte: Elaboração pessoal de dados fornecidos pela DGT do Alto Tâmega e Barroso
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Não queríamos deixar de mencionar a existência de um parque de campismo
com 300 lugares, situado ao lado da estrada nacional entre Chaves e Vidago. Em
relação ao alojamento de tipo TER (turismo rural), apenas perto das termas de
Vidago não se pode praticar turismo no espaço rural. Pelo contrário, em Chaves a
oferta do tipo TER tem crescido significativamente nestes últimos anos. Aí 11
casas e quintas rurais oferecem 62 quartos (102 camas). O Hotel Rural Quinta de
Samaiões acrescenta 40 camas em 20 quartos. Isto dá para 2001, só neste sector,
uma capacidade de alojamento de 51830 pernoitadas em Chaves, 4380 em Vila
Pouca de Aguiar, e 11680 em Boticas (por ano). Em futuros estudos, pensamos que
é preciso estudar de mais perto a possível inter-relação entre este tipo de turismo
e o aproveitamento das termas.

4.2 - Os alojamentos turísticos no Ribeiro
Quando analisamos o alojamento turístico não podemos esquecer uma diferença
entre as duas zonas estudadas, nomeadamente que, na Galiza, os balneários
incorporam normalmente estabelecimentos hoteleiros. Acontece que os espanhóis
tendem a considerar o hotel e o balneário como uma unidade inseparável. A
explicação, em termos gerais, está motivada pela propriedade das águas, muitas
das quais estão em mãos de particulares ao contrário do que acontece em Portugal,
onde a propriedade é pública e onde à volta do balneário se situam os
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estabelecimentos hoteleiros e de restauração. No seguinte quadro podemos
observar detalhadamente os tipos de alojamento hoteleiro da “comarca” do Ribeiro.
Quadro 6 - N.º de unidades hoteleiras (por tipo) e n.º de quartos no Ribeiro (2001)

25

n.º
quartos

1

n.º
unidades

Hotel 3*
Hotel 2*

Ribadavia

n.º
quartos

Hotel 5*
Hotel 4*

Leiro
n.º
unidades

98

n.º
quartos

1

Cortegada
n.º
unidades

n.º
quartos

Cenlle
n.º
unidades

50

n.º
quartos

n.º
quartos

1

Avión
n.º
unidades

n.º
unidades

Arnoia
Tipo de
alojamento

1

13

4

36

1

10

1

3

Hotel 1*
Residencial 3*
Residencial 2*
Residencial 1*
Hospedaria
Pensão
TER
1
5
(quinta/pazo)
TER
6
25
1
(hotel/casa aldea)
Fonte: TURGALICIA. Guía de aloxamentos turísticos 2001

4

1

8

1

8

Ao lado do alojamento hoteleiro devemos ter em conta um parque de campismo
de 1ª categoria com 345 vagas e um edifício de apartamentos com 28 vagas, tudo
isto no concelho de Leiro. Reparamos igualmente que o hotel de 4* do mesmo
concelho de Leiro é um mosteiro do século XIII reabilitado e orientado para uma
procura de turismo histórico.

5 - A avaliação social do termalismo e o seu pote
potencial
ncial
turístico no Alto Tâmega e no Ribeiro
Relativamente ao perfil das pessoas que frequentam as termas (DUARTE, 2002)
distinguimos dois tipos: o aquista tradicional que vai às termas para se curar e os
visitantes - veraneantes fundamentalmente - que pretendem apenas gozar dos
serviços turísticos e lúdicos. Podemos dizer que tanto a legislação e as tradições do
termalismo português, como as da Galiza, estimulam a permanência e o sobrepeso
do primeiro perfil. Mas as tendências actuais mostram-nos que ao homem de hoje
em dia não lhe chegam os aspectos curativos das águas. Está cada vez mais
interessado no aspectos preventivos e lúdicos das mesmas. Ele quer manter a sua
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aparência corporal ou relaxar ou apenas divertir-se através do consumo dos
múltiplos serviços que as termas lhe podem oferecer, como saunas, banhos turcos,
terapias aeróbicas, aromaterapias, acupunctura, fangoterapias, dietética,
massagens, yoga, ... O aquista típico representa uma população bastante idosa, de
baixo nível sócio-profissional (operários, capatazes, pequenos patrões do comércio e
da indústria), de escolaridade muito limitada e com um reduzido nível de capital
cultural que se limitam a actividades de repouso uma vez por ano na zona termal
restrita e que tem poucas despesas na zona.
Os veraneantes, pelo contrário, têm na média 46 anos, uma condição
sóciocultural elevada (quadros médios e superiores da administração pública e do
sector privado), um nível de escolaridade avançado (universitário) e um forte
capital cultural. Os veraneantes querem tirar mais proveito da sua estadia perto
das águas, descobrindo a região envolvente, visitando exposições, ouvindo
concertos, etc., já que ganharam este hábito durante as outras férias que se
permitem durante o ano. A despesa de este segundo tipo de aquista é muito
superior ao primeiro, são pois “bons gastadores” (DUARTE, 2002).
Sabendo isso, percebemos logo porque é que Vidago e Pedras Salgadas do lado
português, e Arnoia e Berán, do lado galego já introduziram as necessárias
alterações aos balneários e à infra-estrutura hoteleira para conseguir mais
facilmente cativar a atenção deste cliente mais abastado. Até a Câmara de Chaves
têm a consciência que deveriam abrir os balneários a um público mais
diversificado e já planeou a criação de um verdadeiro centro lúdico. Mas, porque
em Portugal no mesmo balneário não se podem oferecer serviços curativos ao lado
de serviços lúdicos - como acontece na Galiza e na maior parte dos países europeus
- a concretização deste projecto municipal ainda não é para já.

6 - Conclusão
O trabalho feito deu-nos a plena consciência do facto de que os recursos
endógenos estudados, as águas termais do Alto Tâmega e do Ribeiro, são recursos
com um potencial enorme que podem ser aplicados de forma multi-facetada. Basta
mencionar, por exemplo, que a integração sã deste recurso no sistema produtivo
local exerce uma influência positiva sobre a conservação e o acréscimo do
património cultural e natural dos dois territórios. Por enquanto, este recurso pode
ser explorado - de uma maneira sustentável - ainda mais intensivamente. Com este
fim formulámos as seguintes sugestões:
−
um dos maiores problemas turísticos do Alto Tâmega e do Ribeiro é o de
encontrar os meios adequados para tornar os excursionistas em turistas e
aquistas, contribuindo desta maneira para um maior enriquecimento das
zonas estudadas. Até hoje, os turistas estrangeiros apenas passam pelas
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−

−

−

−

suas estradas para chegar ao seu destino turístico final onde passam as
suas férias. Dos nacionais, sabemos que continuam a preferir a praia e o
sol ao interior. Pensamos que diversificar a oferta termal deveria ser uma
aposta das duas micro-regiões para manter os turistas mais tempo;
constata-se um fraco desenvolvimento da oferta turística activa. É preciso
buscar muito antes de encontrar fornecedores deste tipo de serviços mesmo
quando não estão enraizados dentro da região (quando operam de fora).
Outra área aberta à exploração empresarial é a que alguns designam como
“empresa de percursos turísticos internos” (RIBEIRO, 2000: 23),
recomendamos igualmente criar circuitos transfronteiriços termais
seguindo uma política da “hidráulica dos fluxos” com a Galiza. É preciso
também abrir a oferta. Os portugueses do Alto Tâmega e os galegos podem
perfeitamente, como nós o fizemos, juntar-se a uma mesa à volta de um
trabalho preparativo bem feito para criar novos roteiros termais.
Observamos que, como em todos os desdobráveis turísticos, nem aparece
um mapa da situação geográfica do Alto Tâmega relativamente à
Península, mas tampouco da sua relação geográfica com a Galiza - com a
qual, no entanto, aumentaram os fluxos consideravelmente desde a
abertura da “autovia das Rías Baixas” em 1999. O Ribeiro continua mais
conhecido pelo seu vinho que pelos seus demais recursos turísticos;
os investigadores que analisaram a situação económica de Trás-os-Montes
e Alto Douro (em preparação do Fórum da iniciativa económica em Trás-os-Montes e Alto Douro) formularam umas propostas de negócios para
desenvolver melhor a região. Deram muita importância à questão das
termas e concluíram igualmente que uma legislação atrasada impede que
Portugal avance nos caminhos já explorados com êxito por outros países.
As termas têm de alargar, variar e modernizar a sua oferta na direcção de
tratamentos do corpo e da mente, já que ficou provado que a clientela
interessada apresenta um perfil sócio-económico (que claramente indicia
um considerável poder aquisitivo) que garante boas perspectivas de
rentabilidade de tais projectos inovadores (RIBEIRO, 2000: 25-29),
sabendo que no Alto Tâmega as termas são exploradas para curar doentes,
como é que pessoas que não se submetem a um exame médico para serem
receitados tratamentos específicos, podem aproveitar destas águas? Pois...
O acesso ao próprio recinto dos tratamentos costuma apenas ser autorizado
aos aquistas. Isto implica que a maior parte da população (local) não possa
imaginar sequer as cabinas de tratamento, o instrumentário utilizado, as
piscinas, ... No entanto, (respeitando um certo horário e nem sempre
durante todo o ano) qualquer pessoa pode dirigir-se ao buvete e pedir um
copo de água grátis. Os parques envolventes estão também sempre abertos
ao público em geral. Nos hotéis mais próximos qualquer um pode nas
calmas tomar um chá ou outra coisa. Em Carvalhelhos pode ser encomenda
uma visita à empresa de engarrafamento. Os concertos organizados na
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−

−

−

−

época balnear pelos donos do Vidago Palace também podem ser ouvidos por
passantes;
achamos que vale a pena abrir mais unidades de TER no contexto das duas
micro-regiões, o Alto Tâmega e o Ribeiro, sempre que se crie uma ligação
com o turismo termal e cultural da zona, seguindo uma “técnica pinball” de
conexão entre vários pólos turísticos, oferecendo um ambiente familiar e
natural perto das estâncias de cura;
de acordo com o secretário geral da ADRAT, para uma melhor exploração
turística e económica do Alto Tâmega, haveria que inventariar todas as
nascentes da zona, criar circuitos, assinalar devidamente cada uma e
explorar racionalmente cada nascente termal (MACHADO MONTALVÃO,
2002),
o potencial turístico das termas do Alto Tâmega e do Ribeiro é muito
grande. Pensamos que o número de aquistas pode aumentar, mas - mais
uma vez - para isso precisávamos de desenvolver o “termoludismo”, o que
aumentaria exponencialmente o número de utilizadores das termas, o
número de empregos, e a riqueza indirecta gerada. Acerca deste último
assunto, pensamos que as termas são um elemento de atracção turística
fundamental para as duas zonas, mas também de reforço para o
desenvolvimento do turismo em espaço rural. Ao mesmo tempo, da
perspectiva do desenvolvimento local, as termas são um recurso endógeno
que possibilita uma distribuição equitativa da riqueza, contribuindo para
os equilíbrios sociais e territoriais;
achamos - para terminar - que todas as termas estudadas deveriam apostar
mais a sério na divulgação da sua existência e da sua oferta através dos
meios de comunicação mais modernos, nomeadamente da internet.
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Turismo no espaço rural brasileiro e
desenvolvimento regional: o caso de
Minas Gerais
Andreia Maria Roque * ; Edgard Alencar **

Resumo
Este trabalho, concluído em 2001, buscou identificar a trajetória das atividades
turísticas no espaço rural brasileiro, em especial no estado de Minas Gerais,
considerando suas diferentes modalidades, seu processo de construção e
desenvolvimento, além do inter-relacionamento com valores e tradições que regem
a cultura rural. Procurou-se realizar a análise por meio de reconhecimento do
processo de construção do espaço rural e do estudo sobre os anseio das populações
concentradas nos grandes centros urbanos, que voltam ao campo para
experimentar uma sensação de acolhimento. A abordagem do problema de pesquisa
foi de natureza qualitativa e quantitativa. A análise dos resultados confirmou que
atividades turísticas estão inseridas na realidade do espaço rural brasileiro, que
existem diferentes terminologias adotadas para diferentes realidades turísticas no
campo tais como hotel-fazenda, fazenda-hotel, turismo de campo, entre outras, e
que estas não abordam necessariamente a mesma modalidade de atividades.
Existem atividades turísticas no espaço rural que não interagem com as tradições
rurais ou mesmo com as produções agropecuárias cotidianas, mas que, em Minas
Gerais, há a peculiaridade da coexistência entre o turismo e atividades produtivas
agropecuárias. Os dados deste estudo permitiram a formulação de sugestões para
as agências públicas e privadas que atua com turismo no espaço rural tais como: 1)
estabelecimento de critérios para a identificação das diferentes formas de
atividades turísticas; 2) priorização de ações em favor das atividades
comprometidas com a produção agropecuária e promoção do patrimônio cultural e
natural da sociedade rural; 3) desenvolvimento de estudos para a construção de
uma legislação que contemple as especificidades do turismo rural.Um caminho que
nos parece particularmente profícuo nessa discussão é a necessidade de articulação
entre os diversos atores sociais envolvidos nesta realidade e recomenda-se que seja
criada uma Organização Nacional de Turismo Rural, com a participação de
representantes de diversas entidades representativas, visando à análise e
planejamento da realidade, articulação, integração e apoio institucional, regidos
pelos princípios de valorização regional, cultural e nacional.
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1 - Introdução
O termo “turismo” tem sua origem no radical tour do latim, oriundo do
substantivo tornus do verbo tornare , cujo significado é de giro e volta. No mundo
moderno, o fenômeno turístico apresenta-se diretamente relacionado a economia,
viagens, reconhecimento de novas realidades, necessidade de descanso e lazer,
alcançando, nos últimos anos, fantásticos índices de crescimento e otimizando
diferentes espaços, como os naturais e rurais.
Ao contrário do que muitos possam imaginar, é possível reconhecer atividades
turísticas em espaços rurais desde a antigüidade. Porém, o reconhecimento delas
como atividades produtivas, complementares às tradicionais atividades
agropecuárias e geradoras de renda para o meio rural, aconteceu em decorrência
dos primeiros resultados obtidos nos estudos sobre as transformações que
envolveram o mundo rural nas últimas décadas.
Os primeiros trabalhos específicos referentes às atividades turísticas nos
espaços rurais surgiram na década de 1980 e foram feitos por MORMONT (1980),
RAMBAUD (1980), os quais contribuíram para a percepção do processo de
desenvolvimento dessas atividades. No Brasil, os primeiros estudos foram feitos
pela EMBRATUR (1994) e ZIMMERMANN e CASTRO (1996), que sinalizavam
para a dinâmica e identidade das atividades turísticas em nossos espaços rurais.
Diante da percepção do processo em curso, esse estudo propôs traçar, dentro de
uma dimensão de tempo, espaço, história, memória e territorialidade, a identidade
e tradições do espaço rural brasileiro, suas redes de relações sociais, valores, inter-relacionamento com as atividades turísticas e reconhecimento do potencial de
desenvolvimento regional destas atividades.
Procurou-se identificar tradições que regem a vida rural brasileira; analisar se
a sua manutenção é condição fundamental para o desenvolvimento das atividades
turísticas no campo ou empecilho; verificar se as atividades turísticas no espaço
rural apresentam-se como alternativas econômicas para o desenvolvimento
regional e verificar a possibilidade de coexistência entre atividades produtivas
agropecuárias e turísticas.
Os estudos concentraram-se no estado de Minas Gerais, na mesorregião sul e
sudoeste. Terra esta encantadora e misteriosa, que esconde atrás de suas
montanhas não mais o ouro pelo qual os desbravadores adentraram pelas “Gerais”,
mas sim sua tradição. Tradição essa resgatada no sabor de seus quitutes, na
beleza de sua música, no borbulhar de seus “causos”, nas histórias do imaginário
popular, nos seus rios e cachoeiras, na opulência de suas fazendas, na diversidade
cultural de sua gente.
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2 - Turismo no espaço rural:
rural um complexo fenômeno a
ser reconhecido
As atividades turísticas no espaço rural têm ganho, nos últimos anos, grande
dimensão econômica e social, envolvendo diferentes atores, demonstrando novos
valores e projetando-se como tema de interesse e objeto de pesquisa dos mais
variados.
A dificuldade de reconhecer as atividades turísticas no espaço rural tem origem
na própria dificuldade de interpretar o turismo e o espaço rural e na identificação
das diversas formas de como se apresentam. Este trabalho tentará resgatar parte
desta discussão teórica envolvendo conceitos de turismo, de espaços e das
atividades turísticas nos espaços rurais, objetivando delinear e facilitar o processo
de identificação das atividades turísticas rurais, segundo a realidade e conceitos
nacional.

2.1 - Uma breve abordagem do turismo
Viajar para lugares distantes, reconhecer novas terras, diferentes povos e
culturas são atividades que remontam à antigüidade. Segundo Robert McInttosh,
citado por IGNARRA (1999), as viagens de visitação como parte do movimento
turístico surgiram com os babilônios por volta de 4000 a.c. Mil anos depois, o Egito
já recebia turistas para o reconhecimento de sua cultura e arquitetura.
Têm-se notícias, já no século XVIII, de jovens aristocratas ingleses que faziam
longas viagens de estudo, o “ grand tour”, repleto de atrativos prazerosos. Todavia,
foi no início do século XIX, no período de formação da sociedade capitalista, que o
turismo foi reconhecido como atividade econômica e rentável, diretamente
relacionada ao desenvolvimento tecnológico e a produtividade.
Nesta fase, o turismo era uma atividade voltada para a elite, símbolo de status
social e produto do desejo da maioria da população. Foi somente no fim do século
XIX, no período de desenvolvimento industrial, do trabalho remunerado e das
férias obrigatórias, a classe média passou a participar das atividades turísticas.
Já, na primeira metade do século XX, esta participação efetivou-se e as viagens, o
lazer e o ócio transformam-se em necessidades básicas dos indivíduo, independente
de sua classe.
As primeiras interpretações e conceituações que referenciam a atividade
turística, como é reconhecida nos dias modernos, surgiram após 1930, na
Faculdade de Economia de Berlim, quando foi criado o primeiro “Centro de
Pesquisas Turísticas”. Seu objetivo eram os de analisar e conceituar o turismo sob
o ponto de vista econômico, reconhecendo seus bens de consumo, serviços,
dispositivos legais, normatizações e capacitação da mão-de-obra.
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2.2 - Uma breve abordagem do espaço rural
Foram os etnógrafos e sociólogos da Escola de Chicago, no princípio dos anos
1920, que iniciaram estudos de reconhecimento dos espaços. Eles privilegiaram as
diferenças conceituais e consideraram os espaços rurais como sinônimo do campo
bucólico e límpido apoiado no ideal imaginário das verdejantes campinas, e os
espaços urbano, sinônimos de cidade industrial e caótica.
Pressupõem-se, na atualidade, que, para se proceder ao reconhecimento dos
espaços, rurais ou urbanos, é necessário focalizar os processos de integração entre
eles, pois, segundo VEIGA (2000: p. 1), não se pode separar ou tornar
independente o rural do urbano ou vice-versa: “... não existe desenvolvimento
urbano independente do desenvolvimento rural, tanto quanto não pode existir um
desenvolvimento agrícola que dispense o desenvolvimento comercial industrial”.
Os espaços já foram analisados por várias correntes teóricas como a dicotômica,
a abordagem de inter-relações entre espaços e a oposição dicotômica ou continuum .
A dicotomia clássica apresentada nas abordagens da economia e sociologia rural,
tem Karl Marx como um de seus percursores. Em várias passagens de sua obra
“ Formação Econômica Pré - Capitalista ”, Marx delimita a realidade do espaço
urbano como categoria espacial e em constante oposição com a realidade de outra
diferenciada categoria espacial, o rural.
Posteriormente às idéias defendidas por MARX (1985), muitos foram os autores
que optaram por uma abordagem das inter-relações entre os espaços rurais e
urbanos sob a ótica dicotômica, associando ao rural conceitos como os de caipira,
caboclo, matuto, agrícola e atrasado e o urbano ao industrial e moderno e
conceituando realidades empiricamente distintas e definidas. Normalmente, uma
como negação a outra.
Com o desenvolvimento tecnológico, tornou-se cada vez mais difícil delimitar
fronteiras claras entre espaços e a discussão sobre o esvaziamento do sentido da
dicotomia rural-urbana ganhou elementos nas visões de CARDOSO (1998) e
CARNEIRO (1997), dando vazão à vertente teórica, nomeada por MENDRAS (1959)
como continuum. Esta vislumbrava a “urbanização do mundo”, as diferenças entre
espaços, diluídas e não mais centradas nas diferenças e nos contrastes,
transformando-as em uma massa compacta, tendo como únicas diferencias
possíveis os sistema de produção e seus produtos finais.
Surgiu posteriormente a vertente teórica citada por CARNEIRO (1997). Ela
propõe uma perspectiva investigativa centrada na realidade e complexidade, nos
limites imprecisos e na ambivalência do processo de desenvolvimento de espaços.
Essa visão surge em contraposição às leituras tradicionais da visão dicotômica e do
continnum, que transformam as categorias espaciais rurais e urbanas em
categorias simbólicas que foram construídas com base em representações sociais e
culturais.
Quando, neste estudo, propôs-se analisar as atividades turísticas no espaço
rural, procurou-se reconhecer verdades voltadas para as categorias simbólicas que
envolvem a realidade do rural. Mas, para fins de identificação local ou regional,
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procurou-se adotar conceitos que facilitem o reconhecimento dos espaços Mas, para
fins de identificação regional, procurou-se adotar conceitos como os referendados
por KELLER (1993: p. 55), que facilitam o reconhecimento da área a ser analisada:
“Uma zona de escassa densidade de população, de poucas moradias e que tem uma
economia baseada na produção de bens poucos variados procedentes de recursos
naturais e situados em lugares longes ou afastados”.
São também utilizados os conceitos adotados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, que estabelecem:
−
“Área urbanizada (meio urbano): a área legalmente definida como urbana é
aquela caracterizada por construções, arruamentos e intensa ocupação
humana; afetada por transformações decorrentes do desenvolvimento
urbano e aquela reservada a expansão urbana.
−
Área não urbanizada:
urbanizada a área legalmente definida como urbana, mas
caracterizada por ocupação predominantemente de caráter rural .
−
Área urbana isolada:
isolada aquela definida por lei municipal e separada da sede
municipal ou distrital por área rural ou por um outro limite legal.
−
Zona rural:
rural área externa ao perímetro urbano
−
Zona rural, exclusive aglomerado rural:
rural área externa ao perímetro urbano,
exclusive as áreas de aglomerado rural
−
Aglomerado rural:
rural toda localidade situada em área legalmente definida
como rural, caracterizada por um conjunto de edificações permanentes e
adjacentes, formando área continuamente construída, com arruamentos
reconhecíveis ou dispostos ao longo de uma via de comunicação.
−
Aglomerado rural – núcleo:
núcleo localidade que tem a característica definidora
de aglomerado rural isolado e possui pelo menos um estabelecimento
comercial de bens de consumo freqüente e dois dos seguintes serviços e
equipamentos: um estabelecimento de ensino de primeiro grau, de primeira
a quarta série, em funcionamento regular; um posto de saúde com
atendimento regular e um templo religioso de qualquer credo para atender
aos moradores do aglomerado e/ou áreas rurais próximas. Corresponde a
um aglomerado sem caráter privado ou empresarial, ou que não esteja
vinculado a um único proprietário do solo e cujos moradores exerçam
atividades econômicas, quer primárias, terciárias ou mesmo secundárias,
na própria localidade ou fora dela.
−
Aglomerado rural - outros aglomerados:
aglomerados localidade sem caráter privado ou
empresarial que possui a característica definidora de aglomerado rural
isolado e não dispõe, no todo ou em parte, dos serviços ou equipamentos
para o povoado.”
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2.3 - Uma breve abordagem do turismo no espaço rural (TER)
Observa-se que as atividades de visitação e lazer no espaço rural, como outras
formas de turismo, remontam à antigüidade, quando imperadores e guerreiros
refugiavam-se nos campos, fugindo do cotidiano da grande Roma.
Na Idade Média, os nobres retornavam ao campo, mesmo que temporariamente,
à procura do descanso e lazer. Após a Revolução Industrial, que influenciou o
processo migratório da população rural para os centros urbanos, muitas pessoas
mantiveram o hábito de visitar familiares e amigos no campo, à procura de
vivenciar realidades distantes do cotidiano urbano. Mas, a origem de atividades
turísticas no espaço rural, como estratégia de reprodução socio-econômica para o
meio, segundo ARMAND SCHOPPNER, citado por OPPERMANN (1995: p. 86),
surgiu há aproximadamente 150 anos, na Alemanha. Lá, as fazendas recebiam
visitantes no período das férias escolares, ofertando acomodações mais econômicas
e a convivência com o cotidiano produtivo.
Nos últimos anos, a atividade vem alcançando fantásticos índices de
crescimento, sendo possível reconhecer uma multiplicidade de formas de fazer
turismo nos espaços rurais. Algumas estão diretamente envolvidas com o cotidiano
agropecuário, voltadas para a valorização do campo e reconhecimento da cultura
local. Outras, como os grandes empreendimentos hoteleiros nas famosas estações
de esqui e grandes ressorts , utilizam o rural somente como espaço físico para sua
implantação e não interagem com a realidade local.

2.4 - Conceituando o TER e suas modalidades
É possível reconhecer, na literatura sobre as atividades turísticas nos espaços
rurais, uma grande diversidade de conceitos e terminologias, bem como diferentes
concepções e interpretações. Vários autores como SILVA et al . (1998) e KNIGT
(1996), interpretam o turismo no espaço rural como sendo uma atividade que
abarca toda e qualquer forma de turismo nesse espaço, com atrações peculiares a
cada uma. Todavia, não são necessariamente voltadas para o cotidiano
agropecuário, conforme relatos que seguem:
−
“Às vezes o turismo no espaço rural japonês pode ser tipicamente urbano
em sua forma, apesar de estar localizado no meio rural” (KNIGT, 1996:
p. 35);
−
“a denominação de turismo em áreas rurais para englobar não apenas
aquelas atividades de serviços não agrícolas que vem se desenvolvendo no
interior das propriedades rurais, tradicionalmente denominadas de turismo
rural ou agroturismo termos esses que serão utilizados como sinônimos,
mas também aquelas atividades de lazer realizadas no meio rural,
denominadas de turismo ecológico ou ecoturismo, o turismo de negócios, o
turismo de saúde, etc.” (SILVA et al ., 1998: p. 14).
As diferentes formas de se fazer turismo no espaço rural podem ser
classificadas com base nos valores inerentes a cada uma delas como suas
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diferentes motivações, oportunidades, necessidades e disponibilidade de produtos a
serem ofertados. Entre elas, podem-se citar o turismo rural, turismo ecológico ou
ecoturismo, turismo cultural, turismo religioso, turismo esportivo entre outros. Em
determinadas situações, estas formas podem interagir entre si, complementarem-se ou serem identificadas isoladamente, dependendo da realidade local (Figura 1).
Figura 1 - Modalidades das atividades de turismo no espaço rural (TER)
TURISMO NO ESPAÇO RURAL

TURISMO
CULTURAL

TURISMO
ECOLÓGICO

TURISMO
ESPORTIVO

TURISMO
RURAL

OUTROS

O turismo rural (TR), no Brasil, apresenta-se como uma das possíveis
modalidades turísticas nos espaços rurais produtivos, os elementos que compõem
sua oferta são as atividades agropecuárias, a cultura do povo do campo e suas
tradições, o alojamento nas propriedades rurais, entre outras. Erroneamente,
muitos utilizam o TR como sinônimo de TER, pois toda a forma de TR é uma
atividade turística no espaço rural, mas nem toda forma de TER, segue os moldes
do turismo rural, podendo ter características tipicamente urbanas. Podendo se
considerar, que o universo do turismo rural encontra-se inserido dentro do
universo do turismo no espaço rural, mas não pode ser considerado como a
totalidade representativa deste universo
Esta realidade pode ser representada figurativamente por dois anéis
concêntricos, o TER e TR, demonstrando suas correlações onde encontram-se
sobrepostos e suas diferenciações nas outras áreas (Figura 2).
Figura 2 – Representação gráfica do universo do TER e do TR no Brasil

TER
TR

O que diferencia a oferta do TR das outras formas de turismo nos espaços
rurais é a preocupação de ofertar aos visitantes um contato único que permita a
inserção no meio rural físico e humano, integrando-se a hábitos e crenças regionais
essencialmente rurais. Autores como MORMONT (1980), ZIMMERMANN (1996),
conceituam o TR da seguinte forma:
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−

“Turismo Rural é um segmento do turismo desenvolvido em áreas rurais
produtivas, relacionado com os alojamentos na sede da propriedade
(adaptada) ou em edificações apropriadas (pousadas) nas quais o turista
participa das diferentes atividades agropecuárias desenvolvidas nestes
espaços, quer como lazer ou aprendizado. Deve ser incluída nesta
modalidade, a oferta de produtos naturais de origem” (ZIMMERMMANN,
1996: p. 2);
−
“tem a particulariadade de uma parte do produto turístico ser a própria
ruralidade: a sua cultura, o seu modo de vida, as suas paisagens ...”
(MORMON, 1980: p. 283).
Segundo ZIMMERMANN (1996), os princípios que regem o turismo rural são o
atendimento familiar, a preservação das raízes, a harmonia e sustentabilidade
ambiental, a autenticidade de identidade, a qualidade do produto e o envolvimento
da comunidade local. Contudo, mesmo seguindo estes princípios que norteiam o
TR, existem diferentes inter-relacionamentos entre eles, o que potencializa
diversas formas de TR, classificadas segundo o produto turístico ofertado,
denominadas de submodalidades do TR. Entre elas podemos citar o agroturismo,
hotel-fazenda, fazenda-hotel, pousada-rural, colônias de férias rurais, entre
outros, que podem interagir entre si, complementarem-se ou serem identificados
isoladamente, dependendo da realidade local (Figura 3).
Figura 3 – Submodalidades das atividades de TR no Brasil
TURISMO RURAL
(TR)

Agroturismo

Hotel
fazenda

Fazenda
hotel

Pousada
rural

Outros

3 - O Brasil no cenário do turismo no espaço rural
As atividades turísticas no espaço rural brasileiro começaram a se desenvolver
há aproximadamente 20 anos e ainda confundem-se em seus múltiplos conceitos.
Voltada principalmente para a realidade do campo, com suas tradições e culturas,
também é denominado de turismo rural, turismo de interior, turismo alternativo,
endógeno, turismo verde e turismo de campo.
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Apresenta várias modalidades e diferentes possibilidades de integração com as
práticas agropecuárias cotidianas, com a criação de animais silvestres como o
javali, capivara, avestruz, aves exóticas, atividades esportivas, culturais,
medicinais, ou mesmo voltadas para práticas tipicamente urbanas.
Tem-se notícia, no início dos anos 1980, em Lages, Santa Catarina, dos
primeiros empreendimentos turísticos do TER no Brasil. Aquela cidade foi
batizada de “Capital Nacional do Turismo Rural”, pois foi onde surgiram os
primeiros empreendimentos turísticos rurais, em resposta às dificuldades
financeiras enfrentadas por produtores rurais da região. Em um primeiro
momento, a Fazenda Pedras Brancas, pioneira na atividade, recepcionava turistas
ofertando algumas atividades lúdicas relacionadas ao cotidiano da fazenda. Neste
“dia de campo”, o visitante era recepcionado pela manhã, permanecendo até o
anoitecer, participando da tosa das ovelhas, do plantio e da colheita.
Outras iniciativas se multiplicaram rapidamente e, num segundo momento,
fazendas como a do Barreiro e Boqueirão começaram a ofertar hospedagem, além
do dia de campo. No fim do anos 1980, em São Paulo, na região de Mococa, um
grupo de proprietários se reuniu e construiu um produto turístico formado por 15
antigas fazendas da região, ofertando cavalgas, hospedagem e gastronomia típica.
Tem-se notícia, em 1991, do primeiro empreendimento turístico no espaço rural
mineiro, na Fazenda do Engenho, em Carrancas. Em 1993, o TER passa a ser
também desenvolvido em Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, propagando-se
rapidamente pelo país
O Rio Grande do Sul, é um estado que prima pela preservação de suas tradições
culturais. O governo adotou uma política de desenvolvimento e fomento do TER,
que vem apoiando a atividade, criando rotas rurais com o objetivo de reunir
propriedades e municípios próximos pela valorização do produto local (p. ex: uva e
vinho) ou de uma característica marcante (p. ex: colonização italiana) e apoiando o
surgimento das “fazendas-pousadas”, na região pecuarista da Campanha Gaúcha.
Naquele estado, já existe uma associação representativa constituída, a AGATUR
(Associação Gaúcha de Turismo Rural e Ecológico).
Santa Catarina, o berço das atividades turísticas nos espaços rurais no Brasil,
possui atualmente cerca de 1.200 leitos rurais, assim distribuídos: 80% no Planalto
Serrano; 5% no Vale do Itajaí e os 15% restantes espalhados pelas demais regiões.
Neste estado, foi criada a ABRATURR (Associação Brasileira de Atividades do
Turismo Rural), inicialmente como associação representativa dos empreendedores
do turismo de Lages-SC, hoje atuando em âmbito nacional.
O Paraná encontra-se em fase de estruturação das atividades turísticas no
espaço rural, sendo possível identificar alguns empreendimentos isolados, como no
município de Castro. Em São Paulo, o fortalecimento do turismo em áreas rurais,
especificamente do TR, aconteceu depois de 1996, por meio do programa de
fomento “Volta ao Campo” do SEBRAE. Mas, antes já existiam alguns
empreendimentos espalhados pelo Vale do Paraíba e na região de Mococa.
Atualmente, é possível verificar atividades voltadas para o cotidiano do campo em
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áreas de proteção ambiental (APA). Em Sousas e Joaquim Egídio, em Campinas,
ativaram-se projetos voltados para o reconhecimento pelos turistas do cotidiano
agropecuário das propriedades nelas inseridas e em municípios, como Amparo e
São José do Barreiro, com belas e antigas fazendas, aptas para a implantação de
programas de turismo.
Existe também o Roteiro das Terras, composto pelos municípios de Araraquara,
Descalvado e Porto Ferreira, com suas belas e tradicionais fazendas, plantações de
cana-de-açúcar e laranja, oferecendo ao turista, hospedagem, esportes e lazer e o
Roteiro Agrícola na região de Marília, ambos formatados pela Coordenadoria de
Turismo da Secretaria de Esportes e Turismo do Estado.
Minas Gerais é o estado brasileiro que detém o maior número de
empreendimentos voltados para atividades turísticas no espaço rural. Oferecendo
um produto voltado para a tradição agropecuária, enriquecido pela arquitetura de
suas antigas fazendas igrejas e monumentos, serras, cachoeiras e muitos outros
atrativos que disponibilizam um grande número de opções. Em diversos
municípios, como Maria da Fé, Cruzília, Extrema, Santana dos Montes,
Jaboticatubas, Tiradentes, Barbacena, Divinópolis, Itapecerica, Carandaí,
Congonhas, Ravena, Pedro Leopoldo, Itapeva e Delfim Moreira, podem ser
encontrados vários empreendimentos, ofertando diferentes produtos turísticos tais
como o cotidiano agropecuário, cavalgada ecológica, grandes empreendimentos
voltados para convenções, estética e lazer. Contudo, nos grandes empreendimentos
hoteleiros, a realidade e cotidiano do campo são oferecidos apenas como mais um
produto turístico. Em Minas já existem algumas associações representativas do
TER, como a AMETUR (Associação Mineira de Turismo Rural) e a Astral
(Associação Sulmineira de Turismo Rural), entre outras.
Em Pernambuco, há cerca de cinco anos, surgiram os primeiros
empreendimentos, no município de Garanhuns. Atualmente, está sendo implantado
o “Roteiro dos Engenhos”, que congrega algumas antigas propriedades agrícolas,
com bela arquitetura, produtoras de cana-de-açúcar e aguardente.
O Espírito Santo apresenta especial aptidão para as atividades turísticas no
espaço rural voltadas para a valorização do cotidiano produtivo das propriedades
agrícolas, principalmente nos municípios de Afonso Cláudio, Venda Nova do
Imigrante. Neste Estado, existe uma associação representativa constituída, a
AGROTUR e uma proposta governamental para o fomento da atividade,
denominada “Proposta Piloto do Programa do Agroturismo”, desde 1990 e o Rio de
Janeiro apresenta um grande potencial para a atividade turística no espaço rural,
graças à rica tradição regional, belezas naturais e antigas fazendas. Este conjunto
propicia ao turista momentos de descanso, lazer e reconhecimento do cotidiano das
propriedades, principalmente nas regiões serranas, como no município de Nova
Friburgo na região serrana e em Vassouras, onde existe a “Rota do Café”.
Nesse estado não existe nenhuma associação representativa ou política de apoio
ao desenvolvimento das atividades turísticas no espaço rural.
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No Mato Grosso do Sul, desenvolvem-se atividades voltadas à visitação
ecológica e ambiental nas regiões próximas a Campo Grande e o Pantanal, em
propriedades rurais particulares, que oferecem hospedagem, alimentação,
programas de pesca, “tours” a cavalos ou de carro, safáris fotográficos, churrascos
tipo pantaneiro e excursões pela mata. Nesse estado, existe a Sociedade Guaikurú
de Desenvolvimento Para o Turismo Rural, em Campo Grande.
Na Bahia, a partir de 1999, o SEBRAE, em parceria com o governo do Estado e
universidades estaduais, vem promovendo alguns planos de desenvolvimento
regional. Entre eles, a “Rota do Cacau”, que congrega alguns municípios
cacaueiros, com antigas fazendas de grande beleza e riqueza arquitetônica,
proporcionando ao turista, hospedagem, alimentação, dia de campo e lazer. É
possível reconhecer atividades de TER, nas regiões de Ilhéus, Itabuna, Chapada
Diamantina e na periferia de Salvador.
Nos estados de Goiás, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Amazonas,
existem alguns empreendimentos voltados para o TER, tanto para o TR, como para
outras modalidades. Contudo, não há políticas de incentivo ou propostas
significativas, pelo menos até 1999, data em que estas informações foram
coletadas.
No Distrito Federal, na periferia de Brasília, existem restaurantes rurais e
propriedades que oferecem ao turista a oportunidade de passar o dia na roça,
conhecer o cotidiano produtivo e comprar os produtos regionais. Tais
empreendimentos têm o apoio do SEBRAE e do Sindicato Rural.

3.1 - Minas Gerais:
Gerais respostas aos nossos por quês
Com base na análise dos fatos históricos e demais dados coletados, reconhece-se
que o espaço rural mineiro, tradicionalmente tem na produção agropecuária, sua
principal atividade econômica, desde o processo de sua formação.
As primeiras propriedades rurais produtivas datam do século XVII, descritas
nos relatos de SAINT-HILAIRE (1974), “o grande viajante das Gerais”, como
pequenas propriedades rurais isoladas, que cultivavam arroz, feijão e mandioca
para sobrevivência ou voltadas para pecuária de corte e leite, que abasteciam o
entorno e sesmarias do Rio de Janeiro e São Paulo. Já no século XIX, a região
tinha quase a totalidade de sua área rural voltada para o cultivo do café,
inicialmente com a produção destinada para o consumo da propriedade, ampliando-se paulatinamente para o atendimento da demanda local e demanda
internacional.
Entretanto, analisando a dinâmica de ocupação da população rural mineira,
principalmente da região sul e sudoeste, mesmo com o cotidiano tão voltado para a
realidade agropecuária, observam-se elevados índices de ocupação não-agrícola.
Muitos dos membros da unidade familiar, a forma mais representativa da
estrutura agrária da região, ocupam-se não só dos serviços agropecuários, mas de
outras atividades produtivas, como identificado no relato que se segue:
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“Eu comecei fazendo farinha de mandioca. Embalava e vendia. Depois, eu
resolvi fazer doce que também embalava e vendia diretamente. Agora eu estou
tentando trazer meu consumidor para dentro da propriedade. Tem muita gente que
gosta de ver aqueles tachos enormes de doce cozinhando, a goiaba sendo colhida e
amassada” (Entrevistado D – Proprietário rural).
Entre todas as novas atividades produtivas desenvolvidas no local analisado,
aquelas voltadas para o lazer e o turismo vêm despontando como nova realidade. É
possível comprovar tal fato em vários depoimentos coletados durante esta
pesquisa.
“Durante muitos anos, eu fui ao campo como extensionista e via planta, vaca,
tratores e colheitadeiras. De uns anos para cá, estou vendo turista, abrindo
pesque-pague. No começo, achei muito estranho, hoje estou procurando entender
este novo momento ...” (Entrevistada A- técnica).

3.2 - Origem do TER no sul e sudoeste mineiro:
mineiro o estudo de caso
Tem-se notícia de empreendimentos turísticos em propriedades rurais da região
há aproximadamente 15 anos, quando fazendas tradicionais abriram suas
porteiras, inicialmente para a visitação e, posteriormente, para o pouso, conforme
os relato a seguir: “Eu comecei há uns 15 anos, quando eu recebi um moço, que
hoje não é mais nem hóspede e sim amigo” (Entrevistado A- Proprietário rural).
Não se sabe ao certo se já existia alguma movimentação turística antes deste
período, mas alguns registros históricos permitem resgatar a predisposição
regional para tal.
Em tempos passados, quando os primeiros desbravadores chegaram às terras do
“Sul da Gerais”, eles as consideraram local propício para o pouso de grandes
expedições que iam para os sertões. Não só pela posição geográfica estratégica,
mas também por ser uma localidade de rara beleza, rica em fauna e flora, com
abundância de alimento e água (SAINT-HILAIRE, 1974). Entretanto, dados
coletados nesta pesquisa indicam que o movimento turístico rural tomou impulso
nos últimos anos, com um grande percentual de empreendimentos turísticos
apresentando-se em estágio de implantação.

3.2.1 - Como foi introduzido o TER, e quem foram seus percu
percursores
rsores
Outro aspecto que merece consideração diz respeito a como foi introduzida a
atividade turística no espaço rural do sul/sudoeste mineiro e quem foram seus
percursores.
Conta-se que alguns produtores rurais da região, à procura de soluções que lhes
permitissem enfrentar os problemas vivenciados pelo seu cotidiano produtivo como
o aumento do custo de produção, a queda dos preços agrícolas, a migração de mão-de-obra para centros urbanos, entre outros, reconheceram nas atividades
turísticas uma possibilidade a ser considerada.
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Eles foram inspirados nos resultados alcançados por alguns empreendimentos
turísticos em tradicionais fazendas no interior paulista, principalmente na região
de Mocóca, que surgiram no início da década de 1980. Alguns dos proprietários
rurais da região em estudo implantaram os primeiros empreendimentos turísticos
em suas terras e transformaram-se assim nos pioneiros e visionários do turismo na
região. Inicialmente, as idéias destes pioneiros foram vistas com desconfiança.
Todavia, mais tarde, constituíram experiências fundamentais para o
desenvolvimento do TER.
É interessante ressaltar que todas as propriedades rurais que transformaram-se em propriedades pioneiras das atividades turísticas eram voltadas
exclusivamente para a produção agropecuária e administradas pela família.

3.2.2 - Modelo adotado
Ao analisar as atividades turísticas no espaço rural do sul e sudoeste de Minas
Gerais, pode-se identificar que o modelo adotado nesta localidades assemelha-se
muito àquele adotados em propriedades rurais francesas, voltadas para a realidade
produtiva agropecuária, mas com peculiaridades e características próprias.
“Nós temos que procurar informações em lugares e países que já trabalham com
o turismo em seus espaços rurais há mais tempo. Mas nós não podemos imitar,
pois cada realidade é única” (Entrevistada S - Proprietária rural).
A área das propriedades envolvidas com o TER varia entre 2 ha a 100 ha no
máximo. A atividade turística é gerenciada pela família, sendo as mulheres, na
maioria das vezes, as responsáveis pela organização destas atividades, com os
descendentes, iniciando-se na atividade e reconhecendo-a como uma possibilidade
de emprego e renda.

3.2.3 - Fatores que motivaram a implantação e o fortalecimento do
TER
São reconhecidas diferentes motivações para a implantação das atividades
turísticas no espaço rural no sul/sudoeste mineiro. A “aptidão regional”,
fundamentada na beleza natural, na cultura, tradições e produtos típicos de
origem local, como queijo, café e o artesanato, somada às dificuldades enfrentadas
pelo setor agropecuário, foram fatores decisivos que motivaram a implantação das
atividades turísticas em propriedades rurais.
O incentivo de organizações governamentais e não governamentais como
EMATER, SEBRAE, SENAC, SENAR, prefeituras, secretarias de turismo, também
é citado na pesquisa. Contudo, algumas das declarações transcritas a seguir levam
à constatação de que esse inter-relacionamento entre empreendedores,
organizações e técnicos ainda apresenta-se em processo de construção e as formas
de incentivo ainda não são identificadas claramente.
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3.2.4 - Atividades de TER, como fator de desenvolvimento regional
Foi possível identificar diferentes atores sociais envolvidos com as atividades
do TER, entre eles os empreendedores do turismo, os representantes da
comunidade do entorno, técnicos de organizações governamentais ou não
governamentais que atuam na região e os turistas. Um dos aspectos positivos
reconhecidos pela grande maioria destes atores sociais envolvidos é o fato desta
atividade ter um real potencial para ser fator de desenvolvimento local, gerando
renda e impulsionando a região. Apresentando-se como uma atividade de grande
alcance social, que possibilita a diversificação e geração de empregos para
diferentes segmentos da sociedade, beneficiando a comunidade do entorno e a
sociedade em geral. Outros aspectos, estão listados no quadro-1, elaborado na
pesquisa regional.
Quadro 1 - Aspectos positivos das atividades turísticas no espaço rural, segundo os
atores sociais envolvidos com atividades turísticas nos espaços rurais na
mesorregião sul/sudoeste de Minas Gerais, 2001
Freqüência
(n)

(%)
(n/N x 100)

Alternativa econômica/ outra fonte de renda
Valorização dos atrativos rurais
Conscientização da população rural para preservação da natureza

5

29

4

24

3

18

Dinamização da propriedade rural

3

18

Não respondeu
Valorização da mão-de-obra regional

2

12

2

12

Valorização do meio rural

2

12

Melhoria na qualidade dos serviços ofertados na propriedade
Integração meio rural e urbano

2

12

2

12

Atividade limpa

2

12

Controle de qualidade dos produtos

2

12

Melhora as condições de cidadania do pequeno proprietário rural

1

6

Conservação do patrimônio histórico e arquitetônico regional

1

6

Melhor utilização do espaço rural
Proprietários participam diretamente da atividade

1

6

1

6

Atividade auto–sustentável

1

6

Incentiva a produção agropecuária

1

6

Gera empregos

1

6

Desenvolve o artesanato regional

1

6

1

6

38

-

Aspectos positivos

Todos
Total
Fonte: Dados da pesquisa

N = 17
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4 - Considerações finais
Foi possível constatar que o espaço rural brasileiro, principalmente no estado
de Minas Gerais, mesmo tendo seu processo de formação voltado para a produção
agropecuária, sua principal atividade econômica até os dias atuais, passa por
transformações evidenciadas pelo desenvolvimento e fortalecimento de outras
atividades produtivas. Por isso o hábito de classificar a totalidade dos espaços
rurais, como sinônimos de agropecuários, vem tornando-se obsoleto e perdendo o
sentido de ser.
Observou-se que o fenômeno das novas atividades no campo, foi considerado,
durante muitos anos, como formas de trabalhos inexpressivas para o contexto
rural. A partir de meados dos anos 1980, esses fenômenos passaram a ser visto
como forma estável e estrutural e transformaram-se em estratégia de
desenvolvimento local.
Entre todas as possíveis atividades não agrícolas no mundo rural, podem-se
evidenciar aquelas voltadas para o turismo e lazer, que surgiram paralelamente a
um movimento mundial de utilização de novos espaços para consumo turístico, com
propostas voltadas para a valorização do turismo interno, competente e
sustentável.
Ao analisar a dinâmica de ocupação da população rural do sul e sudoeste
mineiro, foi possível constatar que muitos membros desta população estão
envolvidos com atividades não agrícolas voltadas para a prestação de serviços na
área de turismo e lazer. Evidenciou-se que a origem do movimento turístico na
região, se deu graças à disposição dos proprietários de algumas das mais
tradicionais propriedades produtoras, de procurarem soluções que permitissem
enfrentar os problemas produtivos decorrentes do aumento do custo de produção,
queda dos preços agrícolas, migração de mão-de-obra para centros urbanos, entre
outros fatores.
Deve-se ressalta-se, que todas as fazendas pioneiras das atividades turísticas
nos espaços rurais nesta região eram, anteriormente, voltadas exclusivamente
para a produção agropecuária. Eram administradas pela família, iniciaram com
pouco investimento, sem o apoio ou incentivo de organizações públicas ou privadas,
ofertavam simples lazer, alimentação e o reconhecimento do cotidiano da “roça”.
Também observou-se que todos os empreendimentos turísticos catalogados
nesta pesquisa estavam incorporados ao cotidiano das propriedades. Mesmo
aqueles empreendedores que adquiriram suas propriedades vislumbrando a
possibilidade de ativá-las para o turismo procuraram desenvolver o cotidiano
produtivo agrícola, objetivando não só a criação de um ambiente que responda às
expectativas do turista mas também ao abastecimento do empreendimento.
A ativação do turismo no espaço rural segue o padrão da “ruralidade”,
independente do tamanho da área envolvida ou mesmo de tipos de unidade de
produção. Mas, de maneira geral, encontra na fazenda típica do sul e sudoeste
mineiro o ambiente propício para seu desenvolvimento. Não apresentam-se como
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parte dessa realidade analisada, as grandes propriedades com uma dinâmica mais
moderna de produção.
Em algumas localidades regionais, as unidades familiares de produção
participam da economia gerada pelo turismo como fornecedores de produtos
artesanais, bebidas e comidas típicas, bem como mão-de-obra para os
empreendimentos turísticos próximos, complementando os proveitos de suas
explorações.
Foi possível perceber a importância da participação da comunidade na
atividade: a formação de parceria, de associações representativas e conselhos
municipais de turismo. Foi possível reconhecer que o turismo desenvolveu-se, na
região analisada, concomitante a uma reanimação da migração urbano-rural. Isso
ocorre devido à atração que o campo exerce naqueles que foram para os grandes
centros urbanos e, após alguns anos, procuram retornar para sua região de origem,
a fim de estabelecer moradia definitiva e fugir da cidade. Muitos desses “filhos da
terra” são os novos empreendedores dessas atividades.
Identifica-se que muitas são as modalidades turísticas nos espaços rurais e que
elas podem estar relacionadas ou não ao cotidiano produtivo e à cultura rural.
Contudo, a vivência da realidade na região permitiu reconhecer que, de maneira
geral, tais atividades turísticas estão diretamente relacionadas com o cotidiano
produtivo e cultura rural. Por isso, equivocadamente, utilizam-se na região, as
terminologias “turismo rural” e “turismo no espaço rural” como sinônimos.
Cabe ressaltar que o agroturismo não é interpretado, como em outras
localidades do Brasil e do mundo, como uma modalidade do TR e sim como um
padrão regional da atividade turística, existente em todos os empreendimentos
turísticos. Ou seja, toda a propriedade voltada para o turismo, independente da
modalidade que adotará, como pesqueiros, restaurantes rurais, hotéis-fazendas,
fazendas–hotéis, pousadas, chácaras de lazer, ranchos de visitação com venda de
produtos tipicamente da roça, entre outras, reconhece como condição fundamental
e diferencial turístico regional, a possibilidade de vivência e participação dos
turistas nas atividades agropecuárias.
Dados coletados durante a pesquisa evidenciam que, na região usada com
estudo de caso potencial, a implantação das atividades turísticas nos espaços
rurais representa uma forma de promoção do desenvolvimento local. Cabe
ressaltar que esta é uma constatação local, analisada com base em dados coletados
nas especificidades regionais, mas que não deve ser considerada válida para outras
localidades sem prévia análise.
Muitos foram os elementos representativos identificados como parte do mosaico
das atividades turísticas nos espaços rurais, os quais, para que seja realizada uma
análise fidedigna, devem ser pesquisados seguindo uma metodologia de avaliação
que objetive mapear áreas com potencial para as atividades turísticas. Recomenda-se que seja feito um reconhecimento prévio da região onde há intenção de
implantar atividades turísticas nos espaços rurais, analisando o entorno físico, os
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atrativos naturais, as condições ambientais, geomorfológicas, os atrativos
culturais, a paisagem cultural e a potencialidade da região.
As circunstâncias evidenciadas nos permitem concluir que o processo de
pesquisa criado para o reconhecimento da realidade do TER na mesorregião sul e
sudoeste de Minas pode ser utilizado em outras localidades e contextos. Devem ser
seguidas as etapas de reconhecimento inicial da realidade, conceituação,
identificação de potencialidade e aptidão, mensuração, coleta e análise de dados.
Recomenda-se, em continuidade a este estudo, que seja feito o reconhecimento
das demais mesorregiões de Minas Gerais e, posteriormente, nos demais estados.
Estes dados compilados, permitiriam o mapeamento da realidade do TER,
identificação das condições para o exercício da atividade e subsídios para a
elaboração de políticas públicas adequadas à nova realidade rural do país. Como
sugestão para organizações governamentais, não governamentais e da iniciativa
privada que atuam direta ou indiretamente com a atividades turísticas no espaço
rural, acredita-se que seja necessário dar início a ações concretas e de maneira
articulada para o seu desenvolvimento, fortalecimento e manutenção no sul e
sudoeste mineiro, bem como em todas as demais regiões do país. Entre essas ações
podem-se destacar:
1- que sejam estabelecidos critérios para a identificação das diferentes formas
de atividades turísticas nos espaços rurais;
2- que sejam priorizadas ações em favor das atividades turísticas no espaço
rural comprometidas com a produção agropecuária e promoção do
patrimônio cultural e natural da sociedade rural. E que seja doravante
denominada, nacionalmente, de turismo rural (TR);
3- que as demais atividades turísticas nos espaços rurais sejam diferenciadas
do TR e que, doravante, sejam denominadas oficialmente de turismo no
espaço rural (TER);
4- que sejam desenvolvidos estudos para a construção de uma legislação que
contemple as especificidades da atividade e que sejam envolvidos nestes
estudos representantes de diferentes grupos e atores sociais envolvidos;
5- estímulo à capacitação de profissionais por meio de entidades públicas e
privadas e fomento a pesquisas, no âmbito municipal, estadual e federal;
6- organização de ofertas turísticas locais, por meio do diagnóstico da
situação, envolvendo e analisando as expectativas da comunidade
envolvida;
7- identificação dos produtos regionais que poderiam representar a região;
8- fomentar a participação popular;
9- organização de uma política de comunicações e informações turísticas
eficientes como a folheteria, vídeos, outdoors e demais canais de
comunicação;
10- organização de uma política de incentivo, visando à criação de linhas de
crédito específicas.
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Um caminho que nos parece particularmente profícuo nessa discussão é a
necessidade de articulação entre os diversos atores sociais envolvidos nesta
realidade, pois verifica-se que, graças a esta falta de articulação, são despendidos
esforços individualizados que não surtem o efeito almejado.
Recomenda-se que seja criada uma Organização Nacional de Turismo Rural,
com a participação de representantes de diversas entidades representativas,
visando à análise e planejamento da realidade, articulação, integração e apoio
institucional, regidos pelos princípios de valorização regional, cultural e nacional.
Recomenda-se que todas as associações estaduais estejam representadas nessa
organização nacional, bem como as agências de extensão, pesquisa e fomento,
instituições de ensino, organizações municipais, estaduais e federais.
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