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Un tema àmpliament debatut en la literatura 
econòmica és fins a quin punt les millores en 
transport generen un impacte positiu sobre 
l’activitat econòmica. Des d’una perspectiva 
macroeconòmica, són múltiples els estudis 
que han confirmat que una millor dotació 
d’infraestructures afavoreix el creixement 
econòmic. Més recentment, aquesta rela-
ció s’ha contrastat a partir d’un enfocament 
microeconòmic que avalua l’efecte de les 
infraestructures sobre el comportament de 
les empreses. La hipòtesi subjacent és que la 
infraestructura, al millorar l’accessibilitat als 
mercats, té un efecte positiu sobre la pro-
ductivitat de les empreses que se’n benefi-
cien. Des del punt de vista empíric aquesta 
relació s’ha contrastat per diferents vies. En-
tre altres, uns estudis analitzen directament 
l’efecte que sobre la productivitat de les em-
preses tenen les diferències d’accessibilitat al 
mercat, una segona via indirecta consisteix 
en aproximar la productivitat a partir dels 
salaris i una tercera alternativa és analitzar 
les decisions de localització de l’empresa. 
Aquesta tercera via suposa que les empre-
ses es localitzen allà on els beneficis i la pro-
ductivitat son més elevats. 

Un equip de treball format per investiga-
dors del Grup d’Anàlisi Econòmica Aplicada 
ha endegat una línia de recerca per analit-
zar l’efecte que, sobre el comportament de 
les empreses, han tingut els diferents plans 
d’inversió en la xarxa viària duts a terme a 
Espanya en les últimes dècades. Tal i com és 
conegut, des de mitjans dels anys 80 s’han 
implementat diversos plans d’inversió en 
carreteres que han situat la qualitat de la 
xarxa viària espanyola en un nivell clarament 
comparable amb l’estàndard europeu. Atesa 
la magnitud d’aquesta inversió, l’anàlisi de les 
seves conseqüències té un interès innegable.

L’estudi que aquí es resumeix avalua els 
efectes de les millores en l’accessibilitat per 

carretera sobre la productivitat de les em-
preses, aproximant la productivitat a partir 
dels salaris dels treballadors. Els canvis en 
l’accessibilitat poden augmentar la producti-
vitat d’una empresa a través de diferents ca-
nals: aprofitar millor les economies d’escala 
en la mesura que s’amplia el potencial de 
mercat, augmentar la pressió competitiva 
sobre les empreses, generar incentius per a 
una més gran eficiència, reforçar les econo-
mies d’aglomeració, etc.

L’accessibilitat s’ha mesurat en termes de 
potencial de mercat, variable que capta la 
demanda potencial de productes i serveis 
per a un determinat territori. Essent la unitat 
geogràfica d’anàlisi la província, el potencial 
de mercat s’ha calculat com la suma del PIB 
de cadascuna de les 47 províncies ponderat 
per la inversa del temps de viatge per carre-
tera entre la província d’origen i cadascuna 
de les de destinació. El potencial d’una pro-
víncia augmenta com més propera està dels 
grans mercats; la inversió en carreteres, en 
la mesura que escurça el temps de viatge, 
genera un increment dels potencials de les 

províncies que se’n beneficien. Aquesta va-
riable s’ha calculat pels tres anys que formen 
part de la mostra: 1995, 2002 i 2006. 

Canvis en la xarxa viària

La qualitat i els canvis en la infraestructura 
queden recollits per la variable temps de 
viatge que s’ha obtingut a partir d’un model 
que computa el temps entre les capitals de 
província d’acord amb la velocitat de circula-
ció a cada tipus de carretera i que incorpora 
les millores en la xarxa entre els anys 1995 
i 2006. Per tal d’il·lustrar l’efecte de la inver-
sió en la xarxa viària es presenta un mapa 
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           Les inversions que 
incrementen

l’accessibilitat als  
mercats reduint el temps  

de viatge tenen  
un efecte  
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Figura 1. Variació percentual en el temps de viatge

 2.9 - 3.9

 3.9 - 4.9

 4.9 - 6.3

 6.3 - 9.8

 9.8 - 18.1



que reflecteix (per a cada província) el canvi 
percentual de la suma de temps a la resta 
de províncies en el període de referència. 

Variació percentual en el temps de 
viatge

Tal i com es pot observar a la figura 1, els 
programes d’infraestructures implementats 
entre 1995 i 2006 han reduït de manera sig-
nificativa el temps de viatge per a aquelles 
províncies ubicades al nord-oest d’Espanya, 
i, en general, totes les de l’oest, totes elles 
amb un potencial de mercat relativament 
baix. En menor mesura, també han estat be-
neficiades les províncies situades a la regió 
de València i Múrcia. Resulta també interes-
sant observar en quina mesura les inversions 
en la xarxa de carreteres han respost a un 
criteri de redistribució territorial. A aquest 
efecte, el gràfic 1 mostra la relació entre la 
variació relativa de la suma del temps de 
viatge des de cada província a la resta res-
pecte la variació pel promig de totes les 
províncies i el nivell de renda per càpita l’any 
1987. Les variacions de temps s’han calculat 
entre l’any 1985 i 2006, període que com-
prèn la major part d’inversions efectuades a 
Espanya en les darreres dècades. Els resul-
tats mostren que la política d’inversions ha 

tingut certs efectes redistributiu, encara que 
amb desviacions notòries. 

Salaris i productivitat

L’estudi utilitza les microdades de l’Enquesta 
d’Estructura Salarial (EES) pels anys 1995, 
2002 i 2006 que ofereix informació per a 
cadascun dels assalariats sobre el seu salari 
i les principals característiques que el deter-
minen. La grandària de la mostra és elevada 
i ha estat possible assignar cada centre a la 
província on s’ubica. Aquest detall territorial 
permet una bona mesura de les diferències 
d’accessibilitat en el territori i de les millores 
en la xarxa viària aproximant-se, encara que 
de manera imperfecta, a les regions urbanes. 

Per contrastar l’efecte de l’accessibilitat, s’ha 
utilitzat una equació salarial en la que el sala-
ri de cada individu s’explica en funció de les 
característiques que l’afecten (edat, gènere, 
nivell educatiu, antiguitat a l’empresa, tipus 
i durada del contracte, tipus d’ocupació i 
sector d’activitat). Addicionalment, s’han 
inclòs a l’equació de salaris un conjunt de 
variables que reflecteixen aquelles caracte-
rístiques espacials de la província que poden 
influir la productivitat (densitat d’ocupació, 
grau d’especialització sectorial, percentatge 

de població amb estudis universitaris, varia-
ble que aproxima l’estoc de capital humà, 
i accessibilitat al mercat, principal variable 
d’interès de l’estudi). 

Resultats

Les equacions estimades pel conjunt dels 
sectors d’activitat confirmen que, descomp-
tant les característiques individuals i del lloc 
de treball, les variables espacials tenen un 
efecte significatiu sobre els salaris, que de 
manera indirecta aproximen la productivitat. 

L’efecte més alt s’observa pel poten-
cial de mercat amb una elasticitat de 
8,5%, molt similar entre indústria i serveis. 
L’índex d’especialització, amb una elastici-
tat a l’entorn del 4%, confirma l’existència 
d’externalitats intraindustrials en el cas de 
les províncies espanyoles. En relació amb el 
nivell educatiu, l’elasticitat estimada oscil·la 
entre el 5,8% a la indústria i el 3,3% als ser-
veis. Atès que a l’equació ja es controla pel 
nivell d’educació individual, aquesta elastici-
tat positiva i significativa es pot interpretar 
com una aproximació a externalitats de ca-
pital humà. Per últim, l’elasticitat respecte la 
densitat d’ocupació no és constant, sinó que 
obeeix a una relació quadràtica és alt en en-
torns de baixa densitat de treballadors, infe-
rior a 50 treballadors per kilòmetre quadrat, 
però es redueix de manera ràpida a mesura 
que la densitat creix, fins que esdevé pràc-
ticament pla a partir d’un determinat llindar. 

En resum, l’estudi permet afirmar que 
l’accessibilitat al mercat té un efecte posi-
tiu en els salaris (productivitat) i, en conse-
qüència, aquelles inversions que incrementin 
l’accessibilitat via la reducció de temps de 
viatge tindran un efecte positiu en la pro-
ductivitat. Cal, però, remarcar que l’efecte 
està subjecte a que hi hagi reduccions efec-
tives en el temps de viatge. 
 
Anna Matas, UAB i IEB; Josep LLuis Raymond, UAB i IEB; 

José Luis Roig, UAB; Adriana Ruiz, UAB

Per a més informació: www.ieb.ub.edu

Per a més informació sobre el contingut d’ aquest resum contactar amb anna.matas@uab.cat

2

Gràfic 1. Relació entre la variació del temps de viatge des de cada província a la resta respecte a la 
variació promig de totes les províncies (1985-2.006)
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