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Coronavirus i economia balear: simulacions d’urgència	
  
Els efectes econòmics del coronavirus són importants. Les dades de la zona
euro, les més recents disponibles, assenyalen una caiguda de l'activitat empresarial amb
un PMI del 38,8. El PMI, o Purchasing Markets Index, és un indicador macroeconòmic
que es sintetitza sobre enquestes mes a mes a gestors de compres de les empreses més
importants de cada país, de manera que si l'indicador està per sobre de 50 delata una
expansió econòmica i per sota de 50 i, sobretot, de 40, anticipa una recessió. Els
indicadors corresponents a noves comandes d'operacions tenen idèntic perfil. Els
d'ocupació s'aguanten millor, en relació a la Gran Recessió. Però la tendència és a una
clara caiguda. Goldman Sachs, per la seva banda, ha anunciat una caiguda del PIB el
2020 de l'ordre del 9,7% a nivell mundial. Per a Espanya, aquesta dada es xifra en un
7,5% en tancar l'any, davant d’una previsió anterior al virus que era de creixement
positiu superior a l'1%. És a dir, un esfondrament de gairebé nou punts.	
  
En aquest sentit, els tres grups que integren el Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, és a dir, el de les patronals, els sindicats i representants significats de la
societat civil, adreçaren a la Presidència del CES una petició conjunta per tal de que la
institució fes de manera urgent una valoració tendencial de l’impacte del coronavirus
sobre l’economia balear. Els serveis tècnics del CES han treballat de valent per tal de,
en poquíssim temps i en el marc del confinament, disposar d’aquest document, que és el
que presentem. El text s’ha aprovat per una Permanent virtual –on són representants de
patronals, sindicats i societat civil– i s’ha lliurat als membres del Plenari del CES, per a
la seva aprovació formal en una reunió presencial, més endavant. 	
  
Les dades que es desprenen del treball, desagregat en tres escenaris, palesen la
pèrdua del PIB balear, i han de constituir una informació més per a les administracions
públiques i la totalitat dels agents econòmics i socials i la ciutadania. El CES compleix
així una de les seves funcions: treballar amb la idea de governança i oferir dades i
informacions a la societat, que siguin útils per al bé comú. Dades que han d’ajudar a la
comprensió de la necessitat d’implementar mesures urgents, tan de caire econòmic, com
social, amb una vessant estratègica de sostenibilitat.
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