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IMPULSA BALEARS ESTIMA QUE LA PÈRDUA DE PIB S’HA DESESCALAT EN 
150 MILIONS D’EUROS DURANT LES TRES PRIMERES SETMANES DE MAIG 

 

Les illes acumulen des de l’inici de la pandèmia una pèrdua acumulada de 1.997,93 
milions d’euros, un import que representa el 6,1% del producte interior brut anual 
 
PALMA · La  relaxació gradual de les restriccions generalitzades a la mobilitat i l’activitat, referides 

a les denominades ‘Fase 0’ i ‘Fase 1’ del ‘Pla de transició cap a una nova normalitat’, ha tengut 

una translació positiva sobre la dinàmica productiva de les Balears. En aquest sentit, la pèrdua de 

producte interior brut corresponent a les tres primeres setmanes del mes de maig s’ha desescalat 

en un total de 150 milions d’euros respecte de la pauta amb la que es va tancar el mes d’abril. 

Així doncs, la generació de valor està sent setmanalment un 36% inferior a la que correspondria 

habitualment al mes de maig, un percentatge que a finals d’abril arribà a superar el 38%. 

 

Amb tot, les illes acumulen des de l’inici de la pandèmia una pèrdua acumulada de 1.997,93 

milions d’euros, un import que representa el 6,1% del producte interior brut anual. El perfil 

estacional de l’activitat econòmica de l’arxipèlag, que creix a mesura que el calendari avança cap 

als mesos centrals de l’estiu, augmenta el cost d’oportunitat associat al reinici i les condicions 

operatives de l’activitat, especialment en l’àmbit del turisme. Al mateix temps, tal com assenyala 

Antoni Riera, director tècnic de la Fundació, “no es pot obviar que la resposta tant de l’oferta com 

de la demanda a l’aixecament de les restriccions és encara molt incerta, atès que tant les 

empreses com les famílies veuran afectades la seva capacitat d’inversió i consum anterior a 

aquesta crisi”.  

 

Des d’aquesta perspectiva, és necessari, prossegueix, “situar la viabilitat empresarial entre els 

principals fronts d’actuació a través del quals donar una resposta integral a aquesta crisi”. En 

aquest sentit, tal com la Fundació va recollir a l’informe especial i|COVID, número 2, la resposta 

reactiva a l’emergència econòmica ha posat a disposició de les empreses recursos addicionals per 

fer front a la paralització total o parcial de les operacions, si bé en una segona volta “es requeriran 

nous recursos que acompanyin la reorientació de les unitats des de mesures de contingència 

econòmica pròpies d’una resposta proactiva”. En aquests moments, anuncia Riera, “estam 

treballant en una nova actuació orientada a abordar el risc financer amb el quals les empreses de 

les illes, en els seus àmbits respectius d’actuació, estan afrontant noves decisions d’endeutament 

i d’inversió, necessàries no tan sols per subsistir, sinó per reorientar-se”.  

 
Sobre IMPULSA BALEARS 
IMPULSA BALEARS és una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que treballa per facilitar la presa de decisions 
dels agents econòmics i socials en els seus respectius processos de reformulació estratègica i garantir, així, un impacte positiu sobre 
la competitivitat global de les Balears. En qualitat de Fundació reconeix al conjunt de la societat balear com a principal beneficiari de 
la tasca que desenvolupa de manera rigorosa, sistemàtica i independentment dels condicionants específics de les institucions 
públiques i privades que li donen suport. Podeu consultar el Patronat a http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-
governanca/patronat 
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