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PALMA, CALVIÀ, EIVISSA, SON SERVERA I ALCÚDIA GENEREN MÉS DE LA 
MEITAT DEL VALOR AFEGIT DE L HOTELERIA I RESTAURACIÓ BALEAR 

 

IMPULSA BALEARS ha abordat el binomi territori-competitivitat a la Federació d Entitats 
Locals de les Illes Balears (FELIB)  

 

PALMA ·  IMPULSA BALEARS ha intervingut avui matí en el Consell executiu de la Federació d Entitats 
Locals de les Illes Balears (FELIB), a l objecte de compartir amb una nodrida representació de batles la 
importància que assumeix el territori en la formulació d una proposta de valor orientada a l impuls de la 
competitivitat regional. Des d aquesta perspectiva, el director tècnic de la Fundació, Antoni Riera, ha 
assenyalat que «el territori determina com es gesta, acumula, combina i, finalment, es posa en valor el 
coneixement productiu que atresoram i, per tant, dota una bona part de la capacitat de reposicionar-nos 
respecte del nostre entorn competitiu». 
 
Bona part de la sessió s ha recolzat en els resultats que deriven d una nova actualització 
d i|especialització, l eina que la Fundació posa avui a disposició dels actors regionals a través de la 
i|newsletter · Recurs destacat Territori i competitivitat global, jugam? . En aquesta ocasió, el perfil 
productiu balear posa de manifest que:  
 

 Les illes revaliden la condició de quarta regió europea més especialitzada en comerç, allotjament 
i transport, atès que el pes d aquestes activitats a l arxipèlag (37,6%) duplica pràcticament la 
mitjana de la UE-28 (18,9%). 
 

 Palma, Calvià, Eivissa, Son Servera i Alcúdia generen més de la meitat del valor afegit de l hoteleria 
i la restauració de l arxipèlag (57,8%). 
 

 El teixit industrial assumeix les majors quotes de valor afegit local a l interior i llevant de Mallorca 
(Consell, 16,6%; Petra, 16,3%; Vilafranca, 11,5%), així com a l oest i sud de Menorca (Ferreries, 
23,3%; Alaior, 10,4%; Ciutadella, 8%), especialment des de la fabricació d aliments, cuir i calçat, 
minerals i, fins i tot, productes químics i farmacèutics. 
 

 L orientació d Eivissa i Formentera als serveis (87,2% i 89,5%, respectivament) és una de les més 
marcades de l entorn europeu i deixa enrere, per tant, altres illes també molt terciaritzades com 
Creta (79,2%), Malta (852%) o Xipre (86%).  

 
Des d aquesta perspectiva, Riera ha assenyalat que «el que produïm, amb quina eficiència ho produïm i  
a quins mercats ho venem són armes molt importants per diferenciar-nos i, sobretot, per reposicionar-
nos en el nostre entorn competitiu més immediat». Al fil d aquestes qüestions, prossegueix, «l actual 
especialització en serveis de les illes ofereix un filó d avantatges importants a explotar per la via de la 
diferenciació en l esfera turística. Combinar les bases de coneixement productiu presents en altres 
esferes, fins i tot de caràcter industrial, amplia substancialment les oportunitats per generar més valor a 
l arxipèlag». 
 
 
Sobre IMPULSA BALEARS 
IMPULSA BALEARS és una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que assumeix la missió de facilitar la presa de 
decisions dels agents econòmics i socials en els processos respectius de reformulació estratègica i garantir, així, l impacte sobre la 
competitivitat global de les Balears. Com a Fundació reconeix al conjunt de la societat balear com a principal beneficiari de la labor 
que desenvolupa de manera rigorosa, sistemàtica i independent dels condicionants específics de les institucions públiques i privades 
que la recolzen. Consulteu-ne el patronat a http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat 
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