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12 consignes per a l’impuls de la competitivitat global 
de les Balears. Horitzó 2019-2023.

Les Balears poden 
capitalitzar els rèdits derivats de 

la fase de recuperació econòmica des 
de la formulació de noves propostes 
estratègiques que, en el proper 
quadrienni, mobilitzin i reorientin 
la inversió pública i privada al 
voltant de la millora contínua de la 

productivitat regional. 
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Aquest número d’i|consignes s’ha elaborat seguint l’acord del Patronat de 8 d’abril de 2019. El Comitè executiu  
d’IMPULSA BALEARS, reunit el passat 1 de juliol, l’eleva novament al màxim òrgan de govern de la fundació perquè sigui discutit 
i derivi en noves actuacions. 



12 consignes per a l’impuls de la competitivitat global de les Balears. Horitzó 2019-2023

balears

f u n d a c i ó

3

IMPULSA BALEARS considera oportú facilitar la realineació dels actors regionals enfront de l’inici d’una 
nova legislatura. Un horitzó temporal que no admet continuismes i en què, per tant, la mobilització 
de nous recursos revesteix un marcat caràcter estratègic. No en va, en el proper quadrienni serà clau 
reforçar la capacitat de resiliència de l’arxipèlag, per tal com l’escenari econòmic internacional presenta 
riscos a la baixa i dosis elevades d’incertesa que dificulten el manteniment dels marcadors actuals de 
creixement. Així mateix, l’apertura de noves vies de progrés al voltant de les megatendències globals 
relacionades amb la digitalització, la transició energètica o l’economia circular, entre altres aspectes, 
requereix un esforç inversor notable a tots els sectors de l’economia balear. 

Aquestes circumstàncies conviden, doncs, a la formulació de propostes estratègiques renovades, tant 
en matèria de política pública com de gestió empresarial, a l’objecte de posar les bases per escometre 
reformes estructurals d’ampli abast que abordin l’assignació dels recursos, el funcionament dels 
principals mercats i assegurin l’equilibri entre territori i societat d’acord amb el que propugnen les 
principals directrius europees i els marcs globals, com l’Agenda 2030. I és que cal recordar que la 
posició competitiva de l’arxipèlag en l’entramat regional europeu i, específicament, en l’àmbit nacional, 
revela un marge de millora clar en palanques clau per redreçar els diferencials vigents en matèria de 
productivitat i, per extensió, de renda per càpita. Una qüestió altament rellevant perquè condiciona, 
precisament, el retorn de la inversió, tant a nivell privat com social.  

Des d’aquesta perspectiva, a partir d’una visió general de les fortaleses i debilitats del darrer quadrienni, 
s’aporten un conjunt de 12 consignes estratègiques a través de les quals es pretén guiar el rol  
dels actors en l’activació de palanques clau sobre esferes productives que destaquen en l’actual 
proposta de valor regional. Fidel a la missió fundacional, la finalitat última d’aquest document és facilitar 
la labor dels actors regionals, sobretot, des de l’assoliment de consensos que, en el transcurs de  
la propera legislatura, permetin articular un procés eficient de presa de decisions amb una visió a  
llarg termini. 

Preàmbul
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ACTIVITAT OCUPACIÓ

Creixement nominal (2014-2018)

Creixement real (2014-2018)

19,7% 16,4% 1/17

13,0% 12,9% 6/17

Població ocupada (2014-2018)

Població desocupada (2014-2018)

21,0% 13,4% 1/17

-35,5% -28,3% 3/17

2018

2014

Temporalitat

2018

2014

Manufactures · Alta tecnologia

2018

2014

Serveis · Intensius en coneixement

ASSIGNACIÓ APROFITAMENT

Balanç de gènere

Atur juvenil

94/273   [  35]4/17      [  1]

14/17    [  3] 51/232    [  5]
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Les Balears compleixen un quinquenni de creixement ininterromput que ha permès recuperar, i fins i tot 
superar, els nivells d’activitat previs a la crisi.
Actualment, el producte interior brut supera en una cinquena part el que s’havia comptabilitzat  
quatre anys enrere (19,7%), un comportament que erigeix les illes en la comunitat autònoma més 
dinàmica del panorama nacional. Així mateix, en termes reals, l’activitat marca un diferencial positiu 
clar respecte del màxim que s’havia registrat abans de la darrera fase recessiva (7,3%), gràcies a un 
comportament que, en aquesta ocasió, situa l’arxipèlag entre les sis regions espanyoles de major 
creixement (13%).  

El dinamisme de l’activitat s’ha traduït, ràpidament, en termes d’ocupació i ha propiciat, així, una 
normalització àgil dels marcadors laborals.
En aquesta esfera, la població ocupada de les Balears ha assumit durant el darrer quadrienni l’increment 
més notable del conjunt estatal (21%) i s’ha situat prop del mig milió d’efectius. Amb aquesta trajectòria, 
les illes se situen com la comunitat autònoma amb una menor incidència de la desocupació (8,9%), 
circumstància especialment rellevant si es pren en compte que, al mateix temps, han encaixat l’increment 
de població activa més intens del territori nacional (12,2%).    

No obstant això, el procés de recuperació ha deixat en un segon pla aspectes essencials per assegurar 
la resiliència regional enfront dels riscos i les incerteses del panorama actual.
L’increment d’activitat s’ha dirigit escassament als segments productius intensius en coneixement i/o 
tecnologia, atès que la fracció de l’ocupació que acullen aquests segments, tant en els serveis (33,6%) 
com en la indústria manufacturera (11,5%), dista poc o, fins i tot, retalla els registres a l’inici de la 
recuperació econòmica (33,3% i 12,2%, respectivament). Així doncs, les Balears mantenen en aquesta 
matèria un diferencial negatiu ampli respecte de l’entorn nacional (47,5% i 32,1%, respectivament) i, 
especialment, europeu (56,4% i 37,8%, respectivament).
Al mateix temps, la normalització dels principals marcadors laborals i la millora en el darrer semestre 
de les taxes de parcialitat i temporalitat no ha evitat la infrautilització dels recursos disponibles i el 
manteniment d’una marcada segmentació del mercat de treball. Així doncs, la parcialitat afecta a un 
de cada vuit assalariats (12,1%) i la temporalitat laboral (28,4%) segueix superant la mitjana nacional 
(26,9%) i europea (14,2%). Des d’aquesta perspectiva, cal tenir en compte, a més, que les illes 
han empitjorat el balanç de gènere de la taxa d’ocupació (-7,6 pp) respecte de quatre anys enrere  
(-6,5 pp) i han rebaixat, així, la posició que mantenen en aquests termes en l’entramat regional europeu  
(94 vs 59, 2014). Així mateix, les taxes d’atur juvenil (26,9%) i de població d’entre quinze i vint-i-quatre 
anys que no estudia ni treballa (14,1%) segueixen evidenciant un diferencial negatiu respecte de la 
mitjana comunitària i, malgrat la millora, situen l’arxipèlag entre les cinquanta regions europees amb una 
major incidència.

Visió general
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RENDA PER CÀPITA PRODUCTIVITAT

Creixement real (2014-2018)

7,7% 12,3% 17/17

Creixement real (2014-2018)

0,7% 2,2% 14/17

Diferencials interregionals Diferencials interregionals

2014 2018

7/17   [  0]
2014 2017

113/282    [  12]
2014 2018

10/17   [  3]
2014 2017

167/273    [  8]

Desigualtat de la renda · Ratio S20/80

Taxa de risc de pobresa o exclusió social

2018

2014

2018 18,1%  26,1%  22,4%   

DISTRIBUCIÓ EFICIÈNCIA I INNOVACIÓ

Aportació de la productivitat a la progressió de la renda per càpita (2014-2018)

10,8% 19,9% 44,7%

Indicador de desajust en qualificacions (2017)

51,5% 42,8% 38,8%

Inversió en R+D (sobre PIB)

2017 0,38%  1,20% 2,06%  

[* En termes reals] [* En termes reals]

[* Dades de 2017]

[* Dades de la UE-28 referides a 2017]
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Enfront d’aquests aspectes, és urgent realinear política pública i gestió empresarial per tal d’afrontar 
el proper quadrienni amb motivacions distintes a l’increment dels volums i abordar seriosament les 
debilitats estructurals que afecten al potencial de creixement.
L’evolució real del producte interior brut per càpita s’ha produit durant el darrer quadrienni en terreny 
possitiu (7,7%), per bé que ha acumulat l’avanç més moderat de l’entorn nacional. D’acord amb 
aquesta progressió, encara no s’ha aconseguit recuperar el nivell anterior a la crisi, motiu pel qual 
les illes mantenen la setena plaça en la distribució autonòmica i se situen per primer cop part davall 
de la mitjana espanyola (99,8% vs 104%, 2014). En una línia similar, les darreres dades disponibles 
assenyalen que les illes segueixen assumint, en paritat del poder de compra, un diferencial de renda 
negatiu respecte de l’entorn comunitari (96,3%), el qual, si bé ha tendit a retallar-se respecte de quatre 
exercici enrere (94,2%), ubica l’arxipèlag en una posició (113) clarament distant de la que havien ocupat 
a l’inici d’aquest segle (61). 
Paral·lelament, l’avanç real de les rendes posa de manifest, en un marc de millora salarial, la relaxació del 
nombre de vegades que els ingressos del 20% de la població amb el nivell econòmic més alt excedeixen 
als del 20% amb el nivell econòmic més baix (5 vs 8, 2014), fet que equipara els reptes distributius de les 
illes als que s’assumeixen, actualment, a nivell nacional (6) i europeu (5,1, 2017).

Reorientar la inversió dels actors regionals a la millora continua de la productivitat s’erigeix, avui, en 
un mandat estratègic clau per capitalitzar els rèdits de la fase de recuperació i internalitzar els reptes i 
oportunitats que emanen de les megatendències globals.
Bona part de la performance de la renda per càpita balear respon a l’existència de clares dificultats 
per aprofitar els recursos disponibles. De fet, el valor afegit per treballador ha acumulat durant el darrer 
quadrienni un creixement tímid (0,7%) que, en termes reals, tan sols explica una desena part del 
creixement de la renda per càpita. Així mateix, el descens dels darrers exercicis (-1,5%) confirma que 
el diferencial negatiu que manté l’arxipèlag en matèria de productivitat respecte de l’agregat nacional 
(95,6%) i, especialment, europeu (91,9%) sigui el condicionant principal de la generació de rendes, ja 
derivin del treball, del capital o dels ingressos a la comunitat.  

Empresariat i administració pública estan en condicions de mobilitzar nous recursos i iniciar les reformes 
necessàries per reactivar palanques d’impuls a la competitivitat global de les Balears.
La millora de l’autonomia financera de les empreses, fruit del procés de despalanquejament postcrisi, 
ha reforçat la capacitat d’escometre nous projectes d’inversió que elevin la seva proposta de valor des 
de l’eficiència i la innovació. Al mateix temps, el dèficit dels comptes de l’Administració autonòmica 
(0,4% del PIB) s’ha rebaixat substancialment al llarg dels darrers quatre exercicis (1,9% del PIB), fruit 
d’un procés de consolidació fiscal que, afegit a la recuperació del flux d’ingressos, ha permès relaxar 
l’increment del deute públic (11,6%) part davall del conjunt d’administracions autonòmiques (23,2%) i 
reduir la incidència relativa sobre el producte interior brut regional (27,6% vs 29,7%, 2014).
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Assegurar que la composició 
de la despesa pública corrent 
i l’eficiència del sistema 
impositiu i recaptador en els 
distints àmbits competencials 
permeten incrementar la 
capacitat inversora de 
l’administració regional. 

Alinear i compassar la 
iniciativa pública i privada 
en el desenvolupament de 
projectes que requereixen 
l’esforç inversor de les 
empreses i les administracions 
per crear noves fonts de valor. 

Fomentar el creixement 
empresarial des d’incentius 
fiscals a la inversió estricta-
ment productiva, la reducció 
de barreres administratives 
que redundin en l’estructura 
de costos de les empreses i el 
suport a la internacionalització. 

Afavorir l’accés i l’adopció 
de les tecnologies que 
pivoten al voltant de la 
digitalització de l’economia, 
tant en l’àmbit públic com 
privat, especialment, en les 
empreses de menor dimensió 
que operen en segments 
tradicionals. 

Aplicar una visió integral de 
la prestació de l’experiència 
turística que permeti avançar 
en diferenciació des de 
la interacció positiva dels 
serveis amb una major 
orientació exterior (transport, 
allotjament i intermediació) i  
els essencialment locals (res- 
tauració, comerç i immobiliària). 

Explorar noves oportunitats  
de reespecialització industrial 
des de l’orientació del conei- 
xement productiu acumulat 
a la provisió de serveis 
específics, especialment, en  
l’àmbit de la logística i el 
transport marítim. 

Desviar la reinversió de les 
rendes empresarials de 
l’ampliació a la transformació 
de les unitats de negoci a 
través de vectors d’eficiència 
i d’innovació. 

Establir mecanismes de coor- 
dinació entre les mesures de 
política econòmica i política 
social que permetin absorbir 
l’efecte de nous xocs, evitin 
divergències significatives en- 
tre col·lectius i preservin el 
potencial de creixement. 

Facilitar l’aprofitament del 
talent des d’una correcta 
adequació de l’estructura 
de qualificacions del mercat 
de treball que descansi en la 
revisió del panorama educatiu 
actual i la implementació 
de programes d’atracció i 
retenció de talent i formació 
especialitzada al llarg de la 
vida. 

Estimular la capacitat inno- 
vadora des de la recon-
figuració de les cadenes 
actuals de valor que demanda 
la transició cap a pautes de 
producció i consum soste- 
nibles, relacionades amb 
la descarbonització o la 
circularitat. 

Connectar la provisió de 
serveis avançats, vinculats 
a la distribució, les activitats 
professionals, el disseny, el 
màrqueting o la tecnologia, 
al desenvolupament de nous 
avantatges competitius trans-
versals al llarg de l’estructura 
productiva actual. 

Definir nous rols per a la 
construcció i l’agricultura 
relacionats amb el desenvo- 
lupament d’entorns productius 
emergents relacionats amb 
l’economia blava i les 
indústries mediambientals. 

PALANQUESACTORS ESFERES
PRODUCTIVES

6 8 10 122 4

PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES  

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC  

INDÚSTRIA 
INNOVACIÓ I 
INFRAESTRUCTURA

ALIANÇA PER 
ASSOLIR
ELS OBJECTIUS 

REDUCCIÓ DE LES  
DESIGUALTATS

FI  
DE LA POBRESA

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC  

EDUCACIÓ 
DE QUALITAT

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC  

INDÚSTRIA 
INNOVACIÓ I 
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓ 
I CONSUM 
RESPONSABLES

ENERGIA ASSEQUIBLE  
I NO CONTAMINANT

TREBALL DECENT
I CREIXEMENT
ECONÒMIC  

CIUTATS I  
COMUNITATS  
SOSTENIBLES

INDÚSTRIA 
INNOVACIÓ I 
INFRAESTRUCTURA

INDÚSTRIA 
INNOVACIÓ I 
INFRAESTRUCTURA

VIDA
D’ECOSISTEMES
TERRESTRES 

VIDA 
SUBMARINA

3 5 7 9 111
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