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Cronologia
Març
22 Dia mundial de l’aigua

Abril
6 L’ocupació hotelera de Setmana Santa millora un 10% respecte del 2009
14 L’erupció del volcà Eyjafjallajökull d’Islàndia aboca cendra a l’atmosfera i causa la interrupció del tràfic aeri
16 Seminari de Gestió Ambiental: “Les tecnologies de la informació i les comunicacions i el medi ambient” organitzat per
la Fundació Gas Natural i a Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

Maig
6 Investidura de la primera doctora Honoris Causa de la Universitat de les Illes Balears, Nancy E. Bockstael, una de les
investigadores capdavanteres en la valoració econòmica dels recursos ambientals i naturals
12 Grècia rep el primer tram d’ajuda de l’FMI per valor de 5.500 milions d’euros
20 El Govern Central aprova un Decret-Llei amb mesures d’ajustament del dèficit públic
20 Les Illes Balears registren un descens de visitants d’una cinquena part a causa de les cendres del volcà islandès
22 Dia mundial de la Biodiversitat
27 IBESTAT publica l’índex general de comerç al detall del mes d’abril a les Illes Balears, el qual registra una caiguda

Juny
2 El nombre d’afiliats durant el maig a les Illes Balears s’incrementa un 8,7% respecte el mes anterior
2 L’atur registrat a les Illes Balears al maig arriba a les 77.795 persones
3 S’inaugura l’edifici Sa Petrolera al Molinar on s’hi ubicarà un equipament d’educació ambiental
5 Dia Mundial del Medi Ambient sota el lema “Moltes espècies. Un planeta. Un Futur”
10 i 11 10è Forum INSULEUR: per una Europa d’Illes Verdes: Empreses i Desenvolupament sostenible
11 El Govern de les Illes Balears presenta les mesures per acomplir el Reial decret llei 8/2010 pel qual el Govern de l’Estat
determina mesures extraordinàries per a reduir el dèficit públic
15 Acaba el termini per sol·licitar finançament al Fons de Reordenació Ordenada Bancària
15 El preu de l’habitatge alenteix la caiguda durant el primer trimestre de 2010, segons dades de l’IBESTAT
16 El Govern Central aprova el Reial Decret-llei 10/2010 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
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Resum executiu
Taula 1.Perspectives de l’economia balear
Taxes de variació del PIB. Volum encadenat (en %)
Anual
2007

Trimestral

2008

2009

2008 (p)

(p)

(e)

I

II

III

2009 (e)
IV

I

II

2010 (a)

III

IV

I

Zona €

2,8

0,6

-4,1

2,2

1,4

0,3

-2

-5,2

-4,9

-4,1

-2,1

0,6

Espanya

3,6

0,9

-3,6

2,5

1,7

0,5

-1,2

-3,3

-4,2

-4,0

-3,1

-1,3

Balears

3,0

1,2

-2,7

2,1

1,5

1,0

0,2

-1,5

-2,9

-3,4

-3,2

-2,7

Mallorca

3,2

1,3

-2,8

2,2

1,6

1,1

0,3

-1,4

-2,9

-3,4

-3,3

-2,8

Menorca

1,4

0,4

-3,2

1,0

0,4

0,2

-0,1

-1,9

-3,4

-3,7

-3,9

-3,5

Pitiüses

2,7

1,4

-2,2

2,5

1,8

1,2

0,4

-1,3

-2,4

-2,8

-2,4

-1,6

Font: Conselleria d’Economia i Hisenda, INE, Eurostat
a: avanç

e: estimació

p:provisional

Durant el primer trimestre de 2010 els països asiàtics, com
ara la Xina i l’Índia, lideren el creixement mundial gràcies al
revifament del seu sector exterior. El Japó repunta a principi
d’enguany, malgrat la permanent deflació i un deute públic
més elevat que a la resta d’economies avançades. Els Estats
Units també prenen impuls, a causa d’un millor comportament del consum i de les exportacions. El Govern d’Obama
retira els estímuls econòmics sectorials que han suposat un
augment del deute públic nord–americà.
La taxa de creixement de la Unió Europea roman estancada
en nivells propers a zero. Al llarg del 2010 ha minvat la confiança, puix els dubtes que hi havia sobre la capacitat de
devolució del deute sobirà de Grècia. El canvi de sentit en les
polítiques fiscals de països com Alemanya, el Regne Unit o
França es fa palès en el paquet de mesures contractores que
han pres. El Fons Monetari Internacional adverteix del perill
que poden suposar si entren en vigor abans de la consolidació de la recuperació econòmica. Quant al mercat laboral,
Alemanya és l’única economia europea que inicia la creació
neta d’ocupació.
El Govern d’Espanya enfronta la reducció del dèficit públic
amb actuacions tant per la via d’ingressos com per la de despesa. Pel que fa a la primera, s’apugen certs imposts, com per
exemple l’IVA, i per la part de la despesa es retallen les de personal i algunes inversions públiques. L’objectiu és passar del
dèficit públic de l’11,2% del PIB l’any passat a un 3% a l’any
2013. Pel que fa les reformes estructurals, la forta sensibilitat
que ha demostrat tenir el mercat del treball espanyol en relació amb els canvis de cicle propicia l’aprovació del decret de
reforma laboral, a l’efecte d’intentar flexibilitzar la contractació i l’acomiadament. Aquesta mesura, que emprèn la tramitació parlamentària, s’inicia quan la taxa d’atur arriba a gairebé al 20%.
L’economia de les Illes Balears enceta el 2010 amb taxes de
creixement negatives, tot i que el ritme de caiguda continua
alentint–se. Així, si durant els trimestres de 2009 es retrocedia gairebé un punt percentual en termes intertrimestrals,
durant el primer de 2010 se cedeixen sols tres dècimes.
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Menorca és l’illa que presenta més retard en la recuperació i
manté l’atonia de l’any passat, mentre que les Pitiüses mostren major dinamisme. Aquest arxipèlag fins i tot registra un
creixement positiu durant el primer trimestre d’enguany respecte al trimestre anterior. Mallorca continua en recessió
(–2,8% interanual durant el primer quadrimestre).
En el sector agropesquer es confirma una taxa de creixement
anual negativa, fet que no es donava des de l’any 2001. El
llançament fa uns mesos de la marca Producte Local s’adreça a impulsar l’activitat i la millora del sector primari de les
Illes Balears. El volum de vendes de fruita en els primers tres
mesos de 2010 és positiu, però no pas per a les hortalisses.
Respecte al mercat exterior, baixa el volum de les exportacions de patata i s’incrementa el de goma de garrofí i de vins
i licors. Continua creixent el nombre d’operadors inscrits en
el CBPAE, registre d’explotadors d’agricultura ecològica. En
el sector pesquer les captures baixen mentre que puja el preu
mitjà del peix en el primer trimestre.
El creixement del sector de la indústria i l’energia continua
amb taxes negatives i presenta per al primer trimestre una
variació del VAB a preus constants del −4,0%. L’índex de producció industrial de les Illes Balears del mes d’abril registra
una variació interanual negativa, mentre que la del conjunt
nacional és positiva. Pel que fa a l’energia elèctrica demandada, durant el mes de maig es manté estable respecte al mateix
període de l’any anterior. D’altra banda, el nombre d’afiliats
en el sector cau un −6,4% interanual, tot i que repunta respecte al mes anterior. Finalment, el valor de les exportacions
fetes entre gener de 2009 i gener de 2010 es redueix un
−22,3% interanual.
El sector de la construcció és, un trimestre més, el que retrocedeix amb més intensitat en el primer període de 2010.
L’atonia en l’activitat es trasllada al mercat laboral i, així, l’ocupació en el sector retrocedeix amb taxes de variació negatives inferiors al –11%. Tot i això, l’activitat immobiliària es reanima gràcies a l’abaratiment del preu de l’habitatge i a les
mesures fiscals preses pel Govern central. Sembla que les Illes
Pitiüses recuperen l’empenta en el sector, mentre Menorca no
acaba de consolidar la recuperació.
juliol 2010

La indústria, fortament sacsejada per la crisi internacional, i
la construcció, que pateix un intens retraïment, deixen els serveis com a l’activitat tractora de l’economia balear. Si bé els
principals indicadors del sector es troben en uns nivells per
sota respecte a un any enrere, les caigudes són suaus. Els serveis empresarials són l’activitat amb més davallades en la
xifra de negocis i en el personal ocupat i l’hoteleria i el transport i l’emmagatzematge estan condicionades per les cendres
del volcà islandès.
Els indicadors de l’activitat del comerç continuen amb taxes
de creixement negatives i amb la desacceleració de la caiguda
dels mesos precedents. A l’abril, les taxes de creixement de
l’índex de xifra de negocis a preus constants queden per sota
de les de març i tot apunta a que es tracti d’una davallada
puntual d’un mes provocada pels efectes del núvol de cendra.

En l’hoteleria, el nombre de pernoctacions en establiments
turístics és inferior al que es va registrar l’any 2009 (–14,8%).
El nombre de viatgers allotjats en el turisme rural és el que
presenta la davallada més important en els diferents tipus
d’establiment. En canvi, la variació interanual en el cas dels
apartaments és l’única que mostra un comportament positiu
respecte a l’any anterior (4,0%). Aquest escenari de reducció
en el nombre de turistes es produeix també a les principals
destinacions, tant d’Espanya com d’altres estats. La baixada
en el volum d’activitat turística es reflecteix en la reducció
considerable dels preus hotelers, tant a les Illes Balears
(–4,2%) com en el conjunt estatal (–3,1%). Les destinacions
competidores emergents com Malta, Xipre o Turquia presenten comportaments negatius en l’acumulat de gener a abril
de 2010.
El balanç del primer quadrimestre de 2010 per a les activitats
vinculades amb el transport i les comunicacions mostra atonia en els resultats finals. Així, el nombre de passatgers dels
principals mercats emissors registra taxes de creixement
negatives (–5,5%), especialment en els d’origen britànic
(–24,3%). En canvi, el turisme nacional es manté estable en el
primer quadrimestre de l’any. Eivissa és l’única illa on ha arribat un 7,7% més de passatge que l’any passat. Els passatgers
que arriben per via marítima també pateixen la disminució
del ritme de l’activitat econòmica i mostren descensos del
–7,0% respecte de 2009. Com a contrapunt, destaca l’evolució en el nombre de passatgers en creuers turístics arribats a
les Illes Balears enguany, que ha assolit la xifra de 59.000
viatgers, un 30% per sobre dels arribats un any enrere.
El sistema financer espanyol es troba en un moment de canvis a causa del procés de reestructuració que afecta a diverses
caixes d’estalvi, entre les quals, “Sa Nostra”. El monogràfic
d’aquest butlletí presenta l’evolució que han seguit les caixes
d’estalvis i n’analitza els òrgans de govern. D’altra banda, els
diversos problemes que afecten actualment les entitats (el
principal, la morositat) determinen que continuïn amb l’ajustament de costs un trimestre més (reducció del nombre d’oficines i de la plantilla), per tal de millorar els seus resultats.
El mercat laboral de les Illes Balears millora en taxes intermensuals al llarg de l’any 2010 i se superen els 400.000 afiliats a la Seguretat Social a l’abril. No obstant això, no es pot
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absorbir l’excés d’oferta i el nombre d’aturats continua en
taxes interanuals negatives de dos dígits. Per la seva banda,
l’atur de llarga durada també augmenta i dobla el nombre de
persones d’aquest grup respecte a l’any passat. Els costs
laborals moderen la seva pujada fins a l’1,2%, tot i que es
tracta de la segona pujada més elevada de les comunitats de
l’Arc Mediterrani.

La taxa de variació interanual del mes de maig de l’índex de
preus de consum (IPC) és positiva per setè mes consecutiu i
se situa en l’1,7%. Les principals partides que augmenten i
tenen un major pes en l’índex són transports i begudes alcohòliques i tabac. Quant a la inflació subjacent, la seva variació interanual és del 0,3%, una taxa positiva després d’una
única de negativa al mes d’abril, la qual s’atribuí als efectes
de calendari. La inflació estimada per a la zona euro durant
el mes de maig suposaria una variació de l’1,6%, una dècima
per sota de la dada balear i dues per sota de la del conjunt
estatal.
El consum privat torna a minvar en el primer trimestre, si bé
un ritme menor, frenat gràcies a la millora en la matriculació
de vehicles. Les diverses mesures per reduir el dèficit públic,
com per exemple la pujada de l’IVA o l’eliminació de la
deducció dels 400 euros a l’IRPF, poden fer que el consum no
es recuperi a curt termini.
La inversió privada es contreu un trimestre més, tot i que
modera el ritme de caiguda, atès al fet que es mantenen la
incertesa sobre l’evolució econòmica i les dificultats de finançament. Fins ara, la inversió pública pal·liava la caiguda de la
inversió empresarial, però les mesures per contenir el dèficit
faran que la inversió del sector públic es redueixi en els propers trimestres.
El 2010 és l’Any Internacional de la Diversitat Biològica.
Enguany es duran a terme un seguit de cimeres i conferències
internacionals en què els governs definiran els objectius i les
etapes per combatre la pèrdua de biodiversitat, com també
el reemplaçament dels objectius del Protocol de Kyoto. Pel
que fa a l’energia, a la sostenibilitat i al creixement econòmic,
sorgeixen iniciatives per disminuir l’impacte humà. Una d’aquestes iniciatives és el Pacte dels batles, impulsat per la
Comissió Europea, que té l’objectiu de reduir el 20% les emissions de CO2, millorar l’eficiència energètica un 20% i cobrir
un 20% de la demanda amb energies renovables. Finalment,
en aquest butlletí es tracten indicadors de qualitat de l’aire,
superfície forestal, incendis forestals, residus i energia per a
les Illes Balears.
El monogràfic d’aquest butlletí presenta una evolució històrica de l’estructura de les caixes d’estalvis a Espanya. En primer lloc s’analitza el caràcter jurídic i l’estructura d’aquestes
entitats, per exposar després el paper que ha tingut la diversificació de la inversió i la gestió del risc. En un context actual
de tendència a la concentració i d’aliances, es comenta l’efecte que tenen les fusions sobre els recursos propis de les caixes. Finalment, les conclusions resumeixen els factors crítics
que afecten actualment el sistema de caixes.

I. ENTORN

1 Internacional
L’economia internacional comença l’any 2010 amb diferents
escenaris. D’una banda, els països emergents, com ara la
Xina i l’Índia, milloren les taxes de creixement amb percentatges superiors al 5% basat en bona part en un augment de la
demanda interna i se situen en una posició favorable per a la
recuperació, sempre en funció de les seves exportacions.
D’altra banda, Europa i els Estats Units, fortament sacsejats
per la crisi econòmica, encara presenten taxes de creixement
molt moderades i en alguns casos negatives. La feblesa a l’hora d’impulsar el canvi de cicle que mostren les economies
avançades d’Europa es fa palesa en un creixement del PIB
molt feble, la impossibilitat de posar fre a la destrucció de
l’ocupació, les elevades taxes d’atur juvenil, la minva dels fluxos crediticis o la creixent incertesa instal·lada en els mercats
borsaris i de deute. El risc de tensions inflacionistes és molt
baix a hores d’ara, fet que facilita que les taxes d’interès dels
bancs centrals es mantinguin en mínims i es continuï l‘etapa
de polítiques monetàries expansives. Els dèficits públics i el
deute sobirà han augmentat en molts de països com a conseqüència de les importants mesures anticícliques adoptades
en el passat i els governs comencen a implementar mesures
de contenció de dèficit i reformes estructurals. L’FMI adverteix del perill que suposa que aquestes actuacions es facin
massa prest i que caldria afavorir el cicle expansiu als efectes
de consolidar el camí de creixement i la recuperació del
comerç internacional. D’altra banda, es calcula que els res-

cats bancaris han suposat a les economies del món més d’un
bilió de dòlars com a conseqüència dels plans de suport
públic a aquest sector. A l’efecte de prevenir noves crisis bancàries, els reguladors han proposat, en la darrera reunió del
Comitè de Basilea, augmentar i millorar la supervisió del sector bancari, noves ràtios de palanquejament per tal de prevenir un excessiu creixement de les entitats i nous estàndards de
liquiditat per augmentar la solidesa de les institucions financeres. Les modificacions previstes per a final de 2012 es troben amb l’oposició del sector bancari, que argumenta que
l’aplicació d’aquestes mesures podria restringir els fluxos de
crèdit la qual cosa afectarà la velocitat de la recuperació.

Els països emergents d’Àsia se situen en una posició
de sortida de la crisi més favorable
Segons les previsions actualitzades de l’FMI, el PIB global
creixerà un 4,5% de mitjana el 2010, impulsat pels BRIC:
Brasil (5,5%), Rússia (4,0%), l’Índia (8,8%) i la Xina (10,0%).
Amb més moderació creixeran els Estats Units (3,1%) i el Japó
(1,9%), mentre que la zona euro (0,9%) romandrà uns anys
amb taxes moderades.

Taula 2. Indicadors internacionals i de la Unió Europea
PIB

Taxa d'atur*

Inflació

4T trim

abr-10

mai-10

Estats Units

2,5

9,9

2,0

Japó

4,6

5,0

-1,2

Unió Europea

0,5

9,7

2,0

Regne Unit

-0,2

7,9o

3,4

Zona euro

0,6

10,1

1,6

Alemanya

1,7

7,1

1,2

França

1,2

10,1

1,9

Italia

0,6

8,9

1,6

Espanya

-1,2

19,7

1,8

Font: EUROSTAT
*Percentatge sobre població activa
o

Dada de febrer
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Estats Units d’Amèrica
Els Estats Units consoliden el creixement de cap d’any i creixen a una taxa intertrimestral anualitzada del 3,0% (2,5% en
taxa interanual) i assoleixen tres trimestres consecutius amb
taxes positives. Aquest avanç ve impulsat per un comportament més favorable del consum, de les inversions i, finalment, d’un augment considerable de les exportacions de
béns (+14,3% en el primer trimestre en termes interanuals) i
de les inversions privades (7,6% interanual).
El president de la Reserva Federal manté els tipus d’interès en
nivells propers a zero i, atesa l’absència de tensions inflacionistes, no s’espera una pujada de tipus fins a l’any que ve.
D’altra banda, el govern d’Obama retira els estímuls econòmics, atesos els nivells d’endeutament assolits, que arriben al
93% del PIB (13,6 bilions de dòlars prevists el 2010).
La creixent desconfiança instaurada en els mercats propicia
que el govern nord-americà actuï amb mesures generals i
extraordinàries que haurien de permetre restaurar la confiança en la fortalesa del sistema financer, restablir els fluxos de
crèdit cap a les empreses i famílies, prevenir fallides i tornar a
la creació neta d’ocupació amb un creixement positiu consolidat. Així, el pressupost general del president inclou un contingent de reserva de 250.000 milions de dòlars per a l’estabilització del sistema financer que reforça els 700.000

milions de dòlars del programa TARP (troubled asset relief program) proveït per l’acta d’estabilització financera de l’any
2008.
Quant al mercat laboral, no s’acaba de consolidar la creació
neta d’ocupació. Des del gener fins a l’abril es creen mig milió
de llocs de feina i al mes de maig, dels 461.000 nous
col·locats, gairebé el 90% es correspon al sector públic, gràcies al programa específic Census 2010. L’atur es manté en
taxes del 10% a principi d’any i suposa aproximadament 15
milions de persones, de les quals el 46% és de llarga durada.
A més, cal considerar que hi ha devers 2,2 milions de persones que no compten a l’efecte de la taxa d’atur, ja que no han
cercat activament feina en les darreres quatre setmanes o
més.
La inflació continua en taxes properes a zero (–0,1% a l’abril)
al llarg de tot l’any per una contenció dels preus energètics
(–1,4%). L’índex de preus de producció també continua en
taxes intermensuals negatives (–0,1% a l’abril) si bé respecte
de l’any passat els preus augmenten al voltant del 5%.
L’FMI millora les previsions en quatre dècimes i projecta un
creixement del 3,1% per a enguany, si bé el 2011 es modera al
2,6%. En les previsions per al mercat de treball, l’ocupació
ofereix una taxa d’atur del 9,4% per a 2010, superior en una
dècima a la de l’any passat.

Taula 3. Previsions internacionals per al 2010
PIB

Taxa d'atur

Inflació

Estats Units

3,1

10,1

2,1

Japó

1,9

6,1

-1,4

Unió Europea

1,0

11,7

1,1

Regne Unit

1,3

9,3

2,7

Zona euro

1,0

11,7

1,1

Alemanya

1,2

10,7

0,9

França

1,5

10,3

1,2

Itàlia

0,8

10,5

1,4

Espanya

-0,4

20,2

1,2

Font: FMI

Xina
La Xina, que l’any 2009 va créixer un 8,7%, arrenca l’any
2010 amb un increment del producte interior brut de l’11,9%
i assoleix els 8 bilions de iuans xinesos (982,6 mil milions
d’euros) a preus corrents. L’impuls prové principalment del
sector de serveis (+10,2%) i de l’industrial (+14,5%). El valor
afegit d’aquest sector creix, al mes d’abril, un 17,8% en taxa
interanual i acumula al llarg de l’any una taxa de creixement
superior al 19%, amb un pes especial de la indústria pesada
(+21,4% interanual acumulat). Les estadístiques oficials mostren un increment acumulat dels quatre primers mesos de
l’any de més del 60% en la producció de vehicles.

El comerç exterior és clau per a l’economia xinesa
Les exportacions superen les expectatives i pugen un 48,5%
interanual al mes de maig, la qual cosa mostra una certa
recuperació del comerç internacional i també una millora del
compte comercial d’aquest país, ja que les importacions
anoten un 48,3%. El superàvit comercial suposa més de 19,5
mil milions de dòlars al mes de maig, un ascens molt important respecte de març, en què es va produir dèficit. La Xina es
6
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configura, així, com el principal país impulsor de la recuperació econòmica mundial, amb importants efectes arrossegament, perquè s’ha disparat la seva demanda interna en inversions d’infraestructures. La facturació de productes per a l’exportació acumulada al mes de maig és de més de 200.000
milions d’euros i suposa una millora en la tendència del
comerç exterior de la potència asiàtica.
El Banc Popular de la Xina intervé mitjançant la ràtio de
requisits de reserva que els bancs han de mantenir com a
dipòsits al Banc Central. El govern xinès controla, així, l’excés
de crèdit que s’ha concedit al llarg de tot l’any passat.
D’aquesta manera, el crèdit comercial al mes de maig se situa
en 77.000 milions d’euros, una xifra inferior als 100.000
milions d’euros del mes anterior.
El sector immobiliari residencial acumula un augment en la
construcció de gairebé un 30%. Els preus de l’habitatge es
disparen novament al mes de maig fins al 12,4%, si bé aquesta dada suposa una lleugera desacceleració de quatre dècimes respecte del mes anterior i romp la tendència del darrer
any. En termes intermensuals, els preus avançaren un 0,2% si
bé les vendes baixaren gairebé un 25%. Les dades de crèdit i
d’inflació prenen un extraordinari interès davant la possibili-

tat d’una bombolla immobiliària. Així, el govern xinès, als
efectes d’aturar l’escalada de preus, proposa la creació d’un
impost a aquest sector.

avançades o en vies de desenvolupament. D’altra banda, les
previsions d’inflació per a 2010 són del 3,1%, suposant que
les mesures del govern xinès per controlar l’escalada de preus
del sector immobiliari tinguin efecte.

La previsió de la taxa de creixement de PIB per a 2010 és del
10,0%, segons l’FMI, i és la taxa més elevada de les economies

Gràfic1. Evolució del PIB dels EUA, Japó i Zona Euro (Variació interanual)

Font: EUROSTAT i US Department of Commerce

Japó
El PIB de l’economia del Japó avança en el primer trimestre i
assoleix una taxa de creixement interanual del 4,6% (1,2%
intertrimestral), gràcies a un comportament més favorable de
la inversió pública (+4,6%) i del consum privat (+2,9%).
Malgrat això, la inversió en immobles residencials no abandona els nombres negatius (–18,0%).
El revifament de les exportacions és fonamental per explicar
el repunt de l’economia nipona. El valor de les mercaderies
exportades puja al primer trimestre un 34,3% (+4,1% intertrimestral) respecte del mateix trimestre de l’any anterior i
abandona les taxes negatives. Les importacions augmenten
també fins al 5,4% i, així, el comerç exterior, fonamental per
a l’economia nipona, deixa enrere les taxes negatives de l’any
2009. La Xina, principal soci comercial de la zona asiàtica, té
un important efecte d’arrossegament en tots els països del
seu voltant i la resta d’economies veïnes se n’afavoreixen.
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Respecte del deute públic, el nou govern de Naoto Kan s’ha
compromès a aplicar polítiques fiscals que incrementin la
recaptació, com ara la pujada de l’impost sobre el consum
(actualment al 5%). La intenció és reduir el deute nipó, que
actualment assoleix el 200% del PIB, el major percentatge
dels països desenvolupats.
Un dels principals problemes que té l’economia nipona és la
deflació, que al mes d’abril continua en nombres negatius
(–1,2%) i perllonga la situació des del febrer de l’any passat.
Malgrat això, les famílies augmenten el consum, i la despesa
per aquest concepte puja un 3,0% en termes reals al primer
trimestre.
Les previsions de creixement per a Japó són de l’1,9% per a
enguany i una dècima més per a l’any 2011. La previsió per
als preus és negativa per a 2010 (–1,4%), la mateixa que per
a 2011.

juliol 2010

Gràfic 2. Preu barril de Brent i inflació zona euro (Variació interanual)

FONT: EUROSTAT, EIA i elaboració pròpia

Divises i petroli
Malgrat la recent catàstrofe ecològica del golf de Mèxic de
conseqüències econòmiques encara incalculables, el comportament del preu del petroli és bàsicament estable entorn dels
75 dòlars per barral de Brent al llarg de tot l’any 2010. Únicament hi ha l’excepció del mes d’abril, en què el preu del cru
va pujar fins als 85 dòlars, si bé al mes de maig torna a davallar.

Gràfic 3. Evolució del tipus de canvi de l'euro

FONT: BCE, FMI i elaboració pròpia
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L’euro cotitza a 1,19 dòlars, en nivells de 2006.
La desconfiança generalitzada dels mercats respecte de la
qualitat del deute públic d’alguns països de la zona euro ha
fet que l’euro arribi a cotitzar a menys d’1,20 dòlars i, d’aquesta manera, se situa en nivells de principi de l’any 2006.
Aquesta apreciació del dòlar perjudica la competitivitat de
les exportacions dels productes dels Estats Units i encareix els
preus energètics.

2 Unió Europea
En el primer trimestre de 2010, el PIB de la Unió Europea
(UE27) creix lleugerament un 0,5% respecte de l’any anterior
i posa de manifest una recuperació més lenta en comparació
amb les altres economies avançades com els Estats Units o el
Japó. Amb taxes superiors al 2% destaquen Suècia,
Eslovàquia i Polònia, mentre que la resta són inferiors o,
majoritàriament, negatives, de les quals destaca Letònia
(–5,1%), Bulgària (–4,0%) i Romania (–3,2%). El sector industrial és el que presenta una clara millora del valor afegit brut
(VAB) i puja un 3,3% respecte del primer trimestre de 2009
(2,1% intertrimestral). A l’altre extrem destaca la construcció
que aguditza la caiguda del VAB un –5,1% (–2,6% intertrimestral), un resultat encara més negatiu que la caiguda del darrer
trimestre de 2009. La construcció retrocedeix gairebé en tots
els països europeus si bé, a partir del mes de març, Alemanya
(2,6%) i el Regne Unit (9,2%) milloren substancialment. Per
components de la despesa, la formació bruta de capital fix
(FBCF) cedeix novament un –6,1% interanual mentre la
balança comercial pren un fort impuls: les exportacions creixen un 5,8% mentre que les importacions ho fan un 5,1%.

El cas de Grècia es pot expandir a algunes economies
d’Europa de l’Est
La crisi de deute de Grècia, el rescat posterior per part de
l’FMI i la UE i els dubtes respecte de la seva liquiditat i solvència provoquen un efecte dòmino als països d‘Europa de l’Est
i els Balcànics: Bulgària roman en investigació (programada
al segon semestre de 2010 per part de l’EUROSTAT) ja que es
creen seriosos dubtes sobre els procediments metodològics
emprats als efectes de quantificar el deute públic d’aquest
país. Romania anuncia retallades de sous del sector públic
del 25% i les pensions i les prestacions dels aturats un 15%, la
qual cosa provoca una forta resposta social en forma de vaga
general i l’anunci d’una propera moció de censura. Hongria
anuncia certes anomalies comptables al registre del seu dèficit públic i, en conseqüència, problemes de solvència per
retornar el seu deute exterior, la major part del qual té venciments enguany i el 2011.
La crisi de deute exterior sobirà que s’estén per Europa provoca turbulències i una minva de confiança en els mercats del
crèdit. Al llarg de la crisi financera de l’any 2009 el sistema
bancari europeu accedí a les subhastes del Banc Central amb
tipus d’interès molt baixos. L’autoritat monetària actuà als
efectes d’evitar els problemes de liquiditat a l’interbancari.
Per la seva banda, els bancs concentraren una bona part dels
seus actius en deute sobirà i, així, es convertiren en els principals creditors dels governs europeus. La minva d’ingressos
que suposen els increments dels dèficits públics dels països
europeus i l’enorme emissió de deute públic per atendre els
compromisos adquirits frenen l’etapa expansiva de les economies molt estancades amb elevades xifres d’amortització de
deute a curt i mitjà termini. Això provoca que els governs de
tot el món canviïn el sentit de les seves polítiques fiscals (que
es tornen contractores) i que, segons l’FMI, podrien provocar
una nova caiguda o l’estancament de les taxes de creixement,
perquè no poden consolidar encara l’etapa expansiva de l’economia.
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Regne Unit
El poble britànic decideix un canvi de govern que es configura en coalició entre els conservadors i els liberals. Aquest nou
govern s’enfronta a un escenari marcat per la pitjor recessió
que pateix el Regne Unit des de la Segona Guerra Mundial.
El retrocés de la taxa de creixement del primer trimestre de
2010 és del –0,2% respecte del mateix trimestre de l’any anterior, si bé, en termes intertrimestrals, creix un 0,3%, una xifra
positiva per segon trimestre consecutiu.

Les mesures anticícliques provoquen un important
augment del dèficit públic britànic
L’any 2008 el dèficit del govern britànic se situava en el –4,9%
del PIB i tan sols un any després s’arriba a una taxa del
–11,5% (més de 160.000 milions de lliures esterlines). Des de
l’any 2007, les despeses augmenten gairebé 103.000 milions
de lliures esterlines i els ingressos disminueixen més de 17.000
milions principalment per la caiguda de la recaptació d’imposts. El viceprimer ministre, Clegg, anuncià recentment que
les mesures d’ajust per equilibrar el dèficit que s’estudien
incidiran més per la via despeses que la d’ingressos. Malgrat
això, es crearan nous imposts a les entitats bancàries com a
responsables principals de la crisi financera de 2009 que provocà el major rescat públic coordinat de la història. El sistema bancari britànic roman molt exposat al deute exterior i
això provoca noves turbulències als mercats financers.
Respecte de la balança de pagaments, en el darrer trimestre
de 2009 el dèficit se situa en el –0,5% del producte interior
brut (1,7 bilions de lliures esterlines). El dèficit en comerç de
béns i serveis continua en augment i arriba als 3,3 bilions de
lliures.
La producció industrial obté taxes positives al mes d’abril
(2,1%) i les noves peticions industrials milloren durant tot
l’any 2010 i arriben, al mes de març, a un increment del
36,3% interanual. Les manufactures augmenten un 3,4% en el
mateix mes. El comerç al detall refreda la forta pujada de
febrer i març i, així, puja fins a l‘1,8% interanual.
Quant al comportament dels preus, el Regne Unit, a diferència dels socis europeus, no ha entrat en deflació i la taxa més
baixa d’aquest indicador arribà el setembre de 2009 (+1,1%).
Així, al mes d’abril, l’índex de preus de consum (IPC) puja
fins que situa aquesta taxa en el 3,7% interanual. Els preus de
producció industrial també augmenten un 8,5% interanual al
mes d’abril.
Les previsions del Departament del Tresor del mes de maig
(consens de previsions de diversos organismes internacionals) per a l’any 2010 es revisen novament a la baixa i indiquen una taxa de creixement del producte interior brut de
l‘1,2% i una lleugera millora del dèficit per compte corrent. La
previsió d’inflació (CPI) per a 2010 puja fins al 2,3%

Zona euro
El PIB a la zona euro millora al primer trimestre de 2010 un
0,6% interanual i abandona els nombres negatius de l’any
2009. Alemanya recupera un 1,5% interanual i França, un
1,2%, la qual cosa millora la taxa de creixement de la zona
juliol 2010

euro. La construcció continua en contracció i al mes de març
cedeix un altre –5,2% interanual. L’enginyeria civil és la que
retrocedeix més, amb una baixada del 13,8%, atesa la paralització de les obres del sector públic com a conseqüència
dels plans d’austeritat elaborats per gairebé tots els governs
de la zona euro.
L’euro, des de principi d’any, perd part del valor que havia
adquirit els darrers anys davant el dòlar. Els atacs especulatius contra el deute hel·lènic, espanyol i portuguès al mes d’abril, la creixent desconfiança en el fet que les economies de la
zona puguin atendre l’erosió del creixement atesos els actuals
plans d’austeritat fiscal i els rumors de la possible sortida del
sistema dels països que no aconsegueixin complir els objectius comunitaris de dèficit provoquen que l’euro es cotitzi
entorn dels 1,19 €/$ des de màxims entorn dels 1,60 €/$.
Aquesta feblesa de la moneda única, en principi, beneficiarà
la competitivitat del sector exportador fonamental per al cas
d’Alemanya o França.

Es perfilen possibles plans de rescat en alguns països
de la zona euro
La UE acorda un fons d’assistència preventiu de l’ordre de
750.000 milions d’euros als efectes de tranquil·litzar els mercats i garantir la solvència dels països de la zona euro enfront
de problemes de deute públic i la possibilitat de fallides de
certs països.
Grècia inicia plans d’ajustament estrictes als efectes de donar
credibilitat a la seva política econòmica en un entorn d’elevada incertesa. Així, redueix un 16% la massa salarial dels funcionaris públics, les noves pensions seran un 18% més baixes
i l’IVA pujarà dos punts percentuals fins que se situï en el
23%. Aquestes mesures han provocat una forta resposta
social. D’altra banda, la UE i l’FMI pronostiquen que el deute
públic grec continuarà en augment fins que assoleixi el 150%
del PIB l’any 2013.
El sector exterior de la UE millora al llarg de l’any 2010. Al
mes de març, la zona euro obté un superàvit de 4,5 bilions
d’euros a la balança comercial, atribuïble a un creixement
menys pronunciat de les importacions (20%) que de les
exportacions (22%). Per al conjunt del primer trimestre, les
importacions augmenten un 9% davant les exportacions, que
ho fan en un 13%.
Quant al mercat laboral, la taxa d’atur empitjora i arriba al
mes de març al 10,1%, la qual cosa suposa gairebé 16 milions
de persones a l’atur. L’únic país que redueix la taxa d’atur és
Alemanya.

El pla d’ajust extraordinari estalviarà devers 80.000
milions d’euros
Es preveu un estalvi de 80.000 milions d’euros fins a l’any
2014, amb un estalvi pressupostari d‘11.000 milions per a
l’any 2011. Entre les mesures hi ha la reducció de 10.000 funcionaris ministerials i federals fins a 2014, la congelació de la
paga extra de Nadal dels funcionaris i la baixada dels sous un
2,5%. A més, es preveuen imposts especials a les centrals
nuclears i a les transaccions financeres. Els militars veuran
reduïts els seus efectius en 40.000 soldats i s’estudiarà la participació d’Alemanya en missions estrangeres.
Quant a la situació econòmica, destaca un primer trimestre
positiu i la taxa de creixement del PIB respecte del mateix trimestre de l’any anterior assoleix un +1,7% després de cinc trimestres consecutius en negatiu. El consum retrocedeix en
aquest primer trimestre un –1,2% i agreuja la caiguda interanual des del tercer trimestre de 2008. La formació bruta de
capital en maquinària i indústria avança tímidament un
0,8%, una xifra que contrasta amb les caigudes d’aquest factor al llarg de 2009, que varen ser superiors al –20%. Quant
a la construcció, la formació de capital retrocedeix un –3,1%.
Una de les claus que explica l’avanç del PIB és el sector exterior, atès que les exportacions creixen un +7,5% més que les
importacions.
La inflació s’estabilitza gràcies al bon comportament dels
preus energètics. D’aquesta manera, la variació de l’índex de
preus de consum aquest trimestre es troba al voltant de l‘1%,
i deixa enrere els mínims del mes de juliol passat (–0,7%). Els
preus de producció assoleixen una taxa positiva del 0,6%
interanual al mes d’abril i romp la tendència de tretze mesos
de caigudes continuades. Els preus d’importació continuen
en ascens al llarg de 2010 i s’encareixen fins a un 7,9% interanual al mes d’abril, mentre que els d’exportació se suavitzen
fins al 3,0% al mateix mes.
El mercat laboral manté l’ocupació i millora la taxa d’atur en
5 dècimes al mes d’abril (7,1%), la qual cosa suposa devers
tres milions d’aturats. La taxa d’atur femenina se situa en el
6,1%, 1,7 punts percentuals menor que la masculina. L’atur
juvenil, a diferència de la resta de la zona euro, no és gaire significatiu amb taxes del 11,6% per als homes i de 7,7% per a
les dones.
Atesos els problemes que encara han d’atendre els països de
la zona euro en general i Alemanya en particular, l’FMI empitjora tres dècimes la seva previsió de creixement per a enguany
i projecta una taxa de variació del PIB de l’1,2 %.

França
Alemanya
Al mes de juny Alemanya presenta una sèrie d’actuacions per
ajustar la seva economia. S’aprovarà la retallada en la despesa pública més important des de la Segona Guerra Mundial
per tal de donar credibilitat als mercats i tractar de consolidar una etapa postcrisi expansiva. Les polítiques fiscals
expansives i ajudes sectorials, com la que va beneficiar el sector de l’automòbil, donen pas a una etapa de forta contenció pressupostària. Amb el consum privat i la inversió pràcticament estancats, la confiança del consumidor germànic ratlla mínims, la qual cosa afectarà finalment l’economia de les
Illes Balears, molt dependent d’aquest mercat.

El creixement econòmic gal torna positiu al primer trimestre
de 2010, amb un +1,2% respecte del mateix trimestre de l’any
anterior. En termes intertrimestrals, el creixement és d’una
dècima en positiu, com a final de l’any passat.
El consum privat creix un 1,6% respecte del primer trimestre
de 2009 i és positiu per quart trimestre consecutiu, si bé perd
part de l’impuls. Les exportacions milloren amb força per primera vegada des del tercer trimestre de 2008 i superen el
+6,3%, una dada millor que les importacions (+1,7%), que,
com en el cas d’Alemanya, expliquen els resultats positius de
la balança de pagaments.
Les polítiques d’impuls econòmic als sectors de producció
han deteriorat les finances públiques franceses: el quart tri-

10

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

mestre de 2009 el deute públic assoleix el 78,1% del PIB, la
qual cosa suposa gairebé un 13% per damunt del deute que
es tenia en el primer trimestre de 2008. El dèficit se situa en
el 7,5% i es preveu que arribi enguany al 8%. En aquest escenari d’augment de deute i objectius de dèficit de Maastricht,
el govern de François Fillon anuncia la fi de les mesures de

reactivació. A més, es redueix la despesa pública en 45.000
milions d’euros mitjançant una disminució de la dotació dels
pressuposts de les administracions públiques.
Les previsions de l’FMI per a 2010 són d’una taxa de creixement de l‘1,5% per a enguany i de l’1,8% per a 2011.

Gàfic 4. Evolució del PIB de països europeus (Variació interanual)

FONT: Eurostat i elaboració pròpia
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3 Espanya
Taula 4. Previsions macroeconòmiques de l’economia espanyola
Taxes de variació interanuals

2010

2011

Consum final nacional privat

0,3

1,8

Consum final de l'AP

0,8

-1,6

Formació bruta del capital fix

-7,2

-1,3

Demanda nacional

-1,4

0,4

Exportació de béns i serveis

7,3

6,4

Importació de béns i serveis

2,3

3,0

PIB a preus de mercat

-0,3

1,3

Ocupació

-2,0

0,3

Taxa d'atur

19,4

18,9

1

2

AP. Administració Pública
1

Inclou les ISFLSL

2

Llocs de feina equivalents a temps complet

Font: Escenari macroeconòmic 2009-2011. Ministeri d'Economia i Hisenda

L’estimació del producte interior brut (PIB) per al primer trimestre de 2010 mostra una contracció per cinquè trimestre
consecutiu i arriba a un –1,3% interanual. En termes intertrimestrals l’avanç és d’una dècima en positiu i romp una tendència negativa iniciada al tercer trimestre de 2008.

de serveis modera el creixement a l‘1,9% interanual al mes
d’abril i la mitjana dels quatre primers mesos de l’any és del
0,6%. La major facturació del sector de serveis es produeix en
el comerç, que enregistra una variació positiva del 4,2%. Les
vendes al detall continuen en negatiu l’any 2010 i l’abril
acaba amb un retrocés del –2,8%.

Quant a l’oferta, totes les branques, excepte energia, presenten caigudes interanuals a principi de 2010 i destaca el
repunt en la caiguda de la construcció (–5,9%). Aquest sector
passa per moments crítics. D’una banda, la reforma de la Llei
de morositat incidirà especialment en l’obligació d’abonar
les factures en un termini màxim de 60 dies als seus proveïdors quan a hores d’ara el retard mitjà se situa en els 270
dies. D’altra banda, la retallada per part del govern central de
les inversions en obra pública de l’ordre de 6.400 milions
d’euros (la meitat enguany i l’altre meitat l’any que ve) causa
incertesa en les gran empreses del sector.

La demanda nacional retrocedeix un –2,5% a causa de l’estancament de la despesa en consum. Així, per part de les
famílies, la despesa cau un –0,6% i, en canvi, per part de les
administracions públiques augmenta fins a l‘1,5%. Les tensions en els mercats de deute i de crèdit han obligat el Banc
Central Europeu a mantenir baixos els tipus d’interès (1%) als
efectes de continuar donant liquiditat als bancs. El risc-país
elevat encareix l’accés al finançament a la banca espanyola.
Per tant, el crèdit, que és imprescindible per tal de reactivar el
consum (un dels pilars de creixement dels anys passats), li
costa arribar a les empreses, malgrat la modificació de les
línies ICO dutes a terme pel govern central. Al mes d’abril el
tipus d’interès que les entitats financeres aplicaven als préstecs immobiliaris per comprar un habitatge se situa en el
2,5% de mitjana, mentre que el tipus d’interès mitjà que s’aplica al mateix mes als crèdits al consum se situa en el 9,54%,
gairebé set punts percentuals per sobre que dificulten que el
consum es restableixi a nivells anteriors a la crisi.

La indústria modera la seva caiguda fins al –3,7%. La xifra de
negocis de la indústria encadena un quadrimestre de pujades
i als primers mesos de l’any la facturació va créixer un 6,8%
de mitjana, molt semblant al repunt de les noves peticions
(+6,9%). Els serveis moderen les taxes fins al –0,2% gràcies,
d’una banda, a les campanyes postnadalenques de rebaixes i
de principi de temporada turística i, de l’altra, a una pujada
important dels serveis de no mercat. La facturació del sector

Taula 5. Evolució de l’economia espanyola
Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari. Taxes de variació interanual (en %)
Volum encadenat referència 2000
2008
Trimestre

2009

2010

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Agrari i pesquer

-0,1

-0,1

-0,1

-3,0

-3,0

-2,5

-2,2

-1,9

-2,9

Indústria i energia

2,3

0,1

-2,1

-6,1

-13,7

-15,3

-13,8

-10,3

-2,9

Construcció

0,6

-0,2

-1,5

-4,3

-5,8

-6,7

-6,8

-5,8

-5,9

Serveis

3,5

2,9

1,8

0,7

-0,3

-1,3

-1,3

-1,1

-0,2

2,5

1,7

0,5

-1,2

-3,3

-4,2

-4,0

-3,1

-1,3

PIB a preus de mercat
Font: INE
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abr

Gràfic 5. Evolució dels tipus de crèdits bancaris

FONT: Banc d’Espanya i elaboració pròpia

El dèficit públic arriba a l‘11,2% del producte interior brut en
acabar l’any 2009. Mentre que a l’any 2007 Espanya disposava d’un superàvit de més de 20.000 milions d’euros, dos
anys després el dèficit públic assoleix la xifra de 117.630
milions d’euros. Com a conseqüència d’això, el deute públic
ha augmentat 178.990 milions d’euros i, així, supera el 53%
del PIB (la mitjana de la zona euro és 78,7%). La minva dels
ingressos a les arques públiques al llarg de la crisi ha estat
molt important: dels 432.808 milions d’euros ingressats l’any
2007 s’ha passat a 365.019 milions de l’any 2009 (gairebé un
15% menys). La partida més afectada han estat els ingressos
per imposts indirectes, que han minvat un –25,7% en aquests
dos anys. Els imposts directes i els de capital també cedeixen
més d’un 25%. El total de les despeses del sector públic ha
augmentat una mitjana del 17% i la principal partida ha estat
la despesa en beneficis socials, que augmenta més de 35.000
milions d’euros (+23,6%) entre els dos anys de referència.
En aquest escenari, el govern central proposa per a l’any
2011 una reducció de la despesa d’un 7,7% respecte dels
pressuposts de 2010. Així, el sostre de despesa se situa en
122.256 milions d’euros, ja descomptades les quantitats que
perceben les comunitats autònomes i els ajuntaments. L’ajust
que assoleix el govern central marca objectius de reducció
progressiva del dèficit de les administracions públiques en els
propers tres anys, fins que s’acompleixin el 2013 els compromisos adquirits amb la Comissió Europea, en el marc del
Pacte d’Estabilitat i Creixement, i no se superi el límit del 3%
de dèficit públic. El 2010, s’estima que el dèficit assolirà el
9,3%, i baixarà fins al 6% el 2011; 4,4% el 2012 i al 3% el
2013. El missatge d’austeritat pressupostària i de control de
les finances públiques persegueix tornar la confiança als mercats, segons el Ministeri d’Economia i Hisenda, i donar credibilitat a la política econòmica espanyola. Per la via d’ingressos, l’IVA, el principal impost indirecte, augmenta un 2% en
el tram normal als efectes de neutralitzar la caiguda en la
recaptació. També s’estudia eliminar algunes exempcions fiscals i pujar l’IRPF a les rendes més altes.
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El govern central pren mesures per reduir el dèficit
Els ajusts directes proposats pel govern d’Espanya passen per
impulsar una reforma laboral que flexibilitzi el mercat de treball i millori la competitivitat. El mercat laboral ha estat el
principal perjudicat per la recessió econòmica, ja que l’acomiadament és l’única via de què les empreses disposen per
ajustar la capacitat productiva, juntament amb el marge de
beneficis o pèrdues. Un altre ajust proposat és la reducció
dels salaris dels funcionaris del sector públic, una congelació
de les pensions contributives i retallades en les inversions
públiques. Tot plegat es calcula que sumarà un esforç de
l‘1,5% del PIB. D’altra banda, des de la UE s’exigeixen esforços addicionals i noves mesures per assolir l’objectiu de dèficit per a 2011 per un muntant aproximat de 8.000 milions
d’euros.

Les previsions situen Espanya en recessió el 2010
L’FMI millora dues dècimes la previsió de creixement per a
l’any 2010 i la situa en el –0,4%. El creixement per a l’any
2011 es preveu que sigui positiu, un 0,9%. Malgrat això,
Espanya és l’única economia avançada que presenta taxes
negatives per a enguany. Així, si bé la crisi no ha estat tan profunda com la resta, sí que es perllongarà en el temps. El
govern central apunta a un creixement del –0,3% per a
enguany, amb un lleuger repunt del consum final privat del
0,3%. L‘FBCF continuarà en taxes negatives (–7,2%) en el
2010, com també l’any que ve (–1,3%). La taxa d’atur prevista és del 19,4% i començarà a baixar el 2011 fins que se situï
en el 18,9%.
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II. ILLES BALEARS
Taula 6. Evolució de l’economia balear
Taxes de variació del VAB a preus constants (en %)
Anual
2007

2008

Trimestral
2009

2008 (a)

2009 (e)

2010 (a)

(p)

(a)

(e)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

3,0

1,2

-2,7

2,1

1,5

1,0

0,2

-1,5

-2,9

-3,4

-3,2

-2,7

Agropesquer

2,0

0,8

-0,4

Indústria

1,5

0,5

-3,5

1,0

0,6

0,3

0,1

-2,3

-3,3

-3,9

-4,3

-4,0

Construcció

3,7

-1,4

-8,6

0,2

-0,8

-1,8

-2,9

-6,4

-9,2

-9,6

-9,0

-8,8

Serveis

3,1

1,6

-2,0

2,5

1,9

1,4

0,7

-0,8

-2,1

-2,6

-2,4

-1,9

Balears

Font: Conselleria d’Economia i Hisenda
a: avanç

e: estimació

p: provisional

L’economia de les Illes Balears recupera mig punt en la taxa
de creixement del primer trimestre de 2010 respecte el darrer
de 2009. Així, la reducció interanual en els primers tres mesos
se situa en el -2,7%, confirmant el canvi de tendència iniciat
a final de l’any passat. Les variacions intertrimestrals també
constaten aquest canvi i passen de caigudes properes a -0,8%
en el 2009, a un -0,3% a principi de 2010. Tot i aquesta millora, la dada per les Illes Balears queda per sota de la variació
del PIB pel conjunt d’Espanya en el primer trimestre (-1,3%) i
encara lluny de les taxes positives que mostren la Unió
Europea (0,5%) o la Zona Euro (0,6%).
Els sectors econòmics de les Illes Balears continuen davallant
el VAB en el 2010 i aquestes caigudes se sumen a les esdevingudes al llarg del 2009. La construcció, com la resta de l’economia, també frena la caiguda, però tot i així encara cedeix
un -8,8% en el primer trimestre d’enguany. El mercat immobiliari mostra símptomes de recuperació i s’incrementen la
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compravenda d’habitatge i la constitució d’hipoteques. Tot i
això, el nombre d’expedients tramitats pel Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears avança un revifament del
sector en primer lloc a les Pitiüses, mentre a Menorca la situació de retraïment s’allargarà més. La indústria i l’energia,
malgrat redueix el ritme de caiguda, mostra símptomes de
debilitat. L’índex de producció industrial continua en negatiu
i l’afiliació a la Seguretat Social constata una pèrdua d’ocupació en el sector. Les exportacions confirmen el minvament
de l’activitat. Davant l’atonia de la construcció i la indústria,
els serveis són l’activitat tractora de les Illes Balears, malgrat
les principals macromagnituds es trobin en nivells inferiors a
fa un any. Factors externs han determinat l’inici de la temporada turística, com ara les cendres del volcà islandès o la desconfiança en la recuperació econòmica. Caldrà esperar per
calibrar l’impacte que finalment tindran aquests condicionants sobre els resultats finals.

Gràfic 6. Evolució del VAB de les Illes Balears per sectors

FONT: DGE

Els creixements interanuals a totes les illes de l’arxipèlag balear es mantenen en negatiu, si bé al conjunt d’Eivissa i
Formentera es recupera fins al -1,6%. El comportament més
favorable de l’economia pitiüsa es reflecteix en una taxa de
creixement intertrimestral positiva (+0,3%) en el primer període de 2010, després de més d’un any en recessió. Mallorca,
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que en termes interanuals cedeix un -2,8%, millora paulatinament les taxes intertrimestrals fins a situar-la al -0,4%.
Finalment, Menorca és l’illa amb major atonia en l’activitat
econòmica i en el primer trimestre de 2010 decreix un -3,5%
respecte el mateix període de 2009 (un -0,8% respecte el
quart trimestre de 2009).
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1 Agropesquer
Taula 7. Creixement del VAB de l’agricultura, ramaderia i pesca
Taxes de variació interanual a preus constants (en %)
2002

2003

2004

2005

2006

2007 (p)

2008 (e)

2009 (a)

2,1

1,0

5,1

2,1

3,5

2,0

0,8

-0,4

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

Agricultura
El sector agropesquer presenta una taxa anual de creixement
negativa (-0,4%), fet que no es donava des de l’any 2001.

La variació interanual de l’afiliació a la Seguretat Social el
març és positiva en el sector de l’agricultura per al conjunt del
territori insular (1,2%). Destaca Menorca, amb un 3,1% de
variació interanual, així com el decaïment de les Pitiüses.

Taula 8. Afiliació a la Seguretat Social a l’agricultura
Darrera dada

Var (%) intermensual

Illes Balears

març

6.137

1,2

Mallorca

març

5.018

1,3

Menorca

març

636

3,1

Eivissa

març

467

-1,5

Formentera

març

16

-20,0

Font: TGSS i elaboració pròpia

Diversos ajuts s’adrecen a impulsar l’activitat en el sector primari. D’una banda, per tal de posar en marxa a les Illes
Balears la Llei de desenvolupament rural sostenible, es presenta el Pla de Desenvolupament Rural Sostenible amb atorgament de subvencions als pagesos que compleixen els requisits mediambientals i de sostenibilitat. D’altra banda, les Illes
Balears reben 2,3 milions d’euros del Ministeri de Medi
Ambient, Rural i Marí (MARM) per a programes agrícoles i
ramaders. Els fons van destinats a la millora de la qualitat del
sector ramader, a programes sanitaris ramaders, al foment
de l‘apicultura, de l’associacionisme ramader sanitari, del
sector equí i de races autòctones. També té com a objectiu el
foment de la industrialització agroalimentària, la millora del
sector cítric i del sector de l’ametlla i la garrofa, com també
de les noves tecnologies en els mitjans de producció agrària,
i la prevenció i lluita contra plagues. Alhora, el Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA),
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l’òrgan que s’encarrega de pagar les subvencions, ha destinat
4,3 milions d’euros al programa de desenvolupament rural, a
les associacions de defensa sanitària i a les ajudes a explotacions patateres per danys derivats del temporal.
La Conselleria d’Agricultura i Pesca va llançar fa uns mesos la
marca Producte Local en un intent per promoure el consum
de fruita, verdura, peix i carn produïda a la nostra comunitat
autònoma. Fins ara, hi ha inscrits a la marca de garantia d’origen Producte Local aproximadament 415 registres entre
productors, majoristes, minoristes, botiguers i pescadors
segons dades dels Serveis de Millora Agrària, SA. S’hi pot inscriure qualsevol productor, pagès o pescador, central de
compra, cooperatives, botigues o supermercats. La marca és
una indicació geogràfica en la qual poden estar integrats tant
els productes convencionals com els ecològics.

Taula 9. Indicadors de l’agricultura
Mercat central de Mallorca
Fruita
Hortalisses
Patates
Total
Mercaderies agràries exportades
Patates
Regne Unit
Dinamarca
Goma de garroví
Alemanya
Dinamarca
Vins i licors
Alemanya
Suïssa

abril
abril
abril
abril
1r trim
1r trim
1r trim
1r trim
1r trim
1r trim
1r trim
1r trim
1r trim

Darrera dada
Tones
4.832
6.414
11.246
Tones
1.105
298
632
334
63
84
172
89
18

Variació (%)
PMP

Tones

1,03
1,27
0,51

Ï
Ó

1,06
Milers d'€
771
169
465
2.298
425
607
816
394
188

Ï

PMP
30,7
-11,8
2,5

Tones
Ó
Ó
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ó

-3,8
-46,2
14,8
61,8
40,0
740,0
14,1
28,6
-19,0

0,0
Ë
15,5
Ï
-5,6
Ó
8,16
Ï
Milers d'€
8,3
Ï
-36,4
Ó
12,7
Ï
32,7
Ï
7,7
Ï
641,1
Ï
18,7
Ï
24,9
Ï
37,0
Ï

PMP: preu mitjà ponderat
Font: Mercapalma, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España

El detall comparatiu amb el mateix mes de l’any anterior dels
indicadors del mercat central de Mallorca mostra signes positius en les vendes de fruita, però no pas pel que fa a les hortalisses, que baixen en vendes i experimenten una pujada
d’un 15% en el preu. En termes intermensuals, tant els preus
de la fruita com de les hortalisses baixen notablement. La
patata s’encareix respecte del mes de març, però l’anàlisi
interanual d’abril reflecteix un descens al voltant del 5% en el
preu mitjà ponderat.

del Vi, els vins espanyols cobren popularitat en l’exterior amb
increments en el primer trimestre de l’any del 16,4% (381,2
milions de litres) en volum i del 7,4% en valor (399,8 milions
d’euros), en comparació amb el mateix període de l’any passat. En facturació augmenta, principalment, el vi sense denominació d’origen. Quant als preus mitjans, en general, disminueixen un 7,9% amb un preu mitjà d’1,05 €/l, amb baixades en tots els tipus excepte en els vins amb denominació d’origen envasats, que van pujar un 2,2% (3 €/l).

Les condicions meteorològiques han danyat els conreus

Producció agrària ecològica

Les intenses precipitacions d’aquests darrers mesos incideixen de manera diferent en els conreus de les Illes Balears. Així,
les inundacions provocades per les pluges han paralitzat la
collita de la patata destinada a l’exportació, però aquestes
no són perjudicials en principi per al sector vitivinícola, ni per
al conreu dels cereals. En canvi, els cereals sí que han estat
afectats pel vent i, les gelades del mes de març han provocat
danys en el que serà la producció de cítrics.
En el mercat exterior, la variació interanual del volum exportat en els tres primers mesos de l’any presenta signes positius
pel que fa a la goma de garroví i als vins i licors, però no és
així per a la patata. Segons les dades que fins a març ha facilitat el Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i
Navegació d’Espanya, destaca la demanda acumulada de
goma de garroví per part de Dinamarca davant la baixada
d’exportació de la patata cap al Regne Unit.
Respecte dels vins i licors, les exportacions augmenten tant
en volum com en valor segons dades presentades pel Consell
Superior de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació
d’Espanya. També, segons l’Observatori Espanyol del Mercat
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Nou logotip per a tots els productes ecològics de la
Unió Europea
A partir de l’1 de juliol de 2010, el logotip ecològic de la Unió
Europea (UE) és obligatori en tots els productes ecològics
envasats que hagin estat produïts en qualsevol dels estats
membres de la UE i que compleixin les normes establertes. El
logotip no és obligatori en el cas de productes importats.
L’etiqueta de la UE pot anar acompanyada d’altres logotips
privats, regionals o estatals.
En el conjunt de la UE, augmenten un 21% les àrees destinades a agricultura orgànica entre 2005 i 2008, segons dades
de l’Eurostat. Els cinc estats membres amb major superfície
orgànica són Espanya, Itàlia, Regne Unit i França. Pel que fa
a l’Estat espanyol, s’ha enregistrat un creixement del 33% en
el període 2007-2008 que el situa al capdavant amb el major
increment territorial destinat a agricultura ecològica. Per
tant, l’Estat espanyol és capdavanter en l’increment de l’àrea
orgànica i, també, en el total de la superfície destinada a agricultura ecològica.
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Taula 10. Indicadors de la producció agrària ecològica
Superfícies (hes)

Darrera dada

Variació interanual (% )

Illes Balears

2009

29.569,2

Ï

28,5

Mallorca

2009

23.738,5

Ï

29,3

Menorca

2009

5.175,2

Ï

21,6

Eivissa

2009

654,0

Ï

69,9

Formentera

2009

1,5

Ï

50,0

Font: Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica-CBPAE

L’any 2009 el nombre d’inscrits en el Consell Balear de
Producció Agrària Ecològica (CBPAE) és de 625 operadors
per al conjunt de les Illes Balears, un 11% més que el 2008. A
Mallorca s’hi localitzen tant el major nombre d’operadors
com d’hectàrees inscrites en el CBPAE. Pel que fa a la superfície, s’assoleixen 29.569,2 hectàrees a totes les Illes Balears,
de les quals un 65% té la qualificació “agricultura ecològica”,
un 15% es troba “en reconversió” i el 20% restant en situació
de “primer any en pràctiques”. De la superfície agrària útil
(SAU), que és de 201.345 hectàrees, la superfície agrària ecològica a les Illes Balears en representa un 14,6%. Desglossada
per illes, la superfície d’agricultura ecològica representa a
Mallorca i Menorca un 2,5% de la SAU, mentre que a Eivissa
i Formentera tan sols representa un 0,3%.

porcí. La distribució de la ramaderia també mostra, en general, més significació a l’illa de Mallorca en relació amb les
altres dues, a excepció de les explotacions i els caps de
vacum, que són més nombrosos a Menorca. Destaca la baixa
presència d’explotacions ramaderes ecològiques a Eivissa.
Segons dades recents per a aquest semestre de 2010, el nombre d’operadors inscrits en el CBPAE creix aproximadament
un 4%.

Ramaderia
Entre gener i febrer de 2010, el sacrifici de bestiar a tot l’Estat
espanyol cau un 1,8% quant al nombre de caps, que totalitza més de 120,7 milions d’animals. En el pes en canal, el descens es queda en 0,3%, amb 215,4 milions de tones, segons
els darrers resultats de l’Enquesta de sacrifici de bestiar del
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. El nombre de
sacrificis es redueix en boví (–3,7%), porcí (–6,3%), oví
(–2,5%) i equí (–2,6%). Només augmenta el nombre de
conills sacrificats (4,7%). En el pes en canal, baixa el bestiar
boví (–1,5%), porcí (–0,9%), oví (–0,9%) i avícola (–0,2%).
Només augmenta el nombre de tones en el bestiar equí
(8,6%).

Quant al tipus de conreu, els que tenen més representació en
el sector de l’agricultura ecològica són pastures i farratges
(54,7%), boscs i recol·lecció silvestre (14,1%), cereals i lleguminoses (15,4%) i fruits secs (10,7%). Els conreus d’hortalisses i fruiters, amb un 0,3% i un 0,4%, respectivament, continuen sent minoritaris, tot i l’augment de la demanda.
Finalment, pel que fa a la ramaderia ecològica, l’any 2009
s’observa un predomini del ramat oví, tant per a les explotacions dedicades a aquest tipus de ramat com pel nombre de
caps. La producció principal és la carn. El segon tipus de
ramat més nombrós és l’avicultura, seguida del vacum i del

Taula 11. Indicadors de la ramaderia
Carn sacrificada als escorxadors (Tones)

Darrera dada

Variació interanual (%)

Boví

1r trim

690

Ó

-3,2

Oví/Caprí

1r trim

643

Ï

29,3

Porc

1r trim

1.103

Ï

3,5

Equí

1r trim

4

Ï

37,3

Font: Conselleria d'Agricultura i Pesca. DG Salut Pública i Participació

En els escorxadors de les Illes Balears la carn més demandada en el primer trimestre de 2010 és la de porc. No obstant
això, si feim una comparació amb les dades del primer trimestre de l’any anterior, la variació més positiva la presenta
el bestiar oví, mentre que baixa el boví.
Quant a les ajudes, es repartiran 192.000 euros en el sector
lleter, segons ha determinat la Unió Europea a través de la
línia d’ajudes per combatre la difícil situació que pateix el
sector durant els darrers anys. La xifra atorgada a cada regió
es calcula en funció de quina va ser la quota làctia durant el
període 2008-2009.
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A més, des del Govern de les Illes Balears es presenta un pla
pilot per revitalitzar les explotacions ramaderes dels municipis de Campos i ses Salines, amb dues línies d’ajuts: una per
a la instal·lació d’energies renovables i/o l’adquisició d’equips informàtics per a ús agrari en explotacions ramaderes
en actiu, i una altra per a l’adequació i la reutilització d’instal·lacions ramaderes de boví en desús, per a la realització
com a instal·lacions d’activitats ramaderes extensives.

Pesca
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social en el sector pesquer
se situa en 724 el mes de març. Les dades interanuals mos-

tren signes negatius per a totes les illes i Mallorca és la que
presenta una variació més suau.

Taula 12. Afiliació a la Seguretat Social al sector pesquer
Darrera dada

Variació interanual (%)

Illes Balears

març

724

-1,5

Mallorca

març

497

0,8

Menorca

març

121

-5,5

Eivissa

març

78

-8,2

Formentera

març

28

-3,4

Font: TGSS i elaboració pròpia

La producció pesquera declarada a les Illes Balears en el primer trimestre de 2010 és de 740.489 kg, amb un valor en primera venda de 4 milions d’euros.
En comparació amb el mateix trimestre de l’any 2009
(796.063 kg i 4,1 milions d’euros), aquestes dades suposen

una minva del 7% en pes, però només del 1,7% en valor econòmic. El preu mitjà del peix (de la producció total) s’incrementa en un 5,8% (de 5,2 €/kg a 5,5 €/kg), el primer increment registrat des del segon trimestre de 2009. Cal recordar
que en el quart trimestre de 2009, el preu mitjà del peix baixà
més d’un 20%.

Taula 13. Indicadors de producció pesquera. 1r trimestre 2010
Captures

Variació (%)
Pes (Kg)

Sardina

Milers d'€

Pes(Kg)
Ó

83.560

Milers d'€
-55,5

Ï

7,4

Ï

37,7

Ó

-13,6

136.620

Ï

3,5

30.502

157.696

Ï

10,0

30.283

127.285
Ó

-9,6

Gerret

71.063

Gamba vermella

46.376

Sorell

35.641

Morralla

32.463

Moll vermell
Lluç
Pops

28.901

Ë

1,2

Ë

-0,4

285.733

Ï

26,1

Jonquillo

314.347

Ó

-6,5

Sípia

200.632

Ï

28,4

Escamarlà

182.773

Ó

-8,1

Gall de Sant Pere

181.374

Ó

-5,5

Caproig

143.359

Ó

-6,2

Rajada

27.052

Calamar

22.878

856.887

Font: DG Pesca

A les diferències entre el primer trimestre de l’any 2010 i el de
2009 han contribuït distints factors. D’una banda, tot i que
durant 2009 la flota d’arrossegament de Mallorca va fer una
aturada d’un dia a la setmana (reducció del 20% de l’esforç)
i que aquestes embarcacions aporten el 75% de les captures
del conjunt de la flota, les captures de 2010 han estat gairebé un 7% menors que les de 2009, cosa que s’ha d’atribuir al
mal temps a la mar a l’hivern de 2010. De fet, s’han incrementat les captures de les espècies típiques de la flota d’arrossegament (gamba vermella, lluç, moll vermell, pops,
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etc.). D’altra banda, en el primer trimestre de 2009 es capturaren 100 tones més de sardina que el 2010, que, per si
mateixes, ja expliquen la diferència de les captures trimestrals
d’un any a l’altre. A més, com que la sardina és una espècie
de baix preu, la menor entrada en llotja de sardines és el principal factor que ha col·laborat a la pujada en el preu mitjà del
peix. Possiblement, i per a espècies concretes d’alt valor (jonquillo, gall, etc.), el preu ha baixat d’un any a l’altre i la pujada del preu mitjà del peix està esbiaixada pel de la sardina.

juliol 2010

2 Indústria i energia
Taula 14. Creixement del VAB de la indústria i l’energia
Taxes de variació interanual a preus constants (en %)
Anual
2006
1,7

Trimestral

2007

2008

2009

(p)

(a)

(e)

I

II

2008 (a)
III

IV

I

II

2009 (e)
III

IV

2010
I

1,5

0,3

-3,5

1,0

0,6

0,3

-0,7

-2,3

-3,3

-3,9

-4,3

-4,0

a: avanç e: estimació p:provisional
Font: Conselleria d’Economia i Hisenda.

El sector de la indústria i l’energia de les Illes Balears presenta una taxa de variació interanual del VAB a preus constants
del −4,0% al primer trimestre de 2010, una variació molt semblant a la de trimestres anteriors. D’altra banda, l’indicador
del clima industrial (ICI) per a les Illes Balears és negatiu per
al mes de maig (−29,4%), la qual cosa suposa un empitjorament important respecte de la xifra d’un any enrere (11,7%),
principalment a causa del comportament de la cartera de
comandes.
El total d’ocupats a indústria i energia en el mes d’abril supera lleument les 28.000 persones, desagregades en 5.555
autònoms i 22.642 assalariats. Tot i que s’incrementa la taxa
intermensual, el nombre d’afiliats en el sector aquest mes cau
un –6,4% respecte del mateix període de l’any anterior. Si
consideram el comportament de l’afiliació per illes al març, a
Mallorca s’incrementa un 3,3% gràcies als assalariats,
Menorca ho fa en una dècima més i Eivissa supera lleugerament la taxa del 3%. Formentera presenta un comportament
contrari a la resta, i és l‘única illa en què s’incrementa el nom-

bre d’autònoms i disminueix el nombre d’afiliats al règim
general de la Seguretat Social.

El creixement de la indústria a principi de 2010 continua amb taxes negatives
Energia
El total d’energia elèctrica demandada per a les Illes Balears
el mes de maig de 2010 se situa gairebé en 450 GWh, aproximadament en el mateix nivell que el mateix període de
2009, ja que suposa una davallada de sols un −0,6%. La
major contracció interanual es produeix a Menorca, amb un
−1,0%, en contraposició a la demanda a Formentera, que
creix un 28,1% en taxa interanual. Quant a la facturació d’energia elèctrica total del mes d’abril, es produeix una reducció tendencial del –9,4%, provocada fonamentalment per la
disminució que presenta a Mallorca (−9,0%), donat que a la
resta de l’arxipèlag la tendència és positiva.

Gràfic 7. Energia elèctrica mensual demandada a les Illes Balears

Font: REE i elaboració pròpia
Nota: Cicle-tendència calculada aplicant el filtre Hodrick-Presscot
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Els ocupats a les Illes Balears en el sector de l’energia elèctrica, gas i aigua al mes d’abril ascendeixen a 5.328 persones, la
qual cosa suposa un increment interanual de l’1,0%. Per illes,
Mallorca és manté estable, mentre que a Menorca i a les
Pitiüses hi ha un increment d’un 3,8% i un 2,1%, respectivament.

La demanda d’energia elèctrica a les Illes Balears en el
mes de maig es manté estable
Red Eléctrica de España elabora el Projecte Ròmul, que té
com a objectius garantir un subministrament elèctric de qualitat a les Illes Balears, reduir el cost de la factura elèctrica i la
dependència de les illes de les centrals de carbó, gas i fuel, així
com també permetre el retorn d’electricitat en cas d’energia
sobrant al sistema peninsular. La infraestructura consisteix en
tres cables d’un diàmetre de deu centímetres cadascun que
recorren 237 quilòmetres i travessen el Mediterrani des del
Camp de Morvedre (València) fins a la costa de Calvià i arriben a profunditats de 1.485 metres. La interconnexió elèctrica, amb capacitat tèrmica de transport de 400 MW, entrarà
en funcionament a principi de 2011 i suposarà una inversió
total que superarà els 420 milions d’euros.

Indústria
La variació interanual de l’índex de producció industrial (IPI)
en el mes d’abril per a les Illes Balears és de –6,4%, de manera que, juntament amb Andalusia, són les comunitats autònomes que presenten les taxes més negatives, mentre que la
mitjana del conjunt estatal és un 3,0%. La facturació d’energia elèctrica en el sector de la indústria a les Illes Balears experimenta una variació tendencial del –12,1% en el mes d’abril.
Per illes, només les Pitiüses presenten una tendència positiva
(4,9%), mentre que Mallorca és la que presenta una reducció
més important en la facturació (–14,6%), molt per davall de
la contracció menorquina (–2,2%).

L’IPI balear continua en taxes negatives
La variació anual del mes d’abril dels ocupats a les Illes
Balears en les indústries extractives és de –8,9%. Pel que fa a
les indústries manufactureres, que representen el 80% dels
ocupats a la indústria, la variació interanual és de –7,7% i
només Menorca presenta un lleuger increment de l’1,0% respecte del mes d’abril de 2009.
La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha obert una
nova línia d’ajuts cofinançada pel Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, amb el nom d’Innoempresa.
Aproximadament 1,2 milions d’euros es destinaran a subvencionar iniciatives d’innovació en pimes de les Illes Balears. Les
subvencions estan destinades a programes d’innovació organitzativa i de gestió avançada, amb projectes que impliquin
l’adopció de nous models empresarials innovadors que incideixin en la millora de les àrees de l’empresa que engloben la
innovació tecnològica i de certificacions de qualitat i els projectes de cooperació.
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Exportacions
En el transcurs dels tretze mesos compresos entre gener de
2009 i gener d’enguany, les operacions d’exportacions de
productes industrials que es duen a terme a les Illes Balears
han caigut un –22,3% en taxa interanual, i han assolit una
xifra absoluta entorn dels 1.250 milions d’euros. Es registren
taxes negatives en tots els béns considerats; les exportacions
de pell preparada i olis essencials i perfumeria són les úniques
que no presenten caigudes de dos dígits.

Continua la tendència a la baixa en el valor de les
exportacions
El sector del calçat continua sent el capítol aranzelari que
més ven a l’exterior, 120,6 milions d’euros, si bé el volum
d’exportacions cau un –12,2%, com a conseqüència principalment de la davallada en les exportacions de calçat a tots
els seus principals mercats exteriors, entre els quals el Regne
Unit i Alemanya són els que presenten les caigudes més
importants. D’altra banda, les exportacions de pell i cuir, el
segon capítol més important, continuen amb la tendència a
la baixa i retrocedeixen un –24,4%, a causa de la contracció
de la demanda de la Xina i de Hong Kong, tot i que les exportacions al Marroc, que representen més del 50% del valor
exportat, s’incrementen un 23,6%. Pel que fa a les exportacions de roba i complements, es constaten davallades en tots
els seus principals mercats exteriors i, en conjunt, davallen un
–25,0% interanual.
Les partides que pateixen més contracció en les exportacions
són aixetes (–71,1%) i mobles (–80,3%). Ambdues redueixen
les operacions comercials a la República Dominicana i a
Mèxic. No obstant això, cal esmentar que hi ha indicis d’obertura de nous mercats, atès l’increment de les exportacions
de mobles a Costa Rica i d’aixetes a la Xina, que en valor
absolut representen la meitat de la comanda de la República
Dominicana, el principal país de destinació d’aquests productes.
Les exportacions de joieria i bijuteria, el tercer capítol més
important, es redueixen un –29,2% explicat principalment
per la reducció d’exportacions als països que tradicionalment
n’eren receptors (els Estats Units i França), tot i que el mercat italià s’incrementa un 15,6%.
El passat dia 17 de maig, l’Institut de Desenvolupament
Industrial organitzà una jornada d’internacionalització en
què, entre altres ponències, es van presentar casos d’èxit
d’empresaris balears que s’havien acollit al Pla d’Iniciació de
la Promoció Exterior (PIPE). Aquest programa d’ajuda s’adreça a les pimes espanyoles que es vulguin iniciar en la pràctica de l’exportació i està organitzat i dirigit conjuntament
per l’ICEX i el Consell Superior de Cambres, amb la col·laboració de les comunitats autònomes i les cambres de comerç.
El PIPE ofereix el suport que l’empresa necessita per començar a exportar de manera senzilla, amb una metodologia a la
seva mida, adaptat als seus productes i serveis, amb un risc
mínim, amb l’assessorament d’un especialista amb àmplia
experiència i amb el suport de totes les institucions.
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Taula 15. Indicadors de la indústria i l’energia

Balears

Cicle-tendència T tt-k (%)

Darrera dada

Facturació energia elèctrica total (MWh)

abril

431.827

Ó

-9,4

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

abril

18.267

Ó

-12,1

Índex de producció industrial

abril

68,9

Ó

-12,8

Ocupats totals a indústria i energia

abril

28.197

Ó

-6,4

Assalariats

abril

22.642

Ó

-6,8

Autònoms

abril

5.555

Ó

-4,7

Ocupats segons activitats

març

27.785

Ó

-6,1

Indústries extractives

març

458

Ó

-8,9

Indústries manufactureres

març

21.999

Ó

-7,7

Energia elèctrica, gas i aigua

març

5.328

Ë

1,0

Facturació energia elèctrica total (MWh)

abril

339.163

Ó

-9,0

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

abril

14.685

Ó

-14,6

Ocupats segons activitats

març

22.129

Ó

-7,3

Indústries extractives

març

389

Ó

-11,2

Indústries manufactureres

març

16.980

Ó

-9,3

Energia elèctrica, gas i aigua

març

4.760

Ë

0,8

Facturació energia elèctrica total (MWh)

abril

37.391

Ï

4,6

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

abril

2.504

Ó

-2,2

Ocupats segons activitats

març

3.753

Ë

1,3

Indústries extractives

març

23

Ï

15,0

Indústries manufactureres

març

3.400

Ë

1,0

Energia elèctrica, gas i aigua

març

330

Ë

3,8

Facturació energia elèctrica total (MWh)

abril

55.273

Ï

6,4

Facturació energia elèctrica indústria (MWh)

abril

1.078

Ï

4,9

Ocupats segons activitats

març

1.903

Ó

-5,5

Indústries extractives

març

46

Ï

2,2

Indústries manufactureres

març

1.619

Ó

-6,7

Energia elèctrica, gas i aigua

març

238

Ï

2,1

Mallorca

Menorca

Pitiüses

Font: TGSS, Gesa-Endesa, DG d’Economia, INE.
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Taula 16. Principals béns industrials exportats des de les Illes Balears
De gener de 2009 a gener de 2010
Principals mercats exteriors¹

Milers d'€

Calçat
França
Alemanya
Itàlia
Regne Unit
Grècia
Pell i cuiro
Marroc
Xina
Hong Kong
Pell preparada
França
Alemanya
Regne Unit
Xina
Portugal

Variació interanual (%)

120.597

-12,2

21.355
21.261
19.791
10.690

-7,8
-10,4
-5,9
-15,1

8.245

-5,3

11.368

-24,4

7.079
2.601

23,6
-31,9

1.436

-70,6

2.296

-7,0

538
402
277
192

-0,5
43,2
-30,4
4003,7

124

-34,1

2.264

-25,0

Mèxic
Cuba

749
316

-12,7
-32,9

Països Baixos

266

-9,5

6.315

-29,2

1.233
973
326
324

-5,9
-28,4
15,6
-61,2

318

-19,5

4.690

-80,3

1.923
815

-75,8
-90,4

651

49,5

Roba i complements

Joieria i bijuteria
Estats Units
França
Itàlia
Bahames
Països Baixos
Mobles
Mèxic
República Dominicana
Costa Rica
Aixetes

4.222

-71,1

República Dominicana
Mèxic
Venezuela
Xina

807
538
435
400

-62,2
-64,0
-20,4
321,0

Argèlia

245

-12,2

4.241

-1,3

1.671
786

0,3
42,1

Olis essencials i perfumeria
Alemanya
Suïssa
Itàlia
Total exportacions²

124

45,6

1.245.390

-22,3

Font: IBESTAT i elaboració pròpia
¹ El total de cada un dels sectors no suposa la suma dels països que s'esmenten en aquesta taula
² El "total exportacions" no suposa la suma dels sectors que s'esmenten en aquesta taula
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3 Construcció
Taula 17. Creixement del VAB de la construcció
Taxes de variació interanual a preus constants (en %)
2007

2008

2009

(p)

(a)

(e)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

IV

3,7

-1,4

-8,6

0,2

-0,8

-1,8

-2,9

-6,4

-9,2

-9,6

-9,0

-8,8

p: provisional

e: estimació

2008 (a)

2009 (e)

2010 (a)

a: avanç

Font: Conselleria d’Economia i Hisenda

La construcció continua frenant la caiguda a principi de
2010, si bé encara manté les taxes negatives dels darrers anys.
En el primer trimestre registra un retraïment del –8,8%, mentre que en el darrer període de 2009 encara era inferior al
–9,0%. Aquest fet confirma el canvi de tendència que ja s’apuntava a final de l’any passat. Tot i això, segons l’evolució
que segueixen els indicadors avançats del sector, com són ara
la licitació pública o el nombre de projectes visats, no es preveu es recuperin les taxes positives durant l’any 2010.

La construcció confirma el canvi de tendència en el primer trimestre de 2010
L’ocupació en el sector encara presenta taxes de variació
negatives de dues xifres. En el mes d’abril, l’afiliació mitjana
a la Seguretat Social cau un –11,3% respecte de 2009, especialment en el nombre d’assalariats, que cedeix gairebé un
–12%. Malgrat això, el nombre d’afiliats es manté en més de

49.000 persones, una xifra que s’ha mantingut en els darrers
tres mesos. A final del primer trimestre de 2010, Menorca és
l’illa que presenta la caiguda interanual en l’ocupació més
forta (–14,0%), mentre que les Pitiüses cedeixen sols un
–10,2%. Mallorca, que concentra més de tres quartes parts
dels treballadors de la Comunitat, davalla un –13,3%.
Aquests descensos són paral·lels al que recull l’enquesta de
població activa publicada per l’INE, que presenta a les Illes
Balears un retrocés en el nombre d’ocupats del –22,7% en el
primer trimestre de 2010 respecte del mateix període de l’any
anterior. Segons l’Observatori del Treball de les Illes Balears,
se signen 3.082 contractes en la construcció al mes de maig,
un –22,6% menys que un any enrere. L’atonia en l’ocupació
del sector es tradueix en increments de l’atur registrat. Així, a
les Illes Balears s’arriba al mes de maig als 17.439 aturats, un
6,4% més que al maig de 2009 i Eivissa és l’única illa que
mostra una millora en la desocupació (–1,9%). En canvi,
Menorca torna a presentar el menor dinamisme en la construcció i l’atur registrat augmenta gairebé un 10% interanual.
Mallorca i Formentera evolucionen de manera semblant en
aquesta macromagnitud i la incrementen al voltant d’un 7%.

Taula 18. Indicadors de la construcció
Balears
Assalariats
Autònoms
Preu habitatge (€/m2)1
Mallorca
Assalariats
Autònoms
Valor mig de l’habitatge (€/m2)1
Palma
Manacor
Inca
Menorca
Assalariats
Autònoms
Valor mig de l’habitatge (€/m2)1
Maó
Ciutadella
Pitiüses
Assalariats
Autònoms
Valor mig de l’habitatge (€/m2)1
Eivissa – vila
Sant Antoni de Portmany

Darrera dada
abril
abril
1r trim

34.131
15.007
2.119

Variació interanual (%)
-13,8
Ó
-11,1
Ó
-8,5
Ó

març
març

26.391
11.932

Ó
Ó

-14,3
-11,1

2n sem
2n sem
2n sem

2.280
1.549
1.726

Ë
Ë
Ë

-0,4
0,0
-0,1

març
març

3.013
1.262

Ó
Ó

-15,2
-10,9

2n sem
2n sem

1.989
1.958

Ë
Ë

1,3
1,0

març
març

4.740
1.844

Ó
Ó

-10,0
-10,4

2n sem
2n sem

2.165
1.971

Ë
Ë

0,4
-0,8

1 Variació del preu de l'habitatge en tendència-cicle
Font: MTSS, Oficemen, Ministeri de Foment, Ministeri de l’Habitatge, i Sociedad de Tasación, i elaboració pròpia
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El mercat immobiliari presenta símptomes de reactivació en
els primers mesos de 2010 i deixa enrere les fortes baixades
esdevingudes en el 2009. De conformitat amb les dades
publicades per l’INE, a l’abril es transmeten per compravenda gairebé un milenar d’habitatges i en el conjunt del primer
quadrimestre s’arriba a 3.355. Aquesta xifra és un 36,5%
superior a la del mateix període de l’any passat. El Col·legi de
Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya recull
2.437 compravendes d’habitatges a la nostra Comunitat,
que es reparteixen pràcticament per igual entre habitatge nou
i el de segona mà. Tenint en compte que per al primer trimestre de 2009 registrà poc més de 2.000 operacions, la variació
anual se situa gairebé en el 20%. El revifament de l’activitat
immobiliària s’explica, per una part, per l’abaratiment mitjà
del preu de venda i, per l’altra, per la pujada de l’IVA a partir
de juliol (que per l’habitatge nou passa del 7% al 8%) i per l’eliminació de la deducció per compra d’habitatge habitual a
partir de 2011, els quals han incentivat avançar la decisió de
compra.

Continua la desacceleració del preu de l’habitatge
Les dades publicades per l’INE sobre la constitució d’hipoteques es troben en sintonia amb la reactivació del mercat
immobiliari explicada en aquest mateix apartat i amb el fet
que els preus de l’habitatge mantinguin les taxes negatives.
Així, per una banda, s’incrementa el nombre d’hipoteques
sobre habitatges un 4,8% en el primer trimestre de 2010 respecte dels tres primers mesos de 2009, fins que arriba a superar els 4.300 préstecs. D’altra banda, la suma del capital
hipotecat en aquests mesos sobrepassa els 500 milions d’euros, un –8,4% menys que un any enrere. Per tant, l’import
mitjà per hipoteca es redueix, un –2,6%, i queda per sota dels
120.000 euros.
En un context de reducció del dèficit pressupostari i de contenció de la despesa pública, la licitació oficial perd el dinamisme de mesos anteriors. Segons les dades del Ministeri de
Foment, el total de construcció pública en el primer trimestre
de 2010 és de 136 milions d’euros, menys de la meitat que en
el primer trimestre de 2009. L’enginyeria civil, que significa
tres quartes parts de la licitació total, es redueix un –55,4% i
la resta, que es correspon amb l’edificació, baixa gairebé un
–60%. L’associació d’empreses constructores d’àmbit nacional d’Espanya SEOPAN funciona a mode d’observatori de la
construcció i recull la licitació d’obres publicada en els butlletins oficials. Segons aquesta associació l’import licitat a les
Illes Balears en el primer quadrimestre de 2010 és de 256
milions d’euros, un –23,6% menys que un any enrere.
D’aquest import, la meitat es correspon a les corporacions
locals, un 21,3% a l’Estat i el 28,4% restant al Govern de les
Illes Balears. Precisament, la partida corresponent a
l‘Administració autonòmica s’incrementa un 158,2% en termes interanuals, mentre que la licitació del govern central
minva un –49,3%.

Les dades publicades per l’INE constaten una frenada en la
caiguda del preu de l’habitatge. Així, en el primer trimestre de
2010, l’índex del preu de l’habitatge cedeix un –2,7% interanual, davant les caigudes molt més intenses de períodes
anteriors (–5,6% en el darrer trimestre de 2009 i –9,2% en el
tercer). Tot i això, l’habitatge nou retrocedeix encara un
–4,0% i el de segona mà sols un –1,8%. Cal tenir en compte
que els habitatges embargats per les entitats financeres que
són subhastats es consideren de segona mà (es troben subjectes a l’impost de transmissions patrimonials i no tributen
per IVA), tot i que es tracti de construcció recent. Segons el
Ministeri de l’Habitatge, els preus també suavitzen la caiguda
i en els tres primers mesos de l’any cauen un –6,3%, mentre
que en el trimestre anterior l’abaratiment era del –11,1%
interanual. La tendència-cicle del preu nominal de l’habitatge per a alguns municipis de Menorca i d’Eivissa manté encara una variació positiva.

Taula 19. Indicadors avançats de la construcció
Balears
Projectes visats del COAIB
Pressuposts (milers d’€ constants)
Nombre de projectes
Nombre d’habitatges
Licitació pública T1515 (milers d’€ constants)
Mallorca
Pressuposts (milers d’€ constants)
Nombre de projectes
Nombre d’habitatges
Menorca
Pressuposts (milers d’€ constants)
Nombre de projectes
Nombre d’habitatges
Pitiüses
Pressuposts (milers d’€ constants)
Nombre de projectes
Nombre d’habitatges

Cicle-tendència T tt-k (%)

Darrera dada
març
abril
abril
març

68.410
682
183
9.403,0

Ó
Ó
Ó
Ó

-17,6
-6,1
-32,8
-6,1

març
abril
abril

48.720
530
96

Ó
Ó
Ó

-19,8
-2,6
-40,0

març
abril
abril

10.564
68
9

Ó
Ó
Ó

-22,5
-26,3
-36,7

març
abril
abril

9.127
84
78

Ë
Ó
Ï

-0,6
-3,4
46,2

Font:COAIB, Ministeri d’Habitatge, Ministeri de Foment i elaboració pròpia
Dades amb € constants base gener 2005.

En el mes d’abril, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes
Balears visa 682 projectes, un 13,3% més que el mateix mes
de 2009. Aquesta és la primera taxa interanual positiva de
2010 en aquest indicador i destaca l’illa d’Eivissa, amb un
creixement del 20%. A Mallorca, el nombre d’expedients augmenta un 15,2% en aquest mes mentre que a Menorca cau
un –5,6%. Tot i aquesta davallada, es constata una desacce25
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leració en la tendència a la baixa a l’illa més septentrional de
l’arxipèlag. A més, a Menorca s’han visat 80 habitatges en el
primer quadrimestre de 2010, la qual cosa suposa un increment del 14,3%. A l’arxipèlag pitiús el nombre d’habitatges
visats creix considerablement, un 30,3%, i se situa en 159 unitats. Mallorca registra una caiguda del –36,8% i deixa al conjunt de les Illes Balears en una variació interanual del –22,7%.
juliol 2010

4 Serveis
Taula 20. Creixement del VAB del sector serveis
Taxes de variació interanual del VAB a preus constants (en %)
Trimestral
2006

2007

2,8

3,1

2008

2009

2008 (p)

2009 (e)

2010 (a)

(p)

(e)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

1,6

-2,0

2,5

1,9

1,4

0,7

-0,8

-2,1

-2,6

-2,4

-1,9

a: avanç e: estimació p:provisional
Font: Conselleria d’Economia i Hisenda

Els serveis són el sector tractor de l’economia balear, ateses
les dificultats que travessen la indústria i la construcció. En el
primer trimestre de 2010 el creixement del sector se situa en
-1,9% i enllaça dos períodes de millora en el ritme de recuperació. El recobrament de taxes positives està molt condicionat a l’evolució de la temporada turística.

Els serveix enllacen dos trimestres de frenada en la
caiguda del creixement
Les sèries que indiquen l’evolució general dels serveis suavitzen cada vegada més la caiguda i s’apropen a les taxes interanuals positives. L’índex d’activitat del sector serveis, publicat

per l’IBESTAT, deixa la variació de la xifra de negocis en un 1,7% a l’abril, lluny de les caigudes properes al -10% esdevingudes en el 2009. Pel que fa a l’índex d’ocupació, la taxa augmenta des de principi d’any i queda a l’abril en el -1,6%. La
reducció de preus de la branca de l’hoteleria reactiva el nombre de llocs de feina (+1,0%), però en canvi estira a la baixa
la xifra de negoci (-9,5% en el quart mes de l’any 2010 respecte el de 2009). L’índex per l’activitat del transport i emmagatzematge presentava fins al febrer caigudes importants, i es
recupera lleugerament al març i a l’abril.
Si es compara el comportament de l’índex d’activitat del sector serveis amb la mitjana estatal, la xifra de negocis evoluciona de forma més positiva a Espanya (1,9%) al mes d’abril,
mentre que el personal ocupat ho fa de manera semblant a
les Illes (-1,6%).

Taula 21. Indicadors dels serveis
Darrera dada
301.193

Ó

-2,3

Mallorca

març

253.846

Ó

-2,8

Menorca

març

18.119

Ó

-3,5

Pitiüses

març

29.228

Ï

3,0

abril

87,16

Ë

-1,7

Índex xifra de negoci activitat dels serveis
Transport i emmagatzematge

abril

91,16

Ë

0,1

Hosteleria

abril

73,65

Ó

-9,5

Informació i comunicacions

abril

105,22

Ë

1,4

Serveis a empreses

abril

98,38

Ó

-3,7

maig

1.990

Ó

-24,4

Matriculació d’automòbils de turisme per a lloguer (inclou tot terrenys)1
1

Variació interanual (%)

març

Afiliats Seguretat Social

Variació de la matriculació d'automòbils en tendència-cicle

Fonts: TGSS, IBESTAT, Anfac i elaboració pròpia
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social al final de primer trimestre de 2010 supera les 300 mil persones en aquest sector.
Si es compara la xifra amb la corresponent a l’any passat, la
reducció és d’un -2,3%, si bé cal tenir en compte que aquest
any les vacances de Setmana Santa han tingut lloc a principi
d’abril, mentre que en el 2009 foren al mes de març. Per illes,
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destaca el comportament positiu de les Pitiüses, que al març
arriben gairebé als 30.000 afiliats, un increment del 3,0%.
Menorca, que no assoleix els 20.000, presenta una caiguda
interanual del -3,5%, taxa un mica inferior a la registrada per
Mallorca (-2,8%).

4.1 Comerç

Taula 22. Indicadors del comerç
Darrera dada

Variació interanual1 (%)

Índex de vendes al detall - termes constants2

abril

76,4

Ó

-4,4

Índex d'ocupació del comerç al detall

abril

93,3

Ó

-3,7

abril

66.884

Ó

-3,8

Mallorca

març

54.487

Ó

-3,9

Menorca

març

5.235

Ó

-6,6

Pitiüses

març

7.162

Ë

-1,2

Afiliats a la SS activitat comerç i reparació

1

La variació de l'índex de vendes al detall i de l'índex d'ocupació és variació de Cicle-tendència T tt-k

2

Preus constants de 2005

Font: INE, OTIB i elaboració pròpia

En el primer quadrimestre de 2010 l’activitat del comerç a les
Illes Balears continua en termes generals amb la desacceleració de la caiguda dels mesos precedents i en la mateixa línia
que el conjunt nacional, però de manera més lleugera. Tot i
que aquest canvi de tendència començà el segon semestre de
2009, els indicadors es mantenen per davall dels nivells registrats fa dos i tres anys, tal com s’explica a continuació.

rà una davallada dels beneficis, però d’altres tenen marges de
beneficis molt ajustats i repercutiran la pujada d’IVA als
preus dels productes. Malgrat tot, es preveu que davant
aquesta pujada els consumidors avancin les compres de
béns, sobretot els de llarga durada.

l’índex de xifra de negocis a preus constants mostra
taxes de creixement a l’abril per davall de les de març

4.2 Turisme. Hoteleria

Quant als indicadors d’oferta del comerç, l’índex de xifra de
negocis de les vendes al detall a preus constants mostra taxes
de creixement a l’abril per davall de les de març, possiblement
com a conseqüència del minvament del nombre de turistes a
les illes a causa de la cendra del volcà islandès. La tendència
en els quatre primers mesos de 2010 manté la frenada en la
contracció dels mesos precedents i arriba a una taxa del
–4,4% a l’abril, davant el –12,1% del mateix mes de 2009.
Paral·lelament, el nombre d’empreses registrades en aquesta
activitat té un creixement negatiu del 3,3% a l’abril, davant el
–4,0% de gener, segons dades de la Seguretat Social. Són
moltes i molt variades les mesures adoptades per empreses i
grans magatzems que han apostat per la innovació i la revisió dels processos i productes per tal d’optimitzar-los, amb
l’objectiu d’incrementar la seva productivitat i aconseguir un
ajustament de preus més bo.
Respecte del nombre d’ocupats en aquesta activitat, es disposa de diverses fonts, com ara l’índex d’ocupació de les vendes al detall, que reflecteix una evolució en línia amb la xifra
de negocis. Així, a l’abril la taxa de creixement de la tendència d’aquest índex és del –3,7%, i en el mateix període de l’any
precedent era del –5,5%. Quant al nombre d’afiliats a la
Seguretat Social (assalariats i autònoms), s’observa una
evolució molt semblant, amb una taxa de creixement interanual del –3,2% a l’abril. En l’anàlisi del nombre d’afiliats per
illes, a data de tancament del butlletí, només es disposa d’informació fins a març, i és a Menorca on l’ajustament del
nombre d’afiliats al comerç és més intens, amb una taxa de
creixement interanual negativa del –6,6%, davant el –3,9% a
Mallorca i el –1,1% a les Pitiüses.
Quant als indicadors de demanda, l’anàlisi de les estadístiques disponibles assenyala un moment difícil, que es comenta més detalladament en l’apartat de demanda i consum. Un
fet que cal comentar és la pujada de l’IVA a partir de l’1 de
juliol, la qual cosa implica que la taxa general passa del 16%
al 18%; la reduïda, del 7% al 8%, i la superreduïda es manté
en el 4%. Alguns grups de distribució han manifestat que no
la repercutiran als preus dels productes, la qual cosa suposa27
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El nombre de pernoctacions i viatgers ha davallat un
–8,5% el 2009
Fins a l’abril de 2010, les pernoctacions en establiments
turístics arriben als 41,5 milions, una xifra un –14,8% inferior
a la registrada l'any anterior. Els resultats negatius en els
valors acumulats s’observen a tots els tipus d’establiments i
l’ajustament més intens es produeix en els apartaments turístics, amb un –31,2%, seguit dels establiments de turisme rural
(–15,5%) i els establiments hotelers (–13,3%).
El nombre de viatgers allotjats de gener a l’abril arriba als
933.000, i la variació interanual per a aquest període suposa
una davallada del –9%. Si s’analitzen les dades segons el tipus
d’establiment, el nombre de viatgers allotjats en el turisme
rural és el que presenta la davallada més important (12,8%).
En canvi, la variació interanual en el cas dels apartaments és
l’única que mostra un comportament positiu respecte de
l’any anterior (4,0%). Quant als establiments hotelers, la
dada d’abril, amb 411.285 viatgers allotjats, mostra un descens respecte del mateix mes de l’any anterior (–12,1%). El
mateix passa amb l’acumulat des de gener, que presenta una
variació negativa d’un –9,6%.
L’estada mitjana de tots els establiments turístics a les Illes
Balears en el mes d’abril s’escurça un –15,7% respecte del
mateix mes de l’any anterior i queda en 4,7 dies. Això mateix
succeeix amb l’estada mitjana en el conjunt del primer quadrimestre de 2010, que és de 5,1 dies. Per tipus d’establiment, la variació en el nombre mitjà de dies d’estada en
hotels és negativa (–4,6%), i en els apartaments turístics i els
establiments rurals davalla un –34,1% i un –3,1%, respectivament.
Per tal d’evitar la distorsió estacional que suposa el fet que
enguany la Setmana Santa s’hagi celebrat entre els mesos de
març i abril i l’any passat només a l’abril, es poden analitzar
conjuntament els dos mesos. Així, les pernoctacions en els
establiments hotelers per a aquest període han caigut un
–3,3% respecte del mateix període de l’any anterior

juliol 2010

Taula 23. Establiments turístics Illes Balears

Pernoctacions
Establiment hoteler
Apartament turístic
Rural
Viatgers allotjats
Establiment hoteler
Apartament turístic
Rural
Estada mitjana (dies)
Establiment hoteler
Apartament turístic
Rural

Abril 2010
2.349.236
2.139.299
178.390
31.547
453.199
411.285
34.874
7.040
4,7
5,2
7,9
4,5

Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ï
Ë

Var. (%)
-19,2
-17,1
-37,3
-26,1
-12,1
-12,1
-9,3
-26,2
-15,7
-5,3
6,8
-0,4

Acumulat 2010
4.805.512
4.434.557
305.765
65.190
933.906
860.613
57.274
16.019
5,1
5,2
5,3
4,1

Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ï
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

Var. (%)
-14,8
-13,3
-31,2
-15,5
-9,0
-9,6
4,0
-12,8
-6,4
-4,6
-34,1
-3,1

Font: INE

En el gràfic 8 de l'evolució històrica de pernoctacions, viatgers i estada mitjana dels establiments hotelers s’observa
que, després dels màxims enregistrats el 2006, l’acumulat de

pernoctacions i de viatgers segueix una evolució a la baixa, la
qual cosa s’accentua per a 2010. L’estada mitjana per la seva
banda s’incrementa des de 2008 i arriba als 5,2 dies el 2010.

Gràfic 8. Pernoctacions, viatgers i estada mitjana a hotels. Acumulat gener-abril Índex 1999=100

Font: INE

El descens de pernoctacions i de viatgers ha estat
generalitzat a totes les illes de l’arxipèlag balear
A Mallorca, el nombre de pernoctacions del primer quadrimestre en establiments hotelers i apartaments turístics arriba
als 4,3 milions, la qual cosa suposa una variació negativa
(–15,1%) respecte del mateix període de l’any anterior.
Aquest minvament es reflecteix tant en els hotels com en els
apartaments, en què la davallada és encara més accentuada.
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El nombre de viatgers presenta en els quatre primers mesos
de 2010 una davallada interanual més suau que les pernoctacions (–8,9%). La durada de l’estada a Mallorca descendeix
en aquests dos tipus d’establiments turístics i assoleix una
mitjana de 5,2 dies. A Menorca baixa tant el nombre de pernoctacions hoteleres (–8,5%) com el de viatgers allotjats
(–14%), però l’estada mitjana s’incrementa fins als 4,6 dies.
L’arxipèlag pitiús presenta també resultats negatius pel que
fa als hotels i es redueixen un –11,6% i un –7,2% el nombre de
pernoctacions i de viatgers respectivament. L’estada mitjana
s’escurça fins a 4,3 dies.

Taula 24. Hotels i Apartaments a les Illes 2009

Hotels i Apartaments. Mallorca
acum gener-abril
Pernoctacions
Hotels

Var (%)

(%) sobre total

4.391.058

-15,1

100,0

4.093.890

-13,6

93,2

297.168

-32,3

6,8

839.086

-8,9

100,0

784.343

-9,6

93,5

54.743

2,4

6,5

5,2

-6,8

Apartaments
Viatgers allotjats
Hotels
Apartaments
Estada mitjana (dies)
Hotels

5,2

-4,4

Apartaments

5,4

-33,8

Font: INE

Hotels. Menorca
acum gener-abril
Pernoctacions
Viatgers allotjats

Var (%)
144.058

-8,5

30.905

-14

4,6

4,5

Estada mitjana (dies)
Font: INE
*Dades d'apartaments no disponibles

Hotels. Pitiüses
acum gener-abril
Pernoctacions
Viatgers allotjats
Estada mitjana (dies)

Var (%)
196.610

-11,6

45.367

-7,2

4,3

-4,4

Font: INE
*Dades d'apartaments no disponibles

L’economia mostra signes de recuperació en països com
Alemanya i França, entre d’altres, la qual cosa és favorable
per a l’economia balear. La Federació Espanyola
d’Associacions d’Agències de viatges sosté que a mesura que
el Mundial de futbol que es fa enguany a Sud-àfrica avanci,
s’incrementarà l’interès dels aficionats per viatjar en el proper
mes, com també les reserves de viatges.
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Preus hotelers
Segons les dades publicades per l’INE, els preus hotelers baixen en el conjunt de l’Estat una mitjana de –3,1% a l’abril. A
les Illes Balears es produeix una disminució considerable
(–4,2%), però a la resta de comunitats autònomes també hi
ha davallades pronunciades en els preus hotelers, com ara a
Andalusia (–1,7%), a Canàries (–5,7%) o a Catalunya
(–1,7%).

juliol 2010

Gràfic 9. Variació interanual dels preus hotelers

Font: INE

Pel que fa als preus d’oferta complementària (restaurants,
bars i cafès), en el gràfic 10 s’observa que en el mes d’abril de
2010 la variació anual dels preus de consum dels nostres
principals mercats turístics emissors és de l’1,5%. L’evolució
dels preus de la zona euro mostra un comportament estable,

mentre que la variació a les Illes Balears experimenta des de
2007 una desacceleració pronunciada, i assoleix sols una
variació del 0,1% per a enguany, la qual cosa significa un
increment en el diferencial de preus.

Gràfic 10. IPC Balears Hotels i Restaurants i IHCP Zona Euro (variació anual mes d’abril)

Font: Font: INE i Eurostat
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Comparació amb altres destinacions
Fins a l’abril arriben menys turistes a gairebé totes les
comunitats autònomes
Les dades publicades per l’Institut d’Estudis Turístics corresponents al primer quadrimestre de 2010 presenten un resultat negatiu en el nombre de visites de turistes estrangers a les
Illes Balears (–16,3%). La majoria de destinacions nacionals
mostren una evolució similar, com són la Comunitat
Valenciana (–5,4%) i Canàries, on el nombre de turistes
estrangers cau un –16,3%. Únicament Andalusia manté el
nombre de turistes estrangers fins a l’abril.

Per illes, les Pitiüses són la destinació en què menys baixa el
nombre de turistes estrangers respecte de 2009 (–7,5%),
seguida de Mallorca, que disminueix un –16,3%, i el descens
més pronunciat es registra a Menorca, amb un –41,1%.
Les destinacions competidores emergents presenten comportaments similars en l’acumulat de gener a abril de 2010. Tant
Malta, com Croàcia, Xipre i Turquia mostren decreixements
en comparació amb el mateix període de l’any anterior. El
turisme amb destinació Grècia, que suposa un 17% del PIB
grec, mostra un fort descens fins a l’abril. Cal tenir en compte que Grècia és una destinació turística que és competència
directa de la balear. Segons operadors turístics internacionals
com Thomas Cook, la crisi del turisme a Grècia pot desviar
visitants cap als països perifèrics com Turquia i Espanya.

Taula 25. Turistes estrangers, comparació amb altres destinacions
de gener a...

total

Var. interanual (%)

Illes Balears

abril

1.021.865

Ó

-16,3

Mallorca

abril

958.039

Ó

-16,3

Menorca

abril

10.052

Ó

-41,1

Pitiüses

abril

53.774

Ó

-7,5

Canàries

abril

3.006.854

Ó

-16,3

Andalusia

abril

1.831.906

Ë

0,0

Comunitat Valenciana

abril

1.175.246

Ó

-5,4

Malta

març

471.728

Ó

-2,4

Xipre

abril

344.664

Ó

-8,2

Croàcia

març

1.138.793

Ó

-6,2

Turquia*

abril

1.737.060

Ó

-2,2

* turistes d'Europa OCDE
Font: IET, Instituts Estadístics
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4.3. Turisme. Transport i comunicacions

Taula 26. Afiliats a la Seguretat Social
Transport i Emmagatzematge

Darrera dada

Var interanual (%)

Illes Balears

març

20.439

-5,0

Mallorca

març

17.153

-6,2

Menorca

març

1.090

-5,1

Pitiüses

març

2.070

5,3

Informació i Comunicació

Darrera dada

Var Interanual %

Illes Balears

març

6.427

-3,0

Mallorca

març

5.744

-3,1

Menorca

març

325

-4,1

Pitiüses

març

341

-1,7

Font: TGSS i elaboració pròpia

A la primera part de 2010, les activitats vinculades amb el
transport i les comunicacions mostren atonia en els principals indicadors, tal com es conclou dels resultats que es
comenten a continuació. D’una banda, les activitats referents
a la informació i la comunicació presenten variacions negatives en l’ocupació. De l’altra, les activitats referents al transport i l’emmagatzemament recullen minvaments importants
en el dinamisme.

Ocupació
A la taula 26 es desglossa el nombre d’afiliats per a dues
branques diferenciades, el transport-emmagatzematge i la
informació-comunicació. El nombre d’afiliats a la segona
d’aquestes branques roman al voltant dels 6,4 milers de persones i decreix un –3,3% respecte de l’any passat. Els afiliats
al transport i l’emmagatzematge sumen poc més de vint mil
persones el març.
De la desagregació del nombre d’afiliats per illes es desprèn
que més del 89% dels afiliats al transport i l’emmagatzematge estan registrats a Mallorca, un 5,0% a Menorca i un 5,3%
a les Pitiüses.

Taula 27. Passatgers arribats via aèria segons origen de vol
Acumulat
Illes Balears
Total
Espanya
Alemanya
Regne Unit
Itàlia
Suïssa
França
Mallorca
Total
Espanya
Alemanya
Regne Unit
Itàlia
Suïssa
França
Menorca
Total
Espanya
Regne Unit
Itàlia
Pitiüses
Total
Espanya
Regne Unit
Alemanya
Itàlia
França
Suïssa
Font: AENA i elaboració pròpia
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Var. interanual (%)

gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril

2.456.901
1.321.205
697.244
196.857
13.701
49.230
20.105

Ó
Ë
Ó
Ó
Ï
Ó
Ó

-5,5
-1,8
-8,4
-24,3
53,1
-5,3
-15,0

gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril

2.022.111
940.445
684.720
172.817
1.334
49.111
18.145

Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó

-7,4
-3,6
-8,8
-26,7
-27,1
-5,4
-16,1

gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril

156.194
149.166
6.954
10

Ë
Ï
Ó
Ó

-0,9
2,6
-39,3
-28,6

gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril
gener-abril

278.596
231.594
17.086
12.524
12.357
1.955
117

Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ó
Ï

7,7
3,5
33,9
15,5
73,9
-3,9
192,5

Transport aeri de passatgers
En el primer quadrimestre de 2010, el nombre de passatgers
arribats per via aèria a les Illes Balears supera els 2,4 milions
de persones, un –5,5% per davall del mateix període de 2009.
L’activitat del transport aeri s’ha vist influïda per la disminució del dinamisme econòmic internacional. El volcà islandès
ha afectat directament el turisme amb destinació a les Illes
Balears a causa del tancament de l’espai aeri europeu durant
una setmana el mes de maig pel núvol de cendra. En aquest
entorn, hi ha companyies aèries per exemple Vueling i Spanair
que mantenen converses per negociar la renovació de les
seves flotes d’avions per tal de reduir costs entre altres mesures.
Al llarg de 2010, el nombre de passatgers dels principals mercats emissors registren taxes de creixement negatives.
L’evolució de la tendència dels darrers mesos frena la recuperació i encara per a alguns països es manté en negatiu, sobretot al Regne Unit i a França. Pel que fa al nombre de passatgers nacionals arribats a la nostra comunitat, el creixement
roman estable fins a l’abril.

Segons la nacionalitat d’origen, el mercat principal és el
nacional. Els alemanys sumen gairebé 700.000 passatgers
(–8,4%), i els més afectats són els britànics, amb menys de
200.000 passatgers, que s’han vist molt influïts per l’evolució de la lliura i de la seva economia.
Segons l’aeroport d’arribada, el nombre de passatgers acumulats el 2010 és interanualment un –7,4% inferior a
Mallorca i un –1% a Menorca. Eivissa és l’única illa on ha arribat un 7,7% més de passatgers que l’any anterior. Segons l’origen, els britànics són els que minven més a Mallorca i a
Menorca, mentre que a Eivissa s’incrementen un 34%. Els
passatgers nacionals s’estabilitzen a Menorca i Eivissa, però
cauen a Mallorca (–3,6%).
El juliol Vueling unirà les Illes Balears via Barcelona amb vint
noves destinacions internacionals, la qual cosa pot béneficiar
les Illes Balears, atès que millorarà la connectivitat de l’arxipèlag i s’espera que augmenti el nombre de turistes internacionals.

Gràfic 11. Passatgers arribats per via aèria segons origen de vol. Cicle tendència

Font: Font: AENA i elaboració pròpia
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Gràfic 12. Passatgers arribats per via aèria per illes. Cicle tendència

Font: Font: AENA i elaboració pròpia

Taula 28. Passatgers arribats via marítima
Acumulat

Var interanual (%)

Illes Balears
Línea regular excepte de Formentera a Eivissa

gener-març

100.167

Ó

-7,0

Creuers turístics

gener-març

58.861

Ï

30,0

Línea regular

gener-març

92.790

Ó

-7,1

Creuers turístics

gener-març

58.861

Ï

37,0

Línea regular

gener-març

7.377

Ó

-6,0

Creuers turístics

gener-març

0

Línea regular excepte de Formentera a Eivissa

gener-març

166.903

Ï

5,4

Línea regular, Formentera

gener-març

113.032

Ï

8,4

Creuers turístics

gener-març

0

Mallorca

Menorca

Pitiüses

Fonts: Ports de Balears i elaboració pròpia
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Transport marítim de passatgers

pectivament). En canvi, a les Pitiüses es dóna un increment
positiu d’un 5,4%.

Pel que fa als passatgers arribats per via marítima, l’acumulat fins al març és de 100.000 passatgers, la qual cosa suposa un retraïment del –7,0% respecte de 2009. El nombre de
passatgers per via marítima també pateix la disminució del
ritme d’activitat econòmica, la qual cosa ha fet que al llarg de
2010 la tendència sigui a la baixa.

El nombre acumulat de passatgers en creuers turístics arribats a les Illes Balears el 2010 és de 59.000, un 30% per
damunt dels arribats el 2009 i amb aproximadament 800
escales en els ports de Palma, Eivissa i Maó. Aquest creixement s’ha mostrat més pronunciat principalment al port de
Palma, que en comparació amb el març de 2009 ha rebut
16,6% creuers turístics més.

Segons el port d’arribada, l’acumulat de passatgers registra
caigudes en els ports de Palma i de Maó (–7,1% i –6,0%, res-

Taula 29. Transport de mercaderies. Tones embarcades i desembarcades
Cicle-tendència T tt-k (%)

Darrera dada
Balears
Marítim

març

995.745

Ó

-3,8

Aeri

març

1.794

Ó

-11,5

Marítim

març

729

Ë

-0,5

Aeri

març

1.440

Ó

-12,1

Marítim

març

81.897

Ó

-3,8

Aeri

març

158

Ó

-12,9

Marítim Eivissa

març

155.768

Ï

3,9

Marítim Formentera

març

29.017

Ï

10,9

Aeri

març

196

Ó

-7,9

Mallorca

Menorca

Pitiüses

Font: Ministeri de Foment, Ports de Balears i elaboració pròpia

Transport de mercaderies
Un indicador de l’activitat econòmica i del comerç d’una
regió és el transport de mercaderies embarcades i desembarcades. La seva evolució presenta, a les Illes Balears, una tendència a la baixa al llarg de 2010, en línia amb la situació
econòmica. Pel que fa a les mercaderies transportades per via
marítima, la seva tendència es manté en taxes de variació
negatives (–3,8%), tot i la lleugera millora que es registrà en
els darrers mesos de l’any 2009. La xifra total de mercaderies
transportades fins al març suma gairebé un milió de tones en
el conjunt de les Illes Balears. Mallorca i Menorca presenten
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una evolució semblant, si bé els ports de les illes Pitiüses
incrementen les tones transportades per via marítima un
3,9% a Eivissa i un 10,9% a Formentera, la qual cosa indica
que la desacceleració de l’activitat a aquestes illes no és tan
pronunciada.
Cal destacar, en l’àmbit nacional, que les navilieres han perdut un terç dels seus passatgers en dos anys, principalment a
causa de la crisi econòmica, de la retirada dels fast-ferrys i d’unes tarifes més cares que han restat competitivitat respecte
de les tarifes aèries.

juliol 2010

4.4 Intermediació financera

Taula 30. Indicadors d'intermediació financera
Balears

Cicle-tendència T tt-k (%)

Darrera dada

Nombre d'hipoteques constituïdes

març

2.328

Ó

-2,2

Import de noves hipoteques (milions d'€)

març

289,7

Ó

-12,0

Nombre d'efectes impagats

març

4.305

Ó

-33,4

Import d'efectes impagats (milions d'€)

març

17,8

Ï

10,0

març

5,2%
Ó

-38,9

% Efectes impagats sobre vençuts

-

Nombre d'empreses en concurs de creditors1

1r trim

Dipòsits (milions d'€)

4t trim

20.343,1

Ï

5,9

Crèdits (milions d'€)

4t trim

46.660,7

Ë

1,5

Nombre d'oficines d'entitats financeres

33

4t trim

1.128

Ë

-1,1

Afiliats a la SS activitat intermediació financera

abril

8.606

Ó

-2,7

Mallorca1

març

7.941

Ó

-3,0

Menorca1

març

139

Ó

-2,1

març

518

Ó

-2,6

1

Pitiüses

Fonts: BE, INE, TGSS i elaboració pròpia
1
Taxa de variació interanual

El sector financer espanyol duu a terme en aquests moments
un procés de reestructuració, que no s’havia fet fins ara, en
què el Banc d'Espanya ha posat una data límit (15 de juny
com a darrer dia per demanar suport a la reestructuració mitjançant la petició de fons al FROB-Fons de reestructuració
ordenada bancària). Hi ha onze processos de reorganització
del mapa financer espanyol, tots a caixes d'estalvi, atès que
aquestes entitats són les més afectades per la crisi financera,
a causa de la seva especial exposició al sector de la construcció i el mercat immobiliari. Cal comentar que el procés no
afecta totes les caixes d’estalvis i, per exemple, Caixa Colonya
no ha anunciat cap negociació ni acord amb altres caixes. Les
unions es duen a terme mitjançant fusions, com el cas de La
Caixa i Caixa Girona o el de Caixa Galicia i Caixanova... La
reorganització també es fa amb sistemes institucionals de
protecció (SIP), també anomenats “fusions fredes”, atès el
fet que, a diferència de les fusions clàssiques, cada caixa
manté la seva forma jurídica, marca, òrgans de govern, etc., i
creen serveis comuns per abaratir costs i reduir riscs, com ara
serveis informàtics, operativa financera, etc. Han optat per
unions a través d’un SIP, entre d’altres, Sa Nostra, amb Caja
Murcia, Caja Granada i Caixa Penedès o la que serà la major
caixa d’estalvis del país, el SIP de Caja Madrid amb Bancaja
(i altres caixes petites com Caixa Laietana, Caja Insular de
Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia i Caja Rioja).
El Banc d’Espanya ha pressionat les caixes perquè duguin a
terme aquesta reestructuració per tal d’afrontar la difícil
situació econòmica del país, que impacta en els resultats de
les entitats financeres i determina que algunes caixes hagin de
ser intervengudes pel regulador nacional (primer fou Caja
Castilla-La Mancha a l’inici de 2009 i enguany Cajasur). El
procés de concentració de les caixes d’estalvi es duu a terme
per poder garantir la supervivència del sector davant la complicada situació causada per la disminució del negoci bancari (contracció del crèdit, baixos tipus d’interès, morositat
creixent, etc.) i la dificultat de finançament de les entitats
espanyoles davant l’empitjorament de les finances públiques,
que determina un cost més elevat per obtenir fons dels mercats internacionals.
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El sistema financer espanyol està a punt de finalitzar
el procés de reestructuració
En el cas de les Illes Balears, els indicadors relacionats amb el
sistema financer no presenten una evolució positiva (menys
sucursals i afiliats, reducció del crèdit, etc.), com a la resta de
l’estat, si bé cal destacar una certa millora en la concessió
d’hipoteques, com també en el nombre d’empreses en concurs de creditors.
El nombre d’oficines bancàries es redueix un trimestre més i
acaba el 2009 (el quart trimestre és la darrera dada disponible) amb un –2,6% d’oficines menys que en el mateix període
de 2008. Aquest fet indica un canvi de tendència en la sèrie,
atès que des de la crisi de l’inici dels anys noranta no havia
minvat el nombre de sucursals bancàries. Davant el període
de concentració bancària actual, és d’esperar que el nombre
d’oficines es continuarà reduint en els propers trimestres.
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social en activitats financeres continua minvant en els primers mesos de 2010. La
destrucció de llocs de feina en aquesta activitat es va iniciar a
final de 2008 i mostra una evolució paral·lela a la del nombre de sucursals bancàries, atès el període de reorganització
del mapa bancari actual. Les entitats s’han vist abocades a
reduir costs davant la caiguda del volum de negoci bancari i
la morositat que pateixen. Previsiblement el nombre d’ocupats en activitats financeres no augmentarà en termes interanuals en els propers mesos davant els processos d’integració
que es duen a terme.

L’euríbor presenta un canvi de tendència en els darrers
mesos: després de mostrar una senda decreixement des de
final de 2008, el tipus d’interès interbancari de referència
torna a créixer, si bé molt moderadament, en els darrers
mesos (va començar l’any a l’1,23% i actualment, a mitjan
juny, es troba a l’1,27%). Cal remarcar que, tot i això, es
troba encara a nivells inferiors que al mes de juny de 2009
(1,61%) i molt enfora del nivell de fa 2 anys (màxim històric

al juliol de 2008). Això implica que les quotes hipotecàries es
continuaran revisant a la baixa en els propers mesos, cosa
que contribuirà a una millora de la renda disponible de les
llars i també reduiran el cost del deute de les empreses.
El crèdit concedit a les Illes Balears per les entitats financeres
modera el creixement en el quart trimestre de 2009 (darrera
dada disponible), amb una variació interanual de l’1,0%.
Això indica una clara contracció del crèdit, ja que dos anys
enrere creixia al 17,3% i des d’aleshores ha desaccelerat el
creixement trimestre rere trimestre fins que ha presentat una
caiguda intertrimestral en el tercer trimestre de 2009. Per al
conjunt d’Espanya la frenada és més significativa, i la variació interanual per al quart trimestre de 2009 és del –0,3%. La
situació de les finances públiques a Espanya, amb un elevat
dèficit públic, no sols determina una dificultat més gran per
col·locar el deute públic, sinó també perquè les entitats
financeres espanyoles aconsegueixin finançament de l’exterior, la qual cosa impacta directament en el cost i en el volum
del crèdit que es concedeix a llars i empreses. Aquest factor
extern, juntament amb la major prudència de les entitats a
l’hora de concedir crèdits, explica la contracció creditícia que
fa trimestres que té lloc i que sembla que continuarà en els
propers mesos, atesa la situació econòmica actual.

Els dipòsits a entitats financeres a les Illes Balears creixen en
el quart trimestre de 2009 amb gran dinamisme (variació
interanual del 6,5%, a diferència de la mitjana espanyola,
0,1%), la qual cosa indica la tendència de les llars de les illes
a l’estalvi davant la incertesa l’evolució de la situació econòmica, especialment al mercat laboral.
La concessió d’hipoteques a les Illes Balears s’incrementa en
els primers mesos de 2010, amb variacions interanuals positives en el nombre de noves hipoteques, tot i que l’import
concedit presenta una evolució irregular. No obstant això,
l’evolució és més positiva a les Illes Balears que a la resta
d’Espanya, atès el fet que per al conjunt estatal tant el nombre com l’import de les hipoteques concedides, cau en termes interanuals. Tot i que l’euríbor es troba entorn de l’1,2%,
el tipus d’interès per hipoteques (habitualment, euríbor més
diferencial) es troba entorn del 4% en el conjunt d’Espanya,
la qual cosa indica que el diferencial que apliquen les entitats
financeres als sol·licitants d’hipoteques és elevat, donat el
major risc d’impagament que estimen aquestes entitats
davant la difícil situació del mercat laboral.

El crèdit es frena de nou en el quart trimestre de 2009

Gràfic 13. Evolució dels tipus d'interès i hipoteques

Font: BE, Euribor, INE

El nombre d’empreses en concurs de creditors a les Illes
Balears es redueix en el primer trimestre de 2010 respecte del
mateix període de l’any anterior, després del significatiu augment interanual que es va produir en el quart trimestre de
2009. Es tracta d’una evolució contraposada a la del conjunt
d’Espanya, que mostra un lleuger augment interanual en primer trimestre d’enguany. Com en trimestres anteriors, el sector de la construcció és el que presenta un nombre més elevat d’empreses concursades.

Morositat per sobre del 5,1% al març per al conjunt
d’Espanya
El nombre d’efectes comercials impagats mostra en el primer
trimestre de 2010 una continuació de la millora que ja es
registrava el trimestre anterior, amb una disminució respecte
del mateix període de l’any anterior no sols del nombre d’efectes que les empreses impaguen, sinó també del seu
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import. De la mateixa manera, el percentatge d’efectes impagats sobre vençuts també minva interanualment: en el mes de
març d’enguany és del 5,2%, mentre que fa un any era del
7,2%. Cal destacar que tot i la baixada, continua per sobre la
mitjana espanyola i és major en caixes d’estalvis que en la
resta d’entitats financeres.
La ràtio de morositat del sector bancari per al conjunt
d’Espanya augmenta en termes interanuals en el mes de
març, i se situa en el 5,1%, mentre que en el mateix període
de 2009 fou del 4,1%. Tot i això, mostra un lleuger descens
respecte de mesos anteriors, la qual cosa implica una certa
contenció en el ritme de creixement. Cal remarcar que el
volum de crèdit morós continua amb augments interanuals
significatius en el mes de març (24% per al conjunt
d’Espanya). La creixent morositat continua erosionant el
compte de resultats de les entitats financeres, la qual cosa fa
que, com que s’han de dotar més provisions, els resultats trimestrals presentin beneficis més baixos.
juliol 2010

4.5. Serveis empresarials i activitat immobiliària

Taula 31. Indicadors dels serveis empresarials i immobiliaris
Darrera dada

Variació interanual (%)

març

42.287

-2,5

Mallorca

març

37.159

-2,9

Menorca

març

1.848

-2,6

Pitiüses

març

3.280

3,0

març

2.459

-1,6

Mallorca

març

1.954

-1,7

Menorca

març

200

-8,3

Pitiüses

març

305

3,7

Afiliats Serveis Empresarials

Afiliats Activitats Immobiliàries

Fonts: TGSS i elaboració pròpia

El primer trimestre de 2010 hi ha 44 deutors que han concursat a les Illes Balears, dels quals 33 són empreses. Respecte
del mateix període de 2009, la variació del total dels procediments concursats suposa un –31,3% i en el cas de les empreses és un –38,9%. En canvi, aquestes variacions en el conjunt
estatal són positives (4,2% i 1,1%, respectivament). El sector
que concentra la majoria d’empreses que han concursat és la
construcció, amb deu procediments concursats (en el primer
trimestre de 2009 varen ser 14).
En el mes de març de 2010 es constitueixen 221 societats
mercantils, un 11,2% menys que un any enrere. La dada acumulada arriba a 540 i també registra un descens respecte del
mateix període de 2009, la qual cosa suposa una variació
d’un –16,7%.
Segons dades de la Cambra de Comerç de Mallorca, es confirma que durant el primer trimestre d’enguany el ritme de
decreixement de l’activitat empresarial s’està suavitzant. A
més, l’avanç de l’indicador de confiança empresarial per al
segon trimestre continua millorant.
En el mes de març el nombre d’ocupats en activitats empresarials a les Illes Balears se situa entorn de les 42.287 persones, la qual cosa suposa un increment respecte del mes de
febrer d’un 0,7%. Per illes, aquesta variació és més significativa a les Pitiüses, amb un 2,5%; a Menorca és d’un 1,4%, i a
Mallorca, d’un 0,5%. En termes interanuals, en el conjunt
balear la variació és de –2,5%. Per illes, a Mallorca (–2,9%) i
a Menorca (–2,6%) davallen, en canvi a les Pitiüses registren
un augment (3,0%).
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Els serveis empresarials i l’activitat immobiliària mantenen l’afiliació a la Seguretat Social
L’activitat immobiliària, amb 2.459 persones afiliades, presenta un lleuger augment respecte del mes de febrer (0,3%).
Les Pitiüses registren la variació més important i arriben a un
2,7%, seguides de Menorca, amb un 1,5%, i Mallorca, amb
un –0,2%. El mercat immobiliari registra una millora suau en
l’afiliació a la Seguretat Social per a les illes de Menorca i
Pitiüses, mentre que a Mallorca es redueix.

Respecte de la compravenda d’habitatges, la principal font
d’ingressos per a les immobiliàries, el nombre de transaccions, en el primer trimestre, arriba a 2.091, la qual cosa significa un increment si es compara amb les dades del mateix
període de 2009. Aquest avanç es produeix tant per a l’habitatge nou (11,5%) com per al de segona mà (5,5%).
Segons dades del Ministeri de l’Habitatge, l’estoc d’habitatges nous sense vendre a les Illes Balears arriba gairebé a les
17.000 unitats. La seva demanda està molt condicionada per
l’accés al crèdit i per les perspectives futures sobre l’evolució
del preu de l’habitatge.

4.6. Altres serveis

Taula 32. Ocupats altres serveis
Illes Balears

Darrera dada

Var. interanual (%)

Activitats sanitàries i serveis socials

març

30.000

Altres serveis socials

març

20.853

1,4

Administració Pública

març

21.840

0,0

Educació

març

17.762

-0,3

Serveis de la llar

març

10.244

-0,4

Activitats sanitàries i serveis socials

març

25.724

-1,0

Altres serveis socials

març

17.011

1,6

Administració Pública

març

17.712

-0,1

Educació

març

16.245

-0,2

Serveis de la llar

març

8.204

-0,5

Activitats sanitàries i serveis socials

març

1.793

-0,4

Altres serveis socials

març

1.545

-1,0

Administració Pública

març

2.181

0,4

Educació

març

631

-4,1

Serveis de la llar

març

509

0,8

Activitats sanitàries i serveis socials

març

2.483

0,1

Altres serveis socials

març

2.297

1,6

Administració Pública

març

1.947

-0,2

Educació

març

886

0,6

Serveis de la llar

març

1.531

0,2

-0,9

Mallorca

Menorca

Pitiüses

Font: TGSS i elaboració pròpia

El nombre d’ocupats en activitats sanitàries i serveis socials
a les Illes Balears en el primer trimestre de 2010 és superior
en 1.344 persones en relació amb el primer trimestre de
2009, la qual cosa suposa una variació de l‘1,5%. La variació
intermensual es manté estable a totes les illes.
Segons un estudi del Consell Econòmic i Social de Balears
(CES) i la Universitat Pompeu Fabra, les Illes Balears rebran
un impacte demogràfic més pronunciat per l’arribada d’immigrants. Aquest estudi encarregat pel CES mostra que entre
2005 i 2016 es produirà un increment del 29,5% en la variació de la despesa total sanitària, mentre que la mitjana estatal se situarà en el 16%. S’espera que el 2019 s’arribi a 1,15
milions d’habitants a les Illes Balears (sense tenir en compte
a la població flotant). Les dades de 2008 referents a la inversió mitjana en els serveis de salut per habitant va ser de 1.159
euros a les Illes Balears, una xifra lleugerament inferior a la
mitjana espanyola, que fou de 1.313 euros.
Amb el Pla Estratègic d’Investigació a la Salut que es va presentar el 15 d’abril es materialitza el triangle del nou motor
balear en termes sanitaris entorn de la investigació biomèdi-
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ca balear, format per la UIB, el Parc Bit i l’Hospital de Son
Espases. El govern autonòmic segons el Pla de ciència i tecnologia 2009-2013, s’ha fixat l’objectiu d’augmentar la inversió en R+D+i del 0,3% al 0,5% del PIB (la mitjana espanyola
és de l‘1,27%).

No es registren variacions significatives a la branca
d’altres serveis a les Illes Balears
El conjunt d’activitats que recull el terme d’altres serveis i
activitats socials mostra a les illes una variació intermensual
de l’1,4% en el mes de març. Aquestes variacions són positives a Mallorca i a les Pitiüses, ambdues amb un 1,6%, però a
Menorca és de –1,0%. En termes interanuals, les xifres són
negatives. Menorca registra la variació més pronunciada,
amb un –6,8%, una xifra que resulta més moderada per a
Mallorca (–3,0%) i per a les Pitiüses (–2,8%). Per al conjunt
de les Illes Balears aquestes variacions suposen un –3,4%.

juliol 2010

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a l’educació es
manté a Mallorca i a les Pitiüses i, en canvi, a Menorca mostra una baixada considerable en termes intermensuals
(–4,1%). D’altra banda, a causa de la retallada pressupostària, la UIB limitarà l’accés a les carreres de dret, estudis anglesos i treball social. L’eina que s’emprarà per acotar aquest
accés son els numerus clausus, atès el creixement del nombre
d’alumnes i la manca d’espai i de professors.

Mallorca i les Pitiüses mantenen l’ocupació a l’educació, si bé Menorca reflecteix una baixada
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El nombre d’afiliats a la Seguretat Social vinculats a
l’Administració pública a les Illes Balears és de 21.840 persones. El primer trimestre de 2010 augmenta gairebé un 2,0%
respecte del mateix trimestre de l’any 2009. Per illes, les
Pitiüses mostren l’augment més significatiu (5,9%), a
Menorca també és rellevant (3,3%) i a Mallorca la xifra és
menor però positiva (1,5%).
La decisió de rebaixar el salari dels funcionaris públics és una
de les mesures anunciades per reduir el dèficit públic a la nostra comunitat autònoma. S’estima que l’import global de les
remuneracions es reduirà un 5%.
El nombre d’ocupats en els serveis de la llar en el conjunt
balear no presenta una variació significativa en el mes de
març i suma 10.244 persones.

5 Mercat laboral
5.1. Ocupació

Taula 33. Indicadors del mercat laboral
Balears
Població activa1
Ocupats (afiliats a la SS)2
Assalariats
Autònoms i altres règims especials
Aturats registrats
Taxa d’atur registrat (%) 3
Taxa d’atur registrat d'estrangers (%)
Total contractes indefinits
Total contractes temporals
Mallorca
Població activa1
Ocupats (afiliats a la SS)2
Aturats registrats
Taxa d’atur registrat (%) 3
Menorca
Població activa1
Ocupats (afiliats a la SS)2
Aturats registrats
Taxa d’atur registrat (%) 3
Pitiüses
Població activa1
Ocupats (afiliats a la SS)2
Aturats registrats
Taxa d’atur registrat (%) 3

Darrera dada

Cicle-tendència T tt-k (%)
0,2
Ë
-3,5
Ó
-3,8
Ó
-2,8
Ó
16,7
Ï
2,3
Ï
3,6
Ï
-8,6
Ó
0,0
Ë

abril
abril
abril
abril
maig
maig
abril
maig
maig

494.207
408.631
313.220
95.411
77.795
15,1
24,8
4.962
32.840

abril
abril
maig
abril

403.376
335.662
63.614
16,8

Ë
Ó
Ï
Ï

-0,7
-4,0
16,8
2,7

abril
abril
maig
abril

34.193
27.863
5.451
18,5

Ë
Ó
Ï
Ï

0,2
-4,9
13,4
2,5

abril
abril
maig
abril

54.014
43.794
8.730
18,9

Ë
Ë
Ï
Ï

1,8
0,1
8,5
2,8

Fonts: TGSS, SOIB, INE i elaboració pròpia
1

Població activa=Aturats+Afiliats del mateix mes.
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
Taxa d'atur calculada a partir de l'estimació dels afiliats de darrer dia del mes de gener. Variació com a diferència de punts percentuals respecte mateix mes de l'any anterior.
2

A mitjan mes de juny, el govern central aprova el Reial decret
llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball. Es justifica la urgència per l’escenari de baix creixement econòmic, per les elevades taxes d’atur
(gairebé el 20%) i per la destrucció d’ocupació. Cal implementar el manament de la Unió Europea d’assolir les reformes estructurals en el mercat de treball necessàries per dinamitzar la nostra economia. L’elevada sensibilitat del factor
treball al cicle econòmic fa que l’ocupació tingui un creixement molt elevat en les fases expansives, però que al mateix
temps es destrueixin llocs de feina a un ritme igual o encara
major en les fases de contracció.
A les Illes Balears les taxes d’ocupació milloren intermensualment al llarg de l’any 2010. Al mes de maig s’arriba als
77.795 aturats, un fet que suposa una reducció de gairebé el
14% des de principi d’any. D’altra banda, en termes interanuals, l’atur és un 16,5% més elevat que el de l’any passat.
En plena temporada turística és natural que el sector que
redueix més la taxa d’atur sigui el de serveis i al mes de maig
més de 6.000 persones surten de les llistes oficials d’atur respecte del mes anterior. Malgrat això, en termes interanuals
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aquest sector encara no absorbeix l’excés d’oferta laboral i
suposa un 18,8% més d’aturats que el maig de 2009.
El nombre d’aturats de llarga durada (més de dotze mesos)
continua en fites històriques i augmenta en gairebé 650 persones, la qual cosa suposa doblar la xifra respecte de l’any
passat. Aquest segment laboral centra especialment la preocupació de les administracions públiques, ja que com més
temps l’individu estigui desconnectat del mercat de treball, hi
ha menys probabilitats de trobar un lloc de feina, amb el
sobrecost públic i social que això comporta. La recerca activa d’ocupació suposa una elevada inversió pública en formació bàsica o complementària, atenció personalitzada i la
reconversió de les habilitats laborals dels treballadors amb
capacitats que puguin haver quedat desfasades.
La tendència intermensual de l’afiliació a la Seguretat Social
a les Illes Balears és ascendent i des del mes de gener fins al
maig el nombre de treballadors d’alta augmenta en 71.576
persones (+19,5%). D’altra banda, i en comparació amb
l’any passat, l’afiliació cau al mes de maig en més de 12.000
individus (–2,7%). La caiguda més important es produeix a
juliol 2010

Menorca, amb més d’un –4%, seguit de Mallorca (–3,7%).
L’afiliació al règim especial d’autònoms també puja respecte
de l’any passat, gairebé un 3%, mentre que en el conjunt
d’Espanya és d’un 1,7%. Menorca aconsegueix augmentar al
llarg de l’any corrent el nombre d’afiliats (+7,4%), però en
menor percentatge que la resta de les illes. En termes interanuals, la baixada a Menorca és també la més important
(–4,1%) al mes d’abril. Les illes més dinàmiques són una altra
vegada les Pitiüses i, així, presenten la menor baixada interanual en l’afiliació (–0,5%) i l’augment més important des de
gener fins a abril: Eivissa guanya un +19,5% i Formentera,
més d’un 30%.

Gràfic 14. Afiliació mitjana a la Seguretat Social

Font: OTIB
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L’ocupació a la construcció continua caient
La taxa de destrucció d’ocupació al sector de la construcció
arriba al mes d’abril al –11,9% dels assalariats i en el cas dels
autònoms, gairebé a un –10%. Totes les ajudes rebudes, com
el PlaE d’inversió local, no arriben a frenar el deteriorament
d’aquest mercat i el sector es troba en fase d’ajustament. La
gran quantitat d’estoc acumulat al llarg de l’època expansiva
provoca desajustament entre l’oferta i la demanda.

5.2. Costs laborals

Taula 34. Costs laborals
Taxa de variació interanual de l’índex de preus de consum. Setembre 2008
Balears

Darrera dada

Variació (%)

Cost total per assalariat i mes (€)

1r trim

2.359,3

Ë

1,2

Cost laboral per hora efectiva (€)

1r trim

17,3

Ï

3,6

Indústria i energia

1r trim

18,6

Ï

8,2

Construcció

1r trim

15,1

Ï

8,0

Serveis

1r trim

17,5

Ï

2,1

Hores efectives per assalariat /mes

1r trim

136,7

Ó

-2,6

Indústria i energia

1r trim

146,1

Ë

0,8

Construcció

1r trim

149,2

Ë

-0,5

Serveis

1r trim

134,0

Ó

-2,6

1,8

Ë

-1,6

Increment salarial pactat en convenis (%)

maig

Font: INE, MTIN

Al primer trimestre de 2010 el cost laboral per treballador
arriba a les Illes Balears a una mitjana de 2.359,31 €, la qual
cosa suposa una important moderació de l‘increment respecte del mateix trimestre de 2009 (+1,2%), similar al percentatge del conjunt d’Espanya (1,0%). Respecte de les altres comunitats autònomes de l’arc mediterrani, la variació a les Illes
Balears és la segona més elevada, després de la regió de
Múrcia (+5,4%). L’augment dels costs laborals s’ajusta a la
inflació amb taxes properes a l‘1% al llarg del primer trimestre, davant el que succeí l’any 2009, en què els costs laborals
pujaren molt per damunt de la inflació. Per això, la competitivitat de les empreses sembla que millora el 2010, sempre
que es mantingui la contenció dels salaris i les empreses
puguin repercutir via preus als seus productes.

Millora la competitivitat empresarial a causa de la
contenció salarial respecte de 2009
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En el cost laboral total s’inclouen les cotitzacions obligatòries, les indemnitzacions i les prestacions socials, a més del
cost salarial. Aquesta partida puja fins als 1.711,52 €, i es
manté amb un augment del 2,7%. La indústria és el sector
que continua amb el cost salarial més elevat (1.788,25 €),
amb una variació del 5%. La construcció presenta un cost
més contingut (1.539,47 €) amb una taxa del 10,5% i, al sector serveis, el cost salarial total se situa en els 1.729,60 €,
amb un creixement de l’1% respecte a l’any 2009.
L’increment salarial pactat en convenis augmenta fins al mes
de maig a les Illes Balears i puja fins a un 1,76%. La signatura de convenis es frena al llarg de l’any 2010 i, si al mes de
gener se’n signaren 22, al mes de maig només se n’havien signat dos més. Al conjunt d’Espanya, se signen fins al mateix
mes 1.519 convenis col·lectius i destaca novament el sector
de serveis, amb un 72% dels convenis enregistrats.
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Gràfic 15. Evolució dels salaris i la inflació a les Illes Balears
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Increment salarial

2010

6 Preus
La taxa de variació interanual del mes de maig de l’índex de
preus de consum (IPC) per a les Illes Balears continua amb la
tendència creixent iniciada el passat mes de novembre i se
situa en l‘1,7%, una dècima per davall de la dada nacional,
d’1,8%, tres dècimes més que en el mes d’abril. Totes les
comunitats autònomes augmenten la seva taxa anual en el
mes de maig davant la que es registrà en el mes d’abril.
L’augment més important correspon a la comunitat foral de
Navarra, que incrementa la seva taxa en sis dècimes. Galícia

és la comunitat autònoma que menys creix, tan sols una dècima. Cal destacar que la ciutat autònoma de Melilla és la que
presenta la major taxa interanual (2,5%) i la menor correspon
a Canàries (1,0%).

L’IPC per a les Illes Balears se situa en l’1,7% interanual

Taula 35. Variació interanual de l’IPC
Taxa de variació interanual de l'índex de preus de consum. Maig 2010
Taxa

Aportació a l'IPC

Índex general

1,7

Aliment, beguda no alcohòlica

-2,4

Beguda alcohòlica i tabac

10,9

0,29

Vestit i calçat

-0,5

-0,04

Habitatge

2,9

0,35

Parament de la llar

1,3

0,10

Medicina

-0,5

-0,02

Transport

7,1

1,13

Comunicació

-1,1

-0,05

Lleure i cultura

0,7

0,05

Ensenyament

3,2

0,05

Hotels, cafès i restaurants

0,5

0,05

Altres béns i serveis

1,7

0,18

Inflació subjacent

0,3

-0,39

Font: INE

Els principals grups que presenten una disminució en l’índex
de preus de consum per a les Illes Balears són:
— Aliments i beguda no alcohòlica: presenta una taxa de variació
interanual del –2,4%. Els aliments que tenen més pes i que
han contribuït a aquesta dada són: llet (–5,2%), productes
lactis (–4,5%), cereals i derivats (–3,3%), fruites fresques
(–2,7%) i pa (–2,2%). Totes les rúbriques presenten taxes
negatives, i el sucre (–7,1%) és l’aliment que més es contreu,
tot i que presenta poca importància relativa.
— Comunicació, amb una disminució interanual de –1,1%, vestit i calçat i medicina, ambdues amb un –0,5%, són la resta de
grups amb taxes interanuals negatives.

ció amb el mes d’abril la taxa disminueix en tres dècimes.
— Beguda alcohòlica i tabac: 10,9%. Els preus de les begudes
alcohòliques es redueixen un –1,8%, mentre que la variació
experimentada en el tabac és de 17,7%.
— Habitatge: 2,9%. La rúbrica que més contribueix a l’increment del preu de l’habitatge és calefacció, llum i distribució
d’aigua, seguida de l’habitatge en arrendament.
— Parament de la llar: 1,3%. Malgrat que algunes rúbriques
presenten valors negatius, destaquen les pujades de preus de
serveis per a la llar (2,6%) i d’articles no duradors per a la llar
(1,8%).

En canvi, entre les partides que augmenten hi ha:
— Transports: reflecteix una taxa de 7,1%, atès l’augment del
preu dels carburants i lubricants en comparació amb la seva
davallada el mateix període de l’any anterior, tot i que en rela-

El transport és el grup que més influeix en la pujada
de l’índex de preus
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Gràfic 16. Variació interanual de l’Índex de Preus de Consum

Font: INE

D’altra banda, la inflació subjacent (que exclou els aliments
no elaborats i productes energètics) per a les Illes Balears és
de 0,3%, una dècima per damunt de la dada nacional. Així,
torna a recobrar valors positius després del mes d’abril, una
dada excepcional que s’atribuí als efectes de calendari.

La inflació subjacent torna a ser positiva i varia un
0,3% en taxa interanual
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La inflació estimada per a la zona euro en el mes de maig
suposa un variació de l’1,6%.

7 Demanda
7.1. Consum

Taula 36. Indicadors de consum
Taxa de variació interanual de l’índex de preus de consum. Setembre 2008
Balears

Cicle-tendència T tt-k (%)

Darrera dada

Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

abril

205.445

Ï

2,1

Consum carburants automoció (quilolitres)

abril

57.718,6

Ó

-4,7

Matriculació de vehicles

maig

5.080

Ï

13,6

abril

93,3

Ó

-3,7

Índex de vendes al detall

1

Mallorca
Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

abril

159.322

Ï

5,3

Consum carburants automoció (quilolitres)

abril

46.839,3

Ó

-4,6

Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

abril

19.700

Ë

1,6

Consum carburants automoció (quilolitres)

abril

3.697,1

Ó

-4,2

Menorca

Pitiüses
Facturació elèctrica usos domèstics (MWh)

abril

26.423

Ï

4,0

Consum carburants automoció (quilolitres)

abril

7.182,2

Ë

-1,9

Fonts: CLH, DGT, Gesa-Endesa, INE i elaboració pròpia
1

Preus constants any 2005

El consum del conjunt d’Espanya, principal component del
seu PIB, frena la caiguda interanual en el primer trimestre de
2010 segons dades de la comptabilitat nacional d’Espanya
elaborada per l’INE. Mentre que en el primer trimestre de
2009 el consum final de les llars cau un –5,5% en termes
interanuals, per al primer trimestre d’enguany, la variació
interanual és del –0,6%, la qual cosa suposa una significativa
moderació en la seva davallada. En el primer trimestre d’enguany, el consum públic del conjunt d’Espanya també continua augmentant, un 1,5% respecte el mateix període de l’any
anterior.
No obstant el revifament del consum a principi de 2010,
diversos factors indiquen una possible disminució del consum en els propers mesos, a causa de les mesures d’ajustament preses pel Govern central a fi de contenir el dèficit
públic. Entre les diverses mesures que presumiblement contrauran el consum hi ha mesures fiscals com la pujada de
l’IVA (el tipus general augmenta del 16% al 18% a partir de l’1
de juliol), la supressió de la deducció dels 400 euros a l’IRPF
des de començament de 2010 o el canvi de la tributació de
les rendes de l’estalvi, que passen del 18% a un percentatge
progressiu (19% per rendiments inferiors a 6.000 euros i 21%
pels superiors). Altres mesures d’ajustament que afectaran el
consum són la congelació de les pensions, la disminució dels
sous dels empleats públics o la possible pujada de la tarifa
elèctrica (a partir de juliol). El govern autonòmic també estudia mesures per reduir el dèficit públic com per exemple
l’augment del tram autonòmic per les rendes altes, si bé
encara no s’ha aprovat.
Tots aquests factors, juntament amb la manca de confiança
dels consumidors per la incertesa sobre l’evolució de la situació econòmica després de dos anys de crisi, fan preveure que
el consum pot no recuperar-se en els propers mesos. Com a
mostra d’això, l´índex de confiança dels consumidors per al
conjunt d’Espanya elaborat per l’ICO, després de mesos de
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pujades molt pronunciades (augments internanuals superiors
al 50% des de mitjan 2009), frena abruptament el creixement
en el mes de maig (2% interanual).

Es preveu que les mesures per reduir el dèficit públic
frenaran el consum privat
Els indicadors de consum disponibles per a les Illes Balears
mostren una evolució desigual. D’una banda, presenten taxes
positives de creixement la matriculació de vehicles i la facturació elèctrica; de l’altra, mostren reduccions interanuals l’índex de vendes al detall i el consum de carburants.
La matriculació de vehicles es recupera notablement des de
l’aprovació del Pla 2000E al maig de 2009, la qual cosa ha
estat un èxit i ha permès que, després de gairebé dos anys de
caigudes interanuals en les matriculacions, les vendes s’incrementin mes rere mes des de l’estiu de 2009. L’augment és
molt significatiu en els primers mesos de 2010, no sols pels
incentius econòmics de les ajudes directes (concedides per
l’Estat, les comunitats autònomes i els fabricants d’automòbils), sinó presumiblement perquè tant empreses com particulars avancen la compra de vehicles davant la imminent
pujada de l’IVA en el mes de juliol.
L’índex de vendes al detall no mostra signes de recuperació i
continua amb taxes de creixement negatives en els primers
mesos de 2010, amb caigudes a les Illes Balears superiors al
conjunt d’Espanya. A l’inici de l’any (gener i febrer) es modera lleugerament el ritme de descens, però en el mes d’abril
intensifica la reducció respecte del mateix període de l’any
anterior (–6,7%). El comerç, les vendes del qual minven mes
rere mes, es veurà afectat per la pujada de l’IVA en el mes de
juliol, juntament amb la menor renda disponible de les famílies pels motius abans esmentats.
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El consum de carburants per a l’automoció (gasoil i benzina) modera la caiguda en els primers mesos de 2010, tot i
que continua mostrant taxes de creixement interanual negatives. El minvament en el consum de carburants d’automoció
es produeix especialment a Menorca, mentre que a les
Pitiüses no és tan pronunciat. Un trimestre més, la disminució del consum es deu a un nombre més baix de desplaçaments atesa la contracció de l’activitat econòmica (la disminució de l’activitat suposa menys transport de mercaderies
per carretera, descens dels desplaçaments per motius labo-

rals per l’augment de l’atur i menor nombre de turistes a les
illes).
La facturació elèctrica d’usos domèstics mostra una evolució més positiva que altres indicadors de consum a les Illes
Balears i presenta taxes positives de creixement interanual al
març i l’abril. Tot i això, cal recordar que es tracta d’una sèrie
amb una evolució irregular, atès que la facturació no coincideix amb la demanda elèctrica. Per illes, el creixement és més
significatiu a Mallorca i les Pitiüses.

7.2. Consum dels no residents

Taula 37. Consum dels residents a l’estranger
Taxa de variació interanual de l’índex de preus de consum. Setembre 2008
Balears
Enquesta despesa turística – EGATUR

Darrera dada

Variació (%)

Total (milions d’€)

gener-abril

912

Ó

-20,6

Mitjana per persona (€)

gener-abril

875

Ó

-5,1

Mitjana diària (€)

gener-abril

96

Ó

-3,3

10

Ë

-0,9

Estada mitjana
1r trim
Compres i extraccions d’efectiu amb targeta emesa a l’estranger (milions d'€)
Total
1r trim

158,6

Ó

-5,0

Regne Unit

1r trim

30,9

Ó

-14,2

Alemanya

1r trim

61,5

Ë

-1,8

França

1r trim

8,4

Ó

-13,4

Itàlia

1r trim

5,0

Ó

-5,2

Estats Units

1r trim

4,7

Ó

-43,3

Holanda

1r trim

1,5

Ï

11,5

Suïssa

1r trim

8,9

Ï

5,6

Noruega

1r trim

3,1

Ë

1,6

Irlanda

1r trim

1,2

Ó

-17,5

Suècia

1r trim

3,5

Ï

17,7

Àustria

1r trim

3,8

Ï

11,7

Dinamarca

1r trim

2,3

Ï

4,1

Portugal

1r trim

4,3

Ï

51,2

Bèlgica

1r trim

1,8

Ï

9,2

Resta

1r trim

17,7

Ë

0,3

Font: 4B-Euro6000-ServiRed i Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

La despesa turística total efectuada pels no residents a les
Illes Balears presenta un comportament negatiu en els primers mesos de 2010 a causa de la disminució de l’arribada
de turistes. Aquesta reducció ha estat accentuada pels efectes negatius de l’erupció del volcà islandès a l’abril. Així, en
aquest mes, la despesa total cau a les Illes Balears un –29,0%
interanualment, la qual cosa suposa la caiguda més important del conjunt d’Espanya. L’evolució negativa no es produeix sols en el mes d’abril i en l’acumulat de l’any (generabril); les Illes Balears presenten la major disminució de la
despesa total del conjunt d’Espanya respecte del mateix
període de l’any passat (–20,6% i –2,2%, respectivament).
Aquesta tendència decreixent també té lloc en la despesa mitjana per turista i en la diària. La despesa mitjana per turista
minva en els primers mesos de l’any un –5,1%, mentre que en
el conjunt d’Espanya s’observa un increment del 2,3%. De la
mateixa manera, la despesa mitjana per dia es redueix en els
primers mesos de 2010 a les Illes Balears un –3,3% respecte
del mateix període de l’any anterior, en contraposició a la
mitjana nacional, que augmenta en termes interanuals un
4,6% en el mateix període. L’únic indicador que es manté respecte del període anterior és l’estada mitjana durant el primer trimestre de 2010 (cau lleugerament un –0,9%), mentre
que al conjunt d’Espanya es redueix sensiblement (–3,5%).
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La despesa efectuada pels turistes estrangers minva
significativament en els primers mesos de 2010
Les compres i disposicions d’efectiu amb targetes emeses a
l’estranger mostren una evolució similar a les dades
d’EGATUR, amb un trimestre més de variació interanual
negativa. Tot i això, cal destacar un alentiment en el ritme de
caiguda, atès el fet que en el primer trimestre de 2010 no
supera els dos dígits de reducció interanual (es redueix un
–5,0% respecte del primer trimestre de 2009), a diferència
dels trimestres anteriors. No totes les nacionalitats presenten
un minvament en la despesa efectuada amb targeta emesa a
l’estranger, si bé les de més pes en el turisme balear, alemanys
i britànics, redueixen aquesta despesa en el primer trimestre
de 2010, respecte del mateix període de l’any anterior. Aquest
minvament és molt significatiu en el cas britànic, mentre que
en el cas alemany la caiguda interanual es modera en aquest
període, malgrat que continuï essent negativa. Les targetes
emeses a França, Itàlia, EUA o Irlanda, entre d’altres, mostren disminucions en la despesa efectuada respecte del primer trimestre de 2010, mentre que les emeses a Holanda,

Suïssa, Àustria o Portugal, entre d’altres, assenyalen un augment interanual de la despesa.
Quant a la distribució de la despesa efectuada amb targeta
emesa a l’estranger, en el primer trimestre de 2010 el major
pes correspon a alemanys (38,8% sobre el total), seguits dels
britànics (19,5% del total). A més, cal destacar que en el pri-

mer trimestre de 2010 el diferencial entre ambdós augmenta,
atès que minva el pes de la despesa dels britànics i augmenta
el dels alemanys.
Finalment, es recorda que l’origen de l’entitat emissora no
necessàriament coincideix amb l’origen del seu titular.

7.3. Inversió

Taula 38. Indicadors d’inversió
Taxa de variació interanual de l’índex de preus de consum. Setembre 2008
Balears

Cicle-tendència T tt-k (%)

Darrera dada
març

221

Ó

-9,7

març

63,9

Ï

66,9

Centres de treball inscrits a la SS

abril

40.147

Ó

-3,1

Import de noves hipoteques (milions d'€)

març

289,7

Ó

-12,0
5,9

Societats mercantils creades
Augment net de capital (milions d'€)

1

Dipòsits (milions d’€)

4t trim

20.343,1

Ï

Crèdits (milions d’€)

4t trim

46.660,7

Ë

1,5

321

Ï

11,0

Matriculació de vehicles de càrrega2

maig

Font: BE,DGT, INE, MTIN i elaboració pròpia
1

Capital de noves societats, més ampliacions de capital, menys reduccions de capital.

2

Camions, furgonetes i tractors industrials

Per al conjunt de l’estat la inversió, un trimestre més, presenta una evolució més negativa que el PIB, tal com mostra la
comptabilitat nacional d’Espanya elaborada per l’INE. En el
primer trimestre de 2010, la formació bruta de capital presenta una reducció interanual del –9,5%, que tot i que suposa una disminució del ritme de caiguda respecte de trimestres
anteriors, és molt superior a la caiguda experimentada pel
PIB, que ha estat del –1,3% respecte del primer trimestre de
l’any passat. El component de la inversió que presenta un
minvament més important torna a ser la inversió en béns d’equipament per a la construcció, especialment en habitatges,
atesa la crisi que pateix el sector, si bé la inversió es redueix a
tots els sectors de l’economia.
Els indicadors d’inversió empresarial disponibles per a les
Illes Balears mostren en general una evolució similar al conjunt d’Espanya. Així, en ambdós casos millora la matriculació
de vehicles de càrrega, si bé l’arxipèlag balear presenta una
tendència més negativa en la creació d’empreses.
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El nombre de centres de treball d’alta a la Seguretat Social
minva de nou a principi de 2010, tot i que en els darrers
mesos comença a mostrar un cert alentiment en la caiguda.
A l’abril d’enguany hi ha 40.147 centres de treball, mentre
que fa dos anys, a l’abril de 2008, abans d’iniciar la tendència negativa, hi havia 44.537 centres, la qual cosa mostra el
significatiu impacte de la recessió econòmica en el teixit
empresarial balear. Per illes, la major caiguda interanual es
produeix a Mallorca i Menorca, mentre que a les Pitiüses, si
bé la variació interanual també és negativa, aquesta és
menor. El nombre de societats mercantils creades també
retrocedeix en termes interanuals en els primers mesos de
l’any. En el primer trimestre de 2010 es creen 540 societats
mercantils, mentre que en el mateix període de l’any anterior
se’n crearen 648 (descens del –16,7%), una evolució contraposada al conjunt d’Espanya, on en el primer trimestre d’enguany el nombre de societats mercantils de nova creació
experimenta un lleuger creixement interanual (1,2%).
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Gràfic 17. Variació interanual d'indicadors d'empreses a les Illes Balears

Font: SOIB, INE

La matriculació de vehicles de càrrega (camions, furgonetes
i tractors industrials) continua a l’inici de 2010 amb les taxes
de creixement positives de final de 2009, després de més de
dos anys de caigudes en termes interanuals. Així, el maig
d’enguany es matriculen 321 vehicles de càrrega, mentre que
dos anys enrere, el maig de 2008, se’n varen matricular 646
(el doble), la qual cosa mostra la significativa caiguda en
aquest tipus d’inversió per part dels empresaris. La recuperació en la matriculació d’aquests vehicles és gràcies en gran
part als incentius econòmics oferts pel govern central i autonòmic mitjançant el Pla 2000E.

La matriculació de vehicles de càrrega continua la
recuperació
El crèdit concedit per les entitats financeres a les Illes Balears
mostra, un trimestre més, l’alentiment en el ritme de creixement interanual, malgrat que continuï amb taxes positives.
En el quart trimestre de 2009, la darrera dada disponible,
l’increment en el volum de crèdit va ser de l’1,0% respecte del
mateix període de 2008. Un any enrere, la variació era del
8,9% i en el quart trimestre de 2007, del 17,3%, la qual cosa
és un indicador clar de la significativa reducció del crèdit en
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l’economia balear, ateses les polítiques conservadores dutes
a terme per les entitats financeres davant la contracció econòmica. Per al conjunt d’Espanya, la reducció del crèdit és
encara més significativa, amb una caiguda interanual en el
crèdit concedit de –0,3% en el darrer trimestre de 2009 i cal
destacar que el minvament del volum de crèdit es produeix
tant per a empreses com per a llars. Tot i això, la reducció en
el conjunt de l’Estat és molt més pronunciada en el cas del
finançament empresarial, la qual cosa es tradueix directament en una disminució de la inversió per part del sector privat.
L’evolució negativa de la inversió privada des de l’inici de la
crisi, a causa de la disminució de l’activitat econòmica i les
dificultats de finançament empresarial, havia estat frenada
fins al moment per l’augment de les inversions públiques.
Aquestes polítiques expansives dutes a terme el 2008 i 2009,
el 2010 són frenades per l’ajustament que ha de dur a terme
el govern (tant el central, com l’autonòmic i el local) per tractar de frenar el creixement dèficit públic. Així, es redueix la
inversió pública tant per a 2010 com per a 2011, la qual cosa
tindrà un cert impacte negatiu en la recuperació econòmica,
si bé és una necessitat per poder tornar als percentatges de
dèficit públic exigits per la Unió Europea

III. MEDI AMBIENT
Introducció
Amb la finalitat de despertar la consciència sobre el paper
vital que juga la biodiversitat en el manteniment de la vida
sobre la Terra, en la sustentació dels ecosistemes i en la seva
importància pel benestar humà i la reducció de la pobresa,
l’ONU promou el dia 22 de maig com el Dia Internacional de
la Diversitat Biològica, que enguany va lligat al canvi climàtic.
A més, promou el 5 de juny com el Dia Mundial del Medi
Ambient, sota el lema “Moltes espècies. Un planeta. Un
Futur”, que ja fou establert per l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 1972, el mateix moment en què es creà el
Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient
(PNUMA).
El 2010 és l’Any Internacional de la Diversitat Biològica. Els
objectius per a 2010 del Conveni sobre la diversitat biològica
de l’any 1992 són equivalents al protocol de Kyoto en matèria de canvi climàtic. Hi ha un desajustament creixent entre
les pressions, cada vegada majors, sobre els recursos biològics de la Terra i les respostes, cada vegada més lentes, per
protegir aquests recursos. En l’estudi sobre el grau de compliment de la convenció, publicat a la revista Science, en el qual
han participat institucions d’onze països, els investigadors
han analitzat 31 indicadors des de 1970 i s’observen millores
a escala global pel que fa a l’augment de superfície de les
àrees naturals protegides, la superfície dels boscs explotats
de manera sostenible i els pressuposts destinats a protegir la
diversitat biològica, però així i tot aquestes mesures són insuficients i, a més, la situació empitjora pel que fa al percentatge de sobreexplotació dels recursos pesquers, en l’estat de les
poblacions de vertebrats, en l’extensió de boscs i en la qualitat de l’aigua. El passat dia 11 de juny es reuniren a Corea del
Sud prop de noranta governs en una conferència del PNUMA
i acordaren crear una plataforma intergovernamental que
formularà recomanacions per protegir la biodiversitat.
L’octubre de 2010 es durà a terme la Cimera de la
Biodiversitat de Nagoya (Japó), en què els governs definiran
els objectius i les etapes per combatre la pèrdua de biodiversitat. L’any acabarà a Kanazawa (Japó) amb una cerimònia
que marcarà l’inici de l’Any Internacional dels Boscs 2011.
La Xarxa Natura 2000 és el principal instrument per a la conservació de la natura a la Unió Europea i pretén preservar
l’entorn i garantir la conservació dels hàbitats i les espècies.
A més, ofereix importants oportunitats de desenvolupament
sostenible, atès que una zona de la Xarxa Natura 2000 significa un actiu que aporta un valor afegit als productes locals
d’alta qualitat i un elevat potencial per atreure turisme de
naturalesa. El mes de maig s’organitzaren a Toledo les jornades “Natura 2000. Una oportunitat per a l’economia sostenible del medi rural,” amb 165 assistents de diversos països
europeus, que debateren sobre les implicacions d’aquesta
xarxa d’espais protegits per a sectors com a l’agricultura, la
caça, la pesca o el turisme. A les Illes Balears, la Xarxa Natura
ocupa una superfície total de 220.898 ha terrestres i marines.
L’Informe “L’Economia dels Ecosistemes i la Biodiversitat”
(TEEB, per les seves sigles en anglès), finançat amb fons europeus, pretén avaluar els costs de les pèrdues de biodiversitat
i els costs de conservació eficaç i ús sostenible. Hi ha actors
del món natural que gratuïtament purifiquen l’aigua, o protegeixen les costes de les tempestes, entre molts d’altres bene-

51

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

ficis, per la qual cosa és rentable protegir els seus entorns. La
conclusió és que els costs de conservació són molt inferiors al
que suposen els costs de les pèrdues de biodiversitat.
L’informe provisional publicat el 2008 revelà importants pèrdues econòmiques i repercussions en el benestar de les persones, valorats entre 1,4 a 3,2 bilions d’euros a l’any, a causa
de les pèrdues de biodiversitat i la degradació dels ecosistemes. La segona fase de l’estudi es presentarà en el mes d’octubre de 2010 al Japó, en el X Congrés de les parts del
Conveni sobre la Diversitat Biològica. En aquest sentit, el nou
informe del PNUMA sobre restauració del medi ambient,
anomenat “Planeta mort, planeta viu,” presentat pel Dia
Mundial del Medi Ambient, argumenta a favor de la reparació del món natural que ha estat danyat, la qual cosa pot
suposar rendiments econòmics, generar ocupació i combatre
la pobresa. Avalua un cost de 3,6 milions d’euros en set anys
i un cost anual de gestió de 800.000 euros, que aportaria un
rendiment de fins a 6 milions d’euros anuals. L’informe TEEB
estableix que el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat
s’han de tractar de forma conjunta, perquè estan íntimament
lligats.
La XVI Conferència Internacional sobre Canvi Climàtic es
durà a terme a Mèxic a final de 2010, i està organitzada per
la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic (CMNUCC). L’objectiu és concloure un acord vinculant sobre el clima que s’ha d’aplicar a partir de 2012 per tal
de substituir els objectius del Protocol de Kyoto, atès que no
s’aconseguí a Copenhage 2009. Pel que fa a Espanya, la caiguda dels nivells d’activitat econòmica i les millores en l’índex
d’intensitat d’energia primària, principalment, retallen l’emissió de gasos hivernacle un 8,2% en el 2009 respecte de
l’any anterior. La reducció significa tornar a valors de 1999.
En termes absoluts, les emissions se situaren en 372,4 milions
de tones, de conformitat amb les dades del Ministeri de Medi
Ambient Rural i Marí. Això suposa un increment sobre l’any
base del protocol de Kyoto (1990) del 28,5%, per la qual
cosa, en el període 2008-2012, Espanya podia augmentar
fins a un 37% les emissions de l’any base, i alleugeri les obligacions d’adquirir drets d’emissió a l’exterior. Pel que fa a les
Illes Balears, recentment s’ha publicat a la pàgina web de la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat l’inventari d’emissions de contaminants a l’atmosfera que inclou la sèrie dels
gasos d’efecte hivernacle des de 1990 fins a 2008.
Diversos economistes com Nicholas Stern, autor de l’informe
que reflecteix com de car seria no actuar contra l’escalfament
global, insisteixen en el fet que la lluita contra el canvi climàtic va lligada a impulsar una nova revolució industrial en tecnologies de baixes emissions, en estalvi i en eficiència energètica. Aquest canvi afectarà tots els sectors i anirà íntimament
relacionat amb la innovació.
Fent referència a l’energia, a la sostenibilitat i al creixement
econòmic, s’ha de dir que el sistema energètic mundial es
troba en una cruïlla. Les tendències actuals del subministrament i consum d’energia són clarament insostenibles, tant
des del punt de vista ambiental com de l’econòmic i social. Si
es mesura l’impacte humà (I) en el medi ambient, aquest és
igual al producte de la població (P), per l’afluència (A: el
consum per càpita) i per la tecnologia (T: l’impacte ambiental
per unitat de consum). Aquest concepte és conegut com l’equació I-PAT. En aquesta línia sorgeixen iniciatives per dismi-
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nuir l’impacte humà, com per exemple el Pacte dels Batles,
impulsat per la Comissió Europea, per reduir el 20% d’emissions de CO2, millorar l’eficiència energètica un 20% i cobrir
un 20% de la demanda amb energies renovables, o també el
Pacte de les Illes, entre les quals també hi ha incloses les Illes
Balears. Aquesta iniciativa és de gran interès per la dependència energètica, entre múltiples motius, que el 2009 representa un 50% per a Europa, per a Espanya un 80% i per a les Illes
Balears un 98%, de conformitat amb dades d’Endesa.
La setmana europea de l’energia sostenible va ser del 22 al 26
de març de 2010 a Brussel·les. El 27 i 28 de maig es dugueren a terme les III Jornades de Sensibilització i Debat sobre
l’Energia organitzades per la Direcció General d’Energia del
Govern de les Illes Balears, en què es reflexionà sobre l’energia del futur, l’impuls a les energies renovables i la manera de
reduir el consum i fer-lo més eficient. També es lliurà la segona edició del llibre El bon ús de l’energia a ca nostra de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
Quant a residus, s’ha de dir que, de conformitat amb un
estudi de 2009 d’Ecoembes, una societat sense finalitat de
lucre que s’encarrega de la gestió de residus i envasos a
Espanya, el 83% dels espanyols afirmen que separen envasos
lleugers, el 82% declaren que separen envasos de cartró i
paper. Aquesta societat recicla un 65% dels envasos domèstics. A les Illes Balears, la Mancomunitat del Pla de Mallorca
segueix el sistema porta a porta de recollida, on hi participen
14 municipis. Es recullen: envasos, vidre, paper-cartró,
rebuig, matèria orgànica, bolquers, com també residus voluminosos: residus de la construcció i demolició, electrodomèstics, pneumàtics, etc.
Pel que fa a esdeveniments a les Illes Balears, cal destacar, a
més dels esmentats, que el 16 d’abril es va dur a terme a
Palma el seminari de gestió ambiental “Les tecnologies de la
informació i les comunicacions (TIC) i el medi ambient,”
organitzat per la Fundació Gas Natural i la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia, en què es presentà el llibre amb
el mateix títol que la jornada i es tractà el que poden aportar
les TIC per resoldre o mitigar problemes mediambientals. Un
altre va ser la investidura de la primera doctora Honoris Causa
de la Universitat de les Illes Balears, Nancy E. Bockstael, una
de les investigadores capdavanteres en la valoració econòmica dels recursos ambientals i naturals.
També cal esmentar que els dies 10 i 11 de juny, 45 cambres
europees de comerç insulars es reuniren en el 10è “2010
Forum INSULEUR: per una Europa d’illes sostenibles.
Empreses i desenvolupament insular.” Les illes sempre han
evocat la imatge d’un paradís, però el seu paisatge verd i el
blau de la mar estan amenaçats. Mantenir un bon nivell de
vida i competir en una economia mundial complexa impliquen sacrificis en els seus ecosistemes que a la vegada són un
dels seus millors atractius. L’escassetat de recursos té repercussions significatives per a les economies insulars. El desenvolupament sostenible pretén mantenir el creixement, conciliar el progrés econòmic i el desenvolupament social i preservar el medi ambient per a les generacions futures. A les illes
s’ha de tenir en compte la “capacitat de càrrega”, la qual
cosa suposa reptes com la integració de les energies renovables i una gestió adient de l’aigua i dels residus. Tot això comporta un marc de referència per a un turisme de qualitat.
Tot seguit en aquest butlletí es tracten indicadors de qualitat
de l’aire, superfície forestal, incendis forestals, residus i energia per a les Illes Balears.
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Qualitat de l'aire
L'origen de la contaminació atmosfèrica és causa de processos naturals, com ara l’erupció d’un volcà a Islàndia, o de
l'acció de l'home, principalment per la utilització de vehicles
de motor, calefaccions d’indústries, etc., que tenen la conseqüència de ser perjudicials, tant per a la salut de les persones com per al medi ambient. La Conselleria de Medi
Ambient i Mobilitat, per tal d'avaluar la presència a l'aire de
substàncies o composts contaminants a les Illes Balears, disposa d’una xarxa de vigilància i control de qualitat de l'aire
que mesura en temps real el nivell de cada contaminant.
Entre els gasos mesurats per l’estació del carrer dels Foners a
Palma, el diòxid de sofre (SO2), que contribueix a la degradació dels edificis i pot desencadenar dificultats respiratòries, no ha superat la quantitat màxima permesa, 350 µg/m3,
cap dia de l'any. Normalment pren valors per davall dels 80
µg/m3, si bé cal esmentar dues pujades que destaquen de les
fluctuacions habituals, a final de gener amb 323 µg/m3 i
d’octubre amb 122 µg/m3.
En relació amb el monòxid de nitrogen (NO), aquest és un
gas contaminat que es pot transformar en àcid nítric i produir pluja àcida, i contribueix a la reducció de la capa d'ozó.
S’observa, en el gràfic 19, que durant el 2009 a Palma només
es va superar nou vegades el límit de 200 µg/m3, mentre que
en el 2008 foren 25 vegades. Pel que fa al diòxid de nitrogen
(NO2), en el gràfic 20 s’observa que a Palma només s'ha
superat el límit de 200 µg/m3 una vegada durant tot el 2009.
Cal recordar que el Reial decret 1073/2002 (BOE núm. 260,
de 30 d’octubre de 2002) estableix que superar quaranta
vegades aquest límit es considera perjudicial per a la salubritat.
Les concentracions de monòxid de carboni (CO) provenen
sobretot dels gasos que emeten els vehicles, principalment els
de la benzina. S’observa en el gràfic 21 que a Palma no s’ha
superat cap vegada durant el 2009 el límit de 10 µg/m3 considerat perjudicial per a la salubritat humana.
Les partícules en suspensió (PM10), fan referència a substàncies orgàniques o inorgàniques, disperses en l’aire, procedents de fonts naturals i artificials, i provoquen nombroses
malalties respiratòries, problemes cardiovasculars i càncer de
pulmó. S’observa en el gràfic 22 que no s'ha sobrepassat el
límit, 50 µg/m3, cap dia de l’any. A més, hi ha una clara tendència decreixent: es passa de 33 µg/m3 al gener de 2008 a
21 µg/m3 al maig de 2010. Finalment, els mateixos gasos
mesurats per les estacions de Ciutadella i Sant Antoni de
Portmany presenten valors inferiors a Palma.

Les concentracions de gasos i partícules contaminants
a l’atmosfera estan per davall dels límits per a la salubritat humana

Gràfic 18. Concentracions màximes diàries de
diòxid de sofre a Palma 2009

Gràfic 19. Concentracions màximes diàries de
monòxid de nitrogen a Palma 2009

*Valor límit diari 350 µg/m3 no
superat cap dia de l'any
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental

Gràfic 20. Concentracions màximes diàries de
diòxid de nitrogen a Palma 2009

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental

Gràfic 21. Concentracions màximes diàries de
monòxid de carboni a Palma 2009

Gn

*Valor límit diari 10 mg no
superat cap dia de l'any
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental

Gràfic 22. Mitjanes mensuals de partícules en suspensió (PM10) a Palma

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental, Conselleria de Medi Ambient
53

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

juliol 2010

Superfície forestal
Els boscs milloren la fertilitat del sòl i el protegeixen de l’erosió, de manera que són vitals en la conservació del nostre
patrimoni natural. De vegades, la regeneració d’un bosc després d’un incendi, una tempesta o una desforestació es veu
molt dificultada per la manca de sòl, de llavors, o bé per la
competència d’altres espècies. El bosc autòcton permet més
sòl per prevenir processos de desertificació, produir més O2
i absorbir CO2 per lluitar contra el canvi climàtic, retenir

H2O per la recàrrega d’aqüífers, mantenir la biodiversitat,
qualitat del paisatge i beneficis socioeconòmics.
Segons les darreres dades elaborades per la Conselleria de
Medi Ambient i Mobilitat, el 45% de les Illes Balears es correspon a superfície d’ús forestal i el 55% a ús no forestal. A més,
la superfície no forestal es detecta que majoritàriament
correspon a ús agrícola (50%) i en menor mesura a l’ús d’element artificials (4%) i a l’ús d’aiguamoll (1%).

Gràfic 23. Superfície per ús a les Illes Balears

Font: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat

En la taula 39 s’observa la superfície forestal arbrada i no
arbrada, per cada illa. Menorca té més de la meitat de la
superfície total forestal arbrada; les Pitiüses,en el 45,0%, i el
conjunt de Mallorca i Cabrera supera lleugerament un terç
del total. Respecte de la superfície forestal no arbrada, és el
conjunt de Mallorca i Cabrera el que té més percentatge res-

pecte la seva superfície (8,5%) i el segueixen Menorca i les
Pitiüses, amb un 6,1% i 2,9%, respectivament. Finalment, cal
destacar que Mallorca és l’illa que té més superfície no forestal, amb 58,0%, i Menorca la que en té menys, amb un
43,4%.

Taula 39. Superfície d'ús forestal a les Illes Balears
Taxa de variació interanual de l’índex de preus de consum. Setembre 2008
Forestal arbrada
Ha

Forestal no arbrada
%

Ha

No forestal

%

Ha

%

Illes Balears

186.377,03

37,3

37.223,49

7,5

275.565,59

55,2

Mallorca i Cabrera

121.968,91

33,5

31.146,28

8,5

211.480,92

58,0

Menorca

35.120,45

50,5

4.216,37

6,1

30.142,18

43,4

Pitiüses

29.287,67

45,0

1.860,84

2,9

33.942,49

52,1

Font: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
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Incendis forestals
Els incendis forestals són un dels problemes ambientals més
greus d’Espanya, ja que suposen la pèrdua de biodiversitat, la
fragmentació del paisatge, l’alteració del cicle hidrològic,
afavoreixen l’erosió del sòl i el canvi climàtic, suposen un risc
per les vides humanes, etc. De conformitat amb les dades
publicades per l’Observatori de la Sostenibilitat a Espanya
(OSE), en l’informe “Sostenibilitat a Espanya 2008”, el nombre d’incendis en el conjunt estatal el 2007 i el 2008 ha estat
10.932 i 11.610, respectivament, i destaca que el 2007 les
Illes Balears han estat la Comunitat Autònoma amb menys
superfície forestal cremada.
El gràfic 24 presenta l’evolució de la superfície cremada i el
nombre d’incendis a les Illes Balears. Durant el 2009 el nombre d’incendis va ser de 117 i la superfície cremada arbrada
més la superfície no arbrada va assolir 109,80 hectàrees.
L’any 2008 es varen produir més incendis,121, però la superfície cremada tan sols va ser de 45 hectàrees. A Mallorca,
durant el 2008, es varen produir 77 incendis amb una super-

fície cremada de 42,02 hectàrees, mentre que el 2009 aquestes dades varen disminuir fins als 71 incendis i 35,69 hectàrees de superfície cremada.
A Menorca, històricament l’illa amb menys incendis, durant
el 2008 tan sols es produïren quatre incendis i en el 2009,
disset incendis, amb una superfície cremada de 0,81 i 35,8
hectàrees, respectivament. Finalment, a les Pitiüses es varen
produir durant l’any passat 29 incendis, que varen afectar
38,2 hectàrees.
Com cada any, abans de la temporada d’estiu es prepara la
campanya contra incendis fruit de la col·laboració de diverses institucions com l’IBANAT, bombers, policia local, guàrdia civil, etc. i s’hi dediquen diversos mitjans humans i materials.

Durant el 2009 el nombre d’incendis és 117 i es cremen 109,80 hectàrees

Gràfic 24. Incendis forestals a les Illes Balears 2007 - 2009

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental, Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat

Residus
Cada vegada són més les deixalles generades per l’activitat
domèstica, industrial o comercial, i s’han de tractar de manera controlada per evitar danys al medi ambient. Així, per frenar la contaminació i evitar el malbaratament dels recursos
naturals, s’utilitza el reciclatge, ja que és un sistema eficaç
que permet contribuir a l’estalvi energètic i a respectar els
recursos naturals del planeta.
En els darrers anys, com a conseqüència del paper clau dels
ciutadans en el reciclatge, els municipis de les Illes Balears
han optat per la implantació del servei de recollida selectiva
porta a porta. A més, s’ha posat en funcionament a Palma la
primera fase del sistema de contenidors soterrats, una inicia-
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tiva que activa la recollida selectiva i redueix l’impacte negatiu visual i olfactiu dels contenidors de la superfície.
De conformitat amb l’enquesta sobre la generació de residus
de l’any 2007, elaborada per l’INE, les activitats de serveis
generen a Espanya 7,3 milions de tones de residus no perillosos i 0,79 milions de tones de residus perillosos durant l’any
2007, de manera que la generació de residus en aquest sector experimenta una reducció d’un 7,15% respecte de l’any
anterior. La indústria a Espanya produeix 60,7 milions de
tones de residus, mentre que a les Illes Balears es varen generar 108,6 milers de tones de residus, dels quals 103,2 milers
de tones (95%) són residus no perillosos i els 5,4 milers de
tones restants (5%) són considerats residus perillosos

juliol 2010

Gràfic 25. Generació de residus sòlids urbans (RSU) a les Illes Balears

Font: Consell de Mallorca, Consell de Menorca, Consell d'Eivissa i Formentera i elaboració pròpia

Els residus totals generats durant el 2009 a les Illes Balears
són 736.082 tones, dels quals un 10,8% (79.742 tones)
correspon a la recollida selectiva de paper, vidre i envasos. A
Mallorca el volum màxim de residus sòlids urbans s’assoleix
en el mes de juliol i cal destacar que la taxa de variació entre
juliol de 2008 i 2009 disminueix un –6,4%, mentre que a
Menorca i Pitiüses es genera el volum màxim de residus
sòlids urbans el mes d’agost i s’observa una taxa de variació
negativa per aquest mes de 2008-2009 d’un –3,3% i un
–4,1%, respectivament. Segons les dades de l’enquesta sobre
la recollida i el tractament de residus urbans de l’any 2007,
elaborada per l’INE, durant el 2007 a les Illes Balears es varen
generar 985.858 tones, la qual cosa suposa 2,62 kg per resident i dia.
Per tal de mesurar el volum de residus urbans per persona
efectiva a les Illes Balears, s’ha utilitzat l’índex de pressió
humana, que a més de la població resident té en compte la
població flotant. Així, el gràfic 25 presenta l’evolució dels
residus sòlids urbans per persona i dia, cosa que inclou el
volum de recollida selectiva més la fracció rebuig. S’observa
que Menorca produeix un volum de residus sòlids urbans al
voltant d‘1,3 i 1,4 kg per persona i dia, molt menor que
Mallorca i les Pitiüses, al voltant d‘1,5 i 1,8 kg per persona i
dia. Aquestes dades són molt semblants al volum generat per
resident i dia d’altres comunitats autònomes on la població
flotant té menys pes, com per exemple Aragó i Extremadura,
que el 2007 varen generar 1,69 i 1,46 kg per resident i dia,
respectivament.
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Mallorca i les Pitiüses generen un volum de residus
sòlids urbans per persona i dia major que Menorca
A Mallorca el volum de recollida selectiva de paper i vidre ha
experimentat una tendència decreixent en el període de 20082009. Durant el 2009 s’obtenen 28.581 tones de paper i
19.975 tones de vidre, un –10,6% i –18,6%, respectivament,
en relació amb el 2008, mentre que la recollida d’envasos
s’incrementa un 10% respecte de 2008 i assoleix 9.885 tones.
En el cas de Menorca la recollida de paper s’ha reduït un
–25,8% en el període 2008-2009. En canvi, la variació de la
recollida de vidre i d’envasos a Menorca es manté aproximadament en les mateixes taxes. Finalment, a les Pitiüses el
volum de recollida selectiva de paper, vidre i envasos experimenta una tendència creixent en el període 2008-2009 de
manera que s’han obtingut 6.302 tones de paper, 4.081
tones de vidre, i destaquen els envasos amb una taxa de creixent interanual d’un 44,0%.

Els residus totals generats durant el 2009 a les Illes
Balears són 736.082 tones

Gràfic 26. Volum de recollida selectiva a Mallorca

Font: Consell de Mallorca

Gràfic 27. Volum de recollida selectiva a Menorca

Font: Consell de Menorca
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Gràfic 28. Volum de recollida selectiva a Pitiüses

Font: Consell d’Eivissa i Formentera

Energia

Gràfic 29. Consum total d’energia per habitant a les Illes Balears

Font: Direcció General d’Energia
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El consum d’energia per habitant mesurat en tones equivalents de petroli (TEP) té una tendència creixent a totes les illes
fins a l’any 2006, en què assoleix un màxim i comença a
reduir-se. L’any 2008, en el conjunt de les Illes Balears, cau un
–5,7% en taxa interanual, i les Pitiüses són les illes en què es
produeix la reducció més important (–6,3%) i Menorca l’illa
on la davallada és més suau (–1,1%). Les posicions relatives
entre les illes quant a consum per habitant es mantenen en
tot el període considerat en el gràfic, i Menorca és la que
menys consumeix.
El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha atorgat a
Sampol, Ingenierías y Obras l’autorització com a distribuïdor
d’energia a les Illes Balears en una resolució de 19 de maig, i

ha acabat el monopoli d’Endesa en aquest segment del mercat elèctric. D’altra banda, a aquesta mateixa empresa s‘ha
adjudicat el projecte d’ampliació de la central de cogeneració
del Parc Bit, un sistema que a més d’electricitat, produeix
energia tèrmica (calefacció i refrigeració) mitjançant la distribució de fluïts a través d’un sistema de canalitzacions. La
nova central tindrà una potència de 21,5 megavats ampliables.

El consum d’energia per habitant cau un –5,7% l’any
2008

Gràfic 30. Ecoeficiència del sector energètic de les Illes Balears

Font: Font: INE, Direcció General d'Energia, Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental

L’ecoeficiència energètica s’assoleix quan el creixement econòmic es produeix juntament amb un increment inferior en el
consum de recursos o en la generació de pressions en el medi
ambient, principalment constituïdes per emissions de gasos
d’efecte hivernacle (GEH). Atès que el sector energètic de les
Illes Balears, format bàsicament per centrals termoelèctriques, és el principal responsable d’aquestes emissions, no és
d’estranyar que des de l’any 2000, tal com es mostra en el
gràfic 30, l’ecoeficiència del sector sigui negativa. A la tendència creixent de les emissions de gasos d’efecte hivernacle,
que només es veuen lleugerament reduïdes entre mitjans de
l’any 2005 i final de 2006, coincidint amb el primer període
del Pla Nacional d’Assignació 2005-2007, es pot afegir l’augment en el consum de l’energia primària, present des de l’any
2000. Tot i això,la taxa de creixement acumulativa pel perío-
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de 2000-2008 del consum d’energia primària és igual a la del
PIB de tal manera que el diferencial de creixement es troba
sols a les emissions de GEH. Cal comentar que l’arribada de
la denominada era post-Kyoto en el mercat europeu de drets
d’emissió l’any 2013, que suposarà la reducció en el percentatge de drets d’emissió lliurats de manera gratuïta en els
plans nacionals d’assignació a les centrals tèrmiques, pressionarà per un canvi de tendència en aquest indicador.

L’any 2008 es recupera el nivell d’ecoeficiència energètica del 2000.
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IV. MONOGRAFIA
LES CAIXES D’ESTALVI, DAVANT UNA CRUÏLLA HISTÒRICA
J. Carles Maixé-Altés
Universitat de A Coruña

La reforma de les caixes es planteja ara per ara com un tema
indefugible. Això no és nou. Des de fa gairebé una dècada,
qüestions com el seu govern corporatiu, la seva capitalització
i la duplicitat de les administracions públiques com a supervisores i part en la seva administració han estat aspectes molt
controvertits. El panorama s'ha complicat en un entorn de
crisi com el present, que a més té fortes connotacions financeres. No obstant això, analitzant els termes del debat en els
àmbits polítics, en la premsa i segons l'opinió pública, no
sembla que sempre s'estigui parlant del mateix. Els punts de
vista són molt variats i van des dels que les consideren com
una banca pública de desenvolupament regional, fins als que
les veuen com a bancs privats que caldria convertir en societats anònimes. Per tant, ens trobem davant un problema
seriós, especialment quan el regulador ha d'emprendre un
procés de reforma que afecta la meitat del sistema financer
espanyol i unes institucions operativament homologades
amb els bancs. A més, la pressió reformadora ja no procedeix
només de les parts interessades, sinó d'una crisi creixent en
què s'involucra el regulador europeu.
En els anys noranta es van iniciar processos de reforma profunds que van afectar les caixes franceses i italianes. Les primeres es van convertir en un grup cooperatiu i les segones van
ser privatitzades i convertides en societats anònimes.
Aquestes últimes van seguir la pauta de les seves homòlogues
britàniques, privatitzades en temps de Margaret Thatcher.
Tanmateix, cap d'aquests casos no presentava similituds
excessives amb l'espanyol. Les raons d'aquestes diferències
escapen a un article d'aquestes característiques, però valgui
a dir que ara per ara les úniques caixes que presenten similituds substancials amb les espanyoles i notable èxit són les
noruegues. Les caixes alemanyes també són rellevants, però la
seva envergadura és menor que la de les espanyoles i la seva
actuació es refereix a mercats més localitzats (una síntesi en
Maixé-Altes, en premsa; Ayadi et al., 2009 i Valero, coord.,
2003).
Les caixes han tingut tradicionalment un fort impacte en la
societat espanyola. El 1960 les caixes acollien entre els seus
clients el 31,7 per cent de la població i el 1981, de nou iniciada la reforma, disposaven ja de 40,5 milions de comptes de
dipòsit sobre una població de 37,6 milions d'habitants
(CECA i INE).1 Sens dubte, les caixes s'han enfrontat i adaptat a circumstàncies canviants al llarg dels seus 175 anys
d'història. Especialment, en les dues últimes etapes: els anys
del franquisme i l'etapa desregularitzadora que va arrencar
amb la reforma Fuentes-Quintana de 1977 (Reial decret
2290/1977).
El nostre objectiu és analitzar els factors crítics que afecten
avui en dia el nostre sistema de caixes d'estalvi. En definitiva,
delimitarem els paràmetres d'una possible reforma.
Prèviament estudiarem quins són els factors diferencials i
idiosincràtics d'aquestes institucions. És a dir, quins factors
formen part del seu patrimoni i quin paper tenen en la seva
configuració present. Així podrem concloure quines són les
contradiccions i els problemes que estan aflorant en un marc

de creixent desintermediació, europeïtzació i globalització. La
perspectiva històrica ens permetrà ponderar les diverses sortides a una problemàtica que la present crisi financera ha
posat en descobert. Molts dels factors que han esclatat
recentment ja havien estat percebuts per diversos estudis. No
obstant això, la dificultat d'una reforma que ha d'intervenir
en diversos fronts, la falta d'iniciativa política per part del
legislador i una certa autocomplaença de les caixes, a l'ombra del boom financer dels darrers anys, expliquen la demora en la recerca de solucions.
Amb aquests objectius el tema es desenvoluparà de la manera següent: en el segon epígraf es precisa el caràcter jurídic i
l'estructura de la propietat de les caixes. En el tercer, s'analitza en termes d'economies de diversificació el paper de la
inversió i el risc en aquestes entitats. En el quart, es consideraran les economies d'escala que es produeixen amb les
fusions i les implicacions de l'expansió fora dels seus mercats
naturals. En el cinquè, com a conseqüència de les economies
d'escala i diversificació, s'analitzen les contradiccions latents
en el seu sistema de recursos propis. En el sisè epígraf, tractarem de l'impacte que tots aquests factors tenen en la present estructura del seu govern corporatiu. Finalment, exposarem algunes conclusions.

Les caixes, organitzacions privades, públiques o
mutualistes?
Les caixes són entitats privades de caràcter fundacional i
sense ànim de lucre, mancades de propietaris en sentit estricte, que operen com a entitats financeres. A causa del seu
caràcter social dediquen una part dels seus beneficis a la realització d'inversions d'interès públic (la denominada obra
social). Així s'han configurat històricament. Per tant, no són
organismes públics destinats a proveir de serveis públics els
ciutadans. De fet, la singularitat més gran de les caixes espanyoles dimana de la seva naturalesa jurídica com a institucions
que manquen de drets de propietat alienables.2
Aquest perfil ja s'evidenciava en la primera disposició oficial
sobre caixes publicada el 1835. Més tard, la Llei de 29 de juny
de 1880, presentada dins el paquet legislatiu de la reforma
bancària de la Restauració, reconeixia l'autonomia estatutària i reglamentària d'aquestes entitats. En els anys d'entreguerres l'Estatut de les caixes generals d'estalvi popular
(Decret de 14 de març de 1933), que va definir el marc legal
de les caixes fins a pràcticament les reformes de 1977, va culminar aquest procés regulador. En definitiva, fins a la Llei
d'òrgans rectors de les caixes d'estalvis (LORCA, Llei
31/1985, de 2 agost), els seus estatuts i reglaments van ser el
mecanisme regulador bàsic. Aquestes normes marcaven les
seves estructures de govern i l'abast de la seva actuació,
òbviament sotmeses a la regulació general de l'Estat.
El segon element distintiu de les caixes espanyoles és la seva
capacitat de revertir part dels seus beneficis a la societat. Pel
fet de mancar de propietaris, part dels seus beneficis “a tall
de dividend social” es canalitzen cap a tercers. El segle XIX
aquests objectius s'aconseguien mitjançant una activitat
assistencial i benèfica lliurement exercida per cada caixa.
L'obra social com a tal no es va regular fins a l'Estatut de
1933, que va establir que les caixes havien de dedicar obligatòriament a activitats beneficosocials la meitat dels seus

1 Confederación Española de Cajas de Ahorro, Instituto Nacional de Estadística.
2 Segons sentència del Tribunal Constitucional, les caixes d’estalvis estan mancades de propietaris (STS 49/1988, de 22 de maig, fonament jurídic 12). Vegeu també
Comín (2007) i Castilla Cubillas (2006), pàg. 27-28.
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beneficis (art. 43 i 44). Aquesta situació va romandre sota el
franquisme.3 Més tard, la millora de les prestacions en política assistencial i educativa ofertes per l'Estat del benestar va
alterar l'enfocament de l'obra social. La tradicional acció
beneficosocial va derivar cap a una presència més intensa en
l'àmbit de la promoció cultural, el foment de la investigació i
la formació dels agents econòmics (Maixé-Altés et al., 2003:
315).
Un tercer aspecte que diferencia les caixes espanyoles d'institucions homòlogues a Europa i als Estats Units és la debilitat
del seu perfil mutualista. Els estatuts històrics de les caixes
atribuïen als impositors un paper important com a receptors
dels beneficis de l'obra social i com a membres representats
en els seus òrgans de govern. Tanmateix, el primer d'aquests
aspectes va anar desapareixent a favor del conjunt de la
societat. En definitiva, només ha romàs com a factor mutualista el segon aspecte, la presència dels representants dels
impositors i els empleats de les caixes en els òrgans de govern.
Finalment, cal discutir els arguments d'una part de la literatura empírica recent que assimila les caixes d'estalvi amb
bancs públics (Illueca et al., 2009a i Azofra i Santamaría,
2004). Amb propietat, no es poden considerar les caixes com
a bancs públics. Creiem que l'origen d'aquest enfocament
parteix de circumstàncies que es van gestar en el període previ
a la desregularització iniciada el 1977. Durant el franquisme,
el control que es va establir sobre les seves inversions i també
sobre part dels fons de l'obra social va introduir elements que
van accentuar el seu caràcter públic de fet, que no de dret.
Singularment, les caixes es continuaven regint pels seus estatuts. Les dues lleis d'ordenació bancària del franquisme
(1946 i 1962) van establir condicions a les caixes i en van
definir els supervisors, però no van canviar substancialment
la legislació de fons ni l'estructura dels seus drets de propietat. Durant la reforma financera, paral·lela a la democratització institucional, aquesta confusió es va veure alimentada
com a conseqüència del paper que les administracions públiques locals i autonòmiques han tingut en els àmbits de representació dels seus òrgans de govern i també com a demandants de finançament. No obstant això, ni la LORCA ni els
posteriors desenvolupaments n’han transformat el caràcter
de fundacions privades. Així com hem advertit, la singularitat
més gran de les caixes espanyoles dimana de la seva naturalesa jurídica com a institucions que manquen de drets de pro-

pietat alienables. Aquests temes mereixen alguna atenció a fi
de calibrar la profunditat i l'abast de la reforma de les caixes.
Les característiques esmentades fixen el seu perfil idiosincràtic de manera indeleble. Tanmateix, la lluita per l'eficiència i
la competitivitat exigeix plantejaments intel·ligents i valents a
fi de mantenir l'avantatge comparatiu que històricament
s'han llaurat respecte als seus competidors. La projecció
territorial de les caixes les vincula a la lluita contra l'exclusió
financera, la proximitat al client i una relació basada en la
confiança mútua. L'impacte de l'obra social és determinant.
El nou marc competitiu qüestiona aquests actius intangibles
i no és clar que les caixes siguin molt conscients del que pot
significar la pèrdua d'aquests valors respecte a la fidelitat de
la seva clientela tradicional. Com ha assenyalat Comín
(2007), a favor de la seva permanència juguen aspectes clau
de la seva trajectòria històrica, com ara la seva capacitat de
promoure l'estalvi, la seva capacitat d'adaptació a circumstàncies canviants i la seva tradició cooperativa a través de la
CECA.

Aversió al risc i inversions: allò vell i allò nou
Les caixes tradicionalment van desenvolupar una aversió acusada al risc. Històricament l'origen de les seves inversions
eren els préstecs sobre penyora del “mont de pietat”, els
quals tenien una funció beneficosocial. No obstant això, el
marge que la regulació vuitcentista donava a l'autoregulació
estatutària de les caixes va ser la base de les seves economies
de diversificació. Això els va permetre oferir aviat préstecs
hipotecaris i assolir una certa especialització financera en el
primer terç del segle XX (vegeu Martínez Soto i Cuevas, 2004
i Maixé-Altés, 2010).
Després de la Guerra Civil es van produir canvis substancials
que van afectar les polítiques inversores de les caixes. Es van
transformar en intermediaris financers privats controlats en
gran part per l'Administració. No hi va haver nacionalització.
El procés va ser molt més subtil. Les caixes d'estalvi van conservar el seu estatut privat, però per regulació se les va obligar que una part dels seus recursos passessin a les mans de
l'Estat a través dels coeficients obligatoris d'inversió.4
Aquesta situació va assolir el seu zenit el 1964 quan les inversions de les caixes van arribar a estar controlades administrativament fins al 80 per cent.5

Gràfic 1. Coeficients d’inversió i de caixa abans de la desregularització de 1977

Nota: el sistema bancari inclou cooperatives de crèdit i banca industrial
Fonts: elaboració pròpia (ordres ministerials 31/3/1973, 9/8/1974 i 10/3/1976
3 El primers governs de Franco van legislar per apropiar-se d’una part de l’Obra Social, l’anomenada Obra Social Nacional (vegeu Comín 2008, p. 194)
4 S’aplicaven sobre els recursos aliens totals i els seus increments anuals.
5 El Decret de 26 de març de 1964 canalitzava recursos cap a la compra de títols d’empreses privades privilegiades pel Govern.
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El gràfic 1 reflecteix els efectes desastrosos d'aquesta política
en l'autonomia de les caixes. Abans de la reforma financera
de 1977 només disposaven lliurement del 27 per cent dels
seus recursos d'inversió, mentre que els bancs en disposaven
del 69,5 per cent i la mitjana del sistema bancari era del 56,1
per cent. Aquesta assignació de recursos d'inversió, “planificada” des de l'Administració, no era la més eficient i afectava negativament la rendibilitat de les operacions de les caixes.
Es va produir també un efecte deslocalitzador a través de la
inversió en accions i obligacions que transferien recursos fora
de les àrees en les quals s'havien generat (Ros Hombravella,
1967 i Cuadrado Roura et al., 1978: 160-161).

En aquesta etapa es va consolidar definitivament l'especialització creditícia de les caixes cap a la construcció d'habitatges. La primera meitat dels anys setanta constituïen la meitat
de la cartera creditícia de les caixes (CECA, 1979: 138-139).
Pràcticament van ser els únics mediadors financers que es
van concentrar en aquest sector, a falta d'institucions especialitzades en el crèdit hipotecari com hi havia en altres països europeus. Els bancs espanyols no van entrar a fons en
aquest mercat fins als anys vuitanta (gràfic 2). Per tant, va
tardar a desenvolupar-se un mercat competitiu, la qual cosa
no va afavorir un ús eficient dels recursos.

Gràfic 2. Crèdits a l’habitatge sobre el total de crèdits d’ASR a les caixes i bancs, 1982-2009
Percentatge sobre el total de crèdits d’Acció Social de Responsabilitat (ASR)

Font: BEBE

Al contrari, una vegada iniciat el procés desregularitzador es
van produir canvis notables. La conjuntura econòmica va
afavorir la forta expansió del crèdit i l'orientació creixent de
les caixes cap a la renda variable i la presa de participacions
empresarials. Indubtablement, la tradicional aversió al risc
d'aquestes entitats va ser substituïda per un major increment
del risc assumit (Valero, coord., 2003: 166). L'impacte de la
política creditícia de les caixes a partir de 1977 va ser enorme. Realment, el volum de crèdit de les caixes a altres sectors
residents no va superar els bancs fins a 2003. No obstant
això, considerant que el 1962 els crèdits dels bancs al sector
privat eren 8,5 vegades els de les caixes i el 1977 encara qua-
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druplicaven els d'aquestes darreres, es percep fàcilment el seu
intens creixement. El sector de les caixes d'estalvi va mantenir
la seva trajectòria històrica, optant per la banca detallista
adreçada al sector de les famílies i a les PIME. Aquesta especialització productiva també es va mantenir en el crèdit sobre
l'habitatge (gràfic 2). Malgrat que els bancs han anat retallant terreny a les caixes, la seva superioritat és patent. La crisi
i la bombolla immobiliària espanyola han tallat radicalment
la tendència, i han afectat especialment les caixes, que, per la
seva cartera de crèdits hipotecaris, assumeixen alts nivells de
risc.

Gràfic 3. Diferència percentual en tre la morositat de bancs i caixes, 1969-2009
Percentatge dels crèdits morosos respecte als crèdits a d’ASR

Font: BEBE

El gràfic 3 reflecteix perfectament els cicles abans i després de
la reforma financera. La morositat de les caixes va ser sempre
molt superior a la dels bancs. Només quan el sistema es tornà
més competitiu, les caixes van ajustar les seves polítiques
sobre això. La crisi i la reconversió bancària de la primera
meitat dels vuitanta va invertir momentàniament la tendència
i, posteriorment, la crisi de 1993-1994 va produir un cicle
semblant. Tanmateix, la tendència històrica evidencia la incidència més notable de la morositat a les caixes, un fenomen
que la crisi actual reflecteix cruament.
La crisi present també ha posat en descobert l'excés de risc
derivat de la inversió en accions i participacions de les caixes,
actius fortament sotmesos a la caiguda de les borses. Així
mateix, la nova conjuntura del dèficit públic ha situat al mercat nous actius de renda fixa, que han provocat que les caixes, a marxes forçades, compensin la caiguda del crèdit i la
desvaloració d'accions i participacions amb aquests actius
(BEBE i CECA). En aquests anys de crisi repunta la presència
històrica de les caixes als mercats de deute públic, una tendència que havia desaparegut a mitjan anys vuitanta.
Finalment, recordem que el Banc d'Espanya, des dels últims
anys noranta, ha estat advertint les caixes sobre les conseqüències de reduccions brusques en els preus dels títols
mobiliaris i les seves repercussions sobre els marges i els
recursos propis.
Les caixes no poden al·legar inexperiència davant la situació
present. Durant la crisi i la reconversió bancària dels primers
vuitanta no es van veure tan afectades com els bancs. La tradicional prudència de les seves inversions va fer que els seus
actius es veiessin menys subjectes a depreciació que els dels
bancs. Sens dubte, ara les caixes es troben al final d'un cicle
molt diferent. Després de les reformes successives i de la seva

inserció en un marc molt més competitiu, el risc de les caixes
es va incrementar substancialment. La crisi des de 2007 ha
deixat en descobert importants bretxes al terreny del control
i gestió de les seves inversions.

Economies d’escala i territorialitat
Després de la Guerra Civil hi havia 98 caixes d'estalvi. En els
anys quaranta es va produir una primera onada de fusions
que va eradicar les caixes més obsoletes i insolvents. El seu
nombre va romandre relativament estable, encara que se'n
van crear algunes de noves, normalment sota el patrocini de
les diputacions (fins a un màxim de 88 caixes el 1975).
Tanmateix, en termes de concentració, la tendència fins a
1977 va ser descendent. El sector es va configurar en aquesta època sota el domini de les caixes petites i mitjanes.
La segona onada de fusions es va produir juntament amb la
implementació de la reforma financera. Entre 1976 i 1988
van desaparèixer 17 caixes i es va intensificar el procés de
concentració de les entitats. A partir de 1988, després de
liberalitzar l'obertura d'oficines, es va iniciar la tercera onada
de fusions (el 2008 hi havia 45 entitats). Ara estem assistint
al que es podria considerar la quarta onada, lligada als processos de reestructuració coneguts.6 El període més intensiu
quant a fusions es va produir entre 1990 i 1991 quan van ser
absorbides un total de 31 caixes. És a dir, entre 1940 i 2008
el nombre de caixes es va reduir a la meitat. No obstant això,
el 2006, segons la Comissió Europea, Espanya era un dels
tres països europeus amb els nivells més baixos de concentració bancària. A més, en el cas de les caixes, la seva proporció
de concentració era inferior a la dels bancs comercials.

6 Segons les estimacions del governador del Banc d’Espanya, la present crisi financera provocarà noves fusions que faran desaparèixer devers 15 entitats (entrevista a M.A. Fernández Ordóñez, Financial Times, 16 de novembre de 2009). No obstant això, posteriorment a aquestes declaracions s’ha especulat sobre una reducció d’entitats superior.
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Gràfic 4. Evolució de les oficines de caixes i bancs, 1986-2005
Índex: 1992 = 100

Font: elaboració pròpia a partir de CECA I BEBE

En termes d'expansió, el canvi més radical es va produir amb
el Reial decret 1582/1988, que va liberalitzar l'obertura d'oficines de caixes en tot el territori nacional. El gràfic 4 reflecteix clarament l'impuls que va experimentar l'expansió extraregional de les caixes. “Sa Nostra” s'ha mantingut relativament al marge d'aquest moviment, atès que amb prou feines
el 10 per cent de les seves oficines se situen fora de la comunitat autònoma, encara que ha experimentat la competència
d'altres caixes (dos terços de les oficines de tota la comunitat són de caixes foranes). Per part seva, els bancs ja eren presents al mercat nacional des d’entreguerres. Tanmateix, es
van veure obligats a redefinir les seves xarxes com a conseqüència de la reconversió bancària dels primers vuitanta i les
successives fusions i adquisicions. Van tancar gairebé 4.000
oficines i, simultàniament, van iniciar l'abandonament relatiu del mercat domèstic en nom de la seva expansió internacional, especialment a Amèrica Llatina (dades del BEBE i
Anuario Estadístico de la Banca en España). Davant aquest replegament, les caixes van iniciar una ofensiva que les ha conduït
a duplicar el nombre d'oficines des de 1985: un creixement
espectacular que l'esclat de la crisi ha posat en qüestió.
Com assenyalen Crespí et al. (2004), la competència a la
banca detallista va ser alta i aquestes circumstàncies van
mantenir fins i tot fa relativament poc temps els resultats
econòmics de les caixes en una posició relativa superior als
bancs. Illueca et al. (2009b) afegeixen que aquelles caixes que
s'han expandit fora de les seves àrees tradicionals han obtingut més guanys de productivitat. La comparació de bancs i
caixes mostra que en els anys noranta l'eficiència de les caixes va ser una mica superior, encara que en els anys previs a
la crisi aquest avantatge ha anat desapareixent (Maudos,
2006). Podríem concloure que la crisi econòmica i financera
està evidenciant alguns llasts en termes d'eficiència en costos
i en risc. Una bona mostra són els nivells de morositat (gràfic 3). Les dificultats per posar fre a la morositat i els alts costos operatius estan desequilibrant els comptes de resultats de

7 Com que són processos en marxa, no som exhaustius.
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moltes entitats, afectades per la reducció dels seus ingressos
financers.
El mapa territorial de les caixes ha canviat, mantenen el seu
arrelament, però la lògica del mercat les ha desterritorialitzat.
El marc regulador europeu i els esdeveniments recents sembla
que exigeixen uns nivells de concentració més alts si es vol
mantenir la competitivitat del sistema de caixes. Fins a abans
de la crisi, els problemes d'insolvència es van resoldre mitjançant absorcions i fusions entre caixes de la mateixa regió.
Aquestes mesures van fer innecessària la intervenció del Fons
de Garantia de Dipòsits (FGD) de les caixes. La nova conjuntura obliga a noves estratègies de sanejament. El Reial decret
llei 9/2009, de 26 de juny, sobre reestructuració bancària i
reforçament dels recursos propis de les entitats de crèdit,
estableix les directrius del Govern sobre això. El procés de
reestructuració bancària s'aborda en tres fases: la primera té
caràcter privat no reglat; la segona també suposa la recerca
d'una solució privada, però reglada i ordenada a través dels
FGD sectorials i, finalment, la tercera fase suposa la intervenció del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB),
una nova institució creada pel Decret llei, amb un règim jurídic semblant als FGD i dotada amb 12.000 milions d'euros.
Aquesta darrera fase té per objecte la fusió de l'entitat o el
traspàs total o parcial del negoci mitjançant la cessió global
o parcial d'actius i passius (per exemple, mitjançant el sistema de subhasta).
Seguint la primera via, ja s'han produït les fusions entre diverses caixes catalanes que han donat lloc a la nova Caixa
Catalunya i a Unim, mentre que a Galícia s'ha consumat la
fusió entre les dues caixes gallegues, entre d'altres.7 El Decret
llei preveu també que el FROB doni suport a processos d'integració adreçats a millorar l'eficiència de les entitats. Ens
referim a les fusions denominades fredes (sistemes institucionals de protecció, SIP), que permeten mantenir els consells
d'administració actuals i les xarxes d'oficines amb les marques, mentre es creï un holding que consolidi els comptes de

les entitats afectades. Un exemple en aquesta línia d'acció és
el que estan desenvolupant Caja Navarra, Caja Canarias i
Caja Burgos, mitjançant l'entitat denominada Banca Cívica.
El procés continua obert amb la perspectiva d'incorporar
més caixes i no està prevista la sol·licitud de fons públics d'ajuda. No obstant això, en altres casos sembla evident la intervenció necessària del FROB. Nombroses caixes estan en
aquest procés d'integració mitjançant el SIP, entre les quals
hi ha la balear “Sa Nostra”, que s’ajuntarà amb Caja
Granada, Caja Murcia y Caixa Penedès. La intervenció del
FROB en Caja Sur ha constituït un avís seriós quan faltaven
quaranta dies perquè finalitzés el termini concedit per
Brussel·les per acudir als ajuts d'aquest Fons. Curiosament,
algunes entitats, malgrat la urgència de les dates, encara no
havien aclarit com afrontar un futur incert.8

A la recerca dels recursos propis
L'article 33 de l'Estatut de 1933 establia que les caixes haurien de destinar com a mínim un 25 per cent dels seus guanys
líquids a la formació d'unes reserves estatutàries i voluntàries, fins a aconseguir que aquestes reserves assolissin, com a
mínim, el 10 per cent dels saldos creditors. A la pràctica, les
caixes, abans de les reformes de finals dels setanta, van estar
sempre molt per sota del percentatge esmentat (Cuadrado
Roura et al., 1978: 94). El nivell de capitalització de les caixes
en aquell període va ser realment insuficient, fins i tot tenint
en compte la forta aversió al risc que imperava en les seves
operacions. Com va assenyalar Ros Hombravella (1967: 65),
des de 1940 la CECA havia insistit que es donés prioritat a la
consolidació dels recursos propis abans que al finançament
de l'obra social. Durant molts anys el fons de l'obra social va
constituir una part substancial dels recursos propis (encara
que es consideraven llavors reserves especials), amb un
impacte semblant al capital i reserves (vegeu taula 1).

Taula 1. Evolució dels recursos propis de les caixes, 1962-2009

Fons propis (milers d’euros)

Percentatge de fons propis (%)
Fons de l’obra social

Finançament subordinat

Participacions preferents

1962

11.323

97,0

-

-

1975

404.794

32,9

-

-

1980

1.739.371

8,7

-

1985

3.916.844

8,7

-

-

1990

8.465.869

9,8

-

-

1993

11.454.437

8,4

12,3

-

1994

12.599.654

7,9

11,3

-

1995

13.875.368

7,5

10,6

-

1996

15.853.179

7,1

10,3

-

1997

18.203.526

6,6

9,3

-

1998

20.255.548

6,4

12,9

-

1999

22.511.254

6,2

17,8

-

2000

25.103.838

6,0

21,1

-

2001

27.664.240

5,9

27,8

22,2

2002

30.340.200

5,6

32,6

21,3

2003

32.955.892

5,5

36,3

21,0

2004

36.041.092

5,3

39,2

20,7

2005

43.688.352

4,9

41,0

19,3

2006

49.444.416

4,9

45,2

18,6

2007

59.207.096

4,8

41,1

16,3

2008

63.855.968

4,7

50,3

15,3

2009

64.697.996

5,0

64,8

26,5

Fonts: BEBE i CECA

Una vegada iniciat el procés desregularizador, els fons de l'obra social van passar a ocupar un lloc molt secundari (taula
1). De fet, és significativa la política del Banc d'Espanya a
mitjan anys vuitanta. Els recursos aliens de les caixes havien
crescut de manera important i, en aquestes circumstàncies,
l'autoritat monetària va témer per la solvència de les caixes.
Era necessari garantir l'estabilitat financera de les entitats i,
per tant, calia regular la dotació en recursos propis. Per això
es va veure la necessitat de reglamentar les transferències a
l'obra social. Els nous coeficients de garantia exigien a les caixes una dotació major en reserves. Durant bona part de la
dècada es va limitar el finançament a l'obra social de les cai-

xes per reforçar els recursos propis (Maixé-Altés et al., 2003:
323).
En definitiva, en la segona meitat dels vuitanta s'estava introduint el debat sobre la necessitat d'efectuar canvis en la naturalesa jurídica de les caixes per poder obtenir fons addicionals de capital que garantissin la solvència en un marc expansiu del negoci. La Llei 13/1985 va regular el finançament subordinat per afavorir l'accés de les caixes a instruments híbrids
de capital. Poc després, es va autoritzar l'emissió de recursos
propis bàsics mitjançant les quotes participatives (Llei
26/1988), aquestes últimes amb poc èxit a causa de la seva
complexitat reglamentària.9 Les caixes eren molt cautes en tot

8 En tancar aquest article s’acabava de crear una nova SIP integrada per Cajastur, Caja Mediterránea, Caja Extremadura i Caja Cantabria.
9 Les quotes participatives són títols negociables, nominatius i de duració indefinida, emesos per una caixa i que no atorguen drets polítics, però confereixen al titular dret a participar en el repartiment de beneficis.
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allò que pogués afectar la seva forma de propietat. Encara
que aquest últim instrument no conferia drets polítics, es percebia com una possible via de privatització de les entitats
(Pérez Fernández et al., 2007: 137). En conseqüència, a partir de 1998 les caixes van recórrer a les participacions preferents. Aquestes emissions constituïen també recursos propis
bàsics i havien estat molt usats pels bancs espanyols en la
seva expansió a Amèrica Llatina, on s'emetien des de paradisos fiscals. Aquesta darrera circumstància va provocar que el
2002 el Banc d'Espanya advertís 15 caixes sobre els riscs en
què incorrien. De nou es va obrir el debat sobre les quotes
participatives, que segons el parer d'alguns autors, a més de
solucionar el problema dels recursos propis, constituirien
una forma de pressió addicional sobre els gestors de les caixes que en milloraria l'eficiència (vegeu Cals, 2005: 202;
Valero, coord., 2003: 266, 274). En els anys previs a la crisi
es va redoblar la pressió sobre els recursos propis, conseqüència de les dificultats per obtenir-los als mercats a l'engròs, la qual cosa va obligar el legislador a iniciar algunes
reformes. Es va establir un nou règim per a les quotes participatives mitjançant el Reial decret 302/2004, de 20 de febrer,
i la reglamentació de les participacions preferents mitjançant
la disposició addicional segona (Llei 13/1985), introduïda
per la Llei 19/2003, de 4 de juliol.
La taula 1 presenta una visió de llarg termini de l'evolució i
l’estructura dels recursos propis de les caixes. Els fons propis
entre 1962 i 1980 van créixer a preus constants a una taxa
anual acumulativa del 42,6 per cent, encara que l'efecte va
ser reduït, tenint en compte els baixíssims nivells del punt de
partida. A partir d'allà i fins avui, la taxa s'ha reduït aproximadament a la meitat, però els fons propis han crescut substancialment. Al costat del creixement de capital i reserves,
l'instrument híbrid de capital que més ha contribuït a la formació de recursos propis ha estat el finançament subordinat,
que a bon ritme s'ha anat aproximant al seu nivell. No obstant això, les participacions preferents no han acabat d'introduir-se amb decisió i encara disten de proporcionar recursos
propis amb la mateixa intensitat que el finançament subordinat. Aquestes dades reflecteixen la incertesa que envolta el
tema de la capitalització de les caixes, sens dubte l'assignatura pendent de la reforma.
Aquests arguments sembla que advoquen a favor del desenvolupament de l'emissió de quotes participatives per les caixes d'estalvis. Se'n parla amb un caràcter semblant als primary
capital certificates (PCC), emesos per les caixes d'estalvi noruegues, però sense drets polítics. D'aquesta manera, s'afavoriria la posició competitiva de les caixes d'estalvi i es proporcionaria un criteri d'eficiència econòmica per a la seva gestió, a
més d'incorporar una major simetria respecte als bancs.10
D'altra banda, la possible incompatibilitat entre els objectius
de retribució dels intervals de quotes i el caràcter de fundacions sense ànim de lucre de les caixes hauria de quedar superada pel criteri d'eficiència econòmica que aporten les emissions esmentades. El Decret llei 9/2009 sobre reestructuració
bancària ha introduït novetats que afecten els drets de representació en les assemblees de les caixes. Les quotes participatives adquirides pel FROB en processos de reestructuració li
confereixen drets de representació en l'Assemblea General
equivalents al percentatge que les quotes representin sobre el
patrimoni net de la caixa. Aquest dret és excepcional, tan sols
afecta la titularitat del FROB i no és transmissible a posteriors adquirents de les quotes. Malgrat l'excepcionalitat de la
mesura, conceptualment s'ha introduït per primera vegada
l'atribució de drets polítics a aquests títols.

Com assenyala Cuervo (2003), la introducció de nous instruments de capital en l'àmbit de les caixes suposaria, al costat
de factors de capitalització, la implementació d'algun tipus
de valoració de mercat que moderaria la seva gestió. Seria
convenient que tots els instruments assenyalats, inclòs el
deute subordinat, cotitzessin en mercats profunds i amb elevada liquiditat, que poguessin ser indicadors de la disciplina
de mercat i servissin com a avaluació de la gestió dels seus
directius. A més, la seva negociació en mercats transparents
incentivaria l'interès dels inversors.

Qui governa les caixes?
El govern de les caixes històricament mai no va estar regulat
per la legislació general. Fins a la LORCA els òrgans de govern
van estar definits estatutàriament per cada caixa.
L'intervencionisme franquista va minvar la capacitat d'acció
dels seus òrgans de govern, reforçant a la pràctica la figura
del director general. La LORCA, com hem assenyalat, va
posar fi a l'autogovern estatutari d'aquestes entitats i va establir un sistema de representació basat en la pluralitat de
parts interessades. La representació afectava tres òrgans:
l'assemblea general, el consell d'administració i la comissió
de control. Aquest disseny s'ha vist alterat per les legislacions
autonòmiques, que van incrementar substancialment la participació pública, i per la Llei 44/2002, que va reduir aquesta
participació fins a un màxim del 50 per cent. La reducció
esmentada va ser induïda per la regulació europea, que qualifica com a empreses públiques aquelles caixes amb percentatges superiors al 50 per cent de participació de les administracions. Finalment, el Comitè de Supervisió Bancària de
Basilea porta més d'una dècada emetent directrius que
incumbeixen al govern corporatiu dels bancs i a la forma de
dur a terme el seu negoci (vegeu BCBS, 2010).
Els grans col·lectius representats als òrgans de govern són: els
fundadors, un grup molt heterogeni i amb percentatges de
representació molt reduïts; els dipositants, generalment desinformats i amb interessos divergents (participació entre el
25 i el 50 per cent); els empleats amb una participació entre
el 5 i el 15 per cent, amb capacitat d'influència i subjectes a
coalicions interessades, i, finalment, les administracions
públiques, que són crucials pel fet que disposen en molts
casos de representació majoritària.
Les bases teòriques per aproximar-se al problema del govern
de les caixes enclouen una dificultat enorme. Els problemes
d'agència i l'enfocament del “valor per a l'accionista” tenen
un encaix difícil en unes empreses que en manquen. Al contrari, l'enfocament dels stakeholders o de les parts interessades
resulta molt suggeridor, però està mancat de desenvolupament teòric suficient (vegeu Grandori, 2004 i Rajan i
Zingales, 1988 i 2000). Tanmateix, hem d'admetre que l'abundant literatura sobre govern corporatiu pondera cada
vegada més la participació de treballadors, clients i proveïdors en el govern de les organitzacions, al costat del tradicional govern de propietaris i gestors. Aquesta és la definició de
Rajan i Zingales (2000), que entén l'empresa com una xarxa
complexa d'actius i persones mútuament especialitzats. Com
assenyala Vives (2000), probablement en termes de govern
corporatiu s'està derivant conceptualment del “valor per a
l'accionista” a la “societat de parts interessades” (stakeholders). En definitiva, les diferents formes de govern només
suposen una forma d'adaptació als diferents entorns.

10 Basilea també està marcant pautes respecte als diferents instruments de capital i la seva ponderació (BCBS, 2006)

66

Conjuntura econòmica de les Illes Balears

Gràfic 5. Crèdits a les administracions públiques de bancs i caixes, 1962-2009
Percentatge dels crèdits totals concedits per cada tipus d’entitat

Font: BEBE

Ens centrarem singularment en els estudis empírics que emfasitzen els riscs de la politització de les caixes. Alguns treballs
posen en relleu l'existència d'una relació positiva entre el pes
dels representants polítics en les assemblees de les caixes i el
crèdit concedit a les administracions públiques (Muelle i
Maroto, 1999). També hi ha evidència respecte a la influència política i l’assignació del crèdit i del risc i, per tant, entre
la composició del consell d'administració i les decisions cap
a on expandir-se (Illueca et al., 2009b). No obstant això, el
gràfic 5 modera l'argument sobre el pes que el crèdit a les
administracions públiques ha tingut i té en les inversions de
les caixes. Sense negar la seva importància, s'evidencia una
millora relativa de la posició dels bancs en el mercat esmentat. Respecte a les participacions empresarials, s'apunta en
ocasions l'impuls dels governs autònoms, unes vegades per
assegurar la presència als seus territoris de determinats projectes, i altres, donant suport a operacions de salvament.
Com assenyalen Valero, coord. (2003: 166), la gestió del risc
derivat d'aquestes decisions afecta el sistema de stakeholders;
per tant, haurien de ser les parts interessades les que plantegin el debat de fons.
L'estructura actual dels òrgans de govern manté el risc de
politització. D'una banda, les comunitats autònomes, que
tenen competències de supervisió, sembla que en bona lògica econòmica no haurien de tenir competències d'administració. Azofra i Santamaría (2004) subratllen que hi ha un
procés d'apropiació dels drets residuals de decisió i control
per part de la classe política, en nom d'una presumpta democratització del seu govern. Sense entrar a discutir el fons de
l'argument, prudencialment es pot pensar a afavorir l'entrada d'elements que desconcentrin l'estructura actual de parts
interessades. Probablement, seria convenient introduir algun
criteri de mercat en el govern de les caixes i augmentar el
nombre de parts interessades. Respecte al primer aspecte, ja
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hem fet alguna consideració en parlar dels recursos propis.
Respecte a l'augment de les parts interessades, en realitat del
que es tracta és d’alterar l'estructura representativa. Una via
possible seria assimilar al bloc dels fundadors una quota
major, que permetés donar entrada a institucions d'interès
social. Una cosa semblant a aquest criteri és la que s'apunta
en el cas de “La Caixa”, la primera entitat d'estalvi del país, i
en algunes altres entitats que redueixen la participació pública (21 per cent en el cas de “La Caixa”) i ponderen favorablement la presència d'institucions culturals i d'interès social.
“Sa Nostra”, en aquest punt, afavoreix la representació de la
Junta de Patrons, amb el 16 per cent. No obstant això les
administracions públiques en detenen el 40 per cent.
Tanmateix, la representació majoritària d'aquest percentatge
és municipal (memòries de les entitats).
En conclusió, el bon govern de les caixes exigeix, més enllà de
la representació en els òrgans de govern, una política d'informació i transparència convincent. Aquest tema és substancial, perquè el Consell d'Administració i l'Assemblea exerceixen un control feble sobre els directius i, per ara, no hi ha
separació entre la presidència del Consell i el màxim executiu,
el director general (Cuervo, 2003).
El problema de la reforma és que els canvis s'havien d'haver
fet quan no hi havia traves d'eficiència i solvència.
Desgraciadament, la reforma sembla que serà empresa en
una conjuntura poc favorable. En definitiva, en els últims
quinze anys el debat entorn del govern de les caixes és immers
en la vigent discussió sobre el govern de les empreses en general. La publicació en 1992 de l'Informe Cadbury sobre govern
corporatiu i, poc després a Espanya, el Codi Olivencia de
1998, van obrir el debat sobre els òrgans de govern de les
empreses. Aquest debat es va veure estimulat pels successius
escàndols que van afectar companyies com Enron,
WorldCom i Artur Andersen, entre d'altres (a Espanya, la
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fallida de la financera Gescartera). En conseqüència, reguladors, supervisors i governs estan tractant amb molta cura
aquestes problemàtiques per les seves fortes implicacions
polítiques, econòmiques i socials. L'experiència espanyola
demostra que la bretxa entre els resultats econòmics i l'eficàcia del govern corporatiu de les caixes exigeix una reforma
substancial d'aquest últim. No obstant això, el sistema ofereix perspectives de futur. Els reguladors i les entitats en el seu
conjunt han d'aprofundir en el desenvolupament de la transparència i en la implementació d'uns òrgans independents,
actius i competents. Una problemàtica que no solament
afecta les caixes, sinó que és comuna en totes les empreses i
es troba al cor del debat sobre el govern corporatiu actual.11

Reflexions finals
Les caixes, molt prest i amb més ímpetu que les seves homòlogues europees, van iniciar un procés de diversificació que,
sense perdre el seu perfil social, va accentuar la seva activitat
financera. No va ser sorprenent, per tant, la decisió del legislador quan les va homologar als bancs comercials en els anys
vuitanta. Tanmateix, el fort procés de desintermediació que
es va produir en el conjunt dels sistemes bancaris occidentals
i la globalització han col·locat les caixes en una tessitura molt
especial. Han guanyat quota de mercat des de tots els punts
de vista, disposen d’uns equips de gestors líders en molts
casos i han desenvolupat amb indubtable encert estratègies
col·laboradores molt competitives a través de la CECA
(Comín, 2007 i Bátiz-Lazo i Maixé-Altés, 2010). No obstant
això, aquesta forta expansió ha deixat en descobert sonores
manques que les afecten com a institucions que han de competir en el mercat i que han de ser tan eficients com qualsevol altra.
Els problemes des del nostre punt de vista es poden reduir a
dos aspectes: recursos propis i govern corporatiu. Ambdós
estan íntimament lligats: caldria dotar les caixes de noves vies
de finançament permanent i caldria introduir factors de discriminació de mercat que disciplinessin els seus executius. Si
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Notes i abreviatures. Agraïments
Notes i abreviatures
Notes:
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. Degut a la segona revisió de la Classificació Nacional d’activitats algunes
dades no són comparables en termes interanuals.
La Conselleria d’Economia i Hisenda no es responsabilitza de les opinions expressades en el monogràfic de la secció IV, les quals
corresponen als autors.
Data de tancament: 23 de juny de 2010
Abreviatures:
T tt-k (%): Variació interanual de la component tendència-cicle calculat segons el programa Tramo-Seats.
n. d. No disponible.
AP: Administració Pública.
ISFLSL: Institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars
MUFACE: Mutualitat general de funcionaris.
ISFAS: Institut Social de les Forces Armades
DGE: Direcció General d’Economia.

Agraïments

Altres Fonts emprades

AENA – Aeroport d’Eivissa.
AENA – Aeroport de Maó.
AENA – Aeroport de Palma.
APB: Autoritat Portuària de les Balears. Ministeri de Foment.
ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automòviles
y Camiones
Ports de Balears.
COAIB: Col·legi Ofi cial d’Arquitectes de Balears.
CITTIB-INESTUR, Conselleria de Turisme.
CLH: Compañía Logística de Hidrocarburos. Palma.
Conselleria d’Agricultura i pesca.
Consorci de Residus Urbans i Energia. Consell de Menorca
Departament de medi ambient. Consell d’Eivissa
Direcció General d’Aviació Civil, Ministeri de Foment.
DGT: Direcció General de Trànsit, Ministeri d’Interior.
Direcció Insular de Residus, Consell de Mallorca
EMT: Empresa Municipal de Transports
Euro6000
Gesa-Endesa.
INE: Institut Nacional d’Estadística.
Oficemen: Agrupación de Fabricantes de Cemento de
Espanya.
REE: Red Eléctrica de España
Servired
Sistema 4B
SOIB: Servei d’Ocupació de les Illes Balears, Conselleria de
Treball i Formació
TGSS: Tesoreria General de la Seguritat Social.

BCE: Banc Central Europeu.
BE: Banc de Espanya.
BEA (US Department of Commerce)
Comissió Europea
Consell Superior de Cambres de Comerç d'Espanya.
DESTATIS: Statistics Bundesamt Deutschland
Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental.
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.
EBF: European Banking Federation
EIA: US Energy Information Administration
EUROSTAT.
EUROSTAT. Comissió Europea
FMI: Fons Monetari Internacional.
HM Treasury (United Kingdom)
IET: Institut d’Estudis Turístics.
INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques (França)
Institut Nacional d’Estadística de Portugal.
Mercapalma: Mercados Centrales de Abastecimiento de
Palma de Mallorca, S.A
MIC: Ministry of internal Affairs and Communication
(Japan)- Statistics Bureau
Ministeri d’Economia i Hisenda.
Ministeri de Foment.
Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç.
Ministeri de l’Habitatge.
Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marino
Ministeri de Treball i Immigració.
National Bureau of Statistics of CHINA
OCDE
Servei estadístic nacional de Malta.
Servei estadístic Nacional de Tunísia,
Servei estadístic Nacional de Turquia.
Servei estadístic Nacional de Xipre.
Servei estadístic nacional del Marroc.
Sociedad de Tasación, S.A.
TINSA.
UK Statistics Authority (United Kingdom)

Persones
Antoni M. Grau Jofre (Direcció General de Pesca)
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