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UNA CINQUENA PART DEL VALOR AFEGIT GENERAT A LES BALEARS  
ES RECOLZA EN LA MAR 

 

impulsar la competitivitat global sostenible de les illes  
 

PALMA · economia blava generen a les Balears un valor afegit de 5.124,35 

afegit (18,6%) i la massa laboral total (17,6%), mentre que concentren 

blava ó desplegada recentment amb el suport, 
actor impulsor, de la Fundació Marilles. Ambdues entitats han destacat la necessitat de 

formular noves propostes estratègiques, tant a nivell empresarial com de política pública, capaces 

 
 

Per aquest motiu, han compartit coneixement i experiència per avançar en el desenvolupament de nous 

recursos de vigilància estratègica que permeten aproximar 
performance de les activitats que, segons la Comissió Europea, mantenen una relació directa o indirecta 

«obrir 

noves 
».  

 
El valor afegit brut vinculat a Balears VAB 

 
%Ec. 
blava 

%Total 
Balears 

Recursos marins Recursos marins vius 92,56 1,8% 0,3% 
Recursos minerals i energia 31,40 0,6% 0,1% 

Navegació i transport Labors portuàries 84,38 1,6% 0,3% 
s 162,75 3,2% 0,6% 

Transport marítim 111,54 2,2% 0,4% 
Oci i turisme Turisme de costa · Allotjament 3.555,25 69,4% 12,9% 

 1.117,98 21,8% 4,1% 
 5.124,35 100,0% 18,6% 

 
El bagatge productiu de les illes  especialització 
turística  

turisme de costa 

, la construcció i reparació 

marins vius, rel

la mar (1,8%).  
 

i|meeting que, sota el 

títol  ha reunit a la Cambra de Comerç de 

el potencial competitiu que deriva de posar en valor el medi marí a les illes. En aquest sentit, Aniol Esteban, 

director de la Fundació Marilles, ha destacat en el transcurs de la seva intervenció que «un medi marí en 
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costanera, amb les seves platges, aigües netes i fons marins, és el pilar de moltes activitats econòmiques. 

a la conservació de la mar balear».  
 

 
avui, atresora una notable capacitat de reinversió 

 

Antoni Riera, ha manifestat que «les empreses que ope

presenten, actualment, una situació favorable per a la reinversió, perquè asseguren la rendibilitat dels 

seus actius i garanteixen la seva capacitat de resposta enfront de les fonts externes de capital». Segons 
es detalla en un nou número de la publicació i|producció, la gestió economicofinancera de les empreses 

competitivitat global sostenible es recolza en un aprofitament dels 

recursos disponibles superior a la mitjana regional, tal com demostren les ràtios de productivitat del capital 
(112,6%, respecte mitjana regional) i del treball (111,6%, respecte mitjana regional). Amb aquests 

paràmetres, el retorn de la inversió, xifrat en un 18,4% supera en més de tres punts percentuals la mitjana 

vs 

(16,2% vs 10,4%, mitjana regional).  

 

esta qüestió, Iago Negueruela, conseller de 

Model Econòmic, Turis manifest 
«l economia blava és una de les deu indústries emergents amb un major potencial de creixement a mitjà 

i llarg termini», de manera que «cal aprofitar aquest potencial de creació de riquesa com un dels eixos 

tractors en el full de ruta de la nostra comunitat». 
 

IMPULSA BALEARS facilitat la presa de decisions als actors regionals difonent, avui, a través de la 

i|newsletter, núm. 24, un nou itinerari estratègic amb nous recursos, els quals estan disponibles a 
www.impulsabalears.org. 

 
 
Sobre IMPULSA BALEARS 
IMPULSA BALEARS és una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que treballa per facilitar la presa de decisions 

ió productiva amb un impacte significatiu sobre la 
competitivitat global de les Balears. Com a fundació reconeix al conjunt de la societat balear com a principal beneficiari de la labor 
que desenvolupa de manera rigorosa, sistemàtica i independent dels condicionants específics de les institucions públiques i privades 
que la recolzen. Consulteu-ne el patronat a http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat 

Sobre Fundació MARILLES 
MARILLES és una fundació privada sense ànim de lucre que treballa per convertir les Balears en un exemple mundial de conservació 
de la mar, motiu pel qual finança projectes que actuen en aquesta direcció. Així mateix, treballa per liderar el diàleg entre actors locals 

iar el 
progrés econòmic amb un grau de conservació del medi marí excel·lent. Per a més informació, accediu a  http://www.marilles.org      
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