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Resum executiu
PIB, variació interanual (%) trimestral i anual
I - 2007

II- 2007

III-2007

2006

2007

Zona euro

3,2

2,5

2,6

2,8

2,6

Espanya

4,1

4,0

3,8

3,9

3,8

Illes Balears

3,0

3,0

3,1

2,8

3,1

3,5

2,0

Agropesquer
Indústria i energia

1,5

1,4

1,4

1,7

1,5

Construccció

3,9

4,0

3,8

3,7

4,0

Serveis

3,0

3,0

3,2

2,8

3,1

Mallorca

3,3

3,2

3,0

Menorca

1,6

1,4

1,5

Illes Pitiüses

2,3

2,6

2,0

Font: Comissió Europea; Ministeri d’Economia; CAIB
Per a les Balears i els seus sectors i illes, VAB.

La previsió de creixement de l’economia mundial
es manté en el 5,2% per el 2007 i per el 2008 es
rebaixa quatre dècimes per a arribar al 4,8%. Així
doncs, les perspectives internacionals a mitjà i
llarg termini tenen present els riscs que venen
donats per les incerteses creades al voltant dels
mercats financers, la volatilitat del preu del petroli, la debilitat del dòlar i les pressions inflacionàries. Al voltant europeu la línia és la mateixa, manteniment de les taxes de creixement per el 2007 i
moderació de les previsions per el 2008. A l’anàlisi trimestral de les economies europees s’observa
com perdura al primer trimestre de l’any les taxes
de creixement de 2006 i és al segon trimestre
quan s’inicia la desacceleració.
La solidesa de les taxes de creixement de l’economia espanyola segueix present a la primera meitat de 2007 amb taxes de creixement per damunt
del 4,0%, encara que es desaccelera lleugerament al tercer trimestre. La previsió de creixement
per el 2007 és del 3,8%, i per al 2008 es preveu
una moderació fins el 3,3%. El diferencial amb l’economia de la Zona Euro es manté per damunt
del punt percentual.
L’economia balear creix a una taxa interanual del
3,1% el tercer trimestre de 2007, una dècima més
que els trimestres precedents. Aquest augment és
superior al de la Zona euro (2,6%), però menor
que el del conjunt de l’estat (3,8%).
Les branques dels serveis i de la construcció són
les més dinàmiques. Els serveis turístics es mantingueren estables durant el segon trimestre tot i
el tercer es mostraren més favorables. El nombre
de pernoctacions registra valors semblants a la
temporada anterior i uns resultats millors per al
cas dels apartaments i són els de les Pitiüses els
que marquen els augments més notables. Per la
seva banda, els ingressos hotelers presenten els
millors resultats des de 2004. El nombre de passatgers aterrats als aeroports de les Balears continua en ascens (5,4% fins el setembre). La despesa turística resta gairebé estable en termes

reals el tercer trimestre, el que sí augmenta és la
despesa mitjana diària (12,6% de variació). Per
als propers mesos, la continuïtat a la recuperació
econòmica d’Alemanya i el manteniment del
Regne Unit donaran suport a les bones previsions
de la propera temporada turística balear. Però
també hi podria haver una moderació de la despesa turística dels espanyols a causa de l’enduriment de les condicions hipotecàries i de l’augment de l’IPC.
D’entre els serveis no lligats directament amb el
turisme, el comerç mostra una evolució a l’alça
mentre que els serveis financers moderen el seu
creixement a causa de l’alentiment del mercat
immobiliari.
La construcció continua sent la branca més dinàmica (3,8%) tot i que es preveu una menor activitat a mitjà termini. Per la seva banda, la indústria
continua mostrant un creixement feble (1,4%).
Millora la demanda interna per l’energia, així com
les exportacions de roba i complements (12,2%) i
la bijuteria (7,6%) mentre que cauen lleugerament
les exportacions del calçat (3%), mentre que
minva l’activitat de la indústria lligada a la construcció.
L’agricultura presenta una campanya regular,
mentre que la pesca millora les xifres de valor de
captura.
Es continua creant ocupació arreu de l’Arxipèlag
amb una xifra rècord d’afiliats a la seguretat social
d’un mes d’octubre tot i que el nombre de desocupats és lleugerament superior a fa un any. Per la
seva banda, els bons resultats de la temporada
turística impulsen el manteniment del consum
interior, que ara per ara no sembla afectat sensiblement per l’apujada dels tipus d’interès. Aquest
factor sí que ha influït negativament, però, a la
inversió en construcció, que minva.
A l’anàlisi insular, Mallorca es manté en taxes de
creixement al voltant del 3% d’ençà el comença-
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ment del 2006. Les Illes Pitiüses són les que han
mostrat una certa acceleració enguany i ha assolit una taxa del 2,6% el segon trimestre, i atesa l’evolució de la temporada turística, les perspectives
són de millora. Per contra, Menorca continua
registrant el menor dinamisme, amb taxes al voltant de l’1,5% d’ençà la segona meitat del 2005.

1

La taxa interanual d’inflació d’octubre se situa en
el 3,2%, quatre dècimes per sota de la variació
estatal. S’observen tensions inflacionistes al
transport a causa de l’alça del preu dels combustibles, així com als aliments frescs –singularment
a la llet, l’aviram i el pa.

Internacional
1. Taula 1. Indicadors internacionals i de la Unió Europea
PIB

X

Taxa d’atur

Inflació

X

IIIT2006

IIIT2007

Se. 2007

Se. 2007

Estats Units

USA

2,4

2,6

4,7

1,9A

Japó

NP

1,4

2,2

4,0

-0,2A

Unió Europea

UE

3,1

2,9

7,0

...

Regne Unit

UK

3,0

3,3

2,6

1,7

Zona euro

Z€

2,9

2,6

7,3

Alemanya

D

3,2

2,5

8,7

França

F

2,1

2,1

Italia

I

1,6

1,9

Espanya

E

3,9

3,8

Fonts: Banc d’Espanya
X. Taxa interanual
2. Segon trimestre

L’economia mundial
tingué u n c reixement
notable e l p rimer
semestre de 2007

8,0
…
8,0

2,1
o

2,7
1,6
1,7
2,7

A . Dades d’agost
o. Dades d’octubre

El primer semestre de l’any l’economia mundial
tingué un creixement prou notable. La previsió de
creixement econòmic mundial per a 2007 es
manté en el 5,2%, malgrat les turbulències dels
mercats financers. Per al 2008 es rebaixa mig
punt fins el 4,8%, segons el Fons Monetari
Internacional (FMI).
•

Les economies emergents mantenen els forts ritmes de creixement on destaca la Xina, l’Índia i
Rússia. A les economies avançades, la Zona Euro
i el Japó desacceleren el creixement el segon trimestre, contràriament al que succeeix als Estats
Units d’Amèrica.

Estats Units d’Amèrica

L’economia d els E UA
creix p er d amunt d el
que s ’esperava al
tercer t rimestre

La previsió de creixement per al 2007 és del 2,1%,
i disminueix fins el 1,7% per al 2008, a conseqüència de l’enduriment de les condicions creditícies i de la correcció del mercat immobiliari.

La i nestabilitat d el
mercat i mmobiliari
dels EUA a rriba a l
mercat f inancer

Al tercer trimestre l’economia dels Estats Units
s’accelera més del previst i arriba a una taxa del
2,6% interanual, quan el trimestre precedent la
taxa era de l’1,9%. Les previsions per al darrer trimestre de l’any apunten un alentiment significatiu,
segons la Reserva Federal.

Augmenten l es
pressions
inflacionistes p er
l’encariment d el p etroli
i l a d ebilitat d el d òlar

o

Entre els desequilibris existents tenen especial
incidència la inestabilitat del mercat immobiliari i
la del mercat hipotecari. La situació es va agreujar
l’estiu passat, quan la concessió d’hipoteques a
persones amb historial de crèdit dubtós, anomenades hipoteques subprime o d’alt risc, i la pujada
dels tipus d’interès, afectaren seriosament al mercat hipotecari nord-americà i posà en clau d’alerta el mercat financer. En conseqüència, les entitats financeres varen començar a restringir els
crèdits. L’autoritat monetària ha optat d’ençà el
setembre per reduir els tipus d’interès per tal d’evitar que la crisi hipotecària tingui majors efectes.

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

Pel que fa a la demanda interna, el consum privat
es desaccelera, afectat per l’enduriment de les
condicions de finançament. De la mateixa manera, la inversió mostra un perfil baix, amb una inversió en béns d’equipament que abandona l’evolució ascendent i la inversió en construcció que disminueix.
A la demanda externa, el sector exterior manté el
saldo positiu. La contínua depreciació del dòlar
afavoreix a l’alça de les exportacions, i les importacions es redueixen pel menor consum.
La taxa d’atur d’octubre es manté a la taxa del
mes anterior, el 4,7% de la població activa. El
nombre d’ocupats a octubre s’incrementa per
damunt del previst, gràcies a l’avanç de l’ocupació
al sector serveis.
Quant a la taxa d’inflació, aquesta retrocedeix progressivament i se situa en el 1,9% l’agost. A partir
del tercer trimestre, s’incrementen les pressions
inflacionistes donada l’evolució a l’alça del preu
del petroli i la debilitat del dòlar.
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1. Taula 2. Previsions per a l’any 2007

Estats Units
Japó
Unió Europea
Zona euro

USA
JP
UE27
Z€

PIB

Taxa d’atur

Inflació

2007
2,1
1,9
2,9
2,6

2007
4,6
3,9
7,1
7,3

2007
2,4
-0,5
2,3
2,0

Fonts: Comissió Europea.

•

Japó

Segons el FMI, la previsió de creixement anual de
la economia nipona es rebaixa fins a l’1,9%, tant
per el 2007 com per el 2008. El tercer trimestre
avança un 2,2% interanual, en front el 1,7% del
segon trimestre.

dels préstecs en iens. Això ha causat una apreciació del ien als darrers mesos i possiblement sigui
una de les causes que les exportacions augmentin per davall dels trimestres anteriors i les importacions es suavitzin una dècima.

La demanda interna no afavoreix el major creixement del PIB d’aquest trimestre; donat que, la
inversió en béns d’equipament es desaccelera i la
inversió privada no residencial s’accelera, però
sense compensar la moderació del consum privat.
La major aversió al risc ha fet davallar la utilització

La taxa de desocupació s’incrementa el mes de
setembre fins el 4,0%. Malgrat la bona evolució
dels indicadors d’ocupació, la despesa de les llars
no reacciona. Persisteixen la deflació al llarg de tot
el 2007. El setembre es situa al -0,2% interanual.

•

Al Japó es manté la
deflació a l l larg d e t ot
l’any

Xina

Per al 2007 i 2008 les previsions de creixement
econòmic són de l’11,2% i 10,5% respectivament.
La economia xinesa registra un creixement del
11,9% el segon trimestre. Sofreix d’un elevat
superàvit a la seva balança de pagaments, basada a la inversió estrangera i les aportacions del
sector exterior, mentre que el consum intern es
manté dèbil.

•

L’economia j aponesa
s’accelera el tercer
trimestre

Un altre dels principals desequilibris del país és la
infravaloració del iuan respecte a altres divises, i
en especial amb el dòlar i l’euro, la qual cosa ha
permès acumular gran quantitat de reserves de
monedes estrangeres.

El s egon t rimestre
s’accelera e l
creixement e conòmic
xinès fins el 11,9%

La inflació s’accelera durant els mesos d’estiu i
arriba al 6,5% l’agost. Destaca la pujada del
18,2% en els aliments, a causa de l’escassesa.

Divises i petroli

El preu del petroli arriba a nivells màxims anuals
el novembre amb més de 89 dòlars per barril
(preu mitjà de Brent, Dubai, i West Texas intermediate). El Brent, el de referència a Europa, supera
el mes de novembre una cotització dels 93 dòlars
per barril, preu que queda rebaixat en euros donada l’apreciació de l’euro front al dòlar.

Els valors màxims del preu del cru als mesos de
tardor s’han vist afavorits pels factors que venen
de temps enrere (com la forta demanda o les tensions geopolítiques) i, a més, s’afegeixen altres
com ara la clausura temporal de plataformes del
Mar del Nort per la climatologia adversa i el descens de les reserves dels Estats Units de cru i
benzina.

El p reu d el B rent
supera els 90 dòlars
per b arral

1. Gràfic 1. Preu del barral de petroli en euros (mitjana preus spot de brent, West Texas i Dubai)
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El dòlar dels EUA
continua d ebilitant-se

Quant al mercat canviari, continua el procés de
depreciació del dòlar front a l’euro. Aquest tipus
de canvi arriba als 1,47 dòlar/euro el mes de
novembre, marcant així un màxim històric des del
naixement de l’euro.

La lliura esterlina front a l’euro mostra una lleu
apreciació i se situa a 0,71 lliures per euro.

Tipus d e c anvi del dólar EUA i l a l liura e sterlina e n f ront d e l ’euro/ecu,
mitjana m ensual
1,60

Tipus de canvi del dòlar EUA i la lliura esterlina en front de l'euro/ecu,
mitjana mensual

1,37

1,34

1,40
1,29
1,20

1,18
1,00
0,84
0,80

0,86

0,70
0,67

0,60
0,59
0,40
$/€

£/€

0,20

2

jn 07

ds 06

mç 07

jn 06

st 06

ds 05

mç 06

jn 05

st 05

ds 04

mç 05

jn 04

st 04

ds 03

mç 04

jn 03

st 03

ds 02

mç 03

jn 02

st 02

ds 01

mç 02

jn 01

st 01

mç 01

st 00

ds 00

jn 00
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mç 00

jn 99

st 99

ds 98

mç 99

jn 98

st 98

ds 97

mç 98

jn 97

st 97

ds 96

mç 97

jn 96

st 96

gn 96

0,00

Unió europea
•

Continua e l d inamisme
de l ’economia
britànica

Regne Unit

L’economia britànica creix sòlidament, amb una
previsió de tancament del 3,1% per a enguany, tot
i que amb senyals d’iniciar un període de moderació.
Malgrat la bona marxa de l’economia, el Banc
d’Anglaterra ha hagut de reduir l’impacte dels
xocs financers arran de la crisi de les hipoteques
d’alt risc subprime als Estats Units injectant liquidesa als mercats financers. El setembre s’intervingué per a evitar la fallida del banc Northern
Rock, l’octau major del Regne; feia dècades que
un banc no entrava en crisi.

za la reducció del tipus d’interès, a la vegada que
provoca una minva de la demanda al limitar la
capacitat d’endeutament.
La recent inestabilitat dels mercats financers i les
menors exportacions tant als Estats Units com a
la Unió Europea moderaran el creixement fins al
2,2% el 2008, per a tornar a recuperar-se lleugerament el 2009 (2,5%). L’ocupació continuarà
creixent en torn al mig punt anual.
El tipus de canvi mitjà de la lliura esterlina s’espera que s’apreciï en front tant del dòlar com de l’euro el 2008.

La major restricció del crèdit juntament amb una
inflació continguda amb una xifra de l’1,7% recol•
La Zona euro r egistra
una m oderació a
l’activitat

Zona euro

L’economia de la Zona euro creixerà enguany un
2,6%, amb un increment de l’ocupació de l’1,5%.
L’impacte dels xocs financers, que han provocat
una alentiment el segon trimestre, s’anirà dissipant. No obstant, hi ha una major aversió al risc
per part dels inversors, amb la consegüent restricció del crèdit.
La inversió s’ha mostrat dinàmica, però és probable un canvi de tendència per mor tant del menor
crèdit com de la moderació de la inversió en construcció a alguns dels països membres, com a
Espanya.

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

Les millors perspectives en l’evolució de l’ocupació han animat el consum de les llars, que unit al
dinamisme de les economies emergents –i en
especial la Xina, la Índia i Rússia– compensa la
menor demanda nord-americana.
La inflació es manté moderada, tot i que s’espera
que augmenti durant els propers mesos a causa
principalment del major cost de l’energia.
Es preveu que el 2008 l’Àrea creixi un 2,2%, i una
dècima menys l’any següent. L’ocupació està previst que augmenti un 1% el 2008 i un 0,8% el
2009.
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•

Alemanya

L’economia alemanya s’espera que creixi un 2,5%
enguany, amb el que es consolidaria la recuperació iniciada l’any passat, basada sobretot en el
manteniment de la competitivitat de les exportacions. L’ocupació s’incrementarà en un 1,4%.
Com en altres economies europees, l’activitat es
va veure lleugerament afectada per la inestabilitat
als mercats de crèdit internacionals. Tot i així, el
creixement de l’ocupació continua robust, la producció industrial segueix creixent i les exportacions mantenen el to expansiu. El consum de les
•

llars es manté feble, degut tant a l’augment de
l’IVA com a la desacceleració de la construcció.
La variació de l’índex de preus no presenta cap
oscil·lació important i es manté per davall del
2,0% des del març.
De cara al 2008 es preveu que el creixement es
moderarà fins al 2,1%, i registrarà un 2,2% el
2009. L’ocupació augmentarà al voltant del 0,5%
anual.

França

França creixerà un 1,9% enguany, una de les
taxes més febles de la Unió Europea, amb una
demanda interna moderada i una creació d’ocupació feble (1%).

major demanda interna derivada de la reforma fiscal serà contrarestada per la menor demanda
externa. L’atur resta en el 8%, la mateixa taxa que
Espanya.

L’elecció d’un nou President, Nicolas Sarkozy, el
maig i d’una majoria parlamentària del mateix
signe el mes següent, facilita aprovar les reformes
anunciades durant la campanya. Però continuarà
augmentant el dèficit públic, desprès d’aprovar
una rebaixa fiscal sense reduir la despesa. La

Quant als pronòstics per als propers anys, no es
preveuen grans canvis a l’evolució de l’economia,
amb una alça del 2% en el PIB del 2008 i de
l’1,8% per al 2009. L’ocupació creixerà un 0,9% el
2008 i un 0,7% el 2009.

•

Alemanya ha
mantingut l a
competitivitat, el que
recolza l ’expansió d e
les exportacions

França i Itàlia,
juntament a mb
Portugal, són el 2008
els p aïsos a mb m enor
creixement de la Unió
Europea

Itàlia

Es preveu que Itàlia creixi un 1,9% enguany, el
que seria –com en el cas de França– un dels
menors creixements de la Unió Europea.
L’ocupació augmentarà un 0,8%.
Minva la producció industrial de juny i la confiança
dels consumidors s’estabilitza malgrat que es
continua creant ocupació. L’índex de preus al con-

sum manté la suau desacceleració i a agost repeteix el 1,7% del mes anterior.
Les restriccions en els mercats de crèdit i la
menor evolució en els principals mercats exteriors
fan preveure un alentiment fins a l’1,4% el 2008,
amb una lleugera millora l’any següent fins a
l’1,6%. L’ocupació s’incrementarà un 0,6% anual.
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Espanya
3. Taula 1. Previsions m acroeconòmiques
Dades corregides d'efectes estacionals i de
calendari. Taxes de variació interanuals (en %)
Despesa en consum final
Consum final de les llars

2007

2008

3,9

3,4

3,4

3,1

Consum final de les AP

4,8

4,4

Formació bruta del capital fix

1

5,8

4,6

Béns d’equipament

9,9

7,9

Altres productes

2,7

2,6

Construcció
Demanda nacional

5,1

3,8

4,3

3,7

Exportació de béns i serveis

5,3

5,0

Importació de béns i serveis

6,8

6,0

PIB a preus de mercat

3,8

3,3

Ocupació

2,8

2,2

1,0

1,1

2

Productivitat per ocupat
AP. Administració Pública
1. Inclou les ISFLSL
2. Llocs de feina equivalents a temps complet
Font: Ministeri d'Economia i Hisenda, setembre 2007.
Escenari macroeconòmic 2006-2008

L’economia e spanyola
atenua el seu ritme de
creixement
La previsió d e
creixement per a 2007
es manté en el 3,8% i
es redueix fins el 3,3%
per a 2008
El n ombre d ’ocupats
augmenta a gairebé
tots e ls s ectors
productius

Al llarg del tercer trimestre l’economia espanyola
manté la tendència a la moderació del trimestre
anterior, a conseqüència de una demanda estatal
més continguda que s’ha vist parcialment compensada per la millora del sector exterior. L’avanç
de la Comptabilitat Nacional Trimestral situa el
creixement interanual del PIB en el 3,8%, dues
dècimes per sota del trimestre anterior.
El menor creixement de la demanda estatal s’explica pel menor dinamisme a tots els seus components. La despesa en consum final s’alenteix, i a
la Formació Bruta de Capital destaca el menor
dinamisme de la inversió en construcció, malgrat
la taxa de creixement en béns d’equipament és
prou notable. Per altra banda, la demanda externa
mostra un comportament més positiu, encara que
el menor creixement de la Zona euro no ho afavoreix.
La previsió de creixement del PIB per a 2007 és
del 3,8%, mentre que per a 2008 es preveu una
moderació fins el 3,3%, segons el Ministeri
d’Economia i Hisenda. Aquestes previsions mantenen el diferencial amb la Zona Euro per damunt
del punt percentual.
Quant a l’anàlisi de l’oferta, la desacceleració
suau de l’activitat econòmica afecta amb major
intensitat sector de la construcció. Aquesta moderació de la construcció és coherent amb el menor
creixement de la inversió en construcció i la desacceleració de l’ocupació al sector. Els preus dels
habitatges també s’ajusten, amb una pujada del
5,3% el tercer trimestre, quan el registrat un any
enrere era un 9,8%.

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

El sector de la indústria i energia creix, malgrat no
ho fa amb la intensitat suficient com per a compensar la desacceleració de la construcció.
L’índex de producció industrial i el nombre d’afiliats al sector s’alenteixen el tercer trimestre. Per
altra banda, l’índex de xifra de negocis de la
indústria és més moderat al llarg del tercer trimestre, tot i que a la branca de l’energia mostra una
recuperació important.
La xifra de negocis de serveis referent al juliol s’incrementa a tots els sectors (comerç, transport,
tecnologies de la informació, serveis a empreses),
llevat del turisme, que es desaccelera. I l’agost, la
xifra de negocis es redueix a tots els sectors, llevat de les tecnologies a la informació que es mantenen estables. Per altra banda, el nombre d’ocupats al sector s’accelera fins arribar a un creixement del 3,9%, segons les dades de l’Enquesta
de Població Activa (EPA) del tercer trimestre.
En referència al mercat laboral, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social registra increments al
voltant del 2,7% a tots els mesos del tercer trimestre. Per sectors, el nombre d’afiliats promig del trimestre té el seu major augment als serveis, amb
un 3,0%; a la indústria, que registra un 2,5%; a la
construcció, amb un 2,3%; i a l’agricultura, que es
redueix lleugerament (-0,5%). Quant al nombre
d’aturats, l’Enquesta de Població Activa els situa
en els 1,79 milions el tercer trimestre; amb un
increment en 31.900 persones, mentre que la taxa
d’atur se situa en el 8,0%.
La inflació d’octubre arriba al 3,6%, i la subjacent
al 3,1%.

Novembre 2007

8

3. Taula 2. Evolució d e l ’economia e spanyola
Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari. Taxes de variació interanual,
Volum encadenat referència 2000 (en %)
2005
Trimestre

I

Agrari i pesquer

II

2007
III

I

II

III

IV

I

II

-0,1

2,3

-2,4

10,1

8,8

5,5

3,4

1,7

2,4

3,9

2,4

3,9

4,6

5,5

5,8

5,3

5,1

3,9

4,4

4,0

4,0

3,4

4,0

4,1

4,2

4,2

4,1

3,9

3,4

3,7

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,0

-11,0

-9,0

Indústria i energia

1,2

1,0

0,8

Construcció

5,5

5,5

5,7

Serveis

4,2

4,8

PIB a preus de mercat

3,6

3,7

IV

2008

-4,1 -10,1

IIIa

3,8

Font: INE
a
. avanç

El mes d’octubre la taxa de variació de l’IPC augmenta fins el 3,6%, nou dècimes per damunt de la
taxa del mes anterior. D’entre els grups que experimenten majors variacions destaquen: les begudes alcohòliques i tabac (6,6%), els aliments i
begudes no alcohòliques (5,5%) i el transport
(4,9%). Aquest darrer grup ho fa sobretot degut a
l’encariment del preu dels productes energètics.
En el sentit contrari, entre els grups que destaquen per la seva disminució trobem la medicina (2,1%), i l’oci i la cultura (-0,7%).
La inflació subjacent (sense aliments no elaborats
ni productes energètics) puja cinc dècimes a l’octubre (3,1%), i se situa per davall de l’índex gene-

ral. L’índex dels aliments no elaborats augmenta
set dècimes i registra un 4,7%, augment que
reflecteix l’encariment de les matèries primeres
que se serveixen dels cereals.

La i nflació d ’octubre
arriba al 3,6%, i la
subjacent a l’3,1%

L’índex dels productes energètics augmenta notablement a l’octubre (7,0%). Els continus i notables
encariments del preu del petroli arriben al seu
valor màxim als mesos de la tardor, malgrat que
l’apreciació de l’euro front al dòlar provoca certes
suavitzacions dels preus del cru al conjunt de la
Zona Euro. L’índex de preus harmonitzat d’octubre
té una taxa de variació anual del 3,6%, que suposa un increment de nou dècimes front el mes
anterior.

Conjuntura econòmica de les Illes Balears
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4

Illes Balears
4. Taula 1. Evolució i p erspectives d e l ’economia b alear
Taxes de variació del PIB a preus constants (en %)
Anual

Trimestral

2004 2005 2006 2007

20005

2006

2007

(e)

(a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

Zona €

2,0

1,5

2,8

2,6

1,3

1,4

1,7

1,9

2,5

2,9

2,9

3,3

3,2

2,5

2,6

Espanya

3,3

3,6

3,9

3,8

3,6

3,7

3,4

3,7

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,0

3,8

Balears

1,5

2,4

2,8

3,1

2,2

2,4

2,5

2,5

2,5

2,8

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

Mallorca

1,7

2,6

3,0

2,3

2,6

2,8

2,7

2,8

3,0

3,2

3,3

3,3

3,2

Menorca

1,8

1,8

1,5

2,2

2,1

1,7

1,3

1,3

1,4

1,6

1,6

1,6

1,4

Pitiüses

1,1

1,2

2,0

1,3

1,2

1,1

1,0

1,5

2,0

2,3

2,4

2,3

2,6

Font: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

L’economia B alear
incrementa
lleugerament la seva
taxa de creixement i
assoleix un 3,1% el
tercer t rimestre

a: avanç
e: estimació
p: previsió

La previsió de creixement de l’economia balear
per 2007 és del 3,1%; i d’acord amb les expectatives del nostre entorn, pel 2008 la previsió es
modera fins el 2,8%. A l’anàlisi econòmica trimestral queda palesa al tercer trimestre certa millora
de l’activitat econòmica, i amb una taxa de creixement del Valor Afegit Brut del 3,1% s’abandona
l’estabilitat de creixement del 3,0% dels tres trimestres anteriors.
•

Anàlisi per sectors

El sector de la
indústria i e nergia es
registra e l t ercer
trimestre de 2007 el
mateix c reixement q ue
al t rimestre a nterior

Els mesos d’estiu el sector agropesquer ha quedat marcat per l’encariment dels cereals i l’augment de la despesa en alimentació de les llars.
Davallen les exportacions de patates i es mantenen les vendes de fruites, hortalisses i carn. Cal
afegir que les condicions meteorològiques no han
ajudat gaire a la millora de la collita.

El m enor d inamisme
de l ’activitat d e l a
construcció e s
reflexteix a gairebé
tots e ls i ndicadors d el
sector

El sector d e l a i ndústria i e nergia manté el creixement de l’1,4% el tercer trimestre tot i que se
situa per davall de l’1,8% del mateix trimestre de
l’any anterior. De l’energia cal destacar les menors
temperatures al llarg dels mesos d’estiu que han
dut a un consum d’electricitat menor, mentre que
la tardor ha començat amb increments de la facturació elèctrica. Quant a la indústria, l’índex de
producció industrial presenta certa estabilitat i les
exportacions registrades fins l’agost presenten
lleugeres minves.
El sector d e l a c onstrucció es caracteritza pels
símptomes de moderació de la demanda d’habi-

La t emporada t urística
mostra u na evolució
favorable gràcies a
l’increment d el
nombre d e t uristes

•

Així mateix, es redueix el diferencial de creixement respecte el conjunt estatal. Si el segon trimestre era d’un punt percentual, el tercer ho és en
només set dècimes. Pel conjunt de 2007, segueix
la diferència de set dècimes i pel 2008 augmenta
fins el punt percentual. Contràriament, a la comparació amb la Zona Euro, la diferència passa a
ser positiva de mig punt a favor del nostre país.

tatges, conseqüència de les pujades de tipus d’interès, el nivell de preus dels habitatges, i de les
vendes intenses de períodes passats. Per part de
l’oferta, es registren certes desacceleracions als
principals indicadors; tot i així, mantenen les taxes
elevades de creixement. En resum, el tercer trimestre rebaixa la seva taxa de creixement per
arribar al 3,8%.
El creixement del sector dels serveis assoleix una
taxa del 3,2% el tercer trimestre, dues dècimes
per damunt del mateix període de l’any anterior.
Amb dades fins el mes de setembre, s’observa
que l’afluència de turistes millora respecte de l’any
anterior i que l’evolució a l’alça dels preus hotelers
fa possible que els ingressos hotelers registrin
taxes de creixement positives, tot i que les pernoctacions als establiments turístics no varien gaire.
Així mateix, els serveis no turístics també presenten increments d’activitat.

Anàlisi per Illes

A Mallorca la taxa de creixement del Valor Afegit
Brut del segon trimestre davalla una dècima respecte del primer per a situar-se al 3,2%. L’arribada
de turistes deixa de banda les acceleracions d’un
any enrere, tot i que el seu creixement no deixa de
ser prou important; i les pernoctacions a establiments turístics que es redueixen lleugerament. El
sector de la construcció modera el seu dina-

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

misme, però hi ha encara un nivell d’activitat notable.
L’economia Menorquina mostra certs símptomes
d’alentiment; deixa de banda l’1,6% dels darrers
tres trimestres i es queda el segon trimestre a
l’1,4%. L’illa no mostra variacions importants del
nombre de turistes fins el setembre; només el mes
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d’agost registra un creixement més intens, gràcies
als turistes espanyols i britànics. La indústria es
recupera, com ho mostren la millora d’exportacions, els augments a la facturació elèctrica, i els
afiliats al sector.

segon trimestre, tres dècimes per damunt del trimestre anterior. L’activitat turística es veu afavorida per l’augment intens del nombre de turistes.
Per la seva banda, el sector de la construcció
comença també amb signes de desacceleració.

Contràriament a la resta d’illes, les Pitiüses acceleren la seva taxa de creixement amb un 2,6% al

4.1

Agricultura, ramaderia i pesca
 Ö
4.1. Taula 1. Agricultura, ramaderia i pesca
Taxes de variació interanual del PIB a preus constants (en %)
2002

2003 (e)

2004 (e)

2005 (e)

2006 (a)

2007 (p)

2,6

1,0

5,1

2,1

3,5

2,0

a: avanç
e: estimació
p: previsió
Font: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

A la darreria del mes d’agost s’anuncià una pujada significativa del preu del pa, del pollastre i dels
ous. Es destaquen com a causes el progressiu
augment del preu dels cereals i de l’energia.
D’altra banda, segons els «Datos sobre el consu-

mo alimentario en España» que publica el
Ministeri d’Agricultura i Pesca, la despesa en alimentació de les llars estatals, ha augmentat un
8,9% el juny de 2007 respecte del juny de 2006.

4.1. Taula 2. Indicadors de l’agricultura i l a p esca
Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Balears
Afiliats a la SS1

Set.

8.008

Ò

Agricultura i ramaderia

3T

7.934

Ò

10%

Pesca

3T

785

Ô

-3,3%

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Mallorca
Afiliats a la SS 1

9,1%

3T

7.051

Ò

6,3%*

Agricultura i ramaderia

3T

6.527

Ò

7,1%*

Pesca

3T

528

Ô

-3,0%

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Menorca
Afiliats a la SS1

3T

845

Ò

Agricultura i ramaderia

3T

708

Ò

8,6%

Pesca

3T

137

Ô

-8,2%

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Pitiüses
Afiliats a la SS1

2,6%

3T

819

Ò

26,6%

Agricultura i ramaderia

3T

699

Ò

35,1%

Pesca

3T

120

Ô

-5,6%

Font: TGSS.
(1): Assalariats i autònoms.
(*): Variació interanual
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•
Els v ins i l icors
mostren u n
creixement de les
exportacions d e m és
d’un 30% respecte del
mateix període de
l’any a nterior

Agricultura

Les condicions climàtiques, en especial el vent i
les pluja intensa dels mesos de març i abril en el
nord de Mallorca, expliquen la mala collita de la
patata i el descens de les exportacions en més
d’un 20% respecte del mateix període de l’any
passat, tot tenint en compte, no obstant això, que
les dades de les exportacions —concretament el
valor de les patates exportades— del 2006 foren
considerades “històriques” respecte de les del
2005 atès que varen representar un augment de
quasi el 90%. En el període actual, però, el descens del valor de les exportacions ha estat encara més acusat: s’ha exportat per valor de 10,3
milions d’euros, la qual cosa representa una baixada del 36%. Els mercats destinataris de gairebé
el 90% de les exportacions de patata mallorquina
—el Regne Unit i Dinamarca— mostren un comportament diferent: l’exportació al Regne Unit
registra una baixada significativament superior a
la mitjana, mentre que l’exportació a Dinamarca
registra uns valors positius, augmentant les exportacions l’11,6% i el valor de les patates exportades el 25% respecte del mateix període del 2006.
Per una altra banda, s’han confirmat les primeres
estimacions que advertien la possibilitat d’una
reducció significativa de la producció d'ametla
durant la temporada de 2007. La producció d’enguany, lluny de la de l’any passat en què es varen
produir 14.625 tones d’ametla, pot reduir-se entre
el 25% i el 50%. L’exportació d’ametla registra,
durant els mesos de gener a juny del 2007, una
forta baixada, superior al 60%; en total s’han
exportat 47,8 tones per valor de 207,9 milers d’euros, és a dir, gairebé el 71% menys que durant el
mateix període de l’any anterior. Altrament, la
reducció de la producció peninsular d’ametlla, feia

pensar en un augment del preu de la mallorquina.
Tanmateix, l’entrada d’ametla californiana en la
Unió Europea, amb preus que oscil·len entre els 3
i 3,20 euros el quilo, dificultarà que l’ametla
mallorquina superi aquests preus.
L’exportació de garrova i de goma d e g arroví
mostra un comportament semblant al que hem
descrit per a les anteriors mercaderies. La baixada en l’exportació de garrova és àdhuc més acusada, un 77,1% en el nombre de tones i un 58,8%
en el valor de la mercaderia exportada. Tot i així,
les previsions del sector són que en la present
campanya tant la producció com el preu de
comercialització siguin semblants als valors registrats l’any passat, és a dir, una producció al voltant
de les 12.000 tones i un preu aproximat als 30
cèntims d’euro. Quant a la goma de garroví, tot i la
baixada tant en la quantitat com en el valor exportat, un 15,5% i un 28,5% respectivament, s’observa un comportament diferent segons el mercat
destinatari. Així per exemple a Dinamarca, malgrat el valor de les exportacions registra també un
descens, la quantitat de tones exportades mostra
un augment del 17,2%.
En total, entre els mesos de gener a juny, s’han
exportat 158,1 tones, amb un valor de comercialització de 1.434 milers d’euros, la qual cosa representa també un augment del 25,6% respecte de
l’any anterior.
Quant a la collita de raïm per a vinificació i a la
producció i comercialització de vi, les expectatives
del sector són moderadament positives. Es consolidaria així la tendència a l’alça dels darrers anys.
Dos factors mereixen una ressenya especial: l’ad-

4.1. Taula 3. Exportacions d es d e l es B alears
Principals mercaderies agràries exportades. Gener-juny 2007
Producte
Principals mercats
Tones
Var. (%)
exteriors
Patates

Ô

Regne Unit
Dinamarca
Goma de garroví

Ô

20.500,8

-20,27

11.751,5

-24,33

5.694,9

11,62

769,7

-15,52

Milers d ’€ Var. (%)
Ô

Ô

10.331,9

-36,09

6.067,4

-46,71

2.921,4

25,03

7.114,8

-28,53

Alemanya

237,5

-9,42

2.238,8

-27,31

Dinamarca

198,0

17,16

2.090,4

-5,47

Garrofes

Ô

403,1

-77,10

Ô

356,0

-58,77

Ametlles

Ô

47,8

-62,24

Ô

207,9

-70,98

Vins i l icors

Ò

158,1

32,19

Ò

1.434,1

25,64

436,7

40,83

Alemanya

-

Font: INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR
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judicació per part del Govern de les Illes Balears
de noves hectàrees per al cultiu de vinya —33
hectàrees, concretament— i l’augment del raïm
produït per hectàrea. En el 2006, el nombre total
d’hectàrees que a les Illes Balears han estat destinades al cultiu de raïm per a la producció de vins
amb denominació d’origen i vins de la terra ha
estat de 1.309,51 ha, valor que supera al de l’any
anterior en un 1,1%. Tal com recull l'Estudi de la
producció i comercialització del productes amb
denominació de qualitat de les Illes Balears 2006,
a les Illes Balears, «la producció total de vi ha
estat en el 2006 un 6,4% superior a la de l’any
anterior» i, pel que fa a la comercialització, també
d’acord amb l’Estudi indicat, «globalment, l’any
2006 els vins amb indicació geogràfica de les Illes
Balears —denominació d’origen i vins de la
terra— han augmentat les seves vendes en un
13%, amb una quantitat total de vi comercialitzat
de gairebé 30.600 hectolitres».
El capítol de cereals no mostra gaires novetats
respecte d’allò indicat en altres ocasions. Hom
continua la tendència —si més no, aquestes són
les estimacions dels «Avances de superficies y
•

producciones agrícolas. Junio de 2007» del
Ministeri d’Agricultura i Pesca i, també, les previsions de l’organització agrària ASAJA— observada en el darrers anys tant pel que fa a la reducció
de superfície conreada dedicada als distints tipus
de cereals (blat, ordi i civada) com pel que fa a la
producció total.

La p roducció t otal d e
vi i la seva
comercialització
mostraren i gualment
un r esultat p ositiu

D’acord amb les dades de Mercapalma, només
referides a l’illa de Mallorca, el moviment —majoristes i productors— de fruites i h ortalisses
registrat el mes d’agost és de 15.101.159 quilos,
la qual cosa representa una disminució del 2,6%
respecte del mateix mes de l’any anterior. El preu
mitjà ponderat (de fruites, hortalisses i patates)
s’estableix durant el mes d’agost en 1,01
euros/quilo i equival a un augment del 14,8% respecte de l’agost del 2006, i un increment del 2%
respecte del mes de juliol d’enguany.
En resum, i pel que fa al capítol d’exportacions,
s’observa una baixada generalitzada de les principals mercaderies agràries, tot exceptuant l’apartat
de vins i licors que, per contra, mostra un augment
significatiu.

Ramaderia

Durant els mesos de març a maig del 2007, la
producció d e c arn —sacrificada a tots els escorxadors de les Illes— registra una lleugera baixada
respecte del mateix període de l’any passat. És
significatiu, en canvi, el sensible augment registrat
en la porcella, que és superior al 36%.

tis ha concentrat l’atenció del sector. Aquesta possibilitat finalment s’ha materialitzat a nivell europeu i és atribuïda tant a l’encariment de matèries
primeres bàsiques —l’augment del cost dels cereals, per exemple— tot i que hi poden haver influït
també altres factors conjunturals, com l’acaparament amb fins especulatius.

Durant els mesos d’estiu la notícia sobre la possibilitat de la pujada dels preus dels productes lac-

4.1. Taula 5. Producció d e c arn
(sacrificada e n e ls e scorxadors de les Illes Balears)
Març - maig de 2007
2007

•

Var.

Porc

928,1

-4,46%

Porcella

387,8

36,04%

Boví

812,2

-2,35%

Oví

709,6

-8,07%

Pesca

La producció pesquera declarada a les Illes
Balears en el 2n trimestre de 2007 va ser de
862.668 kg, amb un valor en primera venda de
5.971.309 Euros.
En comparança amb el mateix trimestre de l’any
2006 (872.780 kg i 6.580.572 Euros), aquestes
dades suposen unes minves del 1,16% en pes i
del 9,26% en valor econòmic. En contra del que
és habitual, i igual que en el quart trimestre de
2006, el preu mitjà del peix ha baixat, aquesta
ocasió en un 8,22% (de 7,54 Euro/kg a 6,92
Euro/kg).

Les diferències ressenyades entre el 2n trimestre
de 2007 i el de 2006, tant pel que fa a les captures com al valor econòmic en primera venda i al
preu mitjà del peix es deuen, bàsicament, al pes
que té la gamba vermella en la economia de la
pesca illenca. L’any 2006 va ser una any molt bo
de gamba mentre que el 2007 és un any normal i
les 20 tones més de gamba del 2006 suposen
470.000 €. Un altre factor a tenir en compte és
que en 2007 ha entrat en vigor una nova talla
mínima per a la llagosta -la segona espècie en
importància econòmica-, que ha provocat que
s’hagin de tornar a la mar les llagostes de menys
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de 500 g i que possiblement expliqui el descens
d’un 10% en el valor declarat.

Quant a la resta de fluctuacions, són les pròpies
de l’activitat i, en principi, se poden atribuir a causes naturals.

4.1. Taula 4. Captures Pesca II trimestre 2007
CAPTURES (Kg)
Gerret

4.2

VALOR (Euros)

62.090

Gamba vermella

1.508.857

Maire

50.357

Llagosta

548.584

Morralla

49.428

Caproig

340.773

Gamba vermella

8.441

Gall de Sant Pere

296.332

Moll vermell

43.785

Escamarlà

254.766

Lluç

39.224

Sípia

247.976

Pop

38.975

Calamar

230.251

Rajada

37.751

LLuç

206.082

Sorell

32.679

Moll vermell

190.003

Sípia

27.463

Gerret

137.829

Indústria i energia
) a
4.2.Taula 1. Branques d e l a i ndústria i l ’energia
Taxes de variació interanual del PIB a preus constants (en %)
Anual

Trimestral

2004 2005 2006 2007
PIB

2004 (e)

2005 (e)

2006 (a)

2007 (a)

(e)

(e)

(a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

0,7

1,2

1,7

1,5

1,0

0,9

0,6

0,4

0,7

0,9

1,3

1,7

1,5

1,8

1,8

1,6

1,5

1,4

1,4

Font: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

Tot i l ’alentiment d el
sector d e l a i ndústria i
energia respecte el
2006 es registra el
tercer t rimestre d e
2007 el mateix
creixement que al
trimestre a nterior

a: avanç
e: estimació
p: previsió

El sector de la indústria i l’energia registra un creixement de l’1,4% el tercer trimestre de 2007
(avanç), quatre dècimes menys que el tercer trimestre de l’any anterior. Aquest fet mostra un cert
alentiment del sector iniciat el quart trimestre de
2006, encara que amb una estabilització respecte
el trimestre anterior.

va el mes de setembre una evolució estable tant
en els assalariats com en els autònoms, amb el
que se situen així en 25.196 i 5.988 treballadors
respectivament. Pel que fa als afiliats a la seguretat social per illes, les dades del tercer trimestre
indiquen que a Menorca tenen un comportament
estable i a les Pitiüses mostren una l’alça tendencial semblant als períodes anteriors.

Al mercat de treball del sector, un dels indicadors
principals del sector industrial i energètic, s’obser-
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4.2. Taula 2. Indicadors d e l a i ndústria i e nergia
Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Balears
Assalariats

set

25.196

Î

-1,6

Autònoms

set

5.998

Î

1,0

Facturació energia elèctrica total (MWh)

oct

607.080

Ò

4,9

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

oct

27.252

Î

0,6

Índex de producció industrial

set

124,1

Î

1,3

Energia elèctrica, gas i aigua

3T

2.523

Agroalimentari

3T

5.803

Afiliats Seguretat Social
n.d.
Î

1,1

Tèxtil, confecció, cuir i calçat

3T

2.797

Ô

-8,3

Metal·lúrgia i fabricació prod. metàl·lics

3T

3.768

Î

1,5

Prod. minerals no metal.lics

3T

3.202

Î

-1,0

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Mallorca
Facturació energia elèctrica total (MWh)

oct

467.293

Ò

4,8

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

oct

22.698

Î

0,3

Afiliats Seguretat Social

3T

24.448

n.d.

Energia elèctrica, gas i aigua

3T

2.198

n.d.

Agroalimentari

3T

4.431

Î

1,8

Tèxtil, confecció, cuir i calçat

3T

1.657

Ô

-13,3

Metal·lúrgia i fabricació prod. metàl·lics

3T

3.005

Î

-0,3

Prod. Minerals no metàl·lics

3T

2.739

Ò

-2,0

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Menorca
Facturació energia elèctrica total (MWh)

oct

58.150

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

oct

3.033

Ò

3,2

Afiliats Seguretat Social

3T

4.568

Î

1,8

3T

845

Ò

2,1

Agroalimentari

Ò

4,3

Tèxtil, confecció, cuir i calçat

3T

945

Ô

-7,8*

Metal·lúrgia i fabricació prod. metàl·lics

3T

419

Ò

16,0

Prod. Minerals no metàl·lics

3T

235

Î

-1,0

Fabricació de material de transport

3T

344

Ò

4,9

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Pitiüses
Facturació energia elèctrica total (MWh)

oct

81.367

Ò

5,1

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

ago

1.521

Ò

4,9

Afiliats Seguretat Social

3T

2.243

Ò

6,6

Agroalimentari

3T

527

Ô

-5,5

Paper, edició i arts gràfiques

3T

249

Ò

3,7

Metal·lúrgia i fabricació prod. metàl·lics

3T

344

Ò

2,9

Font: TTSS, Gesa-Endesa, DG d’Economia, INE, MCYT
(*): Variació interanual.

•

Energia

La facturació elèctrica total presenta el mes d’octubre un avanç tendencial del 4,9%. Les Pitiüses
mostren un creixement més acusat que no pas
Mallorca i Menorca. Les suaus temperatures d’aquest estiu han provocat que la facturació elèctrica dels mesos de juliol, agost i setembre hagin
estat menors que els mateixos mesos de l’any
anterior.

Els afiliats a la seguretat social en el subsector de
l’energia ascendeixen a més de 2.500 persones el
tercer trimestre de 2007 pel total de les illes. En
aquest cas, no es pot comparar la dada de la
variació tendencial amb la de trimestres anteriors
a causa de que l’empresa d’Aigües i Clavegueram
de Palma, EMAYA, ha deixat de ser classificada
dins l’activitat “energia elèctrica, gas i aigua”, amb
la qual cosa es registra una minva acusada en el
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La n ova turbina de Cal
Tresorer p ermetrà q ue
el s istema e lèctric d e
Mallorca-Menorca
disposi d ’una p otència
neta d isponible de
1.442 MV
El mercat energètic d e
les Illes Balears es
veurà b eneficiat p er
les c onnexions d e g as
i e lectricitat a mb l a
península p revistes
pel 2009 i 2010

nombre de treballadors de l’activitat que es deu
purament a una reclassificació.
El mes d'agost entrà en funcionament una nova
turbina de vapor a la Central de cicle combinat de
Cal Tresorer, a Mallorca. Aquesta turbina té la
capacitat de generar un total de 75 megawatts i
permet que el sistema elèctric Mallorca-Menorca
disposi d’una potència neta de 1.442 megawatts,
que la fa capaç d’afrontar les puntes de consum.
Aquestes tingueren el 2006 el seu màxim en
1.040 megawatts, i per a enguany es preveu arribi als 1.105 megawatts.
L'ús de carbó per a la producció elèctrica al sistema Mallorca-Menorca, concentrat bàsicament a
la central del Murterar d'Alcúdia, es redueix el
2006 al 60% del total de fonts d'energia -66% el
2005-, fet que ha donat lloc a un augment de l'ús
de gasoli passant del 23% al 28%. Es preveu una
reducció progressiva de l'ús de carbó i de gasoli
per a la producció elèctrica, en previsió de ser
substituïts pel gas natural quan es posi en marxa
el nou gasoducte previst per l'estiu de 2009. En

aquest sentit, el BOE va publicar el 3 d'agost l'autorització administrativa per a què Enagas iniciï la
construcció del gasoducte que ha d'unir les Illes
Balears amb la península. La connexió de gas
estarà formada per dos trams: un que unirà la platja valenciana de la Devesa amb la Punta de Cala
Gració de Sant Antoni a Eivissa, de 123 quilòmetres de llargada, i l'altra que comunicarà Eivissa
amb Sant Joan de Déu de Palma, de 146 quilòmetres de llargària. Segons l'assignació de drets
d'emissió de gasos contaminants que ha fet el
Ministeri de Medi Ambient per al període 20082012, la posada en funcionament del gasoducte
permetrà que al 2012 s’hagin reduït aquestes
emissions quasi un 40% respecte el 2006 a les
illes.
Així mateix, Red Eléctrica de España ha adjudicat
el maig la construcció de la connexió elèctrica que
unirà les Illes Balears amb la península, i que es
preveu entri en funcionament el 2010. Aquesta
connexió disposarà de dos cables submarins de
250 quilòmetres de longitud amb una capacitat de
200 megawatts cadascun.

4.2. Gr fic 1. Facturaci energia el ctrica total. Illes Balears.
(Variaci de la Tend ncia)
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Indústria

La facturació elèctrica a la indústria es manté
estable pel global de l’arxipèlag. Per illes,
Menorca i més accentuat a les Pitiüses presenten creixements tendencials positius. A Mallorca,
la indústria segueix amb un nivell estable de facturació elèctrica.

períodes anteriors; a Menorca es registra una
bona marxa en la majoria de subsectors, destacant la metal·lúrgia, que quasi dobla el creixement
tendencial respecte el tercer trimestre de 2006, i
la recuperació en el ritme de creixement de productes minerals no metàl·lics respecte els períodes anteriors; les Pitiüses segueixen sent l’illa
que mostra major dinamisme al sector industrial,
registrant la majoria dels subsectors un creixement tendencial positiu.

Pel que fa als afiliats a la seguretat social per subsectors al tercer trimestre de 2007, s’observa pel
conjunt de les Illes Balears un comportament
estable als subsectors agroalimentari i metal·lúrgia. A Mallorca destaca la taxa de creixement tendencial negativa del 13,3% en la branca de tèxtil,
confecció, cuir i calcer que és similar a la dels

L'empresa de perles Majorica ha tingut vendes
per valor de 13,6 milions d'euros el primer semestre de 2007, un 23% més que el mateix període
de l'any anterior. Aquests bons resultats s'atribueixen al sostingut desenvolupament de les vendes
al mercat nacional i al creixement de la xarxa de
distribució als Estats Units. L'empresa preveu un

L’indicador de producció industrial reflecteix el
mes de setembre un manteniment a la branca
amb un creixement tendencial de l’1,3%.
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creixement del 20% per aquest exercici. Cal destacar també l'acord econòmic i laboral que han
signat l'empresa i els representats dels treballadors per tal de refermar la bona marxa de la companyia fins el 2015.
El nombre d'empreses de la indústria del calcer
de Mallorca ha sofert un descens de més de
l'11% els dos darrers anys, amb el que se situa a
l'octubre de 2007 en 225 empreses. Així mateix,
s'ha produït un descens de quasi el 18% en el
nombre de treballadors. Aquesta situació és bàsicament arrel del desplaçament massiu de la producció a països com la Xina i Vietnam. Per altra
banda, a la darreria del mes d'octubre es signa a
nivell estatal el "Pla de suport al sector de la fabricació del calcer". El seu objectiu és mantenir la
competitivitat front la deslocalització, recolzar la
innovació i elaboració de productes de qualitat
mitjançant ajudes financeres (com crèdits amb
baixos interessos), incentius fiscals, campanyes
promocionals i participacions en fires, així com
mesures sociolaborals. Durant el 2006 la producció de la indústria del calcer a Menorca implicà
quasi 77 miliions d'euros, dels quals quasi un terç
correspon a la facturació per exportacions.
Actualment, Menorca compta amb 44 empreses
en el sector amb 904 treballadors.

•

D’altra banda, el 70% de l'empresa embotelladora
balear Font del Teix ha estat adquirit per la societat catalana Fontaga, amb el que ja només dues
empreses embotelladores, de les quatre que hi ha
a les Illes, Font Sorda i Font Major, resten en
mans illenques gràcies a la diversificació del seu
negoci. Aquesta situació ve motivada principalment per la conjunció del sobrecosts que han de
patir aquest tipus d'empreses a causa de la insularitat i la competència de les multinacionals.
Així mateix, l'empresa Salinera Española,
d'Eivissa, preveu que pel 2007 la recol·lecció de
sal es reduirà un 30% respecte l'any anterior.
Aquesta situació se suma a una reducció del 18%
de la recol·lecció del 2006 respecte a 2005, fet
que suposà 39.400 tones. Les pluges que hi ha
hagut durant aquest estiu afegides a la manca de
modernització del procés de producció (que ve
limitat per l'existència del Parc Natural) són les
causes d’aquesta reducció per al 2007.
Finalment, cal assenyalar que les empreses informàtiques de les Illes Balears, moltes dedicades a
generar software destinat al turisme, han estat
designades pel Govern Central com a "agrupació
d'empreses innovadores". Aquesta designació els
permetrà accedir a tot tipus d'ajudes així com a
treballar arreu d'Europa.

Exportacions

El calcer és el capítol aranzelari que més ven a
l’exterior. Durant els vuit primers mesos de 2007
acumula pel conjunt de les illes unes exportacions
per valor de més de 88 milions d’euros. Així i tot,
aquest valor representa una disminució del 3%
respecte el mateix període de l’any anterior. Les
exportacions de calcer de Mallorca augmenten el
primer semestre de l'any un 14% respecte el
mateix període de l'any anterior. Aquest fet ha permès arribar a una facturació de 66,9 milions d'euros. També lligat al cuir, les exportacions de roba i
complements registren un augment del 12%.
En el subsector de bijuteria i joieria augmenten les
vendes exteriors de campanes i campanetes i
bijuteria, i descendeix considerablement la joieria.
Es presentà, a la fira Eurofashion & Accessories
celebrada el maig a Menorca, la nova marca

europea de bijuteria, que amb el nom de
Eurofashion Bijoux integra fabricants espanyols i
italians. L'objectiu d'aquesta nova marca és el d'unificar esforços per crear una plataforma de multiconcepte, que augmenti l’atractiu en front de la
competència asiàtica.

Augmenten l es
exportacions d e roba i
complements i
bijuteria

Les exportacions d’aixetes minven un 19,2% respecte el mateix període de l’any anterior. Cal destacar que les disminucions en les exportacions
s’han produït sobretot en els països de la Unió
Europea, principal mercat el 2006, a l’hora que
han pres força els mercats iberoamericans i els
Emirats Àrabs Units.
Les exportacions de mobles, centrades en l’equipament d’establiments hotelers al Carib, s’han
mantingut estables.
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4.2. Taula 3. Exportacions d es d e l es B alears. Principals b éns i ndustrials exportats.
De gener a agost de 2007
Producte
Principals m ercats exteriors

Milers d ’€

Var. (%)

Pell, cuiro i tèxtil
Pell preparada

Ô

1.336,7

Hong Kong

-7,0
295,8

Portugal

n.d.

223,8

Roba i c omplements

Ò

-29,2

2.210,3

12,2

Mèxic

394,0

-5,4

Països Baixos

346,1

32,8

Cuba

365,5

287,1

França

209,0

339,8

Calcer

Ô

88.128,4

Alemanya

-3,0
13.792,4

33,4

França

12.824,5

-8,4

Itàlia

11.440,9

-10,4

7.713,3

28,9

Regne Unit
Bijuteria i j oieria
Joieria

Ô

913,9

Estats Units
Bijuteria

-51,6
368,7

Ò

-16,3

5.466,2

Estats Units

7,6
807,8

França

-12,5

601,7

Campanes i campanetes

Ò

Estats Units

Aixetes

-1,8

3.071,4

17,9
649,6

Ô

6,7

5.951,7

Mèxic

-19,2
1.039,9

241,6

Emirats Àrabs Units

763,4

251,9

Jamaica

737,2

311,4

Argèlia

593,0

281,6

Mobles

Î

10.063,1

0,4

Mèxic

5.477,7

74,9

Aruba

2.643,2

n.d.

880,3

-78,7

República Dominicana
Font: Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX)
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4.3

Construcció
$
4.3.Taula 1. Evolució d el s ector d e l a c onstrucció
Taxes de variació interanual del PIB a preus constants (en %)
Anual

Trimestral

2004 2005 2006 2007
PIB

1,4

2004

2005

2006

2007

(e)

(a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

2,5

3,7

4,0

1,3

1,1

1,4

1,9

2,2

2,4

2,6

2,9

3,3

3,7

3,9

4,0

3,9

4,0

3,8

Font: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

a: avanç
e: estimació
p: previsió

4.3. Taula 2. Indicadors c onstrucció
Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Balears
Assalariats

st

50.398

Ò

2,3

Autònoms

st

17.181

Ò

10,5

Vendes aparents ciment (tones)

ab

78.989

Ô

-10,3

Consum betum asfàltic ( milers tn)

mg

3.466

Ô

-19,6

Preu habitatge (€/m )

3T

2.372

Ò

7,3

2

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Mallorca
Assalariats

3T

40.023

Ò

2,2

Autònoms

2T

13.699

Ò

10,2

Palma

1S

2.442

Ò

9,0

Manacor

1S

1.626

Ò

3,2

Inca

1S

1.832

Î

1,5

Valor mig de l’habitatge (€/m2)

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Menorca
Assalariats

3T

4.450

Î

0,5

Autònoms

3T

1.547

Ò

4,2

Maó

1S

2.107

Ò

5,0

Ciutadella

1S

2.093

Ò

12,4

Valor mig de l’habitatge (€/m2)

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Pitiüses
Assalariats

3T

5.925

Ò

2,2

Autònoms

3T

1.935

Ò

16,8

Eivissa – vila

1S

2.299

Ò

12,8

Sant Antoni de Portmany

1S

2.094

Ò

16,4

Valor mig de l’habitatge (€/m2)

Font: MTSS, Oficemen, Ministeri de Foment, Ministeri de l’Habitatge, i Sociedad de Tasación.

A la primera meitat del 2007, a la construcció hi
ha un sector privat que manté cert
dinamisme,encara que amb desacceleracions; i
un sector públic que disminueix la seva activitat.
Així, la previsió de creixement pel 2007 augmenta
fins al 3,9%, dues dècimes per damunt de la taxa
de creixement de 2006. Mentre que a l’anàlisi trimestral, al llarg del segon trimestre de 2007 s’arriba al 4,0% de creixement, i al tercer trimestre la
taxa es redueix dues dècimes (3,8%).

La demanda d’habitatges s’atenua, conseqüència
de les pujades dels tipus d’interès, dels nivells de
preus dels habitatges, i que gran part de la
demanda ja està coberta després dels forts ritmes
de vendes dels darrers anys.

El c reixement d el
tercer t rimestre m ostra
una d esacceleració
suau

El setembre, el total d’afiliats a la construcció perllonga la seva tendència a la desacceleració i
registra un creixement del 3,3%. Segons el règim
de dependència, s’observa una moderació més
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El n ombre d ’afiliats a l
sector m ostra
creixements m enors
que u n a ny enrere

acusada al nombre d’assalariats, amb un creixement del 2,3% que suposa una davallada de la
tendència respecte el mes anterior de cinc dècimes. Contràriament, el nombre d’autònoms al
setembre manté la tendència a l’alça i taxes notables de creixement (10,5%).
Les vendes de ciment gris i blanc a les Balears es
frenen, arribant a taxes de creixements tendencials negatius (-10%).
L’augment del valor total de transaccions immobiliàries d’habitatges lliures a les Balears del primer
trimestre de 2007 fou d’un 20%; malgrat aquesta
sigui una taxa de creixement prou notable, suposa la meitat de les taxes registrades als trimestres
precedents. El preu mitjà de l’habitatge a les
Balears segueix desaccelerant-se, reflex de l’atenuació de la demanda; així, al tercer trimestre, el
preu mitjà creix un 7,3%, inferior a la pujada que
registrà un any enrere, de l’11,0%.
L’import mitjà de les hipoteques constituïdes a les
Balears el mes d’agost arriba als 184.000 euros,
un 3,1% per damunt de les d’un any enrere. El
nombre d’aquestes es reduí un 10% respecte al
mateix període de l’any anterior. El tipus d’interès
de referència, l’Euríbor, havia marcat una evolució
clarament alcista fins el mes d’agost, el que va
donar lloc a que l’import mitjà de les hipoteques a
les Balears d’aquest mes augmentà un 3,1%. A

partir de setembre, l’Euribor ha tingut una evolució
lleugerament a la baixa per arribar a un 4,6% el
novembre.
Pel que fa a les expectatives a mitjà termini, el
nombre de projectes visats mantenen la tendència a la desacceleració, la qual cosa corrobora
l’expectativa de menor dinamisme al sector. Així
doncs, la tendència del nombre de projectes
visats a les Balears davalla a una taxa del -8% al
mes de setembre, front al 17% d’un any enrere.
Aquesta desacceleració també s’explica en part
per l’entrada en vigor del Codi Tècnic d’Edificació,
que originà certa anticipació dels visats a la segona meitat del 2006. Per illes, també s’observa el
menor ritme d’activitat a totes les illes.
A la primeria de juliol entrà també en vigor la nova
llei de sòl. La llei regula la classificació del sòl, la
instrumentació de l’ordenació del territori, i els
plans d’urbanització sistemàtica. Entre d’altres,
regula l’establiment d’una reserva mínima de sol
per habitatge protegit, amb l’objectiu d’abordar els
problemes d’accés a l’habitatge. Així mateix, es
procura augmentar la transparència i els controls
de legalitat d’urbanisme, donant al sòl un valor
desvinculat de la seva classificació real i llevat
d’especulacions i així poder frenar la pujada dels
preus d’habitatge. En darrer lloc, la llei cerca un
desenvolupament del territori més sostenible.

4.3. Taula 3. Indicadors avançats c onstrucció
Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Balears
Projectes visats del COAIB
Pressuposts (milers d’€ constants)

st

91.546

Ô

-23,5

Nombre de projectes

st

658

Ô

-8,1

Nombre d’habitatges

st

998

Ò

4,4

ag

27.055

Ò

5,4

Licitació pública T1515
(milers d’€ constants)

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Mallorca
Pressuposts (milers d’€ constants)

st

67.156

Ô

-19,8

Nombre de projectes

st

520

Ô

-7,0

Nombre d’habitatges

st

610

Ô

-3,9

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Menorca
Pressuposts (milers d’€ constants)

st

11.238

Ô

-21,8

Nombre de projectes

st

85

Ô

-44,3

Nombre d’habitatges

st

191

Î

1,4

Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Pitiüses
Pressuposts (milers d’€ constants)

st

13.152

Ò

6,4

Nombre de projectes

st

53

Ô

-35,0

Nombre d’habitatges

st

197

Î

1,5

Font:COAIB, Ministeri d’Habitatge i Ministeri de Foment
Dades amb € constants base 1er Trim 2005.
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4.4

Serveis

4.4.Taula 1. Evolució d el s ector d els s erveis
Taxes de variació interanual del PIB a preus constants (en %)
Anual

Trimestral

2004 2005 2006 2007
PIB

2004

2005

2006

2007

(e)

(e)

(a)

(p)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

1,7

2,5

2,8

3,1

1,1

1,5

1,8

2,2

2,3

2,5

2,6

2,5

2,5

2,7

2,9

2,9

3,0

3,0

3,2

Font: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

a: avanç
e: estimació
p: previsió

4.4. Taula 2. Indicadors d els s erveis
Darrera dada
Afiliats Seguretat Social

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

st

323.591

Ò

3,4

Mallorca

3T

316.012

Ò

3,8

Menorca

3T

26.384

Ò

2,4

Pitiüses

3T

46.102

Ò

5,0

st

2.335

Î

-0,6

Matriculació d’automòbils de turisme
per a lloguer (inclou tot terrenys)
Fonts: TS, Anfac

El tercer trimestre de 2007, la taxa de creixement
del sector serveis s’eleva fins el 3,2%, davant el
3,0% del segon. La temporada s’inicià enguany
amb certa debilitat, el que va fer dubtar de les
expectatives positives que hi havia. Però així com
passaven els mesos aquests dubtes desaparegueren atesa la pujada del nombre de turistes, l’elevada ocupació als establiments hotelers i l’evolució dels ingressos hotelers. Com a conseqüència, la previsió per al conjunt de 2007 se situa al
3,1%, tres dècimes per damunt del 2006.
El nombre d’afiliats al sector segueix amb certa
tendència a la desacceleració que començà al
mes de març. La tendència-cicle té un creixement

del 3,4% el setembre, dues dècimes per davall del
creixement d’agost. Per illes, les Pitiüses són les
que mostren un major dinamisme a l’ocupació el
tercer trimestre (5,1%), tot i que Menorca i
Mallorca mostren un ritme de creació d’ocupació
d’un 3,0% i un 3,6% respectivament.

La t emporada t urística
mostra u na evolució
favorable gràcies a
l’augment d el n ombre
de t uristes

L’Indicador d’activitat del sector serveis, que elabora l’Institut Nacional d’Estadística, mostra un
major nivell d’activitat que l’any passat. L’Índex de
xifra de negoci referent al mes de juliol i agost
manté importants taxes de creixement (4,8% i
3,0% respectivament) encara que amb certa desacceleració.

La x ifra d e n egocis d el
sector s erveis m ostra
certa d esacceleració
tot i q ue m anté t axes
de c reixement p rou
notables
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4.4.1 Comerç i Institucions de crèdit i estalvi
4.4.1.1 Comerç
4.4.1.1 Taula 1. Indicadors d el c omerç
Darrera dada
Índex de vendes al detall - termes
constants.
Índex d’ocupació comerç al detall
Matriculació de vehicles de càrrega
per a distribució

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

set
set

112,5
108,2

Ò
Î

2,4
0,4*

oct

172

Ò

7,4

Mallorca

oct

145

Ò

7,9

Menorca

oct

12

Ô

-4,2

oct

15

Ô

-10,4

3T

87.853

Î

1,8

Mallorca

3T

69.792

Î

1,4

Menorca

3T

7.657

Î

0,3

Pitiüses

3T

10.404

Ò

7,6

Pitiüses
Afiliats a la SS activitat comerç i
reparació

Font: INE, TGSS, DGT
* Variació anual

L’afluència t urística, la
confiança d els
consumidors i la
climatologia h an d onat
suport a l’evolució
positiva d el c omerç
L’augment d e l a
població i mmigrant h a
repercutit e n e ls
canvis q ue s ’han
produït e n e l s ector
comercial e n e ls
darrers anys

L’activitat comercial mostra una evolució positiva,
recolzada en una bona temporada turística i en el
manteniment de la confiança dels consumidors
residents. L’índex de vendes al detall registra un
augment tendencial del 2,4% el setembre.
Pel que fa a l’índex d’ocupació del comerç al detall
de setembre, aquest ha sofert pocs canvis respecte fa un any, amb una variació interanual del
0,4%.
El tercer trimestre, el nombre de treballadors va
augmentar tendencialment de manera destacada
a les Pitiüses, mentre que per Mallorca i
Menorca les variacions en tendència es perfilen
semblants a les del mateix període de l’any anterior.
Les vendes de tèxtil i calcer han registrat una
bona temporada de rebaixes d’estiu, així com un
millor començament de la temporada de tardor
d’enguany que la de 2006, quan el sector es véu
afectat negativament per una climatologia atípicament càlida que provocà una caiguda de les vendes.
Les patronal de comerç minorista assenyalen que
la demanda es veu afectada per l’endeutament de
les llars i la pujada dels tipus d’interès. Detecten
també un canvi de prioritats a la despesa que
augmenta el pes de les noves tecnologies en
detriment de la moda i el calcer.

Destaca que Palma exerceix un efecte atracció
sobre els visitants que s’allotgen als municipis
veïns i que la capital balear és la més afavorida
per la despesa dels no residents, ja que representa entre un 45% i un 60% de l’activitat comercial
de Mallorca. Segons l’enquesta de despesa turística elaborada per l’IET els turistes que visiten
l’Estat espanyol destinen devers un 6% del seu
pressupost a comprar comestibles i un 13% a
excursions i despeses diverses; aquests són els
capítols que formen part de la despesa turística
en què participa el comerç balear.
La població immigrant, amb un perfil comercial
diferenciat, ha impulsat les botigues de descompte i els hipermercats, ja que el seu patró de consum se centra en les compres de proximitat i de
baixos preus, segons un estudi de la Secretaria
d’Estat de Turisme i Comerç.
L’entrada en vigor, el novembre de 2006, de la
directiva Bolkenstein, afavoreix la lliure implantació de comerços a fi d’augmentar competència en
el sector en benefici del consumidor. La directiva
afecta de manera diferent els protagonistes: per
una banda el petit comerç que se manifesta amenaçat per la llibertat d’obertura de grans superfícies i, per altra banda, les grans superfícies que
reclamen un tracte igualitari per part dels poders
públics. En el cas de les Balears, l’aplicació d’aquesta directiva comunitària requerirà la modificació de l’actual llei del comerç de les Balears, que
limita l’obertura de noves grans superfícies.

La patronal Pimeco preveu que els resultats obtinguts a zones turístiques millorin respecte 2006.
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La Comissió Nacional de Competència aposta per
liberalitzar els horaris comercials per a augmentar
la competència i afavorir els interessos dels consumidors. Avui dia, es tracta d’una matèria reservada a les competències autonòmiques.
Quant a les matriculacions de vehicles de càrrega
per a la distribució d’octubre, aquestes mostren

augments significatius de la variació de la tendència a Mallorca, i és a les Pitiüses on es registra la
davallada més acusada.
El pressupost de les llars per a Nadal augmentarà el pes de l’alimentació en detriment dels regals,
segons una enquesta de la consultora Deloitte.

4.4.1.2 Institucions de crèdit i estalvi
4.4.1.2. Taula 1. Indicadors C rèdit i E stalvi
Darrera dada
Dipòsits (milions d’€)

2T07

17.544,4

Crèdits (milions d’€)

2T07

Noves Hipoteques (milions d’€)
Afiliats a la SS activitat intermediació
financera

Cicle Tendència
Ttt-k (%)
Ò

14,3

40.136,4

Ò

20,8

ag

4.047

Î

-0,5

3T07

9.221

Ô

-2,2

3T07

8.529

Ô

-2,7

3T07

165

Ò

5,3

3T07

527

Ò

8,0

Font: BE, INE, TGSS

El juny el Banc Central Europeu va tancar amb
una pujada dels tipus d’interès d’un quart de punt
i els situà així en el 4%. Les declaracions posteriors del governador de la institució, Sr. JeanClaude Trichet, deixaven entendre que hi podria
haver noves pujades. No obstant això, l’autoritat
monetària manté el tipus; el BCE continua considerant que l’economia europea creix per damunt
del seu potencial, la qual cosa amenaça futures
tensions inflacionistes, i alhora l’agregat monetari
M3 continua avançant de manera intensa. No obstant això, davant les restriccions al crèdit arran de
la crisi hipotecària de les subprime als EUA,
alguns estudis -com l’informe “Situació
d’Espanya” publicat l’octubre pel BBVA- auguren
que la institució europea començarà el gener amb
una distensió dels tipus oficials.
Pel que fa l’Euríbor a un any, referència principal
del mercat hipotecari, assolí el mes d’octubre el
4,6%- la primera davallada en dos anys- amb una
baixada de poc més d’una dècima respecte
setembre. El novembre, l’índex ja es situa en un
4,56%, fet que ajudarà a compensar les contínues
pujades en les quotes hipotecàries i la butxaca de
les famílies, majoritàriament endeutades. No obstant això, ens trobam davant un tipus d’interès
reals lleugerament positius i que, en principi, no
suposen una amenaça per al finançament de les
economies familiars. Així ho corrobora Fundación
de Cajas de Ahorro (FUNCAS) quan parla de
morositat i insisteix que l’augment de la morositat
no es notaria si no sobrevé una recessió econòmica forta que produís destrucció de llocs de feina.

Segons l’estudi “El Observador Cetelem 2007”,
l’esforç financer de les famílies balears per a
adquirir un habitatge va representar el passat
2006 el 37,2% de la renda bruta disponible, percentatge tres punts i mig inferior a la mitjana
nacional. A l’hora, les Balears se situen com la
setena comunitat autònoma pel que fa a renda
destinada al pagament de l’habitatge.
En relació amb el nombre d’hipoteques que,
segons la darrera dada disponible de l’INE, s’han
subscrit a les Balears el mes d’agost són un 9,3%
inferiors a les subscrites el mes precedent i la
variació de la tendència marca un -0,5%. Aquesta
davallada intermensual podria ser un dels primers
símptomes de l’alentiment del mercat immobiliari. Així, també, ho palesa l’informe de Deutsche
Bank que analitza la situació del mercat de l’habitatge a Espanya i preveu un ajustament dels
preus nominals entre el 2% i el 8% a partir de
2008, després de pujades lleugeres al voltant de
l’IPC en el present exercici.

Els t ipus d ’interès
oficials e s m antenen
al 4%. L’euríbor
comença a abaixar a
l’octubre d esprés d e 2
anys d e p ujades
La davallada l leugera
en e l n ombre
d’hipoteques
subscrites p odria s er
un d els p rimers
símptomes
d’alentiment d el
mercat i mmobiliari

Segons l’informe econòmic i social del Centre de
Recerca Econòmica, l’estalvi de les famílies balears va pujar el 2006 fins al 5,4%. Es destaca que,
malgrat el nivell d’endeutament de les famílies, es
tracta d’una millora en l’estalvi ja que l’any anterior
havia crescut un 3,5%. L’evolució dels tipus d’interès han augmentat la rendibilitat dels dipòsits bancaris que ha incentivat l’estalvi i ha provocat una
moderació del consum. També el darrer informe
de FUNCAS d’octubre de 2007 fa referència a la
taxa d’estalvi regional i pronostica un repunt de
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Els d ipòsits
augmenten p erò s ón,
encara, insuficients
per a finançar la
concessió d e p réstecs
Els B ancs i l es C aixes
d’estalvi e ndureixen
les c ondicions d els
crèdits d avant l a n ova
conjuntura f inancera
Menorca i l es P itiüses
marquen l ’augment d e
l’ocupació a l es
activitats f inanceres

l’estalvi familiar el 2008 per la rebaixa d’imposts i
l’augment de la despesa social i, a la vegada,
alerten de l’augment de la necessitat de finançament de les empreses.
Quant al darrer informe estadístic publicat pel
Banc d’Espanya amb dades del segon trimestre
de 2007, cal destacar que els crèdits (40.100
milions d’euros) continuen superant els dipòsits
(amb 17.500 milions d’euros). Tot i així, la xifra
dels dipòsits va en augment, la qual cosa és d’esperar en un entorn de tipus més favorables per als
estalviadors que animen a subscriure dipòsits en
forma d’estalvi que els proporcionen uns rendiments més atractius que en els darrers anys.
Malgrat tot, en termes absoluts, l’augment dels
dipòsits continua sent insuficient per les entitats
de crèdit per finançar l’elevada concessió de préstecs.

Segons el BCE els bancs comercials han endurit
les condicions per concedir crèdits ja que s’ha
ajuntat la crisi de liquiditat dels mercats amb la
suavització del cicle econòmic. No obstant això,
aquesta pujada dels crèdits afectarà més als crèdits per empreses i al crèdits de consum ja que els
diferencials en els crèdits hipotecaris no es veuran tan afectats per la gran competència existent.
Cal ressaltar que els bancs i les caixes d’estalvi
de les Balears han entrat en una nova dinàmica
hipotecària endurint els requisits hipotecaris per a
evitar que la morositat i la xifra d’impagats vagi en
augment.
Finalment cal destacar que els afiliats a l’activitat
d’intermediació financera augmenten en tendència a Menorca i a les Pitiüses mentre que a
Mallorca disminueixen.

4.4.2 Turisme. Transport
4.4.2. Taula 1. Transport m arítim.
Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

setembre
Transport m arítim
Passatgers arribats línia regular

585.656

Ò

3,0

139.781

Ò

6,6

23.418

Ò

3,7

422.457

Passatgers creuers turístics

Mercaderies – entrades i sortides, tones

•
Palma esdevé el tercer
port d ’Europa p er a ls
creuers

Ò

4,0

263.206

Eivissa

Ò

6,9

159.251

Formentera

Ò

0,8

164.981

Ò

141.058

Ò

10,4

14.060

Ò

87,6

9.863

Ò

14,8

1.194.793

Ò

3,0

909.030

Ò

2,3

108.920

Ò

3,9

176.843

Ò

6,2

Transport marítim

L'arribada de passatgers per mar a l’Arxipèlag
registra el setembre un creixement subjacent del
3%, sent els ports de Palma i Eivissa els més
dinàmics. Les Pitiüses concentren les tres quartes parts del passatge arribat per via marítima,
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La tendència en el passatge de creuers turístics
mostra un fort dinamisme, a causa de la major
activitat de Palma i Maó. El port de Palma ha
batut enguany la xifra dels 850.000 passatgers de
creuers turístics desembarcats en un port, alhora
que ha superat les 500 escales; els desembarcats
augmenten un 10% en tendència. D'aquesta
manera, el port de Palma se situa com el segon
de l’estat quant al volum de passatgers i escales

de creuers i tercer d'Europa. Per la seva banda, el
port de Maó quasi duplica el nombre de creueristes desembarcats.
El tràfic de mercaderies continua mostrant una
evolució positiva a tot l’arxipèlag, amb un augment
tendencial del 3% al conjunt de les illes i destaca
l’augment del 6,2% en tendència a les Pitiüses.

4.4.2. Taula 2. Transport aeri. passatge a rribat s egons o rigen del vol.
Darrera dada
setembre

4

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Balears
Total

Ò

4,2

Alemanya

1.504.307
586.462

D

Î

1,6

Regne Unit

553.552

UK

Ò

4,8

Espanya

461.085

E

Ò

5,6

Itàlia

59.029

I

Î

-1,4

Suïssa

43.988

CH

Ò

3,5

França

33.766

F

Ò

20,4

Suècia

30.592

S

Ò

22,1

Ò

3,7

Mallorca
Total

1.436.739

Alemanya

516.200

D

Î

1,7

Regne Unit

357.438

UK

Ò

5,4

Espanya

277.755

E

Ò

4,0

Suïssa

37.995

CH

Ò

5,2

Suècia

28.631

S

Ò

19,7

França

27.663

F

Ò

13,2

Menorca
Total

181.696

Ò

2,5

Regne Unit

78.026

UK

Ô

-2,3

Espanya

68.701

E

Ò

9,5

Alemanya

15.488

D

Ô

-8,6

Itàlia

8.191

I

Ò

3,6

Pitiüses
Total

•

346.957

Ò

6,7

Regne Unit

118.088

UK

Ò

18,8

Espanya

114.629

E

Ò

6,4

Alemanya

54.774

D

Ò

8,1

Itàlia

35.115

I

Î

-1,0

Transport aeri

Continua la tendència positiva en el passatge aeri
arribat a les Balears (4,2%). El mercat britànic
segueix amb l’acceleració iniciada el 2006, mestre
que es manté el dinamisme de l’afluència espanyola i l’estabilitat en la tendència dels alemanys.
La tendència en el nombre de passatgers arribats
a Mallorca el setembre és positiva gràcies a la

tendència a l’alça en els mercats britànic i espanyol i el manteniment de l’alemany.
L'evolució en la xifra de passatgers arribats a
Menorca mostra una tendència positiva gràcies al
bon comportament del passatge estatal. Per contra, es registra una tendència a la baixa en el passatge britànic i alemany. Es confirma que el pas-
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Les P itiüses r egistren
una forta m illora e n
l’arribada d e
passatgers. Mallorca
continua amb
l’expansió i niciada e l
2006. Menorca, per
contra, continua
mostrant e l m enor
dinamisme
Es f usionen e ls
operadors t urístics
principals d el R egne
Unit i A lemanya,
alhora q ue l a p rincipal
aerolínia alemanya a
les Balears p ren
control de la segona i
tercera e n i mportància

satge espanyol, amb un augment tendencial proper al 10%, es consolida com a segment de creixent importància del turisme a Menorca –ja que el
mercat estranger no es recupera.

El paquet turístic continua sent la forma preponderant de vendes a temporada alta; mentre que a
la resta de l’any guanya pes la venda directa per
internet o a través de portals web especialitzats.

Finalment, el nombre total de viatgers arribats a
les Pitiüses mostra una tendència clarament
positiva (6,7%). El creixement subjacent del passatge britànic arriba a quasi al 20%, amb el que
es romp amb l’atonia que es registrava a partir del
2002. Destaca també la continuïtat en el dinamisme del passatge espanyol i alemany, mentre que
el mercat italià s’estanca.

Les fusions de TUI i First Choice per una banda i
de Thomas Cook i Mytravel per una altra, suposa
que dos grans operadors turístics controlaran un
terç de les vendes de paquets turístics a les
Balears. Algunes cadenes estimen que la major
concentració de l'activitat dotarà aquests gegants
de major capacitat per a imposar un nou sistema
de comercialització dels viatges i pressionar en
els preus.

Segons un estudi fet per Germà Bel i Xavier
Fageda, de la Universitat de Barcelona, es constata que l’aeroport de Mallorca és el tercer més
rendible d’entre les 42 terminals espanyoles,
només per darrere de Madrid i Barcelona, mentre
que el d’Eivissa és l’onzè aeròdrom més rendible.
Els resultats d’explotació dels tres aeroports
comercials illencs són clarament positius.

Per un altre cantó, Air Berlin s’ha fet amb el control dels dos competidors directes principals al
mercat alemany, LTU i Condor, amb el que gestionarà ara aproximadament un quart del passatge
arribat a l’aeroport de Mallorca, on manté la seu
operativa per a l’Estat espanyol i Portugal.

4.4.2. Gràfic 1. Arribada de passatgers segons origen del vol. Cicle-tendència
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2. Passatgers arribats per via aèria, CT
4.4.2.Gr fic 2. Passatgers arribats per via a ria, CT
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4.4.3 Turisme. Viatgers
4.4.3. Viatgers. Taula 1. Arribats p er o rigen i illa.
Gener - setembre
Variació (%)
Total B alears

11.006.967

Alemanya

Ò
3.332.012

D

Regne Unit

3.081.054

Espanya

2.416.407

5,4
-1,2

UK

Î
Ò

E

Ò

23,2

2,8

Itàlia

446.696

I

França

242.241

F

Î
Ò

22,2

Suïssa

222.768

CH

Ò

3,2

Mallorca

8.272.777

Ò

-1,4

4,0

Alemanya

3.009.231

D

2.037.243

UK

Î
Ò

-0,8

Regne Unit
Espanya

2,8

1.563.085

E

Ò

16,7

França

201.888

F

Ò

22,4

Suïssa

199.907

CH

Ò

2,7

Menorca

977.941

Ò

Regne Unit

441.753

UK

Espanya

348.828

E

Alemanya

70.112

Itàlia

57.348

Holanda

12.717

NL

Pitiüses

3,9
-6,2

Ô
Ò

27,4

D

Ô

-17,6

I

Î
Ò

12,6

1.756.249

Ò

1,4

13,6

Regne Unit

602.058

UK

Ò

10,5

Espanya

504.494

E

Ò

44,9

Itàlia

240.788

I

Î

-1,1

Alemanya

252.669

D

-1,1

37.873

F

Î
Ò

França

18,3

+Info: http://www.inestur.es/

L'arribada de turistes per via aèria a les Balears
augmentà respecte al mateix període de l’any precedent un 5,4% els nou primers mesos de 2007
arribant als 11 milions de persones, el que consolida la recuperació del turisme desprès de la crisi
de 2002. El mercat alemany es manté estable,
mentre que l’espanyol continua mostrant-se molt
dinàmic. Per la seva banda, el fort augment en el
nombre de visitants britànics l’agost (9,9%) ha
marcat un canvi de tendència cap a l’alça, ja que
fins el juliol la seva afluència restava en un nivell
semblant al de 2006.
Per illes, el nombre de turistes arribats a Mallorca
arriba als 8,3 milions, amb un augment del 4%.
Destaca el creixement del mercat espanyol, així
com l’impuls que pren el britànic el mes d’agost,
mentre que el mercat alemany es mostra estable.
A Menorca, la xifra de visitants s’apropa al milió,
amb un increment del 3,9%. La minva en el nombre de britànics i alemanys es compensada per
l’augment de l’afluència espanyola. Destaca l’increment del total de turistes arribats a les
Pitiüses, un 13,6% respecte a l'any anterior. Els
seus dos principals mercats, el britànic i l’espan-

yol, mostren una evolució a l’alça, mentre que es
mantenen les xifres d’alemanys i italians.
El mes de juliol es va enfonsar a les costes eivissenques el buc de càrrega “Don Pedro”, que va
venir acompanyant d’alguns abocaments de fuel
que arribaren a la costa i impediren el bany a l’entorn de la platja d’en Bossa durant uns dies.
Segons la Cambra de Comerç de les Pitiüses, no
es varen registrar cancel·lacions hoteleres, encara que sí reclamacions de canvis d'ubicació per
part dels clients cap a altres platges, la qual cosa
ha influït negativament en els negocis d'hostaleria
de la zona.

El n ombre d e t uristes
augmenta a t ot
l’Arxipèlag,
especialment a l es
Pitiüses

Les bones temperatures que han tingut els països
del nord d'Europa i el mal temps a les Balears
durant l’estiu no ha beneficiat al sector turístic, ja
que a l’inici de temporada molts visitants potencials varen decidir posposar els seus viatges a
l'espera d'una millora del temps a les illes. En
aquest sentit, l’accessibilitat a les prediccions
meteorològiques a dies vista per internet han fet
que el turista les prengui com a referència a l’hora de decidir quan i a on viatja.
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4.4.4 Turisme. Allotjament
4.4.4.Taula 1. Establiments t urístics B alears
Setembre 07

Å Pernoctacions

Var. (%)

Acumulat 2007

Var. (%)

Î

9.573.027

-1,3%

Î

55.701.785

-0,7%

Establiment hoteler

Î

7.808.208

-0,6%

Î

45.403.892

-1,3%

Apartament turístic

Ô

1.694.034

-4,5%

Î

9.910.980

1,9%

Rural

Ò

70.785

4,4%

Ô

386.913

-3,4%

v Viatgers a llotjats

Ô

1.327.288

-3,5%

Ô

8.421.630

-2,2%

Establiment hoteler

Î

1.127.774

-0,5%

Î

7.259.912

-1,4%

Apartament turístic

Ô

187.269

-18,5%

Ô

1.085.287

-7,3%

Rural

Î

12.245

1,6%

Î

76.431

0,2%

 Estada mitjana
(dies)

Ò

7,2

2,3%

Î

6,6

1,5%

Establiment hoteler

Î

6,9

-0,1%

Î

6,3

0,1%

Apartament turístic

Ò

9,0

17,2%

Ò

9,1

9,9%

Rural

Ò

5,8

2,8%

Ô

5,1

-3,6%

Font: INE

El n ombre d e
pernoctacions s e s itua
en n ivells s emblants
als d e l ’any a nterior
Els apartaments d e l es
Pitiüses m arquen l a
millora m és
accentuada. Mallorca
es manté i Menorca
continua a la baixa

L’acumulat de pernoctacions en establiments
turístics fins el setembre arriba als 55,7 milions,
xifra que no suposa una gran variació front a la de
l’any anterior. Per una banda es registra una
minva lleugera en els hotels que es compensada
parcialment per l’augment als apartaments, per
l’altra banda. Alhora, tot i que el nombre de viatgers allotjats a establiments ha minvat, ha pujat la
durada mitjana de l’estada, en especial als apartaments.
Thomas Cook Group i TUI Travel coincideixen a
assenyalar que aquesta temporada ha estat marcada per la competència forta de les destinacions
de la Mediterrània oriental i les destinacions
emergents. Tot i així, les Balears registren una
millora en els preus i ingressos hotelers (mirau el
proper apartat).
La proliferació de grumers a la costa mediterrània
causà consternació al sector turístic, tot i que no
afectà a la demanda per a les Balears. L’augment
de la temperatura de la Mediterrània, així com la
disminució en el nombre del seu depredador natural principal, la tortuga marina, ha facilitat la proliferació dels grumers. Les tortugues moren per
culpa tant d’arts pesqueres agressives com per la
contaminació de l’aigua amb plàstics, que la tortuga confon amb els grumers, se’ls menja i mor ofegada.
A Mallorca el nombre total de pernoctacions en
hotels i apartaments turístics fins el setembre es
manté estable, i arriba als 34,5 milions. El nombre
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de viatgers que pernoctaren a establiments turístics es desaccelera i situa la seva variació en
–2,4%, amb una marcada reducció als apartaments. L'estada mitjana en hotels i apartaments
augmenta fins als 6,7 dies.
A Menorca el nombre total de pernoctacions descendeix un 2,8% respecte l'any anterior. Es
redueix quasi un 10% l’entrada de turistes a
hotels i apartaments, compensat només parcialment per l’allargament de l’estada, que se situa
com a mitjana al voltant de la setmana. Menorca
és l’illa on els apartaments tenen un major pes
amb un 35% de les pernoctacions.
A les Pitiüses, el nombre total de pernoctacions
fins agost de 2007 en establiments hotelers augmenta gairebé un 2%. Aquesta acceleració es
concentra principalment en els apartaments, amb
una pujada de les nits del 9%, mentre que l’activitat als hotels es manté estable. El nombre de viatgers allotjats apuja un 2,6%. L'estada mitjana
roman al voltant del 6 dies, amb acurçament als
hotels i perllongament als apartaments.
El gràfic següent reprodueix l'evolució de les pernoctacions, els viatgers i l'estada mitjana en establiments hotelers els darrers vuit anys. Les pernoctacions en establiments hotelers dels primers
nou mesos de l'any han arribat a les 45,4 milions,
xifra lleugerament inferior a la registrada el mateix
període de 2006. Descendeix el nombre de viatgers arribats a les illes, però l’estada mitjana s’allarga.
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4.4.4. Taula 2. Hotels i Apartaments Mallorca
Acumulat gen-set 07

Å Pernoctacions

Var. (%)

(%) sobre total

Î

41.435.384

-1,0

100

Hotels

Î

35.238.153

-1,3

85

Apartaments

Ò

6.197.231

0,9

15

Ô

6.222.642

-2,4

100

Hotels

Î

5.561.355

-1,4

89

Apartaments

Ô

661.287

-10,2

11

v Viatgers allotjats

 Estada mitjana (dies)

Î

6,7

1,4

Î

6,3

0,1

Apartaments
Ò
Hotels i Apartaments Menorca

8,3

12,4

Hotels

Acumulat gen-set 07

Var. (%)

(%) sobre total

Ô

4.860.224

-2,8

100

Hotels

Ô

3.127.641

-3,2

65

Apartaments*

Ô

1.732.883

-2,2

35

Å Pernoctacions

v Viatgers allotjats

Ô

675.199

-9,7

100

Hotels

Ô

486.935

-9,7

72

Apartaments*

Ô

188.264

-9,8

28

Ò

7,2

7,6

Ò

6,4

7,2

Apartaments*
Ò
Hotels i Apartaments Pitiüses

9,2

8,4

 Estada mitjana (dies)
Hotels

Acumulat gen-set 07

Var. (%)

Î

8.998.687

1,8%

100

Hotels

Î

7.038.444

0,0%

78

Apartaments*

Ò

1.960.243

9,0%

22

Ò

1.440.931

2,6%

100

Hotels

Ò

1.211.627

2,5%

84

Apartaments*

Ò

229.304

3,1%

16

Å Pernoctacions

v Viatgers allotjats

 Estada mitjana (dies)

Ô

6,2

-0,8%

Hotels

Ô

5,8

-2,5%

Apartaments*

Ò

8,5

5,7%

(%) sobre total

* Les dades d’apartaments de Menorca i Pitiüses són de maig a agost
Font: INE

4.4.4.Gr fic 1. Pernoctacions, viatgers i estada mitjana hotels. Gen-Set Œnd
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4.4.5 Turisme. Comparació amb destinacions competidores
4.4.5. Taula 1. Comparació a mb a ltres d estinacions
Amb procedència de l’estranger
De gener a…

Total

Var. (%)

Canàries

setembre

6.797.088

Ô

-3,2

Andalusia

setembre

7.038.706

Ò

7,1

Comunitat Valenciana

setembre

4.522.526

Ò

4,0

649.502

Ò

7,6

Malta

juliol

Xipre

agost

1.657.100

Î

0,1

juny

2.715.000

Ò

7,3

Ò

6,1

Croàcia
Turquia

--

Portugal

Abril - juny

n.d.
5.900.000

--

Font: Frontur, instituts estadístics de Malta, Xipre, Croàcia, Portugal i Turquia.

La majoria de destinacions competidores han
registrat augments en el nombre de visitants a
partir de l’inici de l’any , amb l'excepció de les
Canàries i Xipre. Destaquen els creixements per
sobre del 6% d’Andalusia, Malta, Croàcia i
Portugal.

la temporada 2008 i el touroperador aposta per
una major qualitat i es decanta per reservar en
hotels de categoria superior a tres estrelles. La
recuperació turca ha vingut de mans del turisme
familiar i TUI vol potenciar les ofertes per aquest
segment de mercat .

Les darreres dades de l’OMT situen el conjunt
d’Espanya en el segon lloc entre les destinacions
principals del món per nombre de visitants, per
darrere de França i per davant dels EUA. Alhora,
els atemptats contra els interessos turístics a
l’Orient Pròxim resten atractiu a Turquia, Egipte,
Tunísia i Marroc.

Finalment, cal ressaltar que els canvis socials i l’aparició de les aerolínies low-cost han facilitat la
mobilitat alhora que han propiciat el format de
viatge curt la qual cosa ha obligat que les empreses turístiques dissenyin ofertes creatives i d'alta
qualitat que aconsegueixin satisfer al client malgrat de la brevetat de l'estada. Aquests tipus d’escapades, amb un preu de transport assequible,
permeten disposar de més pressupost per gastar
a la destinació.

Per la seva banda, TUI ha anunciat una pujada
lleugera en el nombre de places contractades per

4.4.6 Turisme. Ingressos i Preus
4.4.6. Turisme. Ingressos i p reus. Taula 1. Despesa t uristes i nternacionals
Tercer trimestre 2007
Total t erminis c orrents
Despesa total 2007 (mill €)

4.668

Var %
-0,3%

Despesa mitjana persona (€)

991

-1,2%

Despesa mitjana diaria (€)

114

12,6%

Font: Egatur http://www.iet.tourspain.es

•
La d espesa t urística
del t ercer t rimestre é s
similar a l a d el m ateix
període de l’any
anterior, segons (IET)

Els i ngressos h otelers
augmenten
considerablement e ls
mesos d ’estiu

Ingressos turístics.

Segons les darreres dades publicades per
l’Institut d’Estudis Turístics (IET), la despesa dels
turistes internacionals a les Balears entre l’abril i
el juny de 2007 arriba als 2.750 milions d'euros,
un 2,4% més que en el mateix període de l'any
anterior. Al tercer trimestre, la despesa dels
estrangers ha estat de 4.668 milions, xifra que
suposa una lleugera variació respecte de l’any
anterior (-0,3%), encara que la despesa mitjana
diària hagi augmentat un 12,6%.
Pel que fa als ingressos hotelers, la temporada
alta presenta les majors taxes de creixement a
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partir del 2004, molt per sobre de l’alça de l’Índex
de preus de consum. Al setembre, els ingresos
hotelers mostraren un augment del 6,9% respecte el mateix període de l’any anterior.
Segons el Centre d’Investigacions Sociològiques,
la meitat dels espanyols no se n’anirà de vacances enguany per causes econòmiques.
L’endeutament i la pujada en els tipus d’interès
provoquen un menor consum. En aquest període,
la llar mitjana espanyola passa 18 dies fora de
casa i gasta uns 1.300 euros, principalment en
menjars i transport.
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•

Preus turístics.

Els preus hotelers mantenen l’evolució a l’alça,
recolzada per la solidesa de la demanda. Així, el
setembre augmentaren un 5,1%, xifra similar a la
d’agost.

l’índex de preus general a la Àrea de l’euro s’ha
moderat, els preus de la principal oferta turística
complementària s’han elevat. Al contrari del que
succeeix el mes d’octubre, que tradicionalment
l’índex de preus varia lleugerament a les Illes,
mentre que a la Àrea de l’euro augmenta en un
punt. Si aquest augment de diferencial no va
acompanyat d’una millora de qualitat de l’oferta
balear, es produeix una pèrdua de competitivitat.

Per la seva banda, el sector de bars i restaurants
continua mostrant taxes molt superiors a l’evolució dels preus al nostre principal mercat turístic
emissor, la Zona Euro. El darrer any, a més, el
diferencial d’inflació ha augmentat: mentre que

Al l larg de la
temporada t urística e ls
preus h otelers h an
marcat u na clara
tendència a l ’alça

4.4.6. Gràfic 1. Preus i ingressos hotelers.
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4.5

Consum i inversió

4.5.1 Consum
4.5.1. Taula 1. Indicadors d el c onsum
Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Balears
Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

oct

215.192

Ò

8,2

Vendes de benzina (quilolitres)

set

30.771,3

Ô

-2,3

Matriculació vehicles familiars no lloguer1

set

2.335

Índex de vendes al detall2

set

112,5

Ò

n.d.
2,4

Mallorca
Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

oct

164.220

Ò

8,4

Vendes de benzina (quilolitres)

set

22.954,0

Ô

-2,9

Matriculació de vehicles

oct

2.706

Î

-1,4

Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

oct

25.111

Ò

4,9

Vendes de benzina (quilolitres)

set

2.981,2

Î

-1,9

Matriculació de vehicles

oct

227

Ò

8,6

Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

oct

25.861

Ò

5,1

Vendes de benzina (quilolitres)

set

4.836,2

Î

0,3

Matriculació de vehicles

oct

355

Ò

2,1

Menorca

Pitiüses

Fonts: CLH, Gesa-Endesa, INE, IEA i Anfac
1. Inclou tot-terrenys
2 . Variació interanual

La m ajoria d els
indicadors d e c onsum
de les Balears m ostren
una e stabilitat e n
tendència
L’evolució d els t ipus
d’interès, amb u n
efecte d irecte s obre l a
renda d isponible,
repercuteixen en el
consum. Segons u n
estudi de Caixa
Catalunya, en el 2007
es p roduirà u n
creixement m és
pausat d el c onsum
familiar

El Centre de Recerca
Econòmica s itua
l’indicador d e c onsum
privat c om e l
component d e l a
demanda i nterna a mb
un c reixement m és
moderat

La majoria dels indicadors de consum de les
Balears mostren una estabilitat en tendència. Cal
ressaltar que el consum privat dels residents
depèn bàsicament de quatre factors: de l’evolució
del mercat laboral, de l’evolució dels preus de
consum i de l’habitatge així com de les expectatives dels consumidors.
L’evolució dels tipus d’interès, amb un efecte
directe sobre la renda disponible, repercuteixen
en el consum. Segons un estudi de Caixa
Catalunya, en el 2007 es produirà un creixement
més pausat del consum familiar
També l’evolució dels tipus d’interès repercuteixen
en el consum, ja que tenen un efecte directe tant
sobre els crèdits com sobre l’encariment de les
hipoteques – que la majoria de famílies balears i
espanyoles tenen subscrita – i en conseqüència
ajusten la renda disponible, sobretot la part destinada a l’estalvi però també la destinada a consum. La consultora Deloitte ha fet una enquesta
en què es palesa la disminució de consum en
despeses secundàries com vacances, menjades
fora de casa o altres despeses de caràcter secundari i afirma que és habitual subscriure crèdits al
consum per tal de mantenir un determinat nivell
de consum.
L’estudi de Caixa Catalunya “ El consum privat per
CA: evolució i previsions” assenyala que l’econo-
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mia espanyola, que fins ara ha gaudit d’una
demanda interna impulsada principalment pel
consum privat, està iniciant una etapa de creixement més suau per la moderació del consum. Per
al cas de les Balears, el monogràfic estima que el
ritme de creixement del consum privat va baixar
del 2005 al 2006 però que per al període 20002006 és manté en nivells molt semblants als de
l’economia espanyola. Pel que fa les previsions
per al 2007, l’estudi, conclou que es produirà un
creixement més pausat del consum familiar, però
destaca que tanmateix existeixen factors que el
continuaran impulsant com la favorable evolució
del mercat laboral i la millora de la confiança dels
consumidors.
Per la seva banda, l’indicador de consum privat
elaborat pel Centre de Recerca Econòmica situa,
pel conjunt del 2006, en un 2,4% de creixement.
Assenyalen que es tracta d’una macromagnitud
que evoluciona de manera paral·lela a com ho fa
l’activitat econòmica i que es tracta del component
de la demanda interna amb un creixement més
moderat.
Pel que fa els indicadors del consum, la facturació
d’energia elèctrica d’usos domèstics d’octubre
augmenta en tendència a totes les illes. Les vendes de benzina de setembre disminueixen en tendència a Mallorca i es mantenen en tendència a la
resta d’illes. L’índex de vendes al detall de setem-
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bre experimenta un augment en tendència gràcies
que la temporada turística ha animat les vendes
del petit comerç per l’afluència del que sembla
una major despesa dels turistes.
Les matriculacions de vehicles es mantenen en
tendència a Mallorca, i augmenten en tendència
a Menorca i a les Pitiüses el mes d’octubre. En el
conjunt d’Espanya, les matriculacions han dava-

llat. El sector ho atribueix principalment a les pujades del tipus d’interès que fan menys atractiu
demanar un crèdit per a un bé durador. No obstant
això, segons Faconauto, la davallada de vendes a
particulars és compensada, en part, per altres
segments del mercat com les empreses o el lloguer de vehicles.

Cal destacar la
moderació e n l es
matriculacions
compensada, en part,
pel m ercat d e l loguer
de v ehicles

4.5.2 Inversió
4.5.2. Taula 1. Indicadors de la inversió
Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Societats m ercantils
Augment net de capital
(milers d'€)1

ag

32.460

Ò

4,9

Núm. Centres de treball inscrits a la SS

set

47.484

Ò

3,6

Vehicles de càrrega per a distribució

oct

172

Ò

7,4

Mallorca

oct

145

Ò

7,9

Menorca

oct

12

Ô

-4,2

Pitiüses

oct

15

Ô

-10,4

set

99

Î

0,6

ag

549.516,3

Ò

5,9

Matriculació d’automòbils turisme
per a lloguer (Var.%)
Noves h ipoteques ( milers d’€)
Hipoteques sobre habitatges en finques
urbanes (milers d’€ constants)

Font: INE, MTA, DGT i Anfac
1 Capital de noves societats, més ampliacions de capital, menys reduccions de capital. Per a l’acumulat, mitjana. Euros corrents.
2 Centres de treball a les Balears

Crèdit i e stalvi
Darrera dada

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

Institucions d e c rèdit i e stalvi
Crèdits (milions d’€)

2T07

40.136

Ò

20,8

Dipòsits (milions d’€)

2T07

17.544

Ò

14,3

Font: BE

La majoria d’indicadors de la inversió mostren
augments suaus en tendència.
Amb l’augment net de capital de les societats
mercantils -calculat a partir de les dades de societats mercantils que publica l’INE- les Balears han
assolit els 32,5 milions d’euros l’agost. Quant el
número de centres de treball inscrits a la seguretat social, continua en augment el setembre amb
devers 47.500, el que representa una xifra rècord
d’afiliació de centres de treball en un mes de
setembre.
Cal ressaltar que la xarxa empresarial balear s’ha
vist reforçada, segons ho palesa l’informe presentat per Exceltur, per l’augment de la rendibilitat
empresarial. L’esmentat informe destaca que en el
tercer trimestre de l’any en curs les Balears ha

estat la comunitat autònoma amb el balanç
empresarial més positiu, tant pel que fa a volum
de vendes com de beneficis. Aquesta evolució
positiva millora la liquiditat de les empreses i
genera un clima favorable per a la creació de llocs
de feina. A més, la millora de la rendibilitat empresarial afavoreix la confiança empresarial i, en conseqüència, millora les expectatives d’inversió.
Pel que fa a les matriculacions dels vehicles de
càrrega per a distribució del mes d’octubre augmenten a Mallorca i minora la tendència a
Menorca i les Pitiüses. La darrera dada disponible
de matriculació d’automòbils turismes per llogar
correspon al mes de setembre, amb 99 matriculacions, i una variació interanual similar a valors de
fa un any.
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Balears afecta
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La m ajoria d ’analistes
auguren u na
moderació d el s ector
immobiliari p er a l 2 007
que serà més acusada
el 2008
Uns t ipus d ’interès
més alts afavoreixen
els e stalviadors

4.6

La darrera dada disponible de la constitució d’hipoteques correspon al mes d’agost, i calculada en
milers d’euros constants de 2005, assoleix la xifra
de 549,5 milions d’euros pels habitatges sobre finques urbanes, amb una variació en la tendència
del 5,9%. La majoria d’analistes del mercat immobiliari auguren una moderació del sector per final
de 2007 – i més acusada per al 2008, motivada
principalment per l’enduriment de les condicions
de finançament de les compres d’immobles fet
que donarà lloc a un reajustament de la demanda.
En aquest sentit es manifesta l’estudi de
JPMorgan relatiu a la propietat residencial a
Espanya. També apunta en la mateixa direcció

l’informe de Deutsche Bank que parla d’un ajust
inevitable en el mercat espanyol de l’habitatge.
Davant aquest escenari és d’esperar que actius
diferents als patrimonials, com els financers, faran
més atractiva la inversió.
En aquest sentit, la pujada de tipus afavoreix, com
és habitual, als estalviadors tot i que els tipus d’interès reals continuen en nivells històricament baixos. Així, el darrer informe del Banc d’Espanya del
segon trimestre de 2007 mostra una evolució de
tendència a l’alça tant per als crèdits com per als
dipòsits.

Preus
4.6. Taula 1. Inflació
Taxa de variació interanual de l’índex de preus de consum. Octubre 2007
Taxa

Aportació a l’IPC

Índex g eneral

3,2

Aliment, beguda no alcohòlica

5,1

1,01

Beguda alcohòlica i tabac

6,4

0,18

Vestit i calcer

1,1

0,09

Habitatge

3,4

0,38

Parament de la llar

1,4

Medicina

-2,4

0,10
-0,7

Transport

4,9

0,80

Comunicació

0,9

0,04

Lleure i cultura

-0,2

-0,01

Ensenyament

4,4

0,07

Hotels, cafès i restaurants

4,2

0,44

Altres

2,1

0,20

Inflació s ubjacent

2,6

Font: INE

L’Índex de Preus de
Consum p er a
l’octubre a ssolí e l
3,2%, l’augment é s
resultat d ’una n ova
alça en el preu del
petroli i d els a liments
frescs, i trenca amb la
tendència cap a la
moderació d els
darrers m esos

La taxa de variació interanual de l’Índex de Preus
de Consum (IPC) de les Balears el mes d’octubre
de 2007 augmenta set dècimes respecte del mes
de gener i es situa en el 3,2%. Per al conjunt
d’Espanya l’IPC també s’incrementa i es col·loca
en un 3,6%.
Fins en el mes de setembre de 2007, la taxa de
variació de l’IPC d’Espanya i les Balears es trobava per davall del 3%, influïda perquè la repercussió de la pujada del preu del petroli a Europa s’havia suavitzat, atès el tipus de canvi alt que manté
l’euro davant del dòlar i per la pujada dels tipus
d’interès. Tot això permetia que el nivell d’inflació
es situàs prop de l’objectiu d’estabilitat de preus
definit pel Banc Central Europeu, un 2%. No obstant això, s’ha produït un repunt de l’IPC, que és
el resultat d’una nova alça en el preu del petroli i
dels aliments frescs, i trenca amb la tendència de
la moderació dels darrers mesos.
Per grups, els que destaquen per haver experimentat les majors pujades a les Balears des del
mes de gener al mes d’octubre de 2007, són els
següents:
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- Els aliments i begudes no alcohòliques, que és
el grup amb més pes dins l’aportació a l’IPC,
incrementa la seva taxa fins el 5,1% des del 2,7%
el gener. Destaquen els augments en la llet, el pa,
altres productes lactis, la carn d’aviram i els formatges.
- Transport, la seva taxa anual passa del 0,3% en
el mes de gener a un 4,9%, el mes d’octubre.
Aquest comportament s’explica per l’augment
dels preus dels carburants i lubricants.
- Comunicacions, passa d’un –0,6 el gener al
0,9% a l’octubre.
- Ensenyament, se situa en un 4,4%, 1,5 punts
percentuals més que al gener.
Els grups que han disminuït en el període de
temps esmentat són:
- Parament de la llar, se situa en un 1,4%, quan en
el gener era el 3,7%.
- Begudes alcohòliques i tabac, la seva interanual
és del 6,4% en el mes d’octubre, si bé en el mes
de gener de era del 7,6% . Aquesta desacceleració s’explica perquè els preus del tabac han disminuït.
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- Hotels, cafès i restaurants, tenen una taxa de
variació interanual d’un 4,2% en el mes d’octubre
mentre que en el gener era d’un 5,1%. Té una
aportació important a l’IPC del 0,44.

L’índex Harmonitzat de Preus de Consum (IHPC)
de la Unió Europea és del 2,7%, de manera que
l’estat i les Balears estan per damunt de la inflació
de la zona euro.

Destaquen les variacions negatives dels grups de:
medicina (-2,4%), per l’abaratiment en els medicaments i lleure i cultura (-0,2%).

Aquest augments de la inflació ha estat conseqüència, d’una banda, de la pujada del preu del
petroli i de l’altra perquè els preus dels aliments
no elaborats com la llet, els cereals i la carn, han
experimenten un augment, atès un seguit de causes: la desviació de cereals a la producció d’energia -biocombustible-; l’augment de la demanda a
la Xina i a l’Índia de matèries primeres bàsiques;
la mala collita de cereals (a l’Estat espanyol, a la
Unió Europea, a l’Índia i a Austràlia). Si la tendència fos generalitzada al conjunt de la Unió
Europea tornarien a aparèixer pressions per a
elevar els tipus d’interès.

A les Balears la taxa d’inflació subjacent (que
exclou els aliments no elaborats i productes energètics) se situa en el 2,6% de variació interanual,
sis dècimes per davall de l’índex general, atès que
la pujada principal de l’IPC s’ha donat en els
grups que s’exclouen en el càlcul de la inflació
subjacent, principalment el petroli i els aliments
frescs. En el conjunt d’ Espanya la taxa d’inflació
subjacent és més elevada, el 3,1%. Cal destacar
que en el mes d’octubre de 2006 la taxa d’inflació
subjacent de Balears era dues dècimes més alta,
el 2,8%.

Els a liments i b egudes
no a lcohòliques
augmenten i p assen
d’un 2,7% el g ener a
un 5,1% en el mes
d’octubre
La t axa d ’inflació
subjacent a l es
Balears, és 2,6%, se
situa p er d avall de
l’espanyola, amb u n
3,1%

4.6. Gràfic 1. Taxa de variació interanual de l’Índex de Preus de Consum
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4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%

IPC General Balears

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

IPC Espanya

IPC Subjacent Balears

Novembre 2007

35

st

jl

mg

m

nv
gn
03

st

jl

mg

m

nv
gn
03

st

jl

mg

m

03

nv

gn

st

jl

mg

m

03

nv

gn

st

jl

mg

m

gn

03

0,0%

4.7 Ocupació
4.7. Taula 1. Mercat d e t reball
Darrera dada
Població activa1

oct

Ocupats (afiliats a la SS)2

Cicle Tendència
Ttt-k (%)

479.924

Ò

3,5

oct

442.824

Ò

3,2

Assalariats

set

392.781

Ò

3,3

Autònoms i altres règims especials

set

103.275

Î

1,1

Aturats registrats

oct

37.100

Ò

7,5

Taxa d’atur registrat (var%)3

oct

7,7

Ò

5,9

Total contractes indefinits

oct

4.918

Ô

-4,0

Població activa1

set

433.991

Ò

3,1

Ocupats (afiliats a la SS)2

set

409.130

Ò

2,7

Aturats registrats

oct

28.729

Ò

8,6

Taxa d’atur registrat (var%)

oct

7,3

Ò

6,4

Total contractes indefinits

oct

4.005

Ô

-4,3

Població activa1

set

38.721

Î

1,1

Ocupats (afiliats a la SS)2

set

36.517

Î

1,9

Aturats registrats

oct

2.806

Ò

5,4

Taxa d’atur registrat (var%)

oct

7,9

Î

1,3

Total contractes indefinits

oct

346

Ô

-6,1

Població activa1

set

62.498

Ò

3,6

Ocupats (afiliats a la SS)2

set

58.342

Ò

3,2

Aturats registrats

oct

5.565

Ò

8,3

Taxa d’atur registrat (var%)

oct

10,9

Ò

6,2

Total contractes indefinits

oct

567

Ò

4,3

Mallorca

Menorca

Pitiüses

Fonts: TTSS, SOIB i INE
1.Suma dels ocupats i aturats per un mateix període
2.Afiliats als règims generals, d’autònoms, especial agrari i de la llar de la Seguretat Social i als règims especials de la mar. No
inclou afiliats a MUFACE, ISFAS ni règims especials menors de la Seguretat Social.
3. Càlcul fet a partir dels aturats registrats i de la població activa per un mateix període.

A les Balears s ’ha
assolit u na x ifra
rècord d ’afiliats e n e l
mes d ’octubre
El sector de la
construcció i d els
serveis h an e stat e ls
afectats p rincipals p er
l’augment d els
desocupats r egistrats

Alguns dels indicadors principals del mercat laboral mostren una evolució més temperada en relació a l’any precedent per les mateixes dates. Una
de les dades més significatives ha estat l’afiliació
a la seguretat social per al conjunt de les Balears
que ha assolit una xifra rècord d’un mes d’octubre
amb 442.824 afiliats, el que suposa un 2,3% més
que fa un any. No obstant això, la xifra d’aturats ha
augmentat en 3.396 persones, el que representa
un repunt lleuger en el nombre de desocupats
respecte octubre de l’any precedent.
Els principals afectats per l’augment de la desocupació són els sectors de la construcció -per una
banda l’acabament de l’obra pública i per altra la
moderació del mercat immobiliari- i serveis tot
coincidint amb la clausura de la temporada turística. La majoria dels experts coincideixen en què es
tracta d’un pujada conjuntural sense més reper-
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cussions en el cicle econòmic. Per exemple, l’enquesta de confiança empresarial elaborada per la
Cambra de Comerç de Mallorca augura un bon
clima i palesa el dinamisme de l’economia balear,
que segons aquesta institució creixerà al voltant
d’un 3%. Tot i aquests resultats, alerta de la
necessitat que els empresaris contractin personal
qualificat per tal de millorar la nostra competitivitat.
Quant a les dades d’afiliació per illes, la darrera
dada disponible es correspon al mes de setembre
i denota un augment en tendència a Mallorca
(2,7%) i a les Pitiüses (3,2%) mentre que a
Menorca la tendència varia en taxes semblants a
les de l’any anterior (1,9%). Cal ressaltar que es
tracta del major nombre d’afiliats en un mes de
setembre i que aquesta circumstància és a totes
les illes.
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Pel que fa al nombre d’empreses en alta laboral
als registres de la seguretat social el mes de
setembre hi consten 53.174 empreses, de les
quals 47.484 pertanyen al règim general. De nou,
amb un lleuger repunt tant en relació a la dada de
fa un any com a la del mes precedent, es palesa
la importància de la xarxa empresarial balear i el
bon clima empresarial existent.

L’evolució d el n ombre
d’empreses
registrades a l a
seguretat s ocial
palesa el bon clima
empresarial existent

veis, principal motor de l’economia balear, amb
28.259 desocupats, representa dues terceres
parts dels desocupats de les Balears, seguit de la
construcció amb 6.067 persones comptabilitzades. Ha estat aquest darrer sector el que ha sofert
el major augment de desocupació, tal com s’ha
apuntat anteriorment. No obstant això, les dades
de l’Enquesta de població activa de l’INE per al
tercer trimestre de l’any situen les Balears amb
una taxa de desocupació de 4,5%, dues dècimes
menys que la del mateix trimestre de 2006 i molt
per davall la mitjana estatal amb una taxa de 8,0%
per al tercer trimestre.

Les Balears continuen sent la comunitat autònoma amb la taxa major d’estrangers tal com es
desprèn de les dades de l’INE. Aquestes dades
també es reflecteixen a l’afiliació on, del total d’afiliats d’octubre, un 21,3% són estrangers i, d’aquests, més de la meitat són estrangers no comunitaris.

També augmenta la
població a ctiva a totes
les i lles, tot i
l’augment d el n ombre
de d esocupats
Les Balears c ontinuen
liderant, segons l ’EPA,
la t axa d ’activitat d e
tot e l c onjunt e statal

La taxa d’activitat de les Balears, segons l’EPA ,
assoleix el tercer trimestre de 2007 un 65,8%
mentre que la mitjana estatal és de 59,1%.

Amb relació a la població activa registrada (càlcul
fet a partir de la suma d’ocupats i dels desocupats
registrats d’un mateix període) per al cas de les
Balears les dades d’octubre indiquen un augment
en tendència de 3,5%. Quant a la mateixa dada
per illes, la disponibilitat de la informació és al
setembre, i mostra un augment tendencial a
Mallorca (3,1%) i Pitiüses (3,6%) i es manté a
Menorca (1,1%).

La c ontractació
indefinida e s f rena
lleugerament i
coincideix a mb l a
conclusió d e l a
temporada t urística

La formalització de contractes indefinits es contrau al conjunt de les Balears i coincideix amb la
finalització de la temporada turística. Així, al conjunt de les Balears durant el mes d’octubre s’han
registrat 4.918 contractes indefinits dels quals
corresponen a Mallorca 4.005, a Menorca 346 i a
les Pitiüses 567.

Com ja s’ha avançat al començament de l’apartat,
les dades dels desocupats registrats d’octubre –
segons dades del SOIB- mostren un repunt respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que
fa als aturats per sectors, cal destacar que els ser-

Ocupats a Illes Balears
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4.8 Costs laborals
4.8. Taula 1. Cost i j ornada l aboral
Segon trimestre 2007
Cost laboral per hora efectiva, €

Darrera dada

Var (%)

14,8

Ò

6,6

Construcció

13,0

Ò

7,6

Indústria i energia

15,0

Ò

4,7

Serveis

15,1

Ò

6,9

Cost total per assalariat i mes, €
Hores efectives per assalariat /mes

2.082,27

Ò

5,2

141,1

Î

-1,3

Construcció

146,7

Ô

-4,7

Indústria i energia

147,2

Î

-1,5

Serveis

139,4

Î

-0,6

Font: INE

El c ost l aboral m itjà
per t reballador p er a l
segon t rimestre d e
2007 és un 5,2%
superior a l m ateix
període de l’any
anterior
El c ost p er h ora d e
treball e fectiva
augmenta un 6,6%
mentre q ue e l n ombre
d’hores p er a ssalariat i
mes és un 1,3%
inferior
És a l a c onstrucció o n
s’observa u na m ajor
disminució e n e l
nombre d ’hores
efectives t reballades

De l’enquesta de costs laborals publicada per
l’INE es desprèn que per a les Balears el cost
laboral mitjà per treballador i mes ha estat de
2.082,27 euros durant el segon trimestre de 2007,
el que suposa un creixement del 5,2% respecte al
mateix període de l'any anterior. La mateixa dada
pel conjunt estatal ha estat de 2.282,89 euros. El
cost laboral es defineix com el cost que té l’ocupador per la utilització del factor treball.

Quant a les hores efectives treballades per assalariat cal destacar que és a la construcció on s’observa una disminució d’hores més acusada
(4,7%) el que palesa un començament de refredament de l’activitat. En els serveis, principal motor
de l’economia balear, el nombre d’hores treballades es manté a taxes de creixement semblants a
les del segon trimestre de 2006 (0,6%).

Pel que fa al cost laboral per hora de treball efectiva (14,8 euros) augmenta un 6,6% en el segon
trimestre en relació al mateix període de l’any
anterior. Aquest creixement, major que el cost
laboral per treballador i mes, és a causa de la disminució de l’1,3% en el total d'hores efectives per
assalariat i mes, respecte al mateix període de
l'any anterior.
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4.9 Medi ambient
•

Introducció

Darrerament s’ha reactivat l’atenció en una de les
amenaces ambientals principals que afronta la
humanitat: l’escalfament global, el «canvi climàtic» i l’imprevisible impacte social futur. Sens
dubte, el lliurament del Nobel de la pau a un dels
divulgadors més mediàtics dels seus perjudicis no
ha estat aliè a aquest fet. En aquesta mateixa
direcció també és remarcable l’esforç de les
Nacions Unides per concertar una resposta
urgent i comuna de tots els països del món a l’amenaça del «canvi climàtic».
Tanmateix, ha estat amb la recent publicació per
part del Ministeri de Medi Ambient de dos informes d’innegable transcendència per a les Illes
Balears, si més no pel que fa a la diagnosi de la
situació, que s’han traçat d’una manera més precisa els perfils i l’abast del problema. Els dos informes —«Análisis preliminar de la huella ecológica
en España (informe de síntesis)»1 i «Estrategia
para la sostenibilidad de la costa (documento de
inicio)»2 — incideixen en l’especial vulnerabilitat
geogràfica de les Illes i, sintèticament, el que
posen de manifest per al conjunt de l’estat espanyol no és, malauradament, gens nou: la insostenibilitat de l’actual model de creixement si no es
corregeixen uns quants d’aspectes que tenen a
veure amb la forma de produir i si no es modifiquen unes quantes pautes relatives a la manera
de consumir.
La petjada e cològica és un indicador ambiental
de caràcter integrador dels impactes que exerceix
una comunitat humana sobre el seu entorn i
expressa l'àrea de terra i mar necessària per a
produir els recursos consumits i per a assimilar
els residus generats per una població determinada amb una forma de vida específica, amb independència de la seva localització física. La comparació entre els valors de la petjada ecològica i la
biocapacitat, és a dir, la disponibilitat de superfície
biològicament productiva, permet conèixer el
nivell de dèficit o superàvit ecològic de la comunitat humana estudiada. El dèficit ecològic indicaria
que aquesta comunitat consumeix més recursos
dels que disposa.
L’informe esmentat del Ministeri, tot i ser la més
recent aportació al càlcul de la petjada ecològica
en el conjunt de l’estat, no és la primera aproximació al càlcul de la petjada balear. Concretament,
l’article «Las huellas territoriales de deterioro ecológico. El trasfondo oculto de la explosión turística
en Baleares»3, a partir d’aquesta perspectiva

metodològica, representa una aportació prou interessant a l’estudi del metabolisme s ocioeconòmic de les Illes en el període comprès entre el
1989 i el 1998, i presenta conclusions suggerents
com per exemple que la població flotant que aporta el turisme, activitat econòmica principal de les
Illes, és la responsable, a finals del període estudiat, d’una tercera part del dèficit ecològic de l’arxipèlag. Actualment, segons les dades de
l’«Análisis preliminar de la huella ecológica en
España» que fan referència a l’any 2005, les
comunitats autònomes del litoral mediterrani juntament amb les Illes Canàries, Madrid i el País
Basc són les que presenten un dèficit ecològic
més acusat, superior a 4 hectàrees per habitat,
perquè conjuguen altes densitats de població, alts
valors de petjada ecològica i valors reduïts de productivitat forestal. En el cas concret de les
Balears, la relació entre la petjada ecològica
(5,91) i la biocapacitat (1,04) és superior a la mitjana estatal, és a dir, consumeix i contamina 5,7
vegades per damunt de la seva capacitat biològica.
I si el turisme és la activitat econòmica principal
de les Illes, la costa és indubtablement el seu principal atractiu. Potser per això la presentació per
part del Ministeri de Medi Ambient de l’«Estrategia
para la sostenibilidad de la costa» ha tingut un
ressò important entre els mitjans de comunicació
locals. Aquesta estratègia d’intervenció té caràcter
preliminar i planteja al conjunt de les institucions
públiques i als agents socials i econòmics principals la discussió d’un conjunt de mesures que
conformarien un nou model de gestió de la costa
per tal de frenar l’ocupació massiva de la franja
costera i recuperar la funcionalitat física i natural
del litoral.
Les mesures eventuals que es preveuen —adquisició de terrenys, facilitar els accessos a la mar i
restaurar els usos socials, eliminació d’edificis en
domini públic, esponjaments, etc.—, més enllà del
seu impacte directe, apunten a una gestió i ntegrada d e l es z ones c osteres, en el benentès
que aquesta estratègia impulsada per la Unió
Europea possibilitarà l’harmonització i la coordinació de totes les polítiques sectorials de distintes
Administracions que convergeixen sobre la costa.
El debat sobre el desenvolupament s ostenible
—o desenvolupaments sostenibles, atesa la densitat conceptual i la pluralitat de punts de vista que
hi conflueixen— és massa complex com per a

1
MINISTERI DE MEDI AMBIENT. Análisis preliminar de la huella ecológica en España (informe de síntesis). [En línia]. [Data de consulta: 20/11/07].
<http://www.fundacion-biodiversidad.info/huellaecologica/app/pdf/ponencias/Analisis_Preliminar.pdf>
2
MINISTERI DE MEDI AMBIENT. Estrategia para la sostenibilidad de la costa (documento de inicio). [En línia]. [Data de consulta:
20/11/07].
<http://www.mma.es/secciones/medios_comunicacion/prensa/noticias/pdf/ESTRATEGiACOSTA05102007PresCONSEJOMINISTRO
S.pdf>
3
MURRAY, I., RULLAN, O., BLÁZQUEZ, M. Las huellas territoriales de deterioro ecológico. El trasfondo oculto de la explosión turística en Baleares. Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. [Article en línia]. Barcelona:
Universidad de Barcelona, 15 de octubre de 2005, vol. IX, núm. 199. [Data de consulta: 20/11/07].
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-199.htm> [ISSN: 1138-9788]
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extraure conclusions definitives. Tot i així, sembla
prudent parar esment i preveure que els canvis de
naturalesa ambiental poden comportar canvis
també en l’economia per les conseqüències directes de fenòmens com el «canvi climàtic» i, indirectament, per les mesures de xoc que es prenguin
per a prevenir o per a contrarestar-ne els efectes.
Els eventuals reajustaments poden ser encara
més exigents si es consolida l’adopció per part
dels poders públics d’aquest tipus de mesures
sostingudes en el temps i amb caràcter transversal, és a dir, multisectorial.
D’ençà de la declaració de la importància de la
contribució del món local al desenvolupament
sostenible reconeguda en el capítol 28 del document aprovat a la Cimera de la Terra, celebrada a
Rio de Janeiro el 1992, s’estableix l'Agenda 21
Local com un dels instruments bàsics que han de
desenvolupar les comunitats locals. En aquest
sentit, a les Illes Balears, d’ençà de l'aprovació de
la Carta d'Aalborg el 1994, s’ha dut a terme una
implantació progressiva de les Agendes L ocals
21, iniciada el 1997 amb la seva aprovació a
l’Ajuntment de Calvià. Per tal d’afavorir i imple•
La taxa de creixement
acumulatiu d urant e l
període 1990-2005 de
les e missions h a e stat
menor p el c onjunt d e
l’estat que la de les
Illes Balears

mentar aquestes iniciatives arreu de les Illes el
Decret 123/2002, de 4 d'octubre sobre la implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de les
Illes Balears, estableix la normalització i regulació
necessària per a tal fi. Així, en el marc d’un sistema de gestió global a curt, mitjà i llarg termini que
emmarca objectius ambientals, econòmics i
socials, mesurables i avaluables periòdicament,
per tal d'aconseguir, amb la participació activa
d'un Fòrum Ciutadà, la sostenibilitat del municipi i
una millor qualitat de vida dels ciutadans caldrà
que els municipis facin un diagnòstic, un pla d’acció i un pla de seguiment i avaluació referents a
cada un dels àmbits.
Pensam que la inclusió d’un nou apartat amb el
perfil ambiental de les Illes en una publicació de la
DG d’Economia que centra la seva atenció en
aspectes econòmics de rellevància i significació
conjuntural està prou justificada i pretén cobrir els
àmbits següents: el canvi climàtic i l’eficiència
energètica; la gestió dels recursos naturals i els
residus; i, finalment, i els espais naturals.

Canvi climàtic i emissions de GEH

El canvi climàtic és avui una de les amenaces
mediambientals principals d’incidència global i,
atesa la situació geogràfica de les Illes Balears i la
seva especial vulnerabilitat, pot comportar conseqüències ambientals severes —disminució dels
recursos hídrics, regressió de la costa, augment
dels processos d’erosió del sòl…— que poden
afectar tots els àmbits de la vida social i econòmica.
Tot i les incerteses que provoca el fenomen que
denominam «canvi climàtic», sembla que algunes
qüestions esdevenen indiscutibles: el progressiu
augment de les temperatures mitjanes del planeta; la pujada forta dels nivells de CO2 a l’atmosfera que s’han registrat al llarg de la darrera centúria; i, finalment, l’evidència de la relació existent
entre l’efecte hivernacle —l’escalfament global— i
la presència d’aquests gasos a l’atmosfera.
El Gràfic 1 mostra l’evolució a les Illes Balears de
les emissions dels principals gasos que contribueixen a l’escalfament global —gasos d’efecte
hivernacle (GEH)— durant el període 1990-2005,
amb un predomini clar de les emissions de CO2
sobre la resta dels gasos que contribueixen a l’escalfament de l’atmosfera.
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El valor de les emissions totals registrat a les Illes
Balears a l’any 1990 representava el 2,08% del
total de les emissions registrades a l’estat, mentre
que el valor registrat el 2005 —10.289,6 de quilotones de CO2-eq— representa el 2,34% de les
emissions estatals. L’augment s’explica perquè la
taxa de creixement acumulatiu durant el període
1990-2005 pel conjunt de l’estat (2,71%) ha estat
menor que la de les Illes Balears (3,54%). Aquest
important augment de les emissions se concentra
fonamentalment en les activitats de processament d e l ’energia i, més concretament, en les
activitats de combustió. Amb les dades del 2005,
les emissions provocades per aquesta categoria
d’activitat equivalien a més del 90% del total de
les emissions de les Illes —dins aquesta categoria les indústries del sector energètic i els transports, per exemple, són les responsables de més
del 76% de les emissions—, mentre que per al
conjunt de l’estat espanyol el processament de
l’energia és el responsable del 78,8% del total de
gasos emesos. Dins aquesta categoria, les indústries estatals del sector energètic i els transports
emeten el 52,4% dels gasos d’efecte hivernacle.
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Emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH) a les Illes Balears
Evolució i total d'emissions 1990-2005
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El Gràfic 2, relatiu a l’estat espanyol, mostra un
augment de les emissions del 52,16% respecte
de les de l’any considerat base (1990 i, per als
gasos fluorats, el 1995), és a dir, un 37% per
damunt del compromís adquirit per l’estat espanyol en el Protocol de Kioto, que fixava l’objectiu de
no superar per a l’any 2012 en més d’un 15% les
emissions registrades el 1990.
Això no obstant, en el marc del compromís de la
Unió Europea de reduir durant el període 20082012 les emissions de GEH fins a situar-les en un
8% respecte dels nivells registrats el 1990, l’objectiu bàsic de l'estat espanyol és, d’acord amb
l’Estratègia e spanyola de canvi climàtic i e nergia n eta. Horitzó 2007-20012-2020 i el Pla
Nacional d’assignació 2008-2012 (PNA) [Reial
Decret 1370/2006, de 24 de novembre], que les
emissions totals no superin el 37% de les de l’any
base.

(15%) es compensarà mitjançant els mecanismes
de flexibilitat: un 20% mitjançant l’adquisició de
crèdits de carboni i el 2% restant mitjançant l’absorció pels albellons.
Ateses les causes que expliquen l’evolució de les
emissions —en especial el creixement demogràfic
i el creixement econòmic— és previsible, si no
s’inverteix la tendència observada els darrers
anys, un augment de la demanda d’energia amb
el consegüent augment de les emissions. A partir
d’aquest punt de vista, i en atenció a la rellevància que té el sector de l’energia per al desenvolupament sostenible i per a la lluita contra el canvi
climàtic, el seguiment i l’avaluació del grau de
compliment dels objectius que es plantegen les
distintes Estratègies contra el canvi climàtic —
estatal i autonòmiques— o els diferents plans sectorials —per exemple el Pla d ’eficiència e nergètica de les Illes Balears— passen a tenir una
importància primordial.

L’objectiu b àsic d e
l'estat e spanyol é s q ue
a l’any 2012 les
emissions t otals n o
superin el 37% de les
de l ’any 1990

La diferència de 22 punts percentuals entre l’objectiu del PNA (37%) i el compromís de Kioto

Evolució de les emissions totals a Espanya de
Gasos d'Efecte Hivernacle i l'objectiu de Kioto
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Les i mportacions
d’energia r epresenten
un 9 8% d el c onsum
brut d e l ’arxipèlag

•
gètic

Intensitat i ecoeficiència del sector ener-

Dins aquest context, el Pla D irector S ectorial
Energètic de les Illes Balears pretén aconseguir
un subministrament energètic de qualitat però
emmarcat dins un model de sostenibilitat. El Pla té

tres eixos bàsics: I) Construcció i m illora d e l es
infraestructures de proveïment energètic, on
s’emmarquen les connexions elèctriques i de gas
amb la península, que asseguraran el subministrament d’energia i en ser una energia més neta,
reduiran les emissions contaminants a l’atmosfera; II) Pla d ’Impuls d ’Energies R enovables, que
promou la instal·lació d’estructures per a la captació d’energies renovables; III) Pla d ’Eficiència
Energètica, que aposta per la reducció de la
intensitat del consum energètic i de la contaminació lumínica, l’estalvi i l’eficiència.

Intensitat e nergètica d e l ’economia b alear
Un dels indicadors medi ambientals principals en
matèria d’energia és l’indicador d’intensitat d’energia primària, que relaciona el creixement econòmic d’una regió amb el consum d’energia primària. Així, en el context medi ambiental, l’objec-

tiu hauria de ser el de produir cada vegada més
riquesa econòmica amb un consum menor d’energia. Aquest indicador es calcula dividint el consum
d'energia primària (Teps) per 1.000 euros de PIB
en volum encadenat.

Les Illes Balears, tenen una situació energètica
caracteritzada per la dependència. Així, segons el
balanç energètic de les Illes Balears de 2005, les
importacions representen un 98% del consum
brut de l’arxipèlag. Per altra banda, existeix també
una forta dependència dels combustibles sòlids i
productes petrolífers.
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L’indicador d ’intensitat
energètica m ostra
entre l ’any 2000 i el
2006 una lleugera
tendència a l ’alça

Entre l’any 2000 i 2006 s’observa una lleugera
tendència a l’alça de l’indicador d’intensitat d’energia primària a les Illes Balears, fet que implica
que el creixement econòmic s’ha vist acompanyat
per un creixement del consum d’energia més
accentuat. A nivell del conjunt de l’estat, si fem
servir la mateixa metodologia que per a les illes,
es pot observar una evolució més estable, tot i
que es situa en valors superiors als de les Illes
Energies r enovables
Les energies renovables representen a les Illes
Balears un pes baix dins del total de consum brut,
un 2,9% segons el balanç energètic de les Illes
Balears de 2005. Pel que fa als diferents tipus d’energies renovables, els Residus Sòlids Urbans
per a la producció elèctrica representen el 1,7%,
la biomassa un 1% i les energies solars i eòliques
un 0,2%. A nivell del conjunt de l’estat, l’energia
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Balears. Una causa d’aquesta diferència es troba
en què l’economia balear és una economia amb
un pes del sector industrial i energètic menor (al
voltant del 6%) respecte del conjunt de l’estat (al
voltant del 18%). A nivell europeu, segons dades
del Ministeri de Medi Ambient, la intensitat energètica presenta una tendència decreixent d’ençà
el 1995.

renovable suposa el 2005 un major pes que a les
Illes Balears, 5,9% de l’energia primària consumida, de la qual un 1,2% és eòlica, un 1,1% hidroelèctrica, un 2,9 biomassa i el 0,7% altres, on l’energia eòlica és la que més creix.
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Percentatge energies renovables sobre el total de consum brut 1998-2005
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Gràfic 2. Fonts: Direcció General d'Energia; Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. INE.
El pes de les energies renovables sobre el consum brut de les Illes ens mostra com aquest tipus
d’energia ha seguit una tendència lleugerament
decreixent a partir de l’any 1998, estabilitzant-se
els darrers anys entorn al 3%. Aquesta disminució
no ve explicada pel fet de que les energies renovables hagin disminuït la seva producció, sinó
més bé a causa de què el creixement del consum

brut d’energia (entre el 1998 i el 2005 el 33%) ha
estat major al creixement que han experimentat
les energies renovables (un 10% en el mateix
període).

Ecoeficiència d el s ector e nergètic
El sector energètic de les Illes Balears, compost
bàsicament per centrals termoelèctriques, és el
responsable de gran part de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle, concretament el 2005
va representar el 48,38 del total d’aquestes emissions.
Es parla d’ecoeficiència negativa quan el creixement econòmic es produeix a costa d’un incre

ment superior en el consum de recursos o en la
generació de pressions sobre el medi ambient. En
el cas de l’energia de les Illes Balears, tal com
hom pot observar en el gràfic, el creixement del
PIB de les Illes Balears, ha vengut acompanyat
d’un major augment en el consum d’energia primària total i de les emissions a l’atmosfera de
gasos d’efecte hivernacle.

Durant e ls d arrers
anys e l c reixement de
la p roducció
procedent d e l es
energies r enovables
ha c rescut a u n m enor
ritme q ue e l c onsum
brut d ’energia

Ecoefici ncia del sector energ tic de les Illes Balears
(Œndex 2000=100)
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Gràfic 3. Fonts: Direcció General d'Energia; Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. INE.
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•

La p luviometria
favorable ha permès
millorar l a s ituació
dels a iqüífers i
embassaments, i
reduir e l d essalatge

Recursos naturals

Aigua
L’aigua a les Illes Balears és un dels recursos que
requereixen una atenció especial puix es tracta
d’un territori amb una manca de recursos hídrics
a causa del clima i les característiques geomorfològiques i hidrogràfiques, al que es suma un elevat consum d’aigua per la forta pressió demogràfica, sobretot els mesos d’estiu.
La pluviometria registra enguany nivells per sobre
dels normals, sobretot a Eivissa i Mallorca, a
causa de la pluja abundant de l’estiu i tardor, en
especial per les tempestes de 4 i 7 d’octubre.
L’aigua subterrània és la principal font d’aquest
recurs i s’ha vist beneficiada per aquest fet. Així,
el mes d’octubre, els aqüífers de Mallorca es troben al 50% de mitjana, els de Menorca al 49% i
els d’Eivissa al 62%, tots entre 2 i 4 punts percentuals per damunt de la situació del mateix període
de l’any anterior.

Pel que fa als embassaments principals de
Mallorca, que també s’han vist beneficiats per la
pluja, disposen el mes d’octubre d’unes reserves
de 10 punts per sobre les del mateix període de
l’any anterior, amb el que l’embassament del Gorg
Blau se situa en un 60,9% de la seva capacitat i
Cúber a un 77,4%.
A aquestes fonts naturals d’aigua se’ls ha de
sumar el dessalatge, que el mes de setembre arriba a un acumulat el 2007 de 19,6 hm3. Aquest
valor suposa una disminució del 4,8% respecte
del mateix període de l’any anterior gràcies a la
pluviometria favorable. El 2006 s’arribà a un total
de 25,5 hm3 d’aigua dessalada, amb una disminució de 2,6 hm3 respecte de l’any anterior després
de què els volums d’aigua dessalada havien
registrat augments d’ençà de l’any 2002.

Dessalatge d 'aigua a cumulat d e g ener a setembre 2007 (hm3)
Instal·lacions gestionades per l'Agència Balear de la Qualitat Ambiental (ABAQA)
ILLES

gener-Setembre 2007

% Var.

Mallorca

15,5

-5,7

Eivissa

3,7

-2,3

Formentera

0,4

9,9

Total Illes Balears

19,6

-4,8

Font: Servei d'estudis i planificació. Conselleria Medi Ambient.

El c onsum d ’aigua p er
càpita d e l es l lars de
les Illes Balears se
situa p er d avall de la
mitjana e statal
La d epuració d ’aigua
dels p rimers s et
mesos d e l ’any es
manté e stable
respecte el 2006

El futur aprofitament de la font de la Costera, així
com la posada en funcionament de les noves dessaladores d’Alcúdia i Andratx a Mallorca, Santa
Eulàlia a Eivissa i Ciutadella de Menorca permetran reduir en 14,3 hm3 les extraccions d’aigua del
aqüífers, i evitar així la sobreexplotació de les
reserves que comporta problemes d’intrusió marina, deteriorament de les zones humides i contaminació de l’aigua.
Pel que fa als usos principals de l’aigua, l’abastiment urbà representà el 2004 un 39,6%, l’agricultura un 38,9% i l’agrojardineria un 14,2%, segons
dades de l’estudi «Aplicación de la Directiva
Marco sobre el Agua». A nivell espanyol, un percentatge molt més elevat es dedica a l’agricultura,
mentre que l’abastiment urbà representa al voltant
d’un 20%.
El consum per càpita d’aigua de les llars de les
Illes Balears se situa el 2005 en 139 litres per
habitant i dia, 27 litres menys que la mitjana estatal, segons les darreres dades publicades per
Qualitat d e l ’aire
La qualitat de l’aire es mesura prenent com a referència la concentració dels pol·luents principals.
Palma és l’únic indrets dels comparats on es
registra una concentració de pol·luents significativa, tot i que sempre molt per sota dels límits mitjans diaris considerats salubres.
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l’INE a l’Enquesta sobre subministrament i tractament de l’aigua. Aquest fet suposa una reducció
del 2% respecte el consum de l’any anterior.
Per tal de minimitzar els impactes ambientals del
consum d’aigua és important la depuració de les
aigües residuals així com la reutilització d’aquestes. En aquest sentit, el 2006 es depuraren a les
Illes Balears un total de 92,8 hm3 d’aigües residuals, dels quals un 75,5% correspon a l’illa de
Mallorca, un 9,5% a Menorca i un 15,1% a Eivissa
i Formentera. De gener a juliol de 2007, les
instal·lacions balears gestionades per l’ABAQA
(devers la meitat en volum del total), depuraren un
total de 26,1 hm3, valors semblants als del mateix
període de l’any anterior. Segons el Pla Integrat
per a la Reutilització d’Aigües Tractades a les Illes
Balears, es preveu que el 2016 es tindran les
infraestructures necessàries per a que es reutilitzi
més del 90% de les aigües residuals depurades
(destinades en un 60% a usos agrícoles) front el
32% que s’utilitzava el 2001.

Per altre costat, totes l es I lles presenten concentracions significatives d’ozó i de partícules. L'ozó
(O3) és un gas format per tres àtoms d'oxigen. No
s'emet directament a l'aire si no que, al nivell de
terra, es forma per una reacció química entre
òxids de nitrogen (NOx), hidrocarburs i altres com-
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posts orgànics volàtils (COV) en presència de
calor i radiació solar. L'ozó té la mateixa estructura química tant si es genera a les capes altes de
l'atmosfera com a nivell de terra. Si bé a l'estratosfera, entre 20 i 50 quilòmetres per sobre la superfície terrestre, forma una capa que ens protegeix
de la radiació ultraviolada, a nivell de terra l'ozó
dóna problemes respiratoris pel seu efecte oxidant.

Destaca també la concentració de partícules, que
se situa entre el 50 i el 60% del límit de salubritat
a Palma, Ciutadella i Sant A ntoni d e Portmany.
Les partícules en suspensió són un conjunt de
partícules sòlides i gotes líquides presents a l'aire. Poden ser prou grans per ser visibles (com el
fum), o microscòpiques. Emperò només Sant
Antoni mostra un augment significatiu.

Concentració d e c ontaminants r egistrades a l es e stacions d e l es I lles B alears (setembre 2006-07)
Diòxid d e S ofre
(µg/m3)

Diòxid d e n itrogen Monòxid d e c arboni
(µg/m3)
(mg/m3)

Ozó
(µg/m3)

Partícules e n s uspensió
(µg/m3)

Estacions

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Bellver

3,27

1,39

11,68

9,46

0,14

0,2

64,81

71,67

21,22

26,46

Foners

3,25

1,41

56,51

38,58

0,54

0,19

41,08

41,65

31,12

30,15

Ciutadella

s.d.

2,3

10,17

8,39

43,82

70,99

30,77

29,31

Sant Antoni

s.d.

1,87

4,09

5,6

s.d.

75,92

s.d.

27,24

Font: Direcció general de l’Oficina del canvi climàtic. Conselleria Medi Ambient.

Les zones que registren els majors nivells de contaminació són les grans concentracions urbanes i
les principals responsables són les emissions provocades pel trànsit de vehicles.
A la darreria d’octubre el Parlament espanyol va
aprovar el text de la nova Llei d e q ualitat d e l ’aire i p rotecció d e l ’atmosfera, que s’inspira, entre
d’altres, en els principis de correcció de la contaminació en la font que l’origina i de «qui contamina, paga».

especialment per als majors de 100.000 habitants, relatives a les instal·lacions i xarxes d’avaluació de la qualitat, a la informació a la població
dels nivells de contaminació i a l’elaboració de
plans i programes per al compliment dels objectius de qualitat de l’aire. Finalment, s’ha introduït
una modificació que estableix per a l’impost de
matriculació de vehicles, a partir de dia primer de
gener del 2008, la substitució del criteri basat en
la potència de cilindrada per un criteri que pren en
consideració les quantitats de CO2 que emeten els
vehicles.

La nova norma estableix un seguit d’obligacions
per a les comunitats autònomes i els ajuntaments,
•
Producció i gestió de residus sòlids
urbans
L’activitat econòmica d’una regió així com la pressió humana que s’hi exerceix són dos factors que
mantenen una estreta relació amb la producció de
residus. Per tal d’evitar el cost negatiu que els
residus tenen per al medi ambient és molt important la recollida selectiva i el reciclatge, car si no
es duen a terme, els residus s’han d’incinerar, fet
que provoca problemes d’emissió de gasos a l’atmosfera i residus de risc, o el que és pitjor s’han
de dipositar en un abocador, amb la conseqüent
elevada ocupació d’espai, filtracions al subsòl,
emissions de gasos i el desaprofitament del seu
contingut energètic. A les Illes Balears, el problema dels residus es veu accentuat per la magnitud
del sector turístic i les limitacions ambientals i
territorials. Tot i que els residus es veuen habitualment com un problema llunyà ja que no afecta la
qualitat de vida diària és important dur a terme un
seguiment de la seva producció així com del seu
tractament.

Producció i t ractament d e r esidus
La generació de residus sòlids urbans (RSU) a
Mallorca ha suposat, durant els nou primers
mesos de l’any, devers 500.000 tones. Aquestes
dades impliquen que en aquest període s’han produït un 2,6% més de RSU que en el mateix període de l’any anterior. Pel que fa al tractament d’aquests residus, Mallorca és l’única illa de les
Balears que disposa d’incineradora i en aquest
període s’hi han destinat un 44% dels RSU generats a l’illa. La resta s’han destinat en un 36% a l’abocador i en un 18% a la metanització. Tot i això,
el volum de residus destinats a la incineració de
gener a setembre de 2007 s’ha reduït en un
10,6% respecte el mateix període de l’any anterior
i l’abocament ha pujat en un 23,2%. No obstant,
s’ha de dir que la incineradora té una capacitat
màxima de 300.000 tones anuals, aquest fet implica que a final d’any el volum de residus incinerats
està al voltant d’aquesta quantitat, així que cal
esperar a tenir el balanç de final d’any per poder
avaluar el tractament de residus.

Conjuntura econòmica de les Illes Balears
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Residus Sòlids Urbans. Evolució 2006-2007. (Tones)
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Gràfic 1. Fonts: Consell de Mallorca; Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca; Consell d'Eivissa.
La p roducció d e R SU
ha c rescut
lleugerament a
Mallorca i E ivissa, i
s’ha m antingut e stable
a Menorca

A Menorca, segons dades provisionals, el volum
de residus sòlids urbans ha ascendit de gener a
setembre de 2007 a més de 41.000 tones, valors
semblants als del mateix període de l’any anterior.
Aquests residus es centralitzen a l’Àrea de Gestió
de Residus del Milà, on després d’una fase de
triatge es destinen al reciclatge (el paper, vidre i
envasos), la matèria orgànica al compostatge i la
resta a l’abocador controlat.

A Eivissa, els residus sòlids urbans han suposat
els set primers mesos de l’any un volum de més
de 61.000 tones, 3,6% més que el mateix període
de l’any anterior. El tractament d’aquests residus
es fonamenta en el dipòsit d’aquests a l’abocador
de Ca na Putxa, que es tracta d’un abocador controlat on també s’hi fa una separació de RAES
(Residus d’aparells elèctrics i electrònics) que són
enviats a la península per al seu tractament.

Tractament RSU a Mallorca
Acumulat gener-setempbre 2007

2%

18%

36%
Abocament
Incineraci
Compostatge
Metanitzaci
44%

Gràfic 2. Font: Direcció Insular de Residus, Consell de Mallorca.
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Recollida s electiva
Pel que fa a la recollida s electiva d e r esidus, a
l’illa de Mallorca, tret de Palma, s’arriba fins a l’agost de 2007 a 23.000 tones, un 16% més que el
mateix període de l’any anterior. D’aquest volum,
un 45% correspon a paper, un 41% a vidre i un
14% a envasos, i encara que tots han registrat un
creixement considerable han estat els envasos els
que han tingut un major creixement respecte el
mateix període de l’any anterior, arribant al 30%.
A Palma es recolliren els 10 primers mesos de
l’any devers 19.000 tones. Destaca el gran percentatge que suposa la recollida de paper en
aquest període, un 67%, suposant així el vidre i
els envasos un 22% i un 11% respectivament. A
l’igual de la resta de pobles de Mallorca, la recollida d’envasos ha estat la que més s’ha augmentat
respecte de l’any anterior també assolint un creixement de devers el 30%.

Menorca és l’illa on s’ha registrat un menor ritme
de creixement respecte del mateix període de
l’any anterior en la recollida selectiva de residus
devers un 7% els vuit primers mesos de l’any. El
volum total ha ascendit a quasi 7.000 tones, de les
quals devers el 60% correspon a paper, encara
que el seu volum recollit no ha variat respecte els
mateixos mesos de l’any anterior. El envasos tornen ser els que major creixement registren, arribant a un 21%.
L’illa d’Eivissa ha estat on major creixement ha
experimentat la recollida selectiva de residus,
23%, amb el que ha arribat l’acumulat de gener a
juliol a 4.800 tones. Destaca l’augment acusat
dels envasos, que s’acosta al 70%, - encara que
Eivissa és l’illa on els envasos representen un
menor pes dins el total, un 9,2% - i el fet que tant
en paper com en vidre també registren els augments més elevats del conjunt de les illes, 14% i
35% respectivament.

La r ecollida d ’envasos
és la que més ha
augmentat r especte d e
l’any a nterior, tot i q ue
el paper és el que té
un m ajor p es e specífic

Recollida S electiva de Residus.
Dades acumulades 2007 (Tones)
Acumulat de
gener a

ILLES
Mallorca

Paper
Tones % Var.

Vidre
Tones % Var.

Envasos
Tones % Var.

Total
Tones % Var.

agost

10.448

12,8%

9.372

15,0%

3.266

30,0%

23.086

15,9%

octubre

12.524

12,5%

4.165

7,2%

2.115

29,2%

18.805

12,9%

Menorca

agost

4.055

0,9%

1.751

13,7%

1.061

21,3%

6.866

6,7%

Eivissa

juliol

2.905

13,6%

1.419

35,3%

437

68,2%

4.761

23,2%

Palma

Font: Consell de Mallorca; Ajuntament de Palma; Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca; Consell d'Eivissa.

•
Espais naturals protegits i riscs ambientals principals
Espais n aturals
Els espais naturals protegits (parcs nacionals,
reserves naturals, etc.) actualment ocupen un
11,5% de la superfície terrestre. En conjunt, l’extensió dels parcs del planeta cobreix una superfície comparable a l’Antàrtida.
La superfície de Espais Naturals Protegits (ENP)
a Espanya superà el 9% el 2005, molt prop del
10% recomanat en el Congrés Mundial de Parcs
de 1992. La tendència és favorable atès que s’aprecien pujades en la superfície protegida en relació amb els anys anteriors. Les comunitats autò-

nomes amb més percentatge de superfície declarada de Espais Naturals Protegits el 2005 són les
Canàries (39,1%), Astúries (33,2%) i Andalusia
(18,8%). Si se sumen als ENP les figures de protecció de la xarxa Natura 2000 i s’eliminen els
encavalcaments de superfície entre ambdós, la
superfície protegida el 2005 assoleix un total de
14.036.306 hectàrees, de les quals 13.322.883
són terrestres i 713.422 són marines. Aquests
valors donen lloc a que el 26,3% de la superfície
terrestre total estatal està protegida.

Espais n aturals p rotegits i p rotecció cautelar del 2007 (ha.)
ENP.
ENP + PORN
superficie terrestre superficie terrestre

ILLES

% superficie
terrestre EN

% superficie terrestre
PENP + PORN

Mallorca

67.831,76

76.854,76

18,7

21,2

Menorca

3.438,34

14.267,86

5,0

20,5

Eivissa-Formentera

2.985,52

3.686,40

4,6

5,6

Total Illes Balears

74.255,62

94.809,02

14,9

19,1

ENP: Espais naturals protegits
PORN: Pla d’Ordenació de Recursos Naturals
Font: Conselleria de Medi Ambient.
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La s uperfície t errestre
protegida (ENP) a les
Illes Balears és del
14,9 %, això s uposa
que està per damunt
del 10% recomanat en
el C ongrés M undial d e
Parcs de 1992

De conformitat amb les dades de la Conselleria
de Medi Ambient, el total de superfície protegida
(ENP) a les Illes Balears en el 2007, és de 99.856
hectàrees. De les quals 74.255,62 ha són terrestres i 25.601,04 ha són marines. La superfície protegida s’ha incrementat notablement en les dues
darreres dècades, de les 1.646,48 ha a l’any 1988
fins a les 99.856 ha a l’any 2007. Així, la superfície terrestre protegida (ENP) a les Illes Balears és
del 14,9 %, això suposa que està per damunt del
10% recomanat en el Congrés Mundial de Parcs
de 1992. I si, a més a més, afegíssim les zones de
protecció cautelar per aprovació de l’inici dels

Evoluci

Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals
(PORN), suposa un 19,1% (94.809,02 Ha) de
superfície terrestre protegida.
Cal destacar que el 16 de març de 2007 mitjançant Acord de Consell de Govern es declarà
paratge natural la Serra de Tramuntana, i de la
mateixa data és el Decret 19/2007, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals
de la Serra de Tramuntana. La qual cosa suposà
un augment significatiu en la superfície protegida
a les Balears.

de la superf cie dels espais naturals
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Gràfic 2. Font: Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.
La s uperfície t errestre
protegida (ENP)
juntament a mb l es
zones d e p rotecció
cautelar per a Mallorca
es de 21,2&, per a
Menorca 20,5% i per a
Eivissa i F ormentera
4,6%

Per Illes, la superfície terrestre protegida (ENP)
juntament amb les zones de protecció cautelar
per aprovació de l’inici del PORN és la següent:
Mallorca 76.854,76 ha (21,2%), Menorca
14.267,86 ha (20,5%), Eivissa i Formentera
3.686,40 Ha (5,6%). Si només consideram la protecció d’espais naturals terrestres declarats (ENP)
la distribució per illes és: Mallorca 67.831,76 ha
(18,7%), Menorca 3.438,34 ha (5%), Eivissa i
Formentera 3.686,40 ha (4,6%).

2000, que són els llocs d’importància comunitària
(LIC), amb 200.389 Ha, i les zones d’especial protecció per als ocells (ZEPA), amb 120.712 ha.
S’ha de tenir en compte que, així mateix, molts de
LIC són a la vegada ZEPA. Pel que fa a la superfície total de llocs de la xarxa Natura 2000, aprovats i declarats a les Illes Balears, a data d’avui,
són: 204.540,51 Ha totals, dels qual 98.349 ha
són terrestres i 106.191 ha són marines. Per illes,
Mallorca 130.094,84 ha, Menorca 33.788,54 ha,
Eivissa i Formentera 40.657,13 ha.

D’altra banda, les àrees protegides (ENP i PORN)
s’encavalquen amb les figures de la xarxa Natura

El foc ha cremat 80,00
ha, a Menorca 1,31 ha,
a Eivissa 4,61 ha i a
Formentera 0,19 ha

Riscs a mbientals p rincipals
Erosió de la costa.
Atès que les Illes Balears són una comunitat autònoma essencialment costera s’han de tenir en
compte la pressió d’usos i l’ocupació generalitzada de la franja litoral, a més a més, de les possibles conseqüències del canvi climàtic.
Incendis.
Durant l’any 2007 s’han produït 105 incendis, dels
quals 99 són conats, és a dir, afecten a menys
d’una hectàrea. La superfície total afectada per
incendis a l’any 2007 fins a la data, és de 86,11
Ha, xifra que està per davall de la mitjana de
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superfície cremada del darrer decenni. De l’àrea
cremada a Mallorca el foc ha cremat 80,00 ha, a
Menorca 1,31 ha, a Eivissa 4,61 ha i a
Formentera 0,19 ha.
Durant el darrer decenni les Illes Balears han
sofert un augment lleu del nombre d’incendis
forestals encara que acompanyat d’una disminució de les superfícies recorregudes pel foc. Les
causes d’incendis són, majoritàriament, les negligències i les causes accidentals i els incendis
intencionats, seguides en menor mesura dels
llamps i altres.
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Incendis forestals a les Illes Balears 1997-2006
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Gràfic 1. Font: Direcció General de Biodiversitat; Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.
Desertificació i erosió.
De conformitat amb l’informe de Sostenibilidad en
España 2006, aquest indicador avalua el nivell de
desertificació de l’estat i les seves comunitats
autònomes. Se defineix com la degradació del sòl
en el context específic de condicions climàtiques
àrides, semiàrides i subhumides seques, com a
resultat de variacions climàtiques i actuacions
humanes (sobreexplotació agrícola o ramadera i
deforestació) no tendents a la sostenibilitat del
sistema. La desertificació és el problema de major
incidència ambiental i econòmica que en l’actualitat amenaça als geoecosistemes de les regions
mediterrànies amb climes específicament secs.
Les àrees que pateixen la desertificació perden

5

tot el seu potencial productiu afectant no només a
la seva fauna i flora, sinó també al sistema socioeconòmic depenent dels ecosistemes afectats. La
qual cosa és molt important a les Illes Balears,
atesa la importància del sector turístic, principal
font d’ingressos de la comunitat autònoma.

A les Illes hi ha una
superfície e n n ivell d e
risc e rosiu de 124.788
ha de risc alt, 304.762
ha d e r isc m itjà i
69.615 ha de risc baix

Ell nivell de risc erosiu per a Mallorca és de nivell
mitjà per a la majoria de la seva superfície, si bé
també té una part important a ponent de risc alt.
Per a Menorca el risc és baix. Pel que fa a les illes
d’Eivissa i Formentera el nivell de risc és alt. Així
a les Illes hi ha una superfície de 124.788 ha de
risc alt, 304.762 ha de risc mitjà i 69.615 ha de
risc baix.

Monogràfic: La conjuntura econòmica recent del sector de la construcció a les Illes
Balears i la seva aportació a la productivitat total

Llorenç Pou
Departament d’economia aplicada.
Universitat de les Illes Balears

NOTA: La Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació no es responsabilitza de les opinions
expresades en el monogràfic de la secció 5, les
quals corresponen a l’autor.
Les dades de la nova Comptabilitat Regional
d’Espanya (CRE) base 2000 per al període 20002006 palesen un creixement acumulat de l’economia balear del 14.6% en termes reals, clarament
inferior a la experimentat pel conjunt nacional,
21.8%. L’objectiu d’aquesta nota és oferir algunes
claus del paper desenvolupat pel sector de la
construcció en aquest període, a la vegada que

reflexionar sobre la seva aportació a l’evolució
d’una variable clau per al model de creixement
econòmic a mitjà i llarg termini com és ara la productivitat. La justificació per centrar l’anàlisi en el
sector de la construcció rau en el seu paper clau
a l’hora d’explicar tant el creixement econòmic
dels territoris com les condicions de vida dels
seus ciutadans.1 Nogensmenys, els dos grans

A tall de mostra el baròmetre del CIS del mesos de juny-juliol del 2007 situava l’habitatge com el segon principal problema que afecta els ciutadans de Balears.

1
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grups d’activitat d’aquest sector, l’obra civil i la
construcció residencial, esdevenen claus per al
funcionament eficient de l’economia via infrastructures, en el primer cas, i se situen, en el segon,
pels seus serveis de resguard i oci, entre d’altres,
entre els béns que s’anomenen de mèrit 2 i que,
per tant, veuen justificada una possible intervenció del sector públic. L’espai temporal bàsic d’anàlisi d’aquesta nota es correspon amb l’ofert per la
CRE-2000, és a dir, el període 2000-2006, tot i
que en alguns casos també s’ofereixen dades
d’un període més ampli i així abastar altres fases
del cicle econòmic.
•
trucció

L’estructura de la resta de la nota és la següent.
En primer lloc, es comenta l’evolució cíclica del
sector de la construcció a les Illes Balears i es
compara amb la trajectòria del conjunt de l’economia. Posteriorment, s’analitza l’evolució del pes
del sector de la construcció i la seva aportació al
creixement de l’ocupació. Finalment, es reflexiona
al voltant de la seva contribució a l’evolució de la
productivitat total de l’economia balear.

El cicle econòmic i el sector de la cons-

El gràfic 1 mostra les taxes de creixement interanual del VAB del conjunt de l’economia balear i
del seu sector de la construcció per al període
1990 a 2006. Un primer fet estilitzat que il·lustra
aquest gràfic és la gran prociclicitat del sector de
la construcció, de manera que els seus ritmes de
creixement i decreixement són força més acusats
que els del conjunt de l’economia.3 Això no obstant, des de l’any 2001 s’observa un comportament força singular ja que, a diferència dels períodes anteriors, la resta de sectors econòmics,

amb especial menció al sector turístic, presenten
dificultats per recuperar ritmes de creixement més
elevats, de manera que el creixement del sector
de la construcció marca el ritme de creixement del
global de l’economia, mostrant ambdós un senda
paral·lela. Així, com es comenta més endavant, un
dels fets estilitzats de l’actual cicle econòmic és
l’augment de la dependència de l’economia balear de l’evolució del sector de la construcció, en
part per l’absència d’altres sectors que l’acompassin.

Gràfic 1. Taxes de creixement interanual del VAB total i del VAB del sector de la construcció
a les Illes Balears a preus de mercat constants, 1990-2006.
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Font: Comptabilitat Regional d’Espanya (INE)

•
El pes del sector de la construcció i la
seva contribució a la generació d’ocupació
Una vegada destacada la gran prociclicitat del
sector de la construcció, el següent element per
entendre el seu paper en el marc de la conjuntura
econòmica balear ve determinat pel seu pes en el
conjunt de l’economia. Al respecte, les dades de
la CRE-2000 corresponents a l’any 2006 situaven
el seu pes en el 11,2% del VAB total a preus
corrents i en el 14,5% de la població ocupada
equivalent a temps complet. Per tal de tenir una
visió comparada del pes de la construcció a les
Illes Balears amb d’altres territoris, el gràfic 2

mostra aquesta informació per a la majoria dels
països europeus que conformen l’UE-13, així com
també la dada general per a l’UE-27. D’aquest
gràfic destaca, en primer lloc, que el pes del sector de la construcció és inferior a les Illes que al
conjunt d’Espanya, amb un pes pel darrer del
12,2% del seu VAB total. Altrament, el gràfic palesa com l’especialització productiva tant espanyola
com balear en la construcció està molt per sobre
de la resta de països europeus, que està al voltant
del 6%,4 i fins i tot d’un país amb taxes de creixement dels preus de l’habitatge semblants als
espanyols i un creixement econòmic substancialment superior com és el cas d’Irlanda.

2
Un bé de mèrit es defineix com aquell bé que socialment es considerat com a desitjable, ja que genera externalitats positives, però
que els individus per ells tot sols el consumirien manco que l’òptim. Vegi’s Richard A. Musgrave (1957). The Theory of Public Finance,
pàgs. 13-15.
3
Vegi’s l’informe de Situación Inmobiliaria (BBVA) de juliol del 2006 per a aquesta anàlisi a nivell europeu
4
La distinció entre la construcció residencial i la no residencial no modifica el posicionament dels diferents països. Igualment, la consideració d’altres anys de referència tampoc modificava substancialment el posicionament dels països.
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Gràfic 2. Participació del VAB de la construcció sobre el VAB total a preus corrents
a diferents països europeus i les Illes Balears
14Nota: la dada per a les Illes Balears correspon a l’any 2006. Les dades dels països europeus corresponen al segon quadrimestre de
l’any 2007 i estan desestacionalitzades. Font: Eurostat i Comptabilitat Regional d’Espanya (INE).
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Gràfic 2. Participació del VAB de la construcció sobre el VAB total a preus corrents
a diferents països europeus i les Illes Balears
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Nota: la dada per a les Illes Balears correspon a l’any 2006. Les dades dels països europeus corresponen al segon quadrimestre de
l’any 2007 i estan desestacionalitzades. Font: Eurostat i Comptabilitat Regional d’Espanya (INE).

El gràfic 3 reprodueix la mateixa comparativa però
a nivell de les comunitats autònomes espanyoles.
En concret, el gràfic mostra una triple informació
basada en (a) el pes del sector de la construcció
sobre el VAB total l’any 2000, (b) el pes mitjà del
sector de la construcció per al període 2000-2006
i (c) el PIB per càpita corregit per paritat de compra l’any 2000. La situació de partida de les Illes
Balears en el context espanyol de l’any 2000, com
es palesa en el gràfic, es corresponia amb una
situació intermèdia entre les diferents CC.AA,
amb una participació del sector del 8% del VAB
total que suposava una especialització superior a
la mitjana espanyola, 7,5%. Això no obstant, el
creixement acumulat en el període 2000-2006
situa el cas balear entre les quatre CC.AA amb un
menor increment, de manera que, com s’ha
comentat anteriorment, el pes del sector l’any
2006 és ja clarament inferior al de la mitjana
espanyola. De fet, en línies generals, els territoris

en que la construcció ha crescut menys són, paradoxalment, aquells amb una menor participació
d’aquest sector en el VAB total. D’altra banda i
sense pretendre establir cap relació causal, el
mateix gràfic 3 mostra una possible relació inversa entre el creixement de la construcció i el PIB
per càpita de partida. Dit d’una altra manera, sembla que en aquelles regions més dinàmiques, i per
tant amb un ventall més ampli i rendible de possibilitats d’inversió, els recursos tenen una menor
tendència a centrar-se en el sector de la construcció. En el mateix sentit, en aquest període, els
majors creixements de població es produeixen a
les regions amb major PIB per càpita, fet que invalidaria l’explicació de l’increment del pes de la
construcció com a resultat de la pressió demogràfica. En qualsevol cas, el gràfic palesa l’augment
generalitzat del pes de la construcció a tot el territori espanyol.

Gràfic 3. Pes del sector de la construcció per CC.AA en base al VAB a preus corrents
(any 2000 i mitjana del període 2000-2006) i PIB per càpita corregit per paritat de compra (any 2000)
Font: Comptabilitat
Regional d’Espanya (INE).
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Gràfic 3. Pes del sector de la construcció per CC.AA en base al VAB a preus corrents
(any 2000 i mitjana del període 2000-2006) i PIB per càpita corregit per paritat de compra (any 2000)
Font: Comptabilitat Regional d’Espanya (INE).
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Una qüestió lligada al pes del sector és la seva
aportació a la conjuntura econòmica, que en
aquesta nota es presenta resumida mitjançant la
seva aportació a la creació d’ocupació.5 En aquest
respecte, les dades de la CRE-2000 mostren com
el 20.3% dels nous llocs de treball equivalents a
temps complet creats a les Balears entre els anys
2000 i 2004 foren generats a la construcció,6 molt
per sobre del seu pes en l’ocupació total que fou
del 15,1%.7 Aquest fet, que reflecteix la major prociclicitat de la construcció comentada anteriorment, s’ha traduït en un augment de la seva participació en l’ocupació total al llarg de l’actual cicle
d’expansió viscut des de mitjans dels anys noranta, que s’ha estabilitzat en els darrers anys en
valors al voltant del 15% (vegi’s el gràfic 4).
Però, sens dubte, el fet estilitzat més destacat és
la capacitat del sector per explicar l’evolució del

mercat laboral, tot i el seu pes. En efecte, tal com
mostra el gràfic 4, les aportacions del sector a la
trajectòria del mercat laboral balear són molt marcades. De fet, en la majoria d’anys el sector mostra una capacitat explicativa del total de la nova
ocupació superior al 30%. Aquesta dada, a més,
cal interpretar-la des de la perspectiva de l’extremada masculinització del sector, propera al 97%
l’any 2006.8 Aquest fet té fortes implicacions per al
mercat laboral, ja que genera tensions assimétriques en funció de la fase del cicle econòmic. Així,
en els anys expansius genera tensions de mancança de força de treball, i per tant salarials, entre
els ocupats masculins tot i que pot haver-hi una
part rellevant de la població femenina desocupada. Per l’altra banda, en les fases baixes del cicle
econòmic provoca tensions generalitzades en el
mercat laboral d’excés d’oferta de treball i, per
tant, de tendència a la baixa dels salaris.

Gràfic 4. Participació de la construcció en l’ocupació total i aportació percentual al creixement
de l’ocupació total a les illes Balears, 1997-2006.
Font: Enquesta de Població Activa (INE).
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Gràfic 4. Participació de la construcció en l’ocupació total i aportació percentual al creixement
de l’ocupació total a les illes Balears, 1997-2006.

Font: Enquesta de Població Activa (INE).

•
ció

La productivitat del sector de la construc-

Vista la importància del sector de la construcció a
l’hora d’explicar la conjuntura a curt termini, es
planteja la qüestió de la seva aportació al creixement econòmic balear des d’una perspectiva a
mitjà i llarg termini, que es pot resumir mitjançant

la seva aportació a la productivitat total, que en
aquesta nota s’aproxima mitjançant el concepte
de productivitat aparent del treball, és a dir, com el
VAB per hora de treball.

Quadre 1. Productivitat a parent d el t reball t otal a E spanya i Balears, base=100 l’any 2000.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Productivitat Espanya

100

100,49

100,84

100,39

100,10

99,60

99,84

Productivitat Illes Balears

100

99,14

98,65

97,55

95,98

94,31

94,54

–

-0,86

-0,49

-1,11

-1,61

-1,74

0,24

Taxa de creixement interanual
de la productivitat a les Illes Balears
Font: Comptabilitat Regional d’Espanya (INE).

Per a una exposició detallada de l’aportació del sector des del vessant de la producció vegi’s l’anàlisi del marc intput-output balear
de l’any 2004 a la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2006, pp. 119-141.
2
Si s’agafa un període més ampli, 1997 a 2006, les dades de l’Enquesta de Població Activa mostren un percentatge similar, 19.1%.
3
A tall de comparança, noti’s que el pes mitjà de l’ocupació a la construcció a la UE-15 en el període 2000-2005 fou del 7.8%.
4
En la mateixa línia, noti’s que la construcció dóna ocupació a bona part dels homes entre 16 i 24 anys. En concret, al 27,7% dels
joves ocupats l’any 2006.
1
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El quadre 1 mostra l’evolució de la productivitat
aparent del treball per al conjunt de les economies
balear i espanyola en el període 2000-2006. En
ambdós casos s’observen dificultats per augmentar l’eficiència de l’economia. Especialment significatiu és el cas de l’economia balear, la qual mostra una clara tendència de reducció de la seva eficiència.9 En aquest sentit, el quadre 2 assenyala
com les Balears són la comunitat autònoma amb
el pitjor registre en el període 2000-2006. És més,
els seus registres són sensiblement inferiors als
de la resta de CC.AA amb nivells de PIB per càpita semblants. Tot plegat suposa que la millora del

benestar econòmic a nivell de les llars a Balears
sigui més sensible que en altres territoris a la
generació d’ocupació. Quant a la productivitat del
sector de la construcció, i prenent les cauteles
oportunes atesos els diferents pesos de l’obra civil
en el total del sector a les regions espanyoles, el
quadre 2 il·lustra novament com la situació del
sector a Balears en comparació a la resta de
CC.AA reflecteix una menor productivitat. Al respecte, noti’s com en el període 2000-2004 la productivitat balear, juntament amb el cas del País
Basc, és l’única que es redueix.

Quadre 2. Productivitat a parent d el t reball t otal i d e l a c onstrucció a p reus c onstants
(base=100 l’any 2000), i P IB p er c àpita c orregit p er p aritat d e c ompra p er C C.AA, 2000-2006.
Productivitat total

PIB per càpita
2006

2000

Productivitat construcció

2000

2003

2000

2004

Andalusia

100

105.6

102.5

74.2

100

108.0

Aragó

100

102.5

102.9

106.2

100

115.7

Astúries

100

101.5

102.1

85.5

100

108.0

Illes Balears

100

97.6

94.5

126.3

100

98.7

Illes Canàries

100

99.9

97.7

95.0

100

103.3

Cantàbria

100

100.1

98.8

95.6

100

104.1

Castella-Lleó

100

102.8

105.6

92.1

100

112.3

Castella-La manxa

100

101.3

102.0

80.6

100

110.9

Catalunya

100

101.6

101.3

120.2

100

111.2

País Valencià

100

100.5

99.2

95.8

100

102.9

Extremadura

100

103.6

105.5

64.6

100

107.8

Galícia

100

101.8

102.7

79.4

100

106.2

Madrid

100

99.5

99.1

134.0

100

102.3

Múrcia

100

99.5

98.9

85.2

100

104.8

Navarra

100

100.6

101.3

126.0

100

107.6

País Basc

100

99.0

101.1

124.2

100

97.4

La Rioja

100

99.9

99.7

114.9

100

105.9

Font: Comptabilitat Regional d’Espanya (INE).

Per altra banda, el gràfic 5 mostra l’evolució de la
productivitat aparent del treball per als sectors
industrial, construcció i serveis de mercat, així
com per al conjunt de l’economia balear, entre el
anys 1997 i 2004, que es el darrer amb dades de
la Comptabilitat Regional a nivell d’ocupació sectorial. L’esmentat gràfic planteja com la productivitat de la construcció és clarament inferior a la del

subsector de serveis de mercat així com a la del
conjunt de l’economia,10 essent aquest fet estructural, atès es manté per a tot el període.11 En
aquest sentit cal notar que les dades estan calculades a preus corrents i que, per tant, inclouen l’enorme increment dels preus de la construcció
residencial.

9
El creixement de la productivitat aparent del treball a Balears a taxes inferiors a la mitjana espanyola és un fet estructural que s’ha
accelerat des de la dècada de 1980. Per a una anàlisi a llarg termini de la productivitat vegi’s la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2006, pp. 99-107.
10
Les dades del marc input-output de l’any 2004 publicades pel Govern de les Illes Balears corroboren aquestes diferències intersectorials de la productivitat a les Illes Balears.
11
Entres les raons apuntades a la literatura per explicar la menor intensitat de capital, i per tant de productivitat relativa, del sector
construcció, especialment la construcció residencial, es poden mencionar: (1) l’existència d’una important atomització de l’oferta en
petites empreses, (2) una força laboral que, en la seva majoria, és poc qualificada, (3) la producció in situ, que facilita el desenvolupament de mercats locals i (4) les dificultats per introduir processos estandaritzats.
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Gràfic 5. Productivitat aparent del treball per sectors econòmics a les illes Balears a preus corrents,
base=100 de la construcció a l’any 1997, 1997-2004.
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Font: Comptabilitat Regional d’Espanya (INE).

Així doncs, la imatge oferta per l’economia balear
és la pròpia d’una economia que s’està especialitzant en un sector que presenta productivitats inferiors a les d’altres sectors. Com a resultat de l’anterior, l’augment del pes relatiu de la construcció
•

suposa una limitació en l’increment de la productivitat total, car els recursos s’inverteixen, de
manera creixent, en un sector amb taxes de productivitat inferiors a la mitjana.

Conclusions

En aquesta nota s’han apuntat alguns fets estilitzats de la conjuntura del sector de la construcció
i la seva relació amb el cicle econòmic de les illes
Balears. A tall de resum s’ha destacat que en els
darrers set anys la construcció és el sector que
més ha crescut a Balears i que, ateses les dificultats de la resta de sectors, la seva evolució ha
marcat de manera rellevant el creixement econòmic dels darrers anys. En aquest sentit s’ha mostrat que el sector de la construcció és capaç d’explicar percentatges de la nova ocupació total molt
superiors al seu pes a l’economia. Tot i això, s’ha
apuntat que el menor creixement de la construcció a Balears en comparació a Espanya, juntament amb una insuficient creixement de la resta
de sectors, explicarien la pèrdua de pes relativa
de l’economia balear en el conjunt espanyol.

En un altre sentit, tot i l’increment notable del pes
de la construcció a Balears i al contrari que a
vegades es planteja, l’especialització d’una economia en un sector no és negatiu per se. Al capdavall, és una qüestió de les taxes de rendiment
net que es generin. En aquest sentit, les dades de
la Comptabilitat Regional palesen com la productivitat aparent del treball a la construcció és substancialment inferior a la mitjana de l’economia.
Així doncs, pot concloure’s que el desviament de
recursos des d’altres sectors envers la construcció, i en concret cap a l’edificació residencial, potser tingui efectes positius immediats sobre el PIB,
però minva les possibilitats a mitjà i llarg termini,
de manera que el potencial de creixement econòmic a llarg termini es redueix (Hendershott i Hu,
1981).12

1
Hendershott, P.H. i Hu, S.C. (1981), “Inflation and extraordinary returns on owner-occupied housing: some implications for capital
allocation and productivity growth”, a Journal of Macroeconomics 3 (29), pp. 177-203.
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Notes i abreviatures
Els percentatges de variació es refereixen a la
diferència entre el període esmentat d’enguany i
el mateix període de l’any passat, excepte quan
es diu expressament una altra cosa.
Abreviatures:
Ttt-k (%): Variació interanual de la component
tendència-cicle calculat segons el programa Tramo-Seats.
S.Original: dades de la sèrie original

SASeries: dades ajustades d’estacionalitat
segons el programa Tramo-Seats.
n. d.
No disponible.
BE:
Banc d’Espanya
CEur:
Comissió Europea.
FMI:
Fons Monetari Internacional.
Frontur: Enquesta a les fronteres, Institut
d'Estudis Turístics, Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
MinFom: Ministeri de Foment.

Agraïments
•

Institucions i òrgans administratius

AENA – Aeroport d’Eivissa
AENA – Aeroport de Maó
AENA – Aeroport de Palma
Autoritat Portuària de les Balears (APB), Ministeri
de Foment
Associació Española de Fabricants d’Automòblis i
Camions (ANFAC)
Banc d’Espanya (BE)
Butlletí estadístic, Ministeri de Foment
Col·legi Ofi cial d’Arquitectes de Balears (COAB)
Consell Superior de Cambres de Comerç
d'Espanya
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH),
Palma
Consell d’Eivissa
Consorci de Residus Urbans i Energia de
Menorca
Direcció General de Biodiversitat, Conselleria de
Medi Ambient
Direcció General d’Energia, Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia
Direcció General de l’Oficina del Canvi climàtic,
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Recursos Hídrics,
Conselleria de Medi Ambient
Direcció General de Pesca, Conselleria
d’Agricultura i Pesca
Direcció General d’Aviació Civil, Ministeri de
Foment
Direcció General de Fons Comunitaris i
Finançament Territorial, Ministeri d’Hisenda
Direcció General de Trànsit (DGT), Ministeri
d’Interior
Direcció General d’Habitatge, Arquitectura i
Urbanisme, Ministeri de Foment
Direcció Insular de Residus, Consell de Mallorca
Direcció Provincial de Trànsit (DP Trànsit),
Ministeri d’Interior.
Maria Barceló
Mònica Bellido
Josep Cardona
Germán Chacártegui
Francesc Xavier Benavent
Ferran Lluch Dubón
Paula M. Elías

Direcció Territorial de Comerç a les Illes Balears,
Ministeri d’Economia
Espais de Natura Balear, Conselleria de Medi
Ambient
EUROSTAT
Estadístiques, Ministeri de Treball i Afers Socials
(MTAS)
Estadístiques, Ministeri d’Habitatge
Gesa-Endesa
CITTIB-Enturib, Conselleria de Turisme
Institut d’Estudis Turístics (IET), Ministeri
d’Economia
Institut Social de la Marina a les Illes Balears
(ISM), Ministeri de Treball i Afers Socials
Institut Nacional d’Estadística (INE), Ministeri
d'Economia
Institut d’Estudis d’Automoció (IEA)
Mercats Centrals d’Abastament de Palma de
Mallorca, S.A (mercapalma, s.a.)
Servei Estadístic Nacional de Malta
Servei Estadístic Nacional del Marroc
Institut Nacional d’Estadística de Portugal
Servei Estadístic Nacional de Tunísia
Servei Estadístic Nacional de Turquia
Servei Estadístic Nacional de Xipre
Subdirecció General d’Estudis, Secretaria
General Tècnica, Ministeri de Ciència i Tecnologia
(MCYT)
Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España (Ofi cemen)
Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (Seopan)
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB),
Conselleria de Treball i Formació
TINSA
Tresoreria Territorial de la Seguretat Social a les
Illes Balears (TTSS), Ministeri de Treball i Afers
Socials
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