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1. 1. 1. 1. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    

1.11.11.11.1    IIIINSULARITAT A LA NSULARITAT A LA NSULARITAT A LA NSULARITAT A LA UEUEUEUE    

1. La insularitat és el nexe d’unió, la característica comuna de/a totes les illes, independentment de la mida, la 
població i el nivell de desenvolupament1. A part de l’obvietat d’aquesta afirmació, no hi ha una única 
definició per a les illes. De fet, la UE, amb finalitats estadístiques i de desenvolupament de polítiques, ha 
elaborat la seva pròpia definició d’allò que constitueix una illa. Segons una definició inicial de 
l’EUROSTAT2, una illa era un tros de terra amb les característiques específiques següents: 

• Una població resident de 50 persones com a mínim; 

• Una superfície d’almenys 1 km2; 

• Una distància mínima d’1 km del territori continental; 

• Absència de connexió fixa (pont, túnel, dic) amb el continent; 

• L’illa no serà la capital de cap Estat Membre.  

2. Aquesta definició, utilitzada posteriorment per DG REGIO, deixava exclosos diversos territoris insulars 
petits, però també illes amb una capital nacional. Dins de l’EU-15, l’impacte era l’exclusió d’Irlanda i del 
Regne Unit. No obstant això, amb l’adhesió de Xipre i Malta el 2004, aquesta definició va haver de ser 
modificada en el marc de la Política de Cohesió a “estats membres insulars sota el Fons de Cohesió i altres 
illes excepte aquelles que hi tinguin situada la capital d’un estat membre o tinguin una connexió fixa amb el 
continent”, per la qual cosa es van incorporar els dos estats insulars3.  

3. Amb el cinquè Informe sobre la Cohesió, la metodologia es va simplificar i les regions insulars són regions 
NUTS 3 totalment cobertes per illes. Les condicions referents a la capitalitat de l’estat a l’illa i als requisits 
del Fons de Cohesió van ser ambdues descartades4. Les regions insulars NUTS 3 poden correspondre a una 
única illa, poden estar formades per diverses illes o poden formar part d’una illa més gran que contengui 
diverses regions NUTS 3. 

4. A part de la dificultat de trobar una definició comuna, normalment es considera que les illes han de fer front 
a desafiaments específics que poden obstaculitzar el seu rendiment econòmic. De fet, hi ha un gran volum 
de bibliografia general i acadèmica sobre els efectes i l’impacte de la insularitat en el rendiment econòmic. 
La major part d’aquesta bibliografia coincideix a assenyalar la dimensió reduïda, la llunyania i la 
vulnerabilitat com a aspectes inherents a la insularitat:  

• UUUUna dimensió reduïdana dimensió reduïdana dimensió reduïdana dimensió reduïda té com a resultat un mercat interior limitat amb una baixa demanda 
interna i, per tant, condueix a una producció inferior a les escales mínimes d’eficiència. Com 
a resultat, els preus d’entrada en els processos de producció solen ser més elevats. El 
mercat interior reduït també pot obstaculitzar la investigació i el desenvolupament i 
l’aparició de sectors de creixement ràpid.  

• La llunyaniaLa llunyaniaLa llunyaniaLa llunyania es tradueix en dificultats relacionades amb el transport i la comunicació. Les 
illes es veuen obligades a utilitzar el transport aeri i marítim, la qual cosa repercuteix en el 
trasllat de la població i les mercaderies.     

• La vulnerabilitat, La vulnerabilitat, La vulnerabilitat, La vulnerabilitat, que significa una major exposició de les illes als impactes econòmics i 
ambientals exògens. Les illes estan particularment exposades a l’impacte del canvi climàtic. 
A més, la monoactivitat (normalment en turisme) i el fet de dependre d’un número limitat 

                                                 
1 ESPON (2011) Atlas of European Islands, EUROISLANDS project. 

2 EUROSTAT (1994) Portrait of the Islands. Luxembourg, Publications Office of the European Union. 

3 MONFOORT, P. (2009) Territories with Specific Geographical Features, Working Paper 02/2009, Brussels, DG REGIO.  

4 EUROSTAT website. Regional Typologies Review  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Regional_typologies_overview 
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d’exportacions, així com dependre d’importacions estratègiques, fa que les illes siguin més 
vulnerables5.     

 
Mapa Mapa Mapa Mapa 1111. Illes de la UE i tipologia segons la població. Illes de la UE i tipologia segons la població. Illes de la UE i tipologia segons la població. Illes de la UE i tipologia segons la població    

 
Font: Mapa extret d’EUROSAT 

5. Per tant, la percepció tradicional és que les illes tenen algun tipus de desavantatges inherents quan es 
comparen amb altres economies no insulars. Aquesta percepció ha quedat palesa en la visió que té la UE 
de la insularitat com un obstacle geogràfic que requereix una actuació política. La UE no és l’únic agent 
polític amb aquesta visió. Les Nacions Unides també reconeixen una categoria de petits estats insulars en 
desenvolupament (PEID) i molts països han desenvolupat polítiques específiques per a les seves illes6. Per 
altra banda, la insularitat, igual que altres especificitats geogràfiques, es pot considerar un actiu, en lloc 
d’un desavantatge, que porti un gran potencial de creixement. De fet, la visió de la insularitat com un 
desavantatge es podria entendre com el resultat de no explotar les oportunitats existents7 degut a una 
mancança de polítiques adequades que tinguin en compte la insularitat.  

6. La UE ha reconegut l’existència de desavantatges estructurals permanents en el desenvolupament de les 
illes a causa de les seves característiques geogràfiques específiques. L’article 158 del Tractat d’Amsterdam 

                                                 
5 DEIDDA, M. (2014) Insularity and Economic Development: A Survey. Working Paper 2014/7, Centro Ricerche Economiche Nord Sud. 

6 AMSTRONG, H. W and READ (2004). The Economic Performance of Small States and Islands: The Importance of Geography, paper presented at 
Island of the world VIII International Conference “Changing Islands – Changing Worlds”1-7 November, Kinmen Island (Quemoy), Taiwan.  
7 ESPON (2012). GEOSPECS Project: European Persepctives on Specific Types of Territories.   
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i la Declaració núm. 30 en els seus annexos va reconèixer que les regions insulars pateixen desavantatges 
estructurals que obstaculitzen de manera permanent el seu desenvolupament i, com a conseqüència, va 
exigir mesures específiques en benefici d’aquestes regions per ajudar-les a integrar-se millor en el mercat 
intern. Posteriorment, el Tractat de Funcionament de la Unió Europea reforça aquestes disposicions amb la 
inclusió de la cohesió territorial com un dels seus objectius. L’Article 174 manifesta que “s’hauria de posar 
especial atenció a les zones rurals, a les zones afectades per la transició industrial i a les regions que 
pateixen impediments naturals o demogràfic greus, com les regions més septentrionals amb escassa densitat 
de població i les regions insulars, transfrontereres i muntanyoses”.  

7. Però al mateix temps, les illes, per les seves característiques geogràfiques específiques, també tenen 
potencial per al creixement i actius importants, com ara un patrimoni natural i cultural únic amb les 
precondicions adequades per a la indústria turística. La consideració d’aquests actius o avantatges 
inherents ha portat un canvi de terminologia i d’èmfasi. Mentre que els textos legals parlen de 
“desavantatges estructurals”, hi ha hagut un canvi cap a “característiques geogràfiques específiques”8. El 
Llibre Verd del 2008 sobre Cohesió Territorial de la Comissió Europea reflecteix aquesta perspectiva 
diferent quan parla sobre “convertir la diversitat territorial en una fortalesa”. Per tant, suggereix que les 
especificitats geogràfiques poden representar una oportunitat per als territoris afectats i per a la UE en 
conjunt9. 

8. Qualsevol plantejament polític per superar les limitacions de les illes i explotar els seus actius està formulat 
en l’estratègia global de la UE. En l’actualitat, la UE ha confiat la seva competitivitat al compliment de 
l’estratègia Europa 2020 per un creixement intel·ligent, integrador i sostenible. Per tal d’assolir els objectius 
de l’estratègia, però, s’han d’identificar el potencial i els avantatges i desavantatges específics de cada 
territori. Hi ha grans diferències en les oportunitats i reptes de cada una de les regions europees en el 
context de la recessió econòmica. Un plantejament territorial seria d’utilitat a l’hora de definir les accions 
específiques que s’han de prendre per garantir la implementació satisfactòria de l’Europa 2020 en els 
diversos territoris i regions de la UE. Per tant, la implementació satisfactòria de l’estratègia Europa 2020 ha 
de superar les clares diferències territorials que existeixen en la UE.  

9. No obstant això, fins ara els desafiaments als quals fan front les illes europees per tal d’assolir un 
creixement intel·ligent, integrador i sostenible no queden ben reflectides en les polítiques de la UE. 
L’aproximació a les qüestions insulars ha estat incremental, però encara roman fragmentada 10  i es 
considera insuficient per a abordar les dificultats de desenvolupament de les illes i per explotar les seves 
avantatges. Fins avui, molt poques mesures concretes de la UE han tingut com a objectiu donar suport a les 
illes. Diverses regions insulars, Estats Membres i també institucions europees (inclosos el Parlament 
Europeu, el Comitè de les Regions o el Comitè Econòmic i Social), entre d’altres parts implicades, han 
reclamat un enfocament integrat de les illes europees i una dimensió insular en les polítiques de la UE11.  

10. Consegüentment, hi ha un consens generalitzat sobre les afirmacions següents: 

• La insularitat és una condició geogràfica. És una característica permanent que afecta la 
capacitat de les illes de progressar cap a un creixement intel·ligent, integrador i sostenible. 

• Unes intervencions polítiques adequades poden no només mitigar els efectes de la 
insularitat, sinó també transformar-la en un actiu que desemboqui en un gran potencial de 
creixement. 

• Tot i les diferències entre illes, són necessàries mesures polítiques adaptades a les 
necessitats. Les característiques insulars, com unes dimensions reduïdes, la llunyania i la 
vulnerabilitat, no sempre són compatibles amb els principis de desenvolupament i cohesió 
del principal model de desenvolupament que promou la UE.  

                                                 
8 ADE (2012) Study on the Relevance and effectiveness of ERDF and Cohesion Fund support to Regions with Specific Geographical Features – Islands, 
Mountainous and Sparsely Populated Areas, Analysis for Economic Decisions, February.  
9 European Commission (2008). Green Paper on Territorial Cohesion.  

10 MONCADA, S. et al. (2010) From Incremental to Comprehensive: Towards Island-Friendly European Union Policymaking. Islands Studies Journal, Vol. 
5, No. 1.  

11 Vegeu EUROPEAN PARLIAMENT RESEARCH SERVICE (2016) Islands of the EU: Taking Account of their specific needs in EU Policy, per a una visió de 
les accions principals de les institucions de la UE envers les illes.  
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11. Com a conseqüència, és necessari conèixer amb més profunditat els punts forts i els punts febles de les illes 
per formular i desenvolupar polítiques efectives i es demanen proves i informació comparable i 
comprensible des d’una perspectiva europea per als territoris insulars. 

    

    

1.2.1.2.1.2.1.2.    CCCCONTINGUT I ABAST DE ONTINGUT I ABAST DE ONTINGUT I ABAST DE ONTINGUT I ABAST DE LLLL’’’’ESTUDIESTUDIESTUDIESTUDI    

12. El desenvolupament sostenible a les illes de la Mediterrània no es pot basar només en les activitats 
existents i els recursos reconeguts sense fer-hi cap canvi. Els processos de desenvolupament són dinàmics i 
la sostenibilitat requereix que es revelin i s’utilitzin recursos nous. El repte per a les illes és explotar 
l’entorn mundial, en constant evolució, i fer ús de les característiques de la insularitat com a avantatges més 
que desavantatges.  

13. Per tant, és essencial identificar els punts forts i els punts febles de les illes de la Mediterrània per 
identificar i avaluar les opcions de futures polítiques destinades a abordar les desavantatges de 
desenvolupament i a explotar les avantatges que es deriven de les seves característiques geogràfiques 
particulars. En concret, és necessari identificar, per una banda, els camps i les àrees en què s’ha aconseguit 
un progrés eficaç i, per altra banda, els factors que provoquen retards i dificultats i que, per tant, han de 
ser abordats amb intervencions polítiques eficaces. Per consegüent, un diagnòstic basat en indicadors de 
context és essencial i coherent amb l’objectiu d’introduir estratègies de desenvolupament perfeccionades 
en el futur.  

14. Amb la finalitat d’atendre aquesta necessitat, l’objectiu principal d’aquest estudi és proporcionar una base 
rigorosa per analitzar les disparitats regionals i avaluar les oportunitats i reptes als quals s’enfronten les 
illes de la Mediterrània per tal de permetre/afavorir millors polítiques públiques en general i, més 
particularment, una futura política regional i cooperació territorial de la UE que tingui en compte les 
especificitats d’aquestes illes.  

15. Com ja s’ha esmentat anteriorment, Europa 2020 és l’estratègia de creixement de la UE. Aquesta estratègia 
pretén que Europa surti enfortida de la crisi i proposa tres prioritats principals, que són el creixement 
intel·ligent, integrador i sostenible. Per descomptat, les noves solucions polítiques haurien de seguir 
aquesta direcció quan s’abordi la situació concreta de les illes de la Mediterrània. Així doncs, aquest 
estudi presentarà la situació de les illes de la Mediterrània en les tres dimensions de l’estratègia Europa 
2020 a través de la descripció de la seva situació actual i dels principals reptes als quals s’enfronten. Com a 
resultat, l’estudi se centrarà en la situació a les illes de la Mediterrània en termes de creixement intel·ligent, 
integrador i sostenible.  

16. Atès que les illes europees i també les de la Mediterrània es troben en diverses escales administratives i 
que normalment hi ha una manca de dades estadístiques harmonitzades, l’estudi s’ha centrat en les unitats 
estadístiques de les NUTS 2 constituïdes íntegrament per territoris insulars. Òbviament, els dos Estats 
Membres insulars de la Mediterrània que són Estats Membres no presenten cap problema de disponibilitat 
de dades i també s’inclouen en l’estudi. Per tant, s’analitzen els següents territoris insulars: 

• Illes Balears 

• Corse (Còrsega) 

• Sicilia (Sicília)  

• Sardegna (Sardenya) 

• Malta 

• Notio Aigaio (Egeu Meridional), que inclou els arxipèlags de les Cíclades i del Dodecanès. 

• Voreio Aigaio (Egeu Septentrional), que inclou les illes del nord-est del mar Egeu grec 
excepte Samotràcia. 

• Ionian Nisia (Illes Jòniques) 
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• Kriti (Creta) 

• Cyprus (Xipre)  

17. Per descomptat, hi ha altres illes a la Mediterrània que queden fora de l'estudi, sobretot en el cas de les 
illes gregues. No obstant això, aquestes illes s’inclouen en les seves unitats estadístiques (NUTS 2), 
juntament amb les regions continentals. En conseqüència, la inclusió d’aquestes regions que comparteixen 
regions insulars i no insulars hauria qüestionat la validesa de les dades i les conclusions de l’estudi. Baixar 
un nivell fins al nivell NUTS 3 podria haver solucionat la situació i hauria estat més coherent amb la 
definició actual d’illes de l’EUROSTAT. Però aquesta possibilitat es va descartar per la manca de dades 
rellevants en aquest nivell estadístic per als aspectes i àrees principals que s’estudien. 

    

    

1.31.31.31.3    UUUUNA METODOLOGIA PER ANA METODOLOGIA PER ANA METODOLOGIA PER ANA METODOLOGIA PER AVALUAR ELS RESULTATSVALUAR ELS RESULTATSVALUAR ELS RESULTATSVALUAR ELS RESULTATS DE LES ILLES DE LA  DE LES ILLES DE LA  DE LES ILLES DE LA  DE LES ILLES DE LA MMMMEDITERRÀNIA EN EL COEDITERRÀNIA EN EL COEDITERRÀNIA EN EL COEDITERRÀNIA EN EL CONTEXT DE LNTEXT DE LNTEXT DE LNTEXT DE L’’’’ESTRATÈGIA ESTRATÈGIA ESTRATÈGIA ESTRATÈGIA 

EEEEUROPA UROPA UROPA UROPA 2020202020202020    

1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. Introducció al contingut i els objectius de l’estratègia Europa 2020.Introducció al contingut i els objectius de l’estratègia Europa 2020.Introducció al contingut i els objectius de l’estratègia Europa 2020.Introducció al contingut i els objectius de l’estratègia Europa 2020.    

18. Al 2010 la Comissió Europea va llançar l’estratègia Europa 2020 com un mitjà per centrar la Unió Europea i 
els Estats Membres en la important tasca de millorar la competitivitat de la UE. Segons l’estratègia, 
l’objectiu és transformar la UE en una economia intel·ligent, sostenible i integradora, amb alts nivells 
d’ocupació, productivitat i cohesió social.  

19. Europa 2020 proposa: 

• Creixement intel·ligentCreixement intel·ligentCreixement intel·ligentCreixement intel·ligent: desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la 
innovació.  

• Creixement sostenibleCreixement sostenibleCreixement sostenibleCreixement sostenible: promoció d’una economia que faci un ús més eficaç dels recursos, 
que sigui més verda i competitiva.  

• Creixement integradorCreixement integradorCreixement integradorCreixement integrador: foment d’una economia amb un alt nivell d’ocupació que tingui 
cohesió social i territorial.  

20. L’estratègia a més identifica set iniciatives emblemàtiques que la UE hauria de prendre per impulsar el 
creixement i l’ocupació:  

1. Una política industrial per a l’era de la globalitzacióUna política industrial per a l’era de la globalitzacióUna política industrial per a l’era de la globalitzacióUna política industrial per a l’era de la globalització: millorar l’entorn empresarial, especialment per 
les PIMES, i donar suport al desenvolupament d’una base industrial forta i sostenible, capaç de 
competir a nivell mundial.  

2. Una agenda digital per EuropaUna agenda digital per EuropaUna agenda digital per EuropaUna agenda digital per Europa: accelerar el desplegament d'Internet a alta velocitat i beneficiar-se 
d’un mercat digital únic per les famílies i empreses. 

3. Unió per la innovacióUnió per la innovacióUnió per la innovacióUnió per la innovació: millorar les condicions generals i l’accés al finançament per la investigació i 
garantir que les idees innovadores es puguin convertir en productes i serveis que generin creixement 
i ocupació. 

4. Joventut en movimentJoventut en movimentJoventut en movimentJoventut en moviment: millorar els resultats dels sistemes educatius i facilitar l’entrada dels joves en 
el mercat laboral. 

5. Agenda de noves qualificacions i treballsAgenda de noves qualificacions i treballsAgenda de noves qualificacions i treballsAgenda de noves qualificacions i treballs: modernitzar els mercats laborals i potenciar l’autonomia 
de les persones mitjançant el desenvolupament de qualificacions durant la seva vida per tal 
d’augmentar la participació laboral i adequar millor l’oferta i la demanda laboral, en particular 
mitjançant la mobilitat laboral. 

6. Plataforma europea contra la pobresaPlataforma europea contra la pobresaPlataforma europea contra la pobresaPlataforma europea contra la pobresa: garantir la cohesió social i territorial de tal forma que els 
beneficis del creixement i l’ocupació siguin àmpliament compartits i les persones que sofreixen 
pobresa i exclusió social puguin viure dignament i formar part activa en la societat.  



 
 

LES ILLES DE LA MEDITERRÀNIA I L'ESTRATÈGIA EUROPA 2020 

 16  

7. Una Europa que utilitzi eficaçment els recursosUna Europa que utilitzi eficaçment els recursosUna Europa que utilitzi eficaçment els recursosUna Europa que utilitzi eficaçment els recursos: ajudar a deslligar creixement econòmic i utilització 
dels recursos, recolzar el canvi cap una economia amb baixes emissions de carboni, incrementar l’ús 
de fonts d’energia renovables, modernitzar el sector del transport i promoure l’eficàcia energètica. 

21. A més, s’han acordat cinc objectius principals que la UE ha d’assolir abans de finals de 2020. Aquests 
objectius cobreixen l’ocupació; la investigació i el desenvolupament; clima/energia; educació; inclusió 
social i reducció de la pobresa.  

• El 75 % de la població amb edats compreses entre els 20 i els 64 anys hauria d’estar 
ocupada. 

• El 3% del PIB de la UE s’hauria d’invertir en R+D.  

• S’hauria d’assolir l’objectiu “20/20/20” en matèria de clima i energia (inclou un increment 
del 30% de la reducció d’emissions si es donen les condicions per fer-ho).  

• El percentatge d’abandonament escolar hauria de ser inferior al 10% i si més no un 40% de 
la generació més jove hauria de tenir estudis superiors acabats.  

• El risc de pobresa hauria d’amenaçar 20 milions de persones menys.  

 

1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2. Una metodologia per avaluar els resultats de les illes de la MediterràniaUna metodologia per avaluar els resultats de les illes de la MediterràniaUna metodologia per avaluar els resultats de les illes de la MediterràniaUna metodologia per avaluar els resultats de les illes de la Mediterrània    

22. Els esforços de la UE per mesurar el progrés a l’Europa 2020 mitjançant els cinc indicadors principals són 
adequats per donar una imatge de la situació però no són considerats suficients per avaluar en detall els 
resultats de les illes de la Mediterrània en termes d’un creixement intel·ligent, integrador i sostenible. La 
senzillesa dels cinc objectius es deguda als criticismes de la estratègia Lisboa que va precedir a l’Europa 
2020. Es considerava que aquest antecedent era massa complicat i difícil d’avaluar. Per això, centrar-se en 
els cinc objectius de l’Europa 2020 supera aquest punt feble identificat.  

23. Aquests objectius principals de l’Europa 2020 són útils per compondre la situació general i per oferir a la 
UE una bona eina de comunicació. No obstant això, algunes àrees importants no es tenen en consideració 
quan només es prenen els cinc objectius principals. Igualment, les àrees cobertes per aquests cinc 
indicadors són suficientment complexes per necessitar més aportacions i indicadors per tal d’obtenir una 
imatge autèntica de la situació real de les illes de la Mediterrània.  

24. Per això, per tal d’obtenir una imatge millor de la situació de les illes de la Mediterrània, la seva 
competitivitat així com el seu progrés en el sector del creixement intel·ligent, integrador i sostenible, 
aquest estudi té en compte les set àrees de l’estratègia que es desenvolupen arrel de les iniciatives 
d’Europa 2020. Indicadors importants i disponibles s’utilitzen per avaluar la situació i el progrés de les illes 
de la Mediterrània en cada una de les set àrees i les compara amb els països de les illes i amb la UE en el 
seu conjunt.  

25. Aquest enfocament es basa en els esforços del Fòrum Econòmic Mundial (FEM) per avaluar la 
competitivitat de la UE en el seu “Informe de Competitivitat Europa 2020”12. Les set àrees són les mateixes 
utilitzades a l’informe, però els indicadors i la metodologia es diferencien, bàsicament a causa del fet que 
la majoria de les dades utilitzades pel FEM no està disponible directament o no és comparable amb les 
regions de la UE. L’informe del FEM es refereix únicament als Estats membres i la seva informació prové 
d’indicadors que no estan disponibles per a les regions o provenen d’una enquesta dirigida específicament 
per a l’informe. Per tant, aquest estudi pren les set àrees d’Europa 2020 que s’utilitzen en l’informe del FEM 
però utilitza indicadors que són comparables i disponibles a nivell regional per tal d’avaluar el progrés de 
les illes de la Mediterrània de la UE en l’àmbit del creixement intel·ligent, integrador i sostenible. 

26. Com a resultat, s’ha desenvolupat un conjunt d’indicadors per tal de discutir el progrés de les illes cap a un 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador. La llista es basa en l’estructura de l’estratègia Europa 2020 i 
de la disponibilitat de dades harmonitzades i comparables. Els indicadors s’han quantificat amb dades que 

                                                 
12 WORLD ECONOMIC FORUM (2014). The Europe 2020 Competitiveness Report. Building a More Competitive Europe.   
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es recopilen principalment de les bases de dades internacionals com les d’EUROSTAT i l’Agència Europea 
de Medi Ambient (AEMA). No obstant això, en alguns casos, la cobertura no era satisfactòria i va haver 
de ser complementada amb dades dels serveis estadístics de les illes o les bases de dades dels seus Estats 
Membres. Això però es va evitar al màxim per tal d'evitar problemes de comparabilitat.  

 
TaulaTaulaTaulaTaula    1111. . . . Àrees d’anàlisi i indicadors utilitzats per l’estudi.Àrees d’anàlisi i indicadors utilitzats per l’estudi.Àrees d’anàlisi i indicadors utilitzats per l’estudi.Àrees d’anàlisi i indicadors utilitzats per l’estudi.    

PRIORITAT PRIORITAT PRIORITAT PRIORITAT 
EUROPA 2020EUROPA 2020EUROPA 2020EUROPA 2020    

ÀREESÀREESÀREESÀREES    
INDICADORS PRINCIPALS INDICADORS PRINCIPALS INDICADORS PRINCIPALS INDICADORS PRINCIPALS 

DEL H2020DEL H2020DEL H2020DEL H2020    INDICADORS UTILITZATS EN AQUEST ESTUDI DE LES ILLESINDICADORS UTILITZATS EN AQUEST ESTUDI DE LES ILLESINDICADORS UTILITZATS EN AQUEST ESTUDI DE LES ILLESINDICADORS UTILITZATS EN AQUEST ESTUDI DE LES ILLES    

ENTORN 
EMPRESARIAL 

Cap 

• Concentració de l'activitat econòmica: 
• Valor afegit brut a preus bàsics per activitats de la 

CNAE (% del total d’activitats de la CNAE) 
• Proporció de l’ocupació en activitats relacionades amb 

el turisme CNAE (2013) 
• Concentració regional empresarial 
• (%, percentatge acumulatiu de les cinc activitats més 

importants (divisions de la CNAE) en l’ocupació 
regional empresarial no financera) 

AGENDA DIGITAL Cap 

• % de les llars amb una connexió de banda ampla  
• % de les persones que mai han accedit a Internet 
• % de persones que van accedir a Internet, de mitjana, 

almenys una vegada cada setmana 
• % de les persones que utilitzen Internet per a 

comunicacions amb les autoritats públiques 

INNOVACIÓ 

Inversió en R+D 
 

El 3% del PIB de la UE 
s’hauria d’invertir en R+D 

• Despesa interior bruta en R+D (% del PIB) 
• Canvis en la despesa interior bruta en R+D 
• Proporció d’investigadors en el nombre total de 

persones ocupades (% de l’ocupació total) 
• Recursos humans en ciència i tecnologia (% de la 

població total) 
• L’ocupació en els sectors d’alta tecnologia (% de 

l’ocupació total) 
• Les sol•licituds de patents a l’OEP, per regions NUTS 

nivell 3, 2011 (per milió d’habitants) 

CREIXEMENT CREIXEMENT CREIXEMENT CREIXEMENT 
INTEL•LIGENTINTEL•LIGENTINTEL•LIGENTINTEL•LIGENT    

EDUCACIÓ I 
APRENENTATGE 

L’abandonament escolar 
hauria de ser inferior al 

10%  
 

Un 40% de la població 
entre 30 i 34 anys amb 
estudis superiors (o 

equivalent) 

• Abandonaments prematurs de l’educació i la formació, 
(% d’entre 18-24 anys d’edat) 

• Canvi en la proporció d’abandonaments prematurs de 
l’educació i la formació, 

• (% de punts de diferència entre 2 anys) 
• Estudiants que cursen programes de formació 

professional, 
• (% de participació de tots els estudiants en el nivell 3 de 

CINE) 
• Persones d’entre 30–34 anys amb educació superior 

(nivells 5–8 de CINE), (% de persones d’entre 30–34 
anys) 

MERCAT LABORAL 

Aconseguir que el 75% de 
la població entre 20 i 64 
anys estigui ocupada al 

2020 

• Taxa d’ocupació de 20-64 anys d’edat 
• Taxa d’atur 
• Canvi en la taxa d’atur 2009-2014 
• Taxa d’atur adolescent (15-24 anys) 
• Percentatge de la població> 65 anys 

INCLUSIVEINCLUSIVEINCLUSIVEINCLUSIVE    

INCLUSIÓ 
SOCIAL 

20 milions de persones 
menys estiguin en risc de 
pobresa o exclusió social 

• Percentatge de la població en risc de pobresa o 
exclusió social 

• Persones que viuen en llars amb intensitat de treball molt 
baixa 

• Taxa de privació material greu 
• La taxa de risc de pobresa 
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PRIORITAT PRIORITAT PRIORITAT PRIORITAT 
EUROPA 2020EUROPA 2020EUROPA 2020EUROPA 2020    

ÀREESÀREESÀREESÀREES    
INDICADORS PRINCIPAINDICADORS PRINCIPAINDICADORS PRINCIPAINDICADORS PRINCIPALS LS LS LS 

DEL H2020DEL H2020DEL H2020DEL H2020    INDICADORS UTILITZATS EN AQUEST ESTUDI DE LES ILLESINDICADORS UTILITZATS EN AQUEST ESTUDI DE LES ILLESINDICADORS UTILITZATS EN AQUEST ESTUDI DE LES ILLESINDICADORS UTILITZATS EN AQUEST ESTUDI DE LES ILLES    

SOSTENIBLESOSTENIBLESOSTENIBLESOSTENIBLE    
SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL 

La reducció de les 
emissions de gasos 

d’efecte hivernacle en 
almenys un 20% en 

comparació amb els nivells 
de 1990 

 
L’augment de la quota 

d’d’energia renovable en 
el consum final d’energia 

fins un 20%. 
 

La transició cap a un 
augment del 20% en 

l'eficiència energètica. 

• diversitat de plantes (espècies i % endemisme) 
• La intensitat del turisme: 
• Nombre d’arribades  
• Nombre de pernoctacions en relació amb els residents 
• Índex d’Explotació de l’Aigua 
• Demanda d’electricitat 
• Canvi climàtic: 
• Vulnerabilitat regional potencial  
• Adaptabilitat regional potencial  
• Índex de vulnerabilitat del canvi climàtic  
• Augment previst de les temperatures mitjanes  
• Canvi previst en la precipitació mitjana anual  
• Població vivint per sota de 5 m d'elevació en les zones 

costaneres (% de la població regional)  
• Sensibilitat a la desertificació  
• Previsió perill del foc 
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2. LES ILLES DE LA 
MEDITERRÀNIA A 

L’ESTRATÈGIA EUROPA 2020  
 

LES ILLES DE LA MEDITERRÀNIA I L'ESTRATÈGIA EUROPA 2020 
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2. 2. 2. 2. LES ILLES DE LA MEDILES ILLES DE LA MEDILES ILLES DE LA MEDILES ILLES DE LA MEDITERRÀNIA A L’ESTRATÈTERRÀNIA A L’ESTRATÈTERRÀNIA A L’ESTRATÈTERRÀNIA A L’ESTRATÈGIA EUROPAGIA EUROPAGIA EUROPAGIA EUROPA        

2.12.12.12.1    TTTTHE ECONOMHE ECONOMHE ECONOMHE ECONOMIC PERFORMANCE OF IC PERFORMANCE OF IC PERFORMANCE OF IC PERFORMANCE OF MMMMEDITERRANEAN EDITERRANEAN EDITERRANEAN EDITERRANEAN IIIISLANDSSLANDSSLANDSSLANDS....    GGGGROWTH AND COMPETITIVROWTH AND COMPETITIVROWTH AND COMPETITIVROWTH AND COMPETITIVENESS PATTERNSENESS PATTERNSENESS PATTERNSENESS PATTERNS....        

27. Els moments més crítics de la crisi econòmica i financera semblen quedar en el passat i hi ha alguns signes 
de creixement moderat però segueix sent fràgil a la UE en el seu conjunt. No obstant això, no tots els 
països i regions s’estan recuperant al mateix ritme. En general, hi ha disparitats nacionals i regionals 
importants, i moltes economies europees segueixen a la saga i es troben amb dificultats per recuperar els 
nivells de creixement i competitivitat d’abans de la crisi. Els països i les regions que ja s’enfrontaven a 
situacions econòmiques relativament difícils abans de la crisi continuen fent-ho. Aquesta divisió és 
problemàtica i dificulta la capacitat conjunta de la UE per recuperar-se completament de la crisi i per 
competir en l'escenari mundial.  

28. A més de la resposta comú a la crisi, solucionar aquesta divisió de creixement i competitivitat requereix 
estratègies diferenciades que tinguin en consideració característiques nacionals i regionals. Aquí és on 
s’han de tenir en compte les especificitats de les illes europees. Segons el que indica el Fòrum Econòmic 
Mundial, en tant que es desitja un esforç concertat de tots els Estats Membres de la UE per millorar 
l'economia basada en el coneixement d'Europa, per aconseguir aquest objectiu els camins i les prioritats 
de millora, diferiran entre regions i països13, degut a es grans disparitats regionals que existeixen. En 
aquest sentit, les illes de la Mediterrània clarament requereixen intervencions específiques i un tractament 
específic que ha de permetre uns millors resultats econòmics.  

 

2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. Una primera imatge dels resultats econòmics de la Mediterrània basats en el PIBUna primera imatge dels resultats econòmics de la Mediterrània basats en el PIBUna primera imatge dels resultats econòmics de la Mediterrània basats en el PIBUna primera imatge dels resultats econòmics de la Mediterrània basats en el PIB    

29.29.29.29. Quan ens fixem en el PIB i la seva evolució des de l’any 2000, s’observa que la crisi econòmica ha tingut un 
impacte en el creixement econòmic a tota Europa. A tot el territori de la UE, l’impacte de la crisi va 
suposar una disminució del 4,5% en el PIB real per càpita al 2009, posant fi a una dècada de creixement 
econòmic sostingut. Les illes de la Mediterrània, en general, van seguir una tendència similar amb la 
disminució del PIB per càpita des de l’inici de la crisi. En l’actualitat, cap de les illes de la Mediterrània En l’actualitat, cap de les illes de la Mediterrània En l’actualitat, cap de les illes de la Mediterrània En l’actualitat, cap de les illes de la Mediterrània 
analitzades tenen un PIB mitjà per càpitanalitzades tenen un PIB mitjà per càpitanalitzades tenen un PIB mitjà per càpitanalitzades tenen un PIB mitjà per càpita superior a la mitjana de la UE i sembla que no està tenint lloc un a superior a la mitjana de la UE i sembla que no està tenint lloc un a superior a la mitjana de la UE i sembla que no està tenint lloc un a superior a la mitjana de la UE i sembla que no està tenint lloc un 
procés de convergència real i sòlid.procés de convergència real i sòlid.procés de convergència real i sòlid.procés de convergència real i sòlid.    

30. La recessió econòmica va començar el 2008 i va durar a la UE fins al 2009 o 2010, depenent dels territoris. 
A partir del 2010 la UE va començar a registrar de nou xifres positives de creixement econòmic, encara 
que a un ritme més moderat que a l’escenari anterior a la crisi. Considerant que la crisi va impactar en 
general a totes les regions i països europeus, l’impacte no ha estat uniforme i, potser el més important, 
l’efecte a llarg termini en tota la UE està sent desigual. Els impactes de la recessió han estat diferents en 
funció de les zones geogràfiques i les intensitats de les dinàmiques socials, econòmiques i territorials 
provocades per la recessió. 

31. Com a punt de partida, és evident que les diferències en el PIB de les illes de la Mediterrània sempre han 
estat considerables. No obstant això, el seu comportament a l'inici de la crisi és en general comú als 
resultats de la UE i la majoria dels països europeus. La gran majoria de les illes analitzades presenta, de 
manera similar als seus estats membres, un nivell molt baix de capacitat de recuperació davant el primer 
cop de la crisi. A més, la recuperació i la manera de sortir de la crisi ha estat en general més difícil a les 
illes i els països de la Mediterrània que a la mitjana de la UE. 

                                                 
13 WORLD ECONOMIC FORUM (2014) Idem. p. viii. 
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Mapa Mapa Mapa Mapa 2222. PIB per càpita en Paritat de Poder de Compra en relació a la mitjana UE. PIB per càpita en Paritat de Poder de Compra en relació a la mitjana UE. PIB per càpita en Paritat de Poder de Compra en relació a la mitjana UE. PIB per càpita en Paritat de Poder de Compra en relació a la mitjana UE 28 28 28 28    
(% de la mitjana UE(% de la mitjana UE(% de la mitjana UE(% de la mitjana UE----28, UE28=100).28, UE28=100).28, UE28=100).28, UE28=100).    

 
Font: EUROSTAT 

 

32. Les illLes illLes illLes illes gregues van patir una contracció substancial del PIB al 2008.es gregues van patir una contracció substancial del PIB al 2008.es gregues van patir una contracció substancial del PIB al 2008.es gregues van patir una contracció substancial del PIB al 2008. Igual que en el cas de Grècia com a 
país, el seu PIB va seguir caient després de 2010, un moment en què la UE en el seu conjunt ja registrava el seu PIB va seguir caient després de 2010, un moment en què la UE en el seu conjunt ja registrava el seu PIB va seguir caient després de 2010, un moment en què la UE en el seu conjunt ja registrava el seu PIB va seguir caient després de 2010, un moment en què la UE en el seu conjunt ja registrava 
xifres positives de nou creixementxifres positives de nou creixementxifres positives de nou creixementxifres positives de nou creixement. De la mateixa manera, Xipre mostra una evolució del PIB que té molt en Xipre mostra una evolució del PIB que té molt en Xipre mostra una evolució del PIB que té molt en Xipre mostra una evolució del PIB que té molt en 
comú amb les illes greguescomú amb les illes greguescomú amb les illes greguescomú amb les illes gregues. Per tant, tant les illes gregues com Xipre es van mostrar molt sensibles als 
primers impactes de la crisi i no han demostrat una capacitat suficient per recuperar-se. Només recentment 
es mostren alguns senyals lleus d’estancament o recuperació molt fràgil. No obstant això, tenint en compte 
la recessió que han patit des de 2008, tots ells estan molt lluny dels registres i les tendències positives previs 
a la crisi.  
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GràficGràficGràficGràfic    1111. Evolució del PIB per càpita a les illes gregues 2000. Evolució del PIB per càpita a les illes gregues 2000. Evolució del PIB per càpita a les illes gregues 2000. Evolució del PIB per càpita a les illes gregues 2000----2014201420142014    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT. 
 

33. Per la seva banda, les Illes Balears també patiren una forta recessió a l’inici de la crisi en 2008les Illes Balears també patiren una forta recessió a l’inici de la crisi en 2008les Illes Balears també patiren una forta recessió a l’inici de la crisi en 2008les Illes Balears també patiren una forta recessió a l’inici de la crisi en 2008. No obstant 
això, a diferència de les illes gregues, les Illes Balears van aconseguir reduir una mica el xoc inicial i van les Illes Balears van aconseguir reduir una mica el xoc inicial i van les Illes Balears van aconseguir reduir una mica el xoc inicial i van les Illes Balears van aconseguir reduir una mica el xoc inicial i van 
entrar en un període sostingut d’estancamententrar en un període sostingut d’estancamententrar en un període sostingut d’estancamententrar en un període sostingut d’estancament que va durar fins al 2013 . 

    

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 2222. Evolució del PIB per càpita a les Illes. Evolució del PIB per càpita a les Illes. Evolució del PIB per càpita a les Illes. Evolució del PIB per càpita a les Illes Balears 2000 Balears 2000 Balears 2000 Balears 2000----2014201420142014. . . .     

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT. 
 

34. A diferència de França, que va seguir el patró general de la UE i va tornar a créixer al 2010, l’efecte de la l’efecte de la l’efecte de la l’efecte de la 
crisi va passar desapercebut a Còrsegacrisi va passar desapercebut a Còrsegacrisi va passar desapercebut a Còrsegacrisi va passar desapercebut a Còrsega en termes de PIB. Aquesta illa mostra un creixement gradual 
sostingut que no ha estat afectat per la crisi o les situacions posteriors a aquesta. Malgrat això, el PIB per el PIB per el PIB per el PIB per 
càpita de Còrsega segueix sent particularment baix en comparació amb la mitjana francesa i l’illa encara càpita de Còrsega segueix sent particularment baix en comparació amb la mitjana francesa i l’illa encara càpita de Còrsega segueix sent particularment baix en comparació amb la mitjana francesa i l’illa encara càpita de Còrsega segueix sent particularment baix en comparació amb la mitjana francesa i l’illa encara 
està per destà per destà per destà per darrere de les regions francesesarrere de les regions francesesarrere de les regions francesesarrere de les regions franceses en el PIB per càpita. També Malta va mostrar una resistència 
considerable enfront a la crisi. Malta va patir d’una breu recessió a l’inici de la crisi, però també ha Malta va patir d’una breu recessió a l’inici de la crisi, però també ha Malta va patir d’una breu recessió a l’inici de la crisi, però també ha Malta va patir d’una breu recessió a l’inici de la crisi, però també ha 
aconseguit reprendre la seva senda de creixement moderataconseguit reprendre la seva senda de creixement moderataconseguit reprendre la seva senda de creixement moderataconseguit reprendre la seva senda de creixement moderat després d’una lleu recessió en 2009. 
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Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 3333. Evolució del PIB per càpita a Còrsega 2000. Evolució del PIB per càpita a Còrsega 2000. Evolució del PIB per càpita a Còrsega 2000. Evolució del PIB per càpita a Còrsega 2000----2014201420142014    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT. 

 

35. Igual que en el cas de Còrsega a l’escenari francès, Sardenya i Sicília també Sardenya i Sicília també Sardenya i Sicília també Sardenya i Sicília també es queden enrere de la es queden enrere de la es queden enrere de la es queden enrere de la 
majoria de les regions italianes en termes de pes econòmic i PIBmajoria de les regions italianes en termes de pes econòmic i PIBmajoria de les regions italianes en termes de pes econòmic i PIBmajoria de les regions italianes en termes de pes econòmic i PIB. Quant a l’impacte de la crisi, la seva 
tendència és lleugerament diferent de la tendència d’Itàlia. El comportament d’aquest darrer va en 
paral·lel a la UE, amb una disminució significativa en els primers moments de la crisi. Per contra, les dues les dues les dues les dues 
illes italianes van patir una lleu recessió el 2009, però immediatament van entrar en un període illes italianes van patir una lleu recessió el 2009, però immediatament van entrar en un període illes italianes van patir una lleu recessió el 2009, però immediatament van entrar en un període illes italianes van patir una lleu recessió el 2009, però immediatament van entrar en un període 
d’estancamentd’estancamentd’estancamentd’estancament que persevera fins al moment.  

  

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 4444. Evolució del PIB per càpita a Còrsega 2000. Evolució del PIB per càpita a Còrsega 2000. Evolució del PIB per càpita a Còrsega 2000. Evolució del PIB per càpita a Còrsega 2000----2014201420142014....    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT. 

    

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 5555. Evolució del PIB per càpita a Xipre i Malta 2000. Evolució del PIB per càpita a Xipre i Malta 2000. Evolució del PIB per càpita a Xipre i Malta 2000. Evolució del PIB per càpita a Xipre i Malta 2000----2014201420142014....    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT. 
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MapaMapaMapaMapa    3333. Canvi del PIB per càpita en el PPC pel període 2008. Canvi del PIB per càpita en el PPC pel període 2008. Canvi del PIB per càpita en el PPC pel període 2008. Canvi del PIB per càpita en el PPC pel període 2008----2013 en relació a la mitjana de l’EU2013 en relació a la mitjana de l’EU2013 en relació a la mitjana de l’EU2013 en relació a la mitjana de l’EU----28282828. . . .     
per a regions NUT 2 (percentatge de diferència entre el 2008 i el 2014)per a regions NUT 2 (percentatge de diferència entre el 2008 i el 2014)per a regions NUT 2 (percentatge de diferència entre el 2008 i el 2014)per a regions NUT 2 (percentatge de diferència entre el 2008 i el 2014)    

 
Font: EUROSTAT 

36. Per tant, igual que la UE i els seus països, la gran majoria de les illes de la Mediterrània es van veure 
afectades per la crisi que va començar el 2008. A excepció de Còrsega, totes elles van patir una 
disminució del seu PIB per càpita. En conseqüència, malgrat les àmplies variacions en els nivells mitjans del 
PIB per càpita entre les illes de la Mediterrània, hi ha un patró relativament uniforme als canvis en 
l’activitat econòmica. Els resultats econòmics nacionals semblen jugar un paper important en la 
determinació de les tendències econòmiques regionals. 

37. Per tant, de manera similar als seus països, aquestes illes que van registrar taxes de creixement Per tant, de manera similar als seus països, aquestes illes que van registrar taxes de creixement Per tant, de manera similar als seus països, aquestes illes que van registrar taxes de creixement Per tant, de manera similar als seus països, aquestes illes que van registrar taxes de creixement 
significatives abans de la crisi van mostrar un nivell per sota de la capacitat de recuperació davant els significatives abans de la crisi van mostrar un nivell per sota de la capacitat de recuperació davant els significatives abans de la crisi van mostrar un nivell per sota de la capacitat de recuperació davant els significatives abans de la crisi van mostrar un nivell per sota de la capacitat de recuperació davant els 
efectes immediats de la crisi. Aquest és el caefectes immediats de la crisi. Aquest és el caefectes immediats de la crisi. Aquest és el caefectes immediats de la crisi. Aquest és el cas de les illes gregues i les Illes Balears, així com Xipres de les illes gregues i les Illes Balears, així com Xipres de les illes gregues i les Illes Balears, així com Xipres de les illes gregues i les Illes Balears, així com Xipre. No 
obstant això, la diferència entre aquestes és que les primeres van seguir en una profunda recessió en els 
anys següents, mentre que les Illes Balears van entrar en un període d’estancament econòmic que ha estat 
recentment seguit per un feble creixement econòmic.  

38. D’altra banda, aquelles illes que estan molt per darrere en termes del PIB dins dels seus països van mostrar aquelles illes que estan molt per darrere en termes del PIB dins dels seus països van mostrar aquelles illes que estan molt per darrere en termes del PIB dins dels seus països van mostrar aquelles illes que estan molt per darrere en termes del PIB dins dels seus països van mostrar 
un major nivell de resistència inicial a la crisiun major nivell de resistència inicial a la crisiun major nivell de resistència inicial a la crisiun major nivell de resistència inicial a la crisi. Aquest és el cas de CòrseAquest és el cas de CòrseAquest és el cas de CòrseAquest és el cas de Còrsega, Sardenya i Sicília,ga, Sardenya i Sicília,ga, Sardenya i Sicília,ga, Sardenya i Sicília, que es van 
comportar millor que França i Itàlia, respectivament. No obstant això, totes aquestes illes no presenten cap 
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signe que faci sospitar de convergència, ja que encara estan registrant xifres del PIB anual per càpita que 
estan molt lluny de la mitjana dels seus països.  

39. Prenent el primer grup d’illes que van mostrar una menor capacitat de recuperació després de la crisi, la 
situació encara s’agreuja quan ens fixem en la pèrdua de pes respecte a la mitjana de la UE en termes de 
PIB per càpita. La divergència de les illes gregues i les illes Balears, així com Xipre, pel que fa a la UE s’ha La divergència de les illes gregues i les illes Balears, així com Xipre, pel que fa a la UE s’ha La divergència de les illes gregues i les illes Balears, així com Xipre, pel que fa a la UE s’ha La divergència de les illes gregues i les illes Balears, així com Xipre, pel que fa a la UE s’ha 
accentuat i accelerat per la crisi. No obstant, en el cas de les Illes Balears, aquesta pèrdua sembla més accentuat i accelerat per la crisi. No obstant, en el cas de les Illes Balears, aquesta pèrdua sembla més accentuat i accelerat per la crisi. No obstant, en el cas de les Illes Balears, aquesta pèrdua sembla més accentuat i accelerat per la crisi. No obstant, en el cas de les Illes Balears, aquesta pèrdua sembla més 
estructuralestructuralestructuralestructural ja que mostren una contracció sostinguda del seu PIB per càpita des del començament de la 
dècada de 2000 que els va fer passar d’un nivell de 120% de la mitjana de la UE a un nivell inferior al 100% 
des de l’any 2010. També Notio Agaio estava per sobre de la mitjana de la UE fins al començament de la 
crisi, però, des de llavors, el seu PIB per càpita és molt inferior. 

 

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 6666. Convergència del PIB per càpita de les illes afectades per la crisi cap a la mitjana de la UE. Convergència del PIB per càpita de les illes afectades per la crisi cap a la mitjana de la UE. Convergència del PIB per càpita de les illes afectades per la crisi cap a la mitjana de la UE. Convergència del PIB per càpita de les illes afectades per la crisi cap a la mitjana de la UE    
(Període 2000(Període 2000(Període 2000(Període 2000----2014. 2014. 2014. 2014. Mitjana de la EUMitjana de la EUMitjana de la EUMitjana de la EU = 100). = 100). = 100). = 100).    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT. 

40. De les illes que s’analitzen en aquest estudi, només Còrsega i Malta mostren una tendència un poc positiva només Còrsega i Malta mostren una tendència un poc positiva només Còrsega i Malta mostren una tendència un poc positiva només Còrsega i Malta mostren una tendència un poc positiva 
de convergència cap a la mitjana de la UE. de convergència cap a la mitjana de la UE. de convergència cap a la mitjana de la UE. de convergència cap a la mitjana de la UE. D’altra banda, tant Sardenya i Sicília s’estan quedant enrere de 
la UE i Itàlia i la seva situació fins i tot ha empitjorat en els últims anys.  

 

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 7777. Convergència del PIB per càpita de les illes menys afectades per la crisi cap a la mitjana de la UE . Convergència del PIB per càpita de les illes menys afectades per la crisi cap a la mitjana de la UE . Convergència del PIB per càpita de les illes menys afectades per la crisi cap a la mitjana de la UE . Convergència del PIB per càpita de les illes menys afectades per la crisi cap a la mitjana de la UE     
(Període 2000(Període 2000(Període 2000(Període 2000----2012012012014. Mitjana de la EU = 100).4. Mitjana de la EU = 100).4. Mitjana de la EU = 100).4. Mitjana de la EU = 100).    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT. 
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2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. Més enllà del PIB per càpita. La productivitat del treball i la competitivitat de les illes de la Més enllà del PIB per càpita. La productivitat del treball i la competitivitat de les illes de la Més enllà del PIB per càpita. La productivitat del treball i la competitivitat de les illes de la Més enllà del PIB per càpita. La productivitat del treball i la competitivitat de les illes de la 
Mediterrània.Mediterrània.Mediterrània.Mediterrània.    

41. Si anem més enllà del PIB per càpita que s’utilitza àmpliament com la principal mesura de l’activitat 
macroeconòmica, podem utilitzar altres indicadors per tal de veure els punts forts i febles de les diferents 
illes de la Mediterrània que són l’objecte d’aquest estudi. Tot i que el PIB s’utilitza a tot el món, ja que dóna 
una guia aproximada del nivell d’activitat econòmica, també té diverses limitacions per avaluar el 
rendiment econòmic14. 

42. Mesurar la competitivitat de les illes de la Mediterrània es considera un imperatiu per obtenir una imatge 
més completa dels resultats econòmics i les perspectives econòmiques d’aquests territoris. Per tal d’avaluar 
la competitivitat i l’eficiència de l’economia d’aquestes illes, aquest estudi utilitza dues fonts addicionals, un 
indicador compost, l’Índex de Competitivitat Regional (RCI, per les seves sigles en anglès), i la 
productivitat laboral. 

43. Cal tenir en compte, que aquestes diferències regionals de competitivitat i productivitat s’han vist com 
particularment significatius tant en termes de tancar la bretxa entre la UE i els seus principals competidors 
internacionals en un context global, com també específicament en relació amb els objectius de cohesió a 
escala europea15. L’objectiu de la política de reducció de les diferències, específicament per l’augment de 
la competitivitat de les regions menys pròsperes, s’ha vist com una clau per augmentar els nivells globals de 
productivitat a nivell nacional o europeu. És en aquest context que la presentació d'una imatge de la 
competitivitat de les illes de la Mediterrània i la seva evolució es torna particularment rellevant.  

 

Competitivitat a les illes de la MediterràniaCompetitivitat a les illes de la MediterràniaCompetitivitat a les illes de la MediterràniaCompetitivitat a les illes de la Mediterrània 

44. L’Índex de competitivitat regional (RCI)L’Índex de competitivitat regional (RCI)L’Índex de competitivitat regional (RCI)L’Índex de competitivitat regional (RCI) és útil per veure els punts forts i febles de les diferents illes de la 
Mediterrània. L’RCI es publica pel Centre Comú d’Investigació de la Comissió Europea i la seva última 
versió data de 2013.  

45. L’RCI es s’emmarca en l’actual debat sobre si la prosperitat s’ha de mesurar mitjançant indicadors 
econòmics o també a través d’una sèrie d’altres criteris com ara l’evolució del capital humà o de salut. La 
definició de competitivitat regional que sustenta l’RCI podrà, per tant, resumir-se com: “la capacitat 
d’oferir un entorn atractiu i sostenible per a les empreses i pels residents per viure i treballar”. L’RCI 
cobreix molts temes relacionats amb la competitivitat territorial, incloses la innovació, la qualitat de les 
institucions, la infraestructura (incloses les xarxes digitals) i mesures de salut i capital humà.  

 

COM ES CALCULA L’RCI?COM ES CALCULA L’RCI?COM ES CALCULA L’RCI?COM ES CALCULA L’RCI?    

L’índex es basa en onze pilars que descriuen les entrades i sortides de la competitivitat territorial, agrupats en tres 
conjunts que descriuen els factors de la competitivitat bàsics, d’eficiència i d’innovació.  

Els pilars es classifiquen en tres grans grups: (I) Bàsics, (II) d’Eficiència i (III) d’Innovació, que s’assignen diferents pesos 
d’acord a l’etapa de desenvolupament de la regió, seguint l’enfocament de l’Índex de Competitivitat Global del FEM. 

El grup bàsic inclou els següents cinc pilars: (1) Institucionalitat, (2) Estabilitat macroeconòmica, (3) Infraestructures, (4) 
Salut i (5) Qualitat de l’Educació Primària i Secundària. Aquests cinc pilars es prenen per representar els controladors 
bàsics fonamentals de tots els tipus d’economies.  

Quan una economia regional es desenvolupa, altres factors relacionats amb una mà d’obra més qualificada i un mercat 

                                                 
14  Hi ha una iniciativa de la Comissió Europea sobre el desenvolupament d’indicadors que siguin tan clars i atractius com el PIB, però que incloguin els 
aspectes ambientals i socials del progrés.  Vegeu: European Commission (2009) Comunication on “GDP and Beyond: Measuring Progress in a Changing 
World”, EC, Brussels. No obstant això, el PIB segueix sent el principal indicador per classificar les regions europees en el marc de la política regional 
de la UE.   

15 BODDY, M. et al. (2005) Regional Productivity Differentials: Explaining the Gap. 
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de treball més eficient entren en joc pel seu avanç en la competitivitat i són part del grup eficiència. Això inclou tres 
pilars (6) Educació Superior, formació i aprenentatge permanent, (7) Eficiència del mercat laboral i (8) Mida del 
mercat.  

En l’etapa més avançada de desenvolupament d’una economia regional, els conductors de millora són part del grup 
d’innovació que consisteix en tres pilars: (9) Preparació Tecnològica, (10) Sofisticació de negocis i (11) Innovació.    

 

46. L’última edició publicada de l’índex revela diferències substancials en la competitivitat dels països. Això 
demostra que la competitivitat territorial de la UE té una forta dimensió regional. 

    
Mapa Mapa Mapa Mapa 4444. . . . Índex de competitivitat regional per a regions NUT 2, 2013 (EU28=0)Índex de competitivitat regional per a regions NUT 2, 2013 (EU28=0)Índex de competitivitat regional per a regions NUT 2, 2013 (EU28=0)Índex de competitivitat regional per a regions NUT 2, 2013 (EU28=0)    

 

Font: EUROSTAT 
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47.47.47.47. Pel que fa a les illes de la Mediterrània, veiem que tot i que parteixen de nivells de desenvolupament 
diferents (mesurats pel PIB), quan ens fixem en la RCI tots ells estan inclosos en el grup de regions amb 
pitjors resultats dins dels seus respectius països. També a la UE en general, els resultats de les illes 
mediterrànies es troben entre els pitjors. Per tant, les illes de la Mediterrània no només estan molt per les illes de la Mediterrània no només estan molt per les illes de la Mediterrània no només estan molt per les illes de la Mediterrània no només estan molt per 
darrerdarrerdarrerdarrere de les regions més competitives d’Europa, sinó que estan a la cua dins dels seus països en termes e de les regions més competitives d’Europa, sinó que estan a la cua dins dels seus països en termes e de les regions més competitives d’Europa, sinó que estan a la cua dins dels seus països en termes e de les regions més competitives d’Europa, sinó que estan a la cua dins dels seus països en termes 
de competitivitat.de competitivitat.de competitivitat.de competitivitat.    

48.48.48.48. De l’anterior, podem concloure que fins i tot aquelles illes de la Mediterrània amb resultats econòmics fins i tot aquelles illes de la Mediterrània amb resultats econòmics fins i tot aquelles illes de la Mediterrània amb resultats econòmics fins i tot aquelles illes de la Mediterrània amb resultats econòmics 
tradicionals acceptables o en el tradicionals acceptables o en el tradicionals acceptables o en el tradicionals acceptables o en el grup de desenvolupament avançat en termes de PIB no es troben en una grup de desenvolupament avançat en termes de PIB no es troben en una grup de desenvolupament avançat en termes de PIB no es troben en una grup de desenvolupament avançat en termes de PIB no es troben en una 
situació avantatjosa en termes de competitivitat. situació avantatjosa en termes de competitivitat. situació avantatjosa en termes de competitivitat. situació avantatjosa en termes de competitivitat. Això és important pel fet que la RCI té en compte la 
diferent situació de desenvolupament de cada regió i avalua millor la seva situació competitiva. Per tant, la la la la 
RCI sembla assenyalar que els resultats econòmics de les illes amb altes xifres de PIB es deriven de les RCI sembla assenyalar que els resultats econòmics de les illes amb altes xifres de PIB es deriven de les RCI sembla assenyalar que els resultats econòmics de les illes amb altes xifres de PIB es deriven de les RCI sembla assenyalar que els resultats econòmics de les illes amb altes xifres de PIB es deriven de les 
activitats de baix valor afegit que posen en risc el seu futur desenvolupament sostenible i les condicions de activitats de baix valor afegit que posen en risc el seu futur desenvolupament sostenible i les condicions de activitats de baix valor afegit que posen en risc el seu futur desenvolupament sostenible i les condicions de activitats de baix valor afegit que posen en risc el seu futur desenvolupament sostenible i les condicions de 
vida de la poblvida de la poblvida de la poblvida de la poblacióacióacióació.        

49. El mateix informe del RCI defineix la competitivitat regional com la capacitat d’oferir un entorn atractiu i 
sostenible per viure i treballar per a les empreses i pels residents16. Per tant, en aquest sentit, no hi ha 
perspectives prometedores per a les illes de la Mediterrània. Sense un canvi de la tendència actual, totes 
les illes analitzades semblen estar en una situació difícil per poder oferir un entorn atractiu per als negocis 
i residents a mig o llarg termini.  

    
    

Productivitat a les illes de laProductivitat a les illes de laProductivitat a les illes de laProductivitat a les illes de la Mediterrània Mediterrània Mediterrània Mediterrània 

50. Una de les millors mesures de la competitivitat és la productivitat. Per entendre la competitivitat a les illes 
de la Mediterrània, el punt de partida ha de ser les fonts de la seva prosperitat. El nivell de vida de les illes 
i altres territoris es determina per la productivitat de la seva economia, que es mesura pel valor dels seus 
béns i serveis produïts per unitat dels recursos humans, de capital i naturals de la nació. La productivitat 
depèn tant del valor dels productes i serveis, mesurat pels preus que poden exigir en els mercats oberts i 
l’eficiència amb què es poden produir.17 Així que, aquí la competitivitat es mesura per la productivitat. La 
idea subjacent és que la productivitat ha de permetre a les illes suportar elevats salaris i rendiments 
atractius del capital, i amb ells un alt nivell de vida.  

51. La noció general de productivitat es refereix a l’eficiència productiva dels treballadors, que és 
l’anomenada productivitat laboral, mesurada en termes de producció per l’entrada de mà d’obra. Per tant, 
la productivitat laboral es defineix com el valor afegit brut en euros a preus bàsics per persona ocupada. 
La productivitat laboral regional idealment tindria en compte el nombre total d’hores treballades (en lloc 
d’un simple recompte de persones ocupades). No obstant això, com indica l’EUROSTAT, aquesta mesura 
està actualment incompleta per una sèrie d’Estats membres de la UE18.  

52.52.52.52. Si observem la productivitat laboral de les illes de la Mediterrània, veiem que, amb l'excepció de Si observem la productivitat laboral de les illes de la Mediterrània, veiem que, amb l'excepció de Si observem la productivitat laboral de les illes de la Mediterrània, veiem que, amb l'excepció de Si observem la productivitat laboral de les illes de la Mediterrània, veiem que, amb l'excepció de 
Còrsega, totes lCòrsega, totes lCòrsega, totes lCòrsega, totes les illes tenen nivells de productivitat per sota de la mitjana de la UE 28 (i per descomptat es illes tenen nivells de productivitat per sota de la mitjana de la UE 28 (i per descomptat es illes tenen nivells de productivitat per sota de la mitjana de la UE 28 (i per descomptat es illes tenen nivells de productivitat per sota de la mitjana de la UE 28 (i per descomptat 
de la UE 15).de la UE 15).de la UE 15).de la UE 15).    

                                                 
16 JOINT RESEARCH CENTRE (2013) EU Regional Competitiveness Index. p. 4. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf 
17 PORTER, M. E & KETELS C.H (2003) UK Competitiveness: moving to the next stage. DTI Economics Paper N.3. p.7.  

18  EUROSTAT (2016) Regional Statistics Explained: GDP at Regional Level. Updated in March 2016. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=GDP_at_regional_level&oldid=282979#Labour_productivity 
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Mapa Mapa Mapa Mapa 5555. Productivitat laboral regional de la UE. . Productivitat laboral regional de la UE. . Productivitat laboral regional de la UE. . Productivitat laboral regional de la UE. PIB per persona ocupada (2013)PIB per persona ocupada (2013)PIB per persona ocupada (2013)PIB per persona ocupada (2013)    

 
Font: EUROSTAT 

53. Si ens fixem en l’evolució de la productivitat del treball des de l’any 2000 veiem que la situació no ha 
millorat. Podem concloure que no hi ha hagut una convergència real o sostinguda entre les illes de la no hi ha hagut una convergència real o sostinguda entre les illes de la no hi ha hagut una convergència real o sostinguda entre les illes de la no hi ha hagut una convergència real o sostinguda entre les illes de la 
Mediterrània i la mitjana de la UE de la productivitat laboral en els últims 1Mediterrània i la mitjana de la UE de la productivitat laboral en els últims 1Mediterrània i la mitjana de la UE de la productivitat laboral en els últims 1Mediterrània i la mitjana de la UE de la productivitat laboral en els últims 15 anys. 5 anys. 5 anys. 5 anys. Només Còrsega està 
per sobre de la mitjana europea, però, un cop més, està lluny de l'actuació francesa, quedant a la saga en 
el seu context nacional.  
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Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 8888. Evolució de la productivitat laboral a les illes gregues 2000. Evolució de la productivitat laboral a les illes gregues 2000. Evolució de la productivitat laboral a les illes gregues 2000. Evolució de la productivitat laboral a les illes gregues 2000----2104 (PIB per persona ocupada).2104 (PIB per persona ocupada).2104 (PIB per persona ocupada).2104 (PIB per persona ocupada).    

 
Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 

 

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 9999. Evolució de la productivitat laboral a les illes Balears 2000. Evolució de la productivitat laboral a les illes Balears 2000. Evolució de la productivitat laboral a les illes Balears 2000. Evolució de la productivitat laboral a les illes Balears 2000----2104 (PIB per persona ocupada)2104 (PIB per persona ocupada)2104 (PIB per persona ocupada)2104 (PIB per persona ocupada)....    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 

 

Gràfic Gràfic Gràfic Gràfic 10101010. Evolució de la productivitat laboral a les illes de la Mediterrània 2000. Evolució de la productivitat laboral a les illes de la Mediterrània 2000. Evolució de la productivitat laboral a les illes de la Mediterrània 2000. Evolució de la productivitat laboral a les illes de la Mediterrània 2000----2014 (PIB per persona 2014 (PIB per persona 2014 (PIB per persona 2014 (PIB per persona 
ocupada)ocupada)ocupada)ocupada)....    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 

 

54. La situació ha estat particularment dramàtica a les illes gregues amb una disminució pronunciada de la 
productivitat des de l’inici de la crisi el 2008. El cas de les illes Balears també és digne de menció, ja que 
estaven en una posició millor que Espanya a principis dels anys 2000. No obstant això, des de 2004 les illes 
Balears estan per sota de la mitjana nacional i no mostren signes reals de convergència cap a la mitjana 
espanyola o europea.  

55. Aquesta productivitat del treball relativament baixa a les illes europees té serioses implicacions en les 
taxes de competitivitat i creixement internacionals. Especialment des de l’inici de la crisi, aquesta baixa 
productivitat podria haver estat compensada per salaris més baixos, sobretot en sectors de baix valor 
afegit crucials com el turisme per tal d’aturar l’augment dels costos. En general, els salaris s’alineen amb la 
productivitat. També és cert que a les illes on hi ha cert avantatge salarial, la baixa productivitat podria 
també ser compensada per l’augment de l’ocupació. No obstant això, aquest treball és generalment semi-
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qualificat, de temporada i unit als patrons de treball irregulars. Per tant, la productivitat del treball té una 
clara influència en la competitivitat de les illes de la Mediterrània, que són destinacions turístiques molt 
especialitzades, tal i com s’il·lustra en els següents capítols.  

    

RESULTATS ECONÒMICS DE LES ILLES DE LA MEDITERRÀNIA. PATRONS DE CREIXEMENT, COMPETITIVITAT I RESULTATS ECONÒMICS DE LES ILLES DE LA MEDITERRÀNIA. PATRONS DE CREIXEMENT, COMPETITIVITAT I RESULTATS ECONÒMICS DE LES ILLES DE LA MEDITERRÀNIA. PATRONS DE CREIXEMENT, COMPETITIVITAT I RESULTATS ECONÒMICS DE LES ILLES DE LA MEDITERRÀNIA. PATRONS DE CREIXEMENT, COMPETITIVITAT I 
PRODUCTIVITAT. PRODUCTIVITAT. PRODUCTIVITAT. PRODUCTIVITAT.     

Totes les illes de la Mediterrània analitzades presenten resultats econòmics inferiors a la mitjana de la UE en termes de 
PIB per càpita. Totes les illes tenen un PIB per càpita per sota de la seva respectiva mitjana nacional. Les úniques 
excepcions són Notio Agaio i les Illes Balears. Històricament aquestes dues regions han obtingut millors resultats que la 
UE, però això ja no és més el cas, mostrant una tendència econòmica sostinguda negativa.  

La crisi econòmica de 2008 va tenir un important impacte negatiu en el rendiment econòmic de la major part de les illes 
de la Mediterrània. Els efectes negatius s’han mantingut més temps en aquestes illes que estaven creixent en l’escenari 
anterior a la crisi. Els efectes negatius han persistit a les illes gregues i Xipre, on la recessió ha persistit. Illes Balears es 
van recuperar més ràpid, però van entrar en un període d’estancament després de la recessió que va seguir 
immediatament la desacceleració del 2008. En tots dos casos, les illes Balears i les gregues han seguit la tendència dels 
seus països.  

Les illes que estan molt per sota de les seves mitjanes nacionals en termes de PIB per càpita van resistir millor l’impacte 
immediat de la crisi i van reprendre el seu camí amb un creixement lent. No obstant això, Sardenya, Sicília i Còrsega 
segueixen per darrera de les regions dels seus països.  

Quant a l’Índex de Competitivitat Regional, les illes de la Mediterrània no només estan molt per darrere de les regions 
més competitives d’Europa, també estan a la cua dels seus respectius països en termes de competitivitat. Considerant 
que les illes de la Mediterrània parteixen de diferents nivells de desenvolupament, totes elles comparteixen l'escassetat 
greu de competitivitat que posa en perill el seu atractiu per a les empreses i la població a mig i/o llarg termini.  

del treball. Amb l’excepció de Còrsega, totes les illes de la Mediterrània estan per sota de la mitjana de la UE en termes 
de productivitat laboral. No hi ha una convergència real o consistent amb la mitjana de la UE. Aquest és un problema 
real, ja que la baixa productivitat podria estar impedint que les illes puguin suportar alts salaris i rendiments atractius 
per al capital, i amb la manca d'aquests s’impedeix un alt nivell de vida.    

 

 

2.22.22.22.2....    CCCCREIXEMENT INTELREIXEMENT INTELREIXEMENT INTELREIXEMENT INTEL••••LIGENT A LES ILLES DLIGENT A LES ILLES DLIGENT A LES ILLES DLIGENT A LES ILLES DE LA E LA E LA E LA MMMMEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIA....    EEEEL PROGRÉS CAP A UNA L PROGRÉS CAP A UNA L PROGRÉS CAP A UNA L PROGRÉS CAP A UNA ECONOMIA BASADA EN EECONOMIA BASADA EN EECONOMIA BASADA EN EECONOMIA BASADA EN EL L L L 
CONEIXEMENT I LCONEIXEMENT I LCONEIXEMENT I LCONEIXEMENT I LA INNOVACIÓA INNOVACIÓA INNOVACIÓA INNOVACIÓ    

56. El creixement intel·ligent és una de les prioritats de l’Estratègia Europa 2020, juntament amb el creixement 
integrador i sostenible. Seguint l’Estratègia Europa 2020, el creixement intel·ligent suposa potenciar el 
coneixement i la innovació com a conductors del creixement. Això implica millorar la qualitat de 
l’educació, potenciar el rendiment de les investigacions, fomentar la innovació i la transferència de 
coneixements, aprofitar plenament les tecnologies de la informació i de la comunicació i garantir que les 
idees innovadores es converteixin en nous productes i serveis que generin creixement, llocs de treball de 
qualitat i ajudin a abordar els reptes socials europeus i mundials. Però, perquè això tingui èxit, s’ha de 
combinar amb l’emprenedoria i les finances i ha d’estar enfocat en les necessitats de l’usuari i de les 
oportunitats de mercat.  

57. Els objectius de la UE pel que fa a creixement intel·ligent en l’estratègia Europa 2020 inclouen: 

1. Uns nivells d’inversió pública i privada combinats per arribar al 3 % del PIB de la UE així com unes 
millors condicions per a l’R+D i la Innovació 

2. Una taxa d’ocupació del 75% per a dones i homes amb edats compreses entre els 20 i els 64 anys al 
2020, assolida amb la introducció de més gent en el món laboral, sobretot dones, joves, persones 
majors, així com persones poc qualificades i immigrants legals. 

3. Una millora en el rendiment escolar, concretament: reduir les taxes d’abandonament escolar per 
sota del 10 % i que almenys el 40 % de les persones entre 30 i 34 anys tinguin estudis de tercer grau 
(o equivalent) 
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58. En aquesta secció, aquest estudi té com a objectiu quantificar en quina mesura les illes de la Mediterrània 
estan desenvolupant economies basades en el coneixement i la innovació. S’analitzen quatre aspectes 
diferents per captar diversos aspectes de l’habilitat de les illes per desenvolupar economies intel·ligents: 
entorn empresarial; agenda digital; recerca i innovació; educació i formació. 

 

2.22.22.22.2.1. .1. .1. .1. Entorn empresarial i estructura econòmicaEntorn empresarial i estructura econòmicaEntorn empresarial i estructura econòmicaEntorn empresarial i estructura econòmica    

59. Un requisit previ per millorar les perspectives de creixement i ocupació a les illes de la Mediterrània és 
treballar l’entorn empresarial general. És extremadament important estimular l’emprenedoria i facilitar la 
creació empresarial a partir de la millora de l’entorn de la creació d’empreses.  

60. La diversitat de la indústria regional i altres factors de competitivitat i innovació no només són importants 
per garantir el progrés, sinó també per donar forma a l’habilitat de les regions de resistir i adaptar-se a les 
sorpreses i als canvis. Per tant, la diversitat de la indústria regional i l’estructura sectorial d’una economia 
regional determinada poden ser els factors clau que determinin la sostenibilitat del seu desenvolupament i 
també la seva resistència a les crisis.  

61. Si ens fixem en l’estructura sectorial de les economies de les illes de la Mediterrània a través del valor 
afegit de les diferents branques de l’activitat econòmica, observem una elevada concentració de l’activitat 
en serveis no financers. La proporció és diferent entre les illes, amb un percentatge molt elevat a Notio 
Aigaio (46,64 %), Ionia Nisia (41,92 %) i a les Illes Balears (36,20 %). A la resta de les illes, el percentatge 
sempre és superior al 20 %.  

 

TaulaTaulaTaulaTaula    2222. . . . Valor afegit brutValor afegit brutValor afegit brutValor afegit brut als preus bàsics per activitats de la NACE (% del total d’activitats de la NACE) als preus bàsics per activitats de la NACE (% del total d’activitats de la NACE) als preus bàsics per activitats de la NACE (% del total d’activitats de la NACE) als preus bàsics per activitats de la NACE (% del total d’activitats de la NACE)    

    
Agricultura, Agricultura, Agricultura, Agricultura, 
silvicultura i silvicultura i silvicultura i silvicultura i 

pescapescapescapesca    

Indústria Indústria Indústria Indústria 
(excepte la (excepte la (excepte la (excepte la 
construcció)construcció)construcció)construcció)    

ManufacturaManufacturaManufacturaManufactura    ConstruccióConstruccióConstruccióConstrucció    

Comerç Comerç Comerç Comerç 
majorista i majorista i majorista i majorista i 
minorista, minorista, minorista, minorista, 
transport, transport, transport, transport, 
allotjament allotjament allotjament allotjament 

i i i i 
restauració.restauració.restauració.restauració.    

ActivitatActivitatActivitatActivitats s s s 
financeres i financeres i financeres i financeres i 

d’assegurancesd’assegurancesd’assegurancesd’assegurances    

Activitats Activitats Activitats Activitats 
immobiliàriesimmobiliàriesimmobiliàriesimmobiliàries    

Activitats Activitats Activitats Activitats 
professionals, professionals, professionals, professionals, 
científiques i científiques i científiques i científiques i 
tècniques; tècniques; tècniques; tècniques; 
activitats activitats activitats activitats 

administratives administratives administratives administratives 
i serveis i serveis i serveis i serveis 
auxiliarsauxiliarsauxiliarsauxiliars    

Administració Administració Administració Administració 
pública, pública, pública, pública, 
defensa, defensa, defensa, defensa, 
educació, educació, educació, educació, 
sanitat i sanitat i sanitat i sanitat i 
serveis serveis serveis serveis 
socialssocialssocialssocials    

Ionia NisiaIonia NisiaIonia NisiaIonia Nisia    3,71% 4,32% 2,54% 4,62% 41,92% 2,53% 18,43% 2,71% 15,52% 

Voreio Voreio Voreio Voreio 
AigaioAigaioAigaioAigaio    

5,36% 6,87% 3,78% 4,31% 23,87% 2,91% 17,68% 2,29% 31,14% 

Notio AigaioNotio AigaioNotio AigaioNotio Aigaio    2,77% 6,15% 2,45% 4,38% 46,64% 2,80% 14,89% 2,47% 15,41% 

CretaCretaCretaCreta    5,72% 9,37% 5,86% 4,02% 32,68% 3,42% 14,43% 4,57% 18,98% 

Illes BalearIlles BalearIlles BalearIlles Balearssss    0,44% 6,82% 3,01% 5,85% 36,20% 3,22% 16,87% 7,00% 16,32% 

CòrsegaCòrsegaCòrsegaCòrsega    1,45% 6,31% 3,40% 10,32% 23,69% 2,32% 10,64% 6,48% 33,26% 

SiciliaSiciliaSiciliaSicilia    4,19% 9,34% 5,31% 4,69% 20,06% 3,55% 16,24% 6,68% 28,37% 

SardegnaSardegnaSardegnaSardegna    4,80% 10,94% 5,15% 5,61% 21,47% 3,54% 12,89% 8,11% 25,25% 

CyprusCyprusCyprusCyprus    2,49% 8,11% 4,91% 3,58% 27,19% 9,61% 11,52% 8,26% 20,48% 

MaltaMaltaMaltaMalta    1,45% 12,49% 10,76% 4,35% 22,73% 7,61% 5,61% 10,76% 18,61% 

Font: Taula pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT 

62. A més del pes del sector de serveis no financers, s’observa que, en termes generals, l’agricultura no té un l’agricultura no té un l’agricultura no té un l’agricultura no té un 
percentatge molt elevat. Només a Creta i a Notio Aigaio encara té més d’un 5 %.percentatge molt elevat. Només a Creta i a Notio Aigaio encara té més d’un 5 %.percentatge molt elevat. Només a Creta i a Notio Aigaio encara té més d’un 5 %.percentatge molt elevat. Només a Creta i a Notio Aigaio encara té més d’un 5 %. La indústria encara té La indústria encara té La indústria encara té La indústria encara té 
certa presència a Malta, Creta i a les dues illes italianes, però no és significativa a la resta.certa presència a Malta, Creta i a les dues illes italianes, però no és significativa a la resta.certa presència a Malta, Creta i a les dues illes italianes, però no és significativa a la resta.certa presència a Malta, Creta i a les dues illes italianes, però no és significativa a la resta. Si es compara 
amb la totalitat de la indústria, la construcció té un pes relativament elevatla construcció té un pes relativament elevatla construcció té un pes relativament elevatla construcció té un pes relativament elevat, sobretot a Còrsega (10,32 %). 
D’altra banda, el percentatge de l’administració pública és considerable a totes les illesel percentatge de l’administració pública és considerable a totes les illesel percentatge de l’administració pública és considerable a totes les illesel percentatge de l’administració pública és considerable a totes les illes, encara que amb 
algunes diferències notables, que van des del nivell més baix a Ionia Nisia (15,52 %) fins al més alt a 
Còrsega (33,26 %). 
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63. L’elevada especialització en les branques de serveis no financers i d’activitats immobiliàries indica la L’elevada especialització en les branques de serveis no financers i d’activitats immobiliàries indica la L’elevada especialització en les branques de serveis no financers i d’activitats immobiliàries indica la L’elevada especialització en les branques de serveis no financers i d’activitats immobiliàries indica la 
importància del sector turísticimportància del sector turísticimportància del sector turísticimportància del sector turístic a totes elles. No obstant això, les dades comparables sobre el valor afegit 
brut generat per les branques econòmiques a nivell regional només es proporcionen per a les grans 
categories NACE que es mostren a la taula anterior. Per consegüent, és impossible determinar el pes 
exacte del turisme a les illes de la Mediterrània amb les dades comparables que es disposen a nivell 
europeu.  

64. A diferència de la informació disponible sobre el valor afegit brut, quan s’examina el percentatge 
d’ocupació en activitats turístiques, s’obté una informació més rellevant i específica del sector turístic. 
S’observa que les illes de la Mediterrània mostren una concentració més elevada que els seus països  les illes de la Mediterrània mostren una concentració més elevada que els seus països  les illes de la Mediterrània mostren una concentració més elevada que els seus països  les illes de la Mediterrània mostren una concentració més elevada que els seus països 
respectius en aquelles activitats relacionades generalment amb el turismerespectius en aquelles activitats relacionades generalment amb el turismerespectius en aquelles activitats relacionades generalment amb el turismerespectius en aquelles activitats relacionades generalment amb el turisme. No obstant això, les dades 
encara no estan detallades a nivell regional per a totes les activitats econòmiques, la qual cosa permet una 
identificació aproximada però incompleta de les activitats turístiques.  

 
GràficGràficGràficGràfic    11111111. . . . Percentatge d’ocupació en les activitats de la NPercentatge d’ocupació en les activitats de la NPercentatge d’ocupació en les activitats de la NPercentatge d’ocupació en les activitats de la NACE relacionades amb el turisme (2013)ACE relacionades amb el turisme (2013)ACE relacionades amb el turisme (2013)ACE relacionades amb el turisme (2013)19191919    

 
Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 

 

65. A això cal afegir que les estadístiques empresarials comparables que existeixen a nivell regional no 
distingeixen entre els serveis que es presten a turistes i no turistes. Per aquesta raó, aquest anàlisi 
contempla aquestes indústries en la seva totalitat. Contemplar el volum de negoci o l’ocupació total 
sobreestima la veritable importància econòmica del turisme per a aquestes indústries. Però d’altra banda, 
el turisme també contribueix amb altres indústries i això no es té en compte. El resultat segueix essent una 
imatge aproximada però vàlida del pes del turisme a les illes de la Mediterrània. 

66.66.66.66. Podem concloure, doncs, que totes les illes de la Mediterrània presentles illes de la Mediterrània presentles illes de la Mediterrània presentles illes de la Mediterrània presenten una alta concentració d’activitat en una alta concentració d’activitat en una alta concentració d’activitat en una alta concentració d’activitat 
econòmica, és a dir, un enorme grau de concentració en un petit nombre d’activitats per a les seves econòmica, és a dir, un enorme grau de concentració en un petit nombre d’activitats per a les seves econòmica, és a dir, un enorme grau de concentració en un petit nombre d’activitats per a les seves econòmica, és a dir, un enorme grau de concentració en un petit nombre d’activitats per a les seves 
oportunitats d’ocupació.oportunitats d’ocupació.oportunitats d’ocupació.oportunitats d’ocupació. Per tant, cap d’elles mostra la característica de tenir una diversificació dels llocs 
de feina repartits en una àmplia gamma d’activitats, com sol passar en les regions de major rendiment de la 
UE. El mapa 6 mostra que el percentatge acumulatiu en ocupació dels cinc grups d’activitats més grans 
(divisions de la NACE) és extremadament alt a les illes de la Mediterrània. Aquest percentatge arriba a 
més de les dues terceres parts de la mà d’obra a les illes gregues de Notio Aigaio i Ionia Nisia.     

                                                 
19 Les activitats de la NACE que s’examinen en aquest anàlisi són: Transport (terrestre, marítim, aquàtic);  allotjament; restauració; activitats de lloguer 
i arrendament; agències de viatges, operadors turístics. No obstant això, no hi havia dades regionals disponibles per sota de les categories de dos 
dígits de la NACE. Unes dades més disgregades per sota d’aquestes categories haurien permès un anàlisi i una diferenciació d’ocupacions més 
precisos de les activitats turístiques reals. A més, faltaven algunes dades importants, com en els casos més destacats de França i Còrsega, en què hi 
havia manca de dades pel que es refereix al transport. 
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Mapa Mapa Mapa Mapa 6666. Concentració empresarial regional, per a regions NUTS 2, 2012. Concentració empresarial regional, per a regions NUTS 2, 2012. Concentració empresarial regional, per a regions NUTS 2, 2012. Concentració empresarial regional, per a regions NUTS 2, 2012    (percentatge c(percentatge c(percentatge c(percentatge cumulatiu de les cinc umulatiu de les cinc umulatiu de les cinc umulatiu de les cinc 
activitats principals (divisions NACE) en empreses regionals no financeres)activitats principals (divisions NACE) en empreses regionals no financeres)activitats principals (divisions NACE) en empreses regionals no financeres)activitats principals (divisions NACE) en empreses regionals no financeres)    

 
Font: EUROSTAT 

67. De fet, algunes de les illes de la Mediterrània d’aquest estudi estan entre les regions més especialitzades 
de la UE en alguna de les activitats de la NACE (consultar Taula 3 i 5, dades del 2012 i 2014 
respectivament). Aquest és el cas de les illes següents en un o els dos anys dels quals es disposen dades: 

• Sicília en gestió de residus (2012).  

• Còrsega en construcció (2012); venda i reparacions de vehicles a motor (2012); i 
elaboració de begudes (2014).  

• Notio Aigaio en allotjament (2012). 

• Ionia Nisia en allotjament (2014); en serveis de restauració (2012 i 2014); activitats de 
lloguer i arrendament (2012 i 2014); així com també agències de viatges (2012).  

• Illes Balears: agències de viatges i activitats relacionades (2014). 

68. Per tots aquests motius, un dels reptes principals de les illes de la Mediterrània és la manca de diversitat de 
les seves economies en termes d’especialització sectorial i tipologies d’activitats que afavoreix el 
desenvolupament sostenible i millora la resistència a les crisis econòmiques. Una concentració alta 
d’activitat en els sectors que s’allunyen de l’economia del coneixement (construcció, turisme, immobles) i 
amb un valor econòmic afegit baix és el principal desafiament per a la viabilitat econòmica a llarg termini 
d’aquestes illes.  
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TaulaTaulaTaulaTaula    3333. . . . Percentatge d’ocupació en l’economia comercial no financera i lPercentatge d’ocupació en l’economia comercial no financera i lPercentatge d’ocupació en l’economia comercial no financera i lPercentatge d’ocupació en l’economia comercial no financera i les regions més especialitzades per es regions més especialitzades per es regions més especialitzades per es regions més especialitzades per 
activitat el 2012activitat el 2012activitat el 2012activitat el 2012    

 
Font: EUROSTAT 
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TaTaTaTaulaulaulaula    4444. . . . Percentatge d’ocupació en l’economia comercial no financera i les regions més especialitzades per Percentatge d’ocupació en l’economia comercial no financera i les regions més especialitzades per Percentatge d’ocupació en l’economia comercial no financera i les regions més especialitzades per Percentatge d’ocupació en l’economia comercial no financera i les regions més especialitzades per 
activitat el 2014activitat el 2014activitat el 2014activitat el 2014    

 
Font: EUROSTAT 
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2.2.2.2.2.2.2.2.2. 2. 2. 2. Recerca iRecerca iRecerca iRecerca i innovació innovació innovació innovació    

69. Les illes de la Mediterrània així com Europa i els seus països han de tenir el marc necessari per garantir que 
són al capdavant de la innovació. Aquesta progressió requereix un entorn favorable a la innovació 
recolzat tant pels sectors públics com privats.  

70. Els resultats de la innovació, per naturalesa, no són immediats i només es veuen a mitjà termini. En el context 
de la crisi econòmica, els sectors públics i privats d’alguns països i regions han retallat la inversió en R+D i 
altres activitats relacionades amb la innovació que són tan crucials per al creixement intel·ligent. És 
fonamental que es reverteixi aquesta situació. La recerca i la innovació ajuden a oferir llocs de feina, 
prosperitat, qualitat de vida i béns públics mundials. Generen els grans avenços científics i tecnològics que 
són necessaris per encarar els desafiaments urgents als quals fa front la societat. Invertir en aquesta àrea 
també condueix a oportunitats empresarials mitjançant la creació de productes i serveis innovadors.  

71. La recerca i la innovació s’han situat per tant al centre de l’estratègia Europa 2020 per tal de fomentar un 
creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu. Això inclou l’objectiu primordial d’augmentar la despesa en 
R+D fins al 3 % del PIB per al 2020. La iniciativa insígnia de la Unió per la Innovació ofereix un ampli 
conjunt d’accions per incrementar la recerca i la innovació.  

72. Si ens fixem en l’indicador de l’Europa 2020, les illes de la Mediterrània no estan avançant 
satisfactòriament cap al resultat final. Podem concloure fàcilment que les illes de la Mediterrània no només les illes de la Mediterrània no només les illes de la Mediterrània no només les illes de la Mediterrània no només 
estan per darrera de la mitjana de la UE, sinó que tenen els nivells més baixos d’inversió en R+I en els seus estan per darrera de la mitjana de la UE, sinó que tenen els nivells més baixos d’inversió en R+I en els seus estan per darrera de la mitjana de la UE, sinó que tenen els nivells més baixos d’inversió en R+I en els seus estan per darrera de la mitjana de la UE, sinó que tenen els nivells més baixos d’inversió en R+I en els seus 
països. països. països. països. A més, la situació no ha millorat al llarg del temps. No hi ha unNo hi ha unNo hi ha unNo hi ha una convergència real cap als nivells a convergència real cap als nivells a convergència real cap als nivells a convergència real cap als nivells 
d’inversió nacionals i europeus ni cap progrés real cap a l’objectiu del 3 % establert per l’estratègia d’inversió nacionals i europeus ni cap progrés real cap a l’objectiu del 3 % establert per l’estratègia d’inversió nacionals i europeus ni cap progrés real cap a l’objectiu del 3 % establert per l’estratègia d’inversió nacionals i europeus ni cap progrés real cap a l’objectiu del 3 % establert per l’estratègia 
Europa 2020.Europa 2020.Europa 2020.Europa 2020. 

 

GràficGràficGràficGràfic    12121212. . . . Despesa interior bruta en R+DDespesa interior bruta en R+DDespesa interior bruta en R+DDespesa interior bruta en R+D    

 

 

73. Tot i que hi ha una manca de dades fiables i continuades de les illes gregues, Creta sembla ser l’única 
excepció al model abans esmentat de baixa inversió en R+D. Amb un 1,37 % del PIB invertit en R+D l’any 
2013, Creta té uns millors resultats que la mitjana grega i que totes les illes de la Mediterrània analitzades. 
De fet, el 2014 l’illa va representar el 8,2% de la despesa interior bruta nacional en R+D, el percentatge 
més elevat a Grècia. No obstant això, si ens fixem en la inversió de les empreses comercials en R+D, 
aquesta està considerablement per sota de la mitjana nacional i de la UE. Tot i aquests resultats més 
positius, Creta encara està lluny de l’objectiu d’Europa 2020.  
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Mapa Mapa Mapa Mapa 7777. Canvis en la despesa del PIB en R+D, per a regions NUTS de nivell 2 2007. Canvis en la despesa del PIB en R+D, per a regions NUTS de nivell 2 2007. Canvis en la despesa del PIB en R+D, per a regions NUTS de nivell 2 2007. Canvis en la despesa del PIB en R+D, per a regions NUTS de nivell 2 2007----12121212. . . . ((((punts de diferència, punts de diferència, punts de diferència, punts de diferència, 
% de PIB)% de PIB)% de PIB)% de PIB)    

 
Font: EUROSTAT 

 

74. Aquesta situació es repeteix quan ens fixem en la inversió del sector empresarial en R+D a la resta de les 
illes de la Mediterrània. La inversió empresarial en R+D a les illes de la Mediterrània està molt per sota de 
les mitjanes nacionals i de la UE. Si tenim en compte que els baixos nivells d’inversió en R+D a Europa són 
deguts principalment als baixos nivells d’inversió privada, la situació a les illes de la Mediterrània és si més 
no preocupant i necessita un canvi de tendència. Fins i tot més que el conjunt d’Europa, les illes no només les illes no només les illes no només les illes no només 
han d’invertir en els valors absoluts que es destinen a R+D, sinó que s’han de centrar en l’impacte i la han d’invertir en els valors absoluts que es destinen a R+D, sinó que s’han de centrar en l’impacte i la han d’invertir en els valors absoluts que es destinen a R+D, sinó que s’han de centrar en l’impacte i la han d’invertir en els valors absoluts que es destinen a R+D, sinó que s’han de centrar en l’impacte i la 
composició de la despesa en recerca i millorar les condicions per a composició de la despesa en recerca i millorar les condicions per a composició de la despesa en recerca i millorar les condicions per a composició de la despesa en recerca i millorar les condicions per a l’R+D del sector privat.l’R+D del sector privat.l’R+D del sector privat.l’R+D del sector privat.  

75. Per tant, la recerca a les illes de la Mediterrània està concentrada en el sector públic i, en concret, en la 
universitat i les organitzacions de recerca públiques. La petita proporció d’empreses d’alta tecnologia a 
les illes explica una part de la bretxa amb els seus països i la UE. Aquest aïllament del sector privat es pot 
atribuir a la dominància de les pimes amb un nivell tecnològic entre baix i mitjà concentrat en els sectors 
econòmics amb un valor afegit baix. Al mateix temps, els limitats vincles formals entre la recerca i el sector 
empresarial, la lentitud en la reestructuració de l’economia local i l’escàs alineament de la demanda 
tecnològica de les empreses subministrades per part del sector públic són els obstacles principals per al 
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continu increment de la despesa en R+D a les illes. Pel que fa a les activitats de concessió de patents, 
aquestes són mínimes si les comparem amb les mitjanes nacionals i de la UE. 

 

GràficGràficGràficGràfic    13131313. . . . Inversió de les empreses coInversió de les empreses coInversió de les empreses coInversió de les empreses comercials en R+D (% del PIB)mercials en R+D (% del PIB)mercials en R+D (% del PIB)mercials en R+D (% del PIB)    

 

Font: EUROSTAT 

 

76. Per tant, les illes de la Mediterrània no es troben en les zones europees en les quals sembla estar 
concentrada la intensitat i activitat en R+D. Al contrari que a les illes, aquestes regions sovint es 
desenvolupen al voltant d’institucions acadèmiques o activitats industrials específiques d’alta tecnologia i 
serveis basats en el coneixement. Això propicia un entorn favorable i s’atreuen així empreses de nova 
creació i personal altament qualificat, de tal manera que l’avantatge competitiu d’aquestes regions 
s’intensifica encara més.20 

77. Pel que fa al personal, lalalala distribució d’investigadors a Europa es concentra de nou en uns pocs grups distribució d’investigadors a Europa es concentra de nou en uns pocs grups distribució d’investigadors a Europa es concentra de nou en uns pocs grups distribució d’investigadors a Europa es concentra de nou en uns pocs grups 
enfora de les illes de la Mediterràniaenfora de les illes de la Mediterràniaenfora de les illes de la Mediterràniaenfora de les illes de la Mediterrània, principalment en aquelles regions en què la intensitat d’R+D és 
elevada. Novament, l’excepció sembla ser Creta, amb un alt número d’investigadors que treballen a la 
universitat i a instituts públics. Destaca que Còrsega registri el percentatge més baix a França i les Illes 
Balears, el percentatge més baix a Espanya. Pel que fa a la situació a Grècia, a més de les particularitats 
de Creta, les illes de Ionia Nisia es troben al nivell més baix de la UE en número d’investigadors.  

                                                 
20 EUROSTAT (2015) Research and innovation statistics at regional level. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Research_and_innovation_statistics_at_regional_level 
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Mapa Mapa Mapa Mapa 8888. Proporció d’investigadors. Proporció d’investigadors. Proporció d’investigadors. Proporció d’investigadors en el número total de població ocupada en el número total de població ocupada en el número total de població ocupada en el número total de població ocupada    per a regions de nivell NUTS 2, per a regions de nivell NUTS 2, per a regions de nivell NUTS 2, per a regions de nivell NUTS 2, 
2012 (% d’ocupació total)2012 (% d’ocupació total)2012 (% d’ocupació total)2012 (% d’ocupació total)    

 
Font: EUROSTAT 

 

78. Com assenyala EUROSTAT, les estadístiques relacionades amb els recursos humans en ciència i tecnologia 
(RHCT) proporcionen una indicatiu alternatiu al definir el personal altament qualificat com aquelles 
persones que han completat un nivell d’educació terciari i/o treballen en ciència i tecnologia21. Un cop 
més, les regions de capital registren els percentatges més elevats d’RHCT, mentre que les illes de la les regions de capital registren els percentatges més elevats d’RHCT, mentre que les illes de la les regions de capital registren els percentatges més elevats d’RHCT, mentre que les illes de la les regions de capital registren els percentatges més elevats d’RHCT, mentre que les illes de la 
MeMeMeMediterrània en general tenen uns percentatges per sota de la mitjana nacionalditerrània en general tenen uns percentatges per sota de la mitjana nacionalditerrània en general tenen uns percentatges per sota de la mitjana nacionalditerrània en general tenen uns percentatges per sota de la mitjana nacional. Per una altra banda, la la la la 
distribució dels percentatges d’ocupació en els sectors de l’alta tecnologia també està esbiaixada, amb els distribució dels percentatges d’ocupació en els sectors de l’alta tecnologia també està esbiaixada, amb els distribució dels percentatges d’ocupació en els sectors de l’alta tecnologia també està esbiaixada, amb els distribució dels percentatges d’ocupació en els sectors de l’alta tecnologia també està esbiaixada, amb els 
registres relativament baixos de les illesregistres relativament baixos de les illesregistres relativament baixos de les illesregistres relativament baixos de les illes, en la gran majoria dels casos novament per sota de les seves 
respectives mitjanes nacionals.  

  

                                                 
21 EUROSTAT (2015) Research and innovation statistics at regional level. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Research_and_innovation_statistics_at_regional_level 
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Mapa Mapa Mapa Mapa 9999. Percentatge d’RHCT dins de la població total per a regions NUTS 2, 2014 (%). Percentatge d’RHCT dins de la població total per a regions NUTS 2, 2014 (%). Percentatge d’RHCT dins de la població total per a regions NUTS 2, 2014 (%). Percentatge d’RHCT dins de la població total per a regions NUTS 2, 2014 (%)    

 

Font: EUROSTAT 
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Mapa Mapa Mapa Mapa 10101010. Percen. Percen. Percen. Percentatge d’ocupació en els sectors de l’alta tecnologia dins de l’ocupació total per a regions tatge d’ocupació en els sectors de l’alta tecnologia dins de l’ocupació total per a regions tatge d’ocupació en els sectors de l’alta tecnologia dins de l’ocupació total per a regions tatge d’ocupació en els sectors de l’alta tecnologia dins de l’ocupació total per a regions 
NUTS 2, 2014 (%)NUTS 2, 2014 (%)NUTS 2, 2014 (%)NUTS 2, 2014 (%)    

 
Font: EUROSTAT 

 

79. Finalment, si tenim en compte les patents, també s’observa un alt grau de concentració de les activitats de alt grau de concentració de les activitats de alt grau de concentració de les activitats de alt grau de concentració de les activitats de 
concessió de patents concessió de patents concessió de patents concessió de patents que deixa enrere les illes de la Mediterrània.que deixa enrere les illes de la Mediterrània.que deixa enrere les illes de la Mediterrània.que deixa enrere les illes de la Mediterrània. No obstant això, la informació sobre 
les patents s’ha d’interpretar amb cura perquè no totes les invencions es patenten i la propensió a patentar 
varia segons les activitats. Però tot i així, les patents són una mesura vàlida per a la invenció i la innovació. 
I de nou veiem que els registres de les illes de la Mediterrània queden enfora de les regions europees més 
innovadores. 
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Mapa Mapa Mapa Mapa 11111111. Sol·licituds de patent a la OEP, per a regions de niv. Sol·licituds de patent a la OEP, per a regions de niv. Sol·licituds de patent a la OEP, per a regions de niv. Sol·licituds de patent a la OEP, per a regions de nivell NUTS 3, 2011 (per milió d’habitants)ell NUTS 3, 2011 (per milió d’habitants)ell NUTS 3, 2011 (per milió d’habitants)ell NUTS 3, 2011 (per milió d’habitants)    

    
Font: EUROSTAT 

    

80. Totes les carències esmentades anteriorment relacionades amb les illes de la Mediterrània es reafirmen 
amb els índexs compostos europeus que mesuren el rendiment de les regions de la UE en competitivitat i 
innovació. Si considerem novament l’Índex de Competitivitat RegionalÍndex de Competitivitat RegionalÍndex de Competitivitat RegionalÍndex de Competitivitat Regional, observem que les illes de la les illes de la les illes de la les illes de la 
Mediterrània tenen una puntuació particularment baixa en el subíndex d’InnovacióMediterrània tenen una puntuació particularment baixa en el subíndex d’InnovacióMediterrània tenen una puntuació particularment baixa en el subíndex d’InnovacióMediterrània tenen una puntuació particularment baixa en el subíndex d’Innovació. El mateix succeeix amb 
el ScoreboardScoreboardScoreboardScoreboard d’Innovació Regional  d’Innovació Regional  d’Innovació Regional  d’Innovació Regional que publica la Comissió. Un cop més, totes les illes són molt enfora les illes són molt enfora les illes són molt enfora les illes són molt enfora 
dels que més rendeixen en innovació a la UEdels que més rendeixen en innovació a la UEdels que més rendeixen en innovació a la UEdels que més rendeixen en innovació a la UE i, tret de Creta, entre les regions que pitjor rendeixen dins 
dels seus països. Totes les illes de la Mediterrània estan en el grup de rendiment moderaTotes les illes de la Mediterrània estan en el grup de rendiment moderaTotes les illes de la Mediterrània estan en el grup de rendiment moderaTotes les illes de la Mediterrània estan en el grup de rendiment moderat en innovació o t en innovació o t en innovació o t en innovació o 
en el grup de rendiment modest del en el grup de rendiment modest del en el grup de rendiment modest del en el grup de rendiment modest del ScoreboardScoreboardScoreboardScoreboard.... Només Còrsega és un Seguidor de la Innovació perquè a 
França l’índex es calcula per NUTS 1 i l’illa entra en una regió dominada per Marsella. Per tant, les dades i 
la classificació no reflecteixen la situació concreta de Còrsega.  
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Mapa Mapa Mapa Mapa 12121212. (a) Subíndex d’innovació de l’Índex de Competitivitat Regional. (a) Subíndex d’innovació de l’Índex de Competitivitat Regional. (a) Subíndex d’innovació de l’Índex de Competitivitat Regional. (a) Subíndex d’innovació de l’Índex de Competitivitat Regional    per a regions NUTS 2, 2013 (EUper a regions NUTS 2, 2013 (EUper a regions NUTS 2, 2013 (EUper a regions NUTS 2, 2013 (EU----
28=0)28=0)28=0)28=0)    

(b) Scoreboard  de la Innovació Regional 2016.(b) Scoreboard  de la Innovació Regional 2016.(b) Scoreboard  de la Innovació Regional 2016.(b) Scoreboard  de la Innovació Regional 2016.    

 

Fonts: Eurostat i Comissió Europea 
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2222.2..2..2..2.3.3.3.3.    Agenda digitalAgenda digitalAgenda digitalAgenda digital    

81. L’economia digital creix més ràpid que la resta de l’economia. A més, l’economia digital és el motor més 
important de la innovació, la competitivitat i el creixement, i té un enorme potencial per als emprenedors i 
les pimes europees. Per tant, les TIC tenen efectes col·laterals importants en altres sectors econòmics i una 
enorme capacitat per transformar pràctiques de negoci i activitats econòmiques. Els països i les regions 
amb empreses que integren aquestes noves tecnologies en els seus processos de producció tendeixen a 
obtenir unes millores de productivitat més importants que d’altres.  

82. L’economia digital també presenta oportunitats per a les illes europees si estan preparades per a rebre-
les. La difusió de les TIC entre les illes de la Mediterrània es considera fonamental per millorar tant els seus 
nivells de productivitat com la seva competitivitat. A les TIC se’ls atribueix donar una major flexibilitat a 
l’entorn de treball, per exemple, per treballar des de llocs llunyans. 

83. Mediterrània a partir de l’adopció de les TIC, tots els agents de l’economia (particulars, empreses i 
governs) han de fer ús d’aquestes eines. No obstant això, no hi ha dades regionals comparables suficients 
a nivell d’EUROSTAT per analitzar la situació de l’adopció de les TIC per tots els tipus d’agents. Hi ha una 
llacuna important pel que fa a la disponibilitat de dades comparables a nivells europeu sobre l’adopció i la 
utilització de les TIC per part de les empreses.  

84. Pel que fa al percentatge de llars amb aPel que fa al percentatge de llars amb aPel que fa al percentatge de llars amb aPel que fa al percentatge de llars amb accés a Internet de banda ampla, totes les illes de la Mediterrània ccés a Internet de banda ampla, totes les illes de la Mediterrània ccés a Internet de banda ampla, totes les illes de la Mediterrània ccés a Internet de banda ampla, totes les illes de la Mediterrània 
tret de Malta (tret de Malta (tret de Malta (tret de Malta (no hi ha dades consistents ni continues per a les illes greguesno hi ha dades consistents ni continues per a les illes greguesno hi ha dades consistents ni continues per a les illes greguesno hi ha dades consistents ni continues per a les illes gregues) s’estan quedant enrere de la ) s’estan quedant enrere de la ) s’estan quedant enrere de la ) s’estan quedant enrere de la 
UEUEUEUE, on el 80 % de les llars tenen connexió de banda ampla. Les Illes Balears tenen uns resultats 
lleugerament superiors que Espanya i a la resta d’illes els resultats són pitjors que als seus respectius països, 
amb Còrsega i Sicília molt per darrera de França i Itàlia respectivament.  

 

TaulaTaulaTaulaTaula    5555. . . . Llars amb connexLlars amb connexLlars amb connexLlars amb connexió a Internet de banda ampla (en % de llars)ió a Internet de banda ampla (en % de llars)ió a Internet de banda ampla (en % de llars)ió a Internet de banda ampla (en % de llars)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

2015201520152015    
EU28 80 
Grècia 67 
Espanya 78 
Illes Balears 78 
França 76 
Còrsega 57 
Itàlia 74 
Sicília 65 
Sardenya 74 
Xipre 71 

    
Font: EUROSTAT 

 

 

85.85.85.85. L’agenda digital per a Europa va marcar l’objectiu d’incrementar l’ús regular d’Internet per part dels 
particulars (definit aquí com almanco una vegada a la setmana) fins al 75% al 2015. Aquest objectiu es va 
complir un any abans, ja que tres quartes parts de la població de l’EU-28 utilitzaven Internet de manera 
regular el 2014. Aquest percentatge és molt més elevat a moltes regions del nord d’Europa, així com també 
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a Luxemburg i als Països Baixos. Entre les illes de la Mediterrània, només les Illes Balears han assolit aquest Entre les illes de la Mediterrània, només les Illes Balears han assolit aquest Entre les illes de la Mediterrània, només les Illes Balears han assolit aquest Entre les illes de la Mediterrània, només les Illes Balears han assolit aquest 
objectiu amb un 78%objectiu amb un 78%objectiu amb un 78%objectiu amb un 78% de població que utilitza Internet de manera regular. La resta de les illes encara estan  de població que utilitza Internet de manera regular. La resta de les illes encara estan  de població que utilitza Internet de manera regular. La resta de les illes encara estan  de població que utilitza Internet de manera regular. La resta de les illes encara estan 
per sota de l’objectiu europeu.per sota de l’objectiu europeu.per sota de l’objectiu europeu.per sota de l’objectiu europeu.    

86. A més, en general, les illes de la Mediterrània estan molt lluny de l’objectiu del 2015, quan la proporció de    
població de la UE que maipoblació de la UE que maipoblació de la UE que maipoblació de la UE que mai ha utilitzat Internet hauria d’haver caigut fins al 15 %. ha utilitzat Internet hauria d’haver caigut fins al 15 %. ha utilitzat Internet hauria d’haver caigut fins al 15 %. ha utilitzat Internet hauria d’haver caigut fins al 15 %. Cap d’elles ha assolit 
aquest objectiu i la majoria encara estan lluny d’assolir-lo. 

87. Encara que les illes de la Mediterrània més desenvolupades no estan molt enfora de la mitjana de la EU ni 
dels objectius de l’Europa 2020 en termes de connexió i utilització d’Internet de banda ampla, altres illes 
encara estan molt per darrere. Això és especialment important perquè el desenvolupament de les TIC i 
l’entrada d’Internet a les illes de la Mediterrània és un imperatiu per eliminar les limitacions de temps, lloc i 
distància, i aconseguir que les illes estiguin més integrades en un context global. Per tant, el 
desenvolupament tecnològic i la utilització generalitzada d’Internet per part dels particulars i de les 
empreses de les illes de la Mediterrània són clau per al desenvolupament d’una economia basada en el 
coneixement en la qual la informació es pot transmetre i és accessible per a tots a la xarxa mundial de la 
societat de la informació. 

 

TaTaTaTaulaulaulaula    6666. . . . Freqüència d’accés a Internet almenys una vegada per setmana (% de particulars) per a regions Freqüència d’accés a Internet almenys una vegada per setmana (% de particulars) per a regions Freqüència d’accés a Internet almenys una vegada per setmana (% de particulars) per a regions Freqüència d’accés a Internet almenys una vegada per setmana (% de particulars) per a regions 
NUTS 2, 2015.NUTS 2, 2015.NUTS 2, 2015.NUTS 2, 2015.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        

2015201520152015    
Grècia 63 
Nisia Aigaiou, Creta 60 
Espanya 75 
Illes Balears 78 
França 81 
Còrsega 59 
Itàlia 63 
Sicília 53 
Sardenya 62 
Xipre 70 
Malta 74 

    
Font: EUROSTAT 
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TaTaTaTaulaulaulaula    7777. . . . Utilització d’Internet: mai (% de particulars) per a regions NUTS 2, 2015Utilització d’Internet: mai (% de particulars) per a regions NUTS 2, 2015Utilització d’Internet: mai (% de particulars) per a regions NUTS 2, 2015Utilització d’Internet: mai (% de particulars) per a regions NUTS 2, 2015    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        

2015201520152015    
Grècia 30 
Nisia Aigaiou, Creta 30 
Espanya 19 
Illes Balears 16 
França 11 
Còrsega 29 
Itàlia 28 
Sicília 37 
Sardenya 29 
Xipre 26 
Malta 22     

Font: EUROSTAT 
 

 

2222.2.4.2.4.2.4.2.4. . . . Educació i AprenentatgeEducació i AprenentatgeEducació i AprenentatgeEducació i Aprenentatge    

88. La qualitat en l’educació superior i aprenentatge és essencial per a les economies de les illes de la 
Mediterrània si volen ascendir en la cadena de valors. En una economia globalitzada, els països i les 
regions, i les illes no en són una excepció, han de nodrir grups de treballadors ben educats que siguin 
capaços d’adaptar-se ràpidament al seu entorn canviant i a les necessitats dels sistemes de producció en 
constant evolució.  

89. Per tant, no és estrany que l’educació sigui un dels cinc pilars centrals de l’estratègia Europa 2020. Com 
hem vist, dos dels objectius utilitzats per vigilar el progrés de la UE cap a una “economia intel·ligent, 
sostenible i integradora” tenen a veure amb l’educació. Aquests punts de referència s’han establert al 
nivell de la UE i preveuen que:  

• El percentatge d’abandonaments prematurs de l’educació i l’aprenentatge hauria de ser 
inferior al 10 % al 2020; i  

• Almenys el 40 % de les persones amb edats compreses entre els 30 i els 34 anys haurien 
d’haver completat estudis superiors o equivalents al 2020.  

90. La gent jove entre les edats de 15 i 17 anys sovint es troben amb l’opció de seguir estudiant o aprenent, o 
buscar una feina. L’educació obligatòria a temps complet dura de mitja nou o deu anys a la majoria d’Estats 
Membres de la UE i normalment finalitza en arribar al nivell més baix de l’educació secundària. L’indicador 
d’abandonaments prematurs en l’educació i l’aprenentatge segueix el percentatge d’individus d’entre 18 i 
24 anys que han acabat el nivell més baix de l’educació secundària, i que no s’impliquen en cap altra tipus 
d’estudis ni de formació. 

91. L’abandonament escolar prematur representa una pèrdua de potencial que té efectes tant a nivell social 
com econòmic. Un nivell baix d’educació té conseqüències desastroses no només per a la joventut, sinó 
que també implica l’ús ineficient dels costos. A més, si tenim en compte l’envelliment de la població dels 
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països europeus i els canvis demogràfics actuals, la UE i també les illes de la Mediterrània no es poden 
permetre la pèrdua de joves talents. Com diu la Comissió, la lluita contra l’abandonament escolar prematur 
és una inversió de futur. La gent jove que abandona l’escola prematurament té un major risc d’atur, de 
pobresa i d’exclusió social. Normalment aconsegueixen feines més precàries i mal pagades que aquells 
amb una formació. Com a resultat, completar el currículum escolar és beneficiós tant des d’un punt de vista 
econòmic com social. Produeix treballadors de qualitat que porten creixement i innovació. 

92. Entre les illes de la Mediterrània, només Xipre ha assolit ja l’objectiu d’Europa 2020 d’un percentatge només Xipre ha assolit ja l’objectiu d’Europa 2020 d’un percentatge només Xipre ha assolit ja l’objectiu d’Europa 2020 d’un percentatge només Xipre ha assolit ja l’objectiu d’Europa 2020 d’un percentatge 
d’abandonament escolar prematur en educació i aprenentatge per sota del 10 %d’abandonament escolar prematur en educació i aprenentatge per sota del 10 %d’abandonament escolar prematur en educació i aprenentatge per sota del 10 %d’abandonament escolar prematur en educació i aprenentatge per sota del 10 %. Hi ha altres illesHi ha altres illesHi ha altres illesHi ha altres illes en el  en el  en el  en el 
bon camí per aconseguir aquest percentatge al 2020bon camí per aconseguir aquest percentatge al 2020bon camí per aconseguir aquest percentatge al 2020bon camí per aconseguir aquest percentatge al 2020. En concret, Notio Agaio i Creta, les xifres de les 
quals estan al voltant del 10 %. Tot i això, les altres illes de la Mediterrània encara tenen un llarg camí per les altres illes de la Mediterrània encara tenen un llarg camí per les altres illes de la Mediterrània encara tenen un llarg camí per les altres illes de la Mediterrània encara tenen un llarg camí per 
davant per tal d’assolir l’objectidavant per tal d’assolir l’objectidavant per tal d’assolir l’objectidavant per tal d’assolir l’objectiu europeu. Entre elles, les Illes Balears presenten les xifres més u europeu. Entre elles, les Illes Balears presenten les xifres més u europeu. Entre elles, les Illes Balears presenten les xifres més u europeu. Entre elles, les Illes Balears presenten les xifres més 
preocupants, amb més d’un 26% d’abandonament escolar prematur.preocupants, amb més d’un 26% d’abandonament escolar prematur.preocupants, amb més d’un 26% d’abandonament escolar prematur.preocupants, amb més d’un 26% d’abandonament escolar prematur. Les illes de Sardenya i Sicília i Malta 
tenen un percentatge de gairebé un 20% en el cas de la darrera i més elevat en el cas de les dues illes 
italianes. Totes elles tenen uns resultats pitjors que la UE i els seus respectius països. 

    

Mapa Mapa Mapa Mapa 13131313. Abandonament escolar prematur (%) en joves d’entre 18 i 24 anys, per a regions NUTS 2, 2015. Abandonament escolar prematur (%) en joves d’entre 18 i 24 anys, per a regions NUTS 2, 2015. Abandonament escolar prematur (%) en joves d’entre 18 i 24 anys, per a regions NUTS 2, 2015. Abandonament escolar prematur (%) en joves d’entre 18 i 24 anys, per a regions NUTS 2, 2015    

 
Font: EUROSTAT 
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GràfGràfGràfGràficicicic    14141414. . . . Abandonaments prematurs de l’educació i la formació a les illes greguesAbandonaments prematurs de l’educació i la formació a les illes greguesAbandonaments prematurs de l’educació i la formació a les illes greguesAbandonaments prematurs de l’educació i la formació a les illes gregues    

 
 

93. L’abandonament escolar prematur és el resultat d’una barreja de factors individuals, educatius i 
socioeconòmics. Un factor que pot determinar l’abandonament escolar prematur és l’entrada en el mercat 
laboral. Les illes amb els pitjors resultats presenten totes una estructura econòmica basada en activitats de Les illes amb els pitjors resultats presenten totes una estructura econòmica basada en activitats de Les illes amb els pitjors resultats presenten totes una estructura econòmica basada en activitats de Les illes amb els pitjors resultats presenten totes una estructura econòmica basada en activitats de 
baix valor afegit (principalment activitats relacionades amb el turisme) que no requereixen nivebaix valor afegit (principalment activitats relacionades amb el turisme) que no requereixen nivebaix valor afegit (principalment activitats relacionades amb el turisme) que no requereixen nivebaix valor afegit (principalment activitats relacionades amb el turisme) que no requereixen nivells lls lls lls 
d’educació o de formació elevats.d’educació o de formació elevats.d’educació o de formació elevats.d’educació o de formació elevats. Com a conseqüència, molta gent jove d’entre 15 i 17 anys comença a 
treballar en aquestes activitats de baix valor afegit ja que, al mateix temps, continuar estudiant no 
garanteix un lloc de treball d’alta qualitat en el futur a causa de la manca de diversificació de l’economia i 
de la presència limitada de llocs de treball d’alta qualitat que requereixin estudis superiors.  

 

GràficGràficGràficGràfic    15151515....    Illes amb les pitjors xifres d’abandonament escolar en educacIlles amb les pitjors xifres d’abandonament escolar en educacIlles amb les pitjors xifres d’abandonament escolar en educacIlles amb les pitjors xifres d’abandonament escolar en educació i aprenentatgeió i aprenentatgeió i aprenentatgeió i aprenentatge    

 

 

94.94.94.94. D’altra banda, és possible que la crisi econòmica actual hagi tingut efectes divergents sobre 
l’abandonament escolar prematur. La crisi ha afectat els sectors que normalment donen feina als joves amb 
baixa qualificació (per exemple, construcció, turisme, comerç minorista). Això pot haver reduït l’efecte 
“ganxo” del mercat laboral que es va observar durant els anys d’expansió i en alguns països pot haver 
animat els joves a quedar-se a l’escola o a reprendre els estudis o l’aprenentatge. Aquesta sembla ser la 
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primera reacció a Espanya i les Illes Balears, amb una disminució de l’abandonament escolar prematur des Espanya i les Illes Balears, amb una disminució de l’abandonament escolar prematur des Espanya i les Illes Balears, amb una disminució de l’abandonament escolar prematur des Espanya i les Illes Balears, amb una disminució de l’abandonament escolar prematur des 
del 2008del 2008del 2008del 2008. No obstant això, sembla que la recuperació que estan experimentant algunes illes de la sembla que la recuperació que estan experimentant algunes illes de la sembla que la recuperació que estan experimentant algunes illes de la sembla que la recuperació que estan experimentant algunes illes de la 
Mediterrània encara es fonamentaMediterrània encara es fonamentaMediterrània encara es fonamentaMediterrània encara es fonamenta en les mateixes activitats de baix valor afegit. Com a conseqüència,  en les mateixes activitats de baix valor afegit. Com a conseqüència,  en les mateixes activitats de baix valor afegit. Com a conseqüència,  en les mateixes activitats de baix valor afegit. Com a conseqüència, 
l’efecte ganxo no s’ha reduït de manera efectiva i encara representa un repte important per a les illes de l’efecte ganxo no s’ha reduït de manera efectiva i encara representa un repte important per a les illes de l’efecte ganxo no s’ha reduït de manera efectiva i encara representa un repte important per a les illes de l’efecte ganxo no s’ha reduït de manera efectiva i encara representa un repte important per a les illes de 
la Mediterrània en els intents per lluitar contra l’abandonament escolar prematla Mediterrània en els intents per lluitar contra l’abandonament escolar prematla Mediterrània en els intents per lluitar contra l’abandonament escolar prematla Mediterrània en els intents per lluitar contra l’abandonament escolar prematur. ur. ur. ur.     

95. L’altre objectiu primordial de l’estratègia Europa 2020 referent a l’educació i l’aprenentatge és que 
almenys el 40 % de les persones amb edats compreses entre els 30 i els 34 anys hauria d’haver completat 
estudis superiors o equivalents al 2020. L’ensenyament superior és el nivell d’educació que ofereixen les 
universitats, els instituts de formació professional, els instituts tecnològics i altres institucions que atorguen 
graus acadèmics o certificats professionals superiors. Uns nivells baixos en d’assoliment d’estudis superiors 
poden obstaculitzar la competitivitat i minar el potencial de la UE per generar “creixement intel·ligent”. És 
probable que en el futur un nombre creixent de llocs de treball requereixin estudis superiors i com a 
resultat, els Estats Membres de la UE s’enfronten a quatre reptes principals: ampliar l’accés a l’educació 
superior mitjançant l’augment de la participació (especialment entre els grups desfavorits); reduir el 
nombre d’estudiants que abandonen els estudis superiors sense una titulació; reduir el temps que triguen 
alguns estudiants a completar el seu grau; millorar la qualitat de l’educació superior fent cursos de grau 
més rellevants per al mercat laboral. 

96. La UE és en el camí correcte, ja que gairebé ha assolit el 40%. DeLa UE és en el camí correcte, ja que gairebé ha assolit el 40%. DeLa UE és en el camí correcte, ja que gairebé ha assolit el 40%. DeLa UE és en el camí correcte, ja que gairebé ha assolit el 40%. De fet, els registres eren del 38,7% al 2015.  fet, els registres eren del 38,7% al 2015.  fet, els registres eren del 38,7% al 2015.  fet, els registres eren del 38,7% al 2015. 
Amb l’excepció d’Itàlia (25,3%), tots els països que tenen illes a la Mediterrània i també Xipre (54,6% el Amb l’excepció d’Itàlia (25,3%), tots els països que tenen illes a la Mediterrània i també Xipre (54,6% el Amb l’excepció d’Itàlia (25,3%), tots els països que tenen illes a la Mediterrània i també Xipre (54,6% el Amb l’excepció d’Itàlia (25,3%), tots els països que tenen illes a la Mediterrània i també Xipre (54,6% el 
2015) ja han assolit l’objectiu d’Europa 2020. No obstant això, les seves illes tenen unes xifres menys 2015) ja han assolit l’objectiu d’Europa 2020. No obstant això, les seves illes tenen unes xifres menys 2015) ja han assolit l’objectiu d’Europa 2020. No obstant això, les seves illes tenen unes xifres menys 2015) ja han assolit l’objectiu d’Europa 2020. No obstant això, les seves illes tenen unes xifres menys 
ppppositives.ositives.ositives.ositives.  

97.97.97.97. Totes les illes gregues tenen uns resultats pitjors que la mitjana de GrèciaTotes les illes gregues tenen uns resultats pitjors que la mitjana de GrèciaTotes les illes gregues tenen uns resultats pitjors que la mitjana de GrèciaTotes les illes gregues tenen uns resultats pitjors que la mitjana de Grècia amb unes xifres individuals amb unes xifres individuals amb unes xifres individuals amb unes xifres individuals 
entorn del 30%entorn del 30%entorn del 30%entorn del 30%. Còrsega i Sicília tenen uns registres per sota del 20%. De nou, les dades de les Illes Còrsega i Sicília tenen uns registres per sota del 20%. De nou, les dades de les Illes Còrsega i Sicília tenen uns registres per sota del 20%. De nou, les dades de les Illes Còrsega i Sicília tenen uns registres per sota del 20%. De nou, les dades de les Illes 
Balears estan lluny de les xifres d’EBalears estan lluny de les xifres d’EBalears estan lluny de les xifres d’EBalears estan lluny de les xifres d’Espanya i de la UE, amb només un 29,1% el 2015 i posant fi així a una spanya i de la UE, amb només un 29,1% el 2015 i posant fi així a una spanya i de la UE, amb només un 29,1% el 2015 i posant fi així a una spanya i de la UE, amb només un 29,1% el 2015 i posant fi així a una 
trajectòria positiva que durar des del 2010 fins al 2014. Per acabar, Malta està encara lluny de l’objectiu trajectòria positiva que durar des del 2010 fins al 2014. Per acabar, Malta està encara lluny de l’objectiu trajectòria positiva que durar des del 2010 fins al 2014. Per acabar, Malta està encara lluny de l’objectiu trajectòria positiva que durar des del 2010 fins al 2014. Per acabar, Malta està encara lluny de l’objectiu 
d’Europa 2020 amb un registre del 27,8%.d’Europa 2020 amb un registre del 27,8%.d’Europa 2020 amb un registre del 27,8%.d’Europa 2020 amb un registre del 27,8%.    

 

GràficGràficGràficGràfic    16161616. . . . PePePePercentatge de persones amb edats entre els 30 i els 34 anys que han completat estudis superiors a rcentatge de persones amb edats entre els 30 i els 34 anys que han completat estudis superiors a rcentatge de persones amb edats entre els 30 i els 34 anys que han completat estudis superiors a rcentatge de persones amb edats entre els 30 i els 34 anys que han completat estudis superiors a 
les illes gregues (2000les illes gregues (2000les illes gregues (2000les illes gregues (2000----2015)2015)2015)2015)    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT    
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GràficGràficGràficGràfic    17171717. . . . Percentatge de persones amb edats entrePercentatge de persones amb edats entrePercentatge de persones amb edats entrePercentatge de persones amb edats entre els 30 i els 34 anys que han completat estudis superiors a  els 30 i els 34 anys que han completat estudis superiors a  els 30 i els 34 anys que han completat estudis superiors a  els 30 i els 34 anys que han completat estudis superiors a 
les Illes Balears (2000les Illes Balears (2000les Illes Balears (2000les Illes Balears (2000----2015)2015)2015)2015)    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT    

 

98. Per tant, la situació a les illes de la Mediterrània pel que fa a l’assoliment d’estudis superiors no és 
satisfactòria, ja que totes elles tenen unes xifres per sota de la mitjana de la UE i dels seus països 
respectius. Aquests nivells baixos d’assoliment d’estudis superiors genera un encallament en els sectors 
econòmics basats en l’ús intensiu de coneixements i alenteixen la productivitat, la innovació i la 
competitivitat en les illes de la Mediterrània.  

99. Una vegada més, una elevada especialització en activitats basades en baix coneixement és una raó 
important per a aquest baix rendiment. El creixement intel·ligent és equivalent al creixent nivell 
d’habilitats requerides pel mercat laboral. Com a conseqüència, el ràpid ritme dels avenços tecnològics i 
la intensitat de la competició global, els nivells baixos d’assoliment d’estudis superiors limiten el els nivells baixos d’assoliment d’estudis superiors limiten el els nivells baixos d’assoliment d’estudis superiors limiten el els nivells baixos d’assoliment d’estudis superiors limiten el 
creixement intcreixement intcreixement intcreixement intel·ligent i sostenible a les illes de la Mediterràniael·ligent i sostenible a les illes de la Mediterràniael·ligent i sostenible a les illes de la Mediterràniael·ligent i sostenible a les illes de la Mediterrània.  
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Mapa Mapa Mapa Mapa 14141414. Persones amb edats entre els 30. Persones amb edats entre els 30. Persones amb edats entre els 30. Persones amb edats entre els 30----34 anys amb estudis superiors34 anys amb estudis superiors34 anys amb estudis superiors34 anys amb estudis superiors    

 
Font: EUROSTAT 
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2.2.52.2.52.2.52.2.5. . . . Conclusions sobre el Creixement Intel•ligent a les IConclusions sobre el Creixement Intel•ligent a les IConclusions sobre el Creixement Intel•ligent a les IConclusions sobre el Creixement Intel•ligent a les Illes de la Mediterrànialles de la Mediterrànialles de la Mediterrànialles de la Mediterrània    

I.I.I.I.    RRRRESULTATS PRINCIPALS ESULTATS PRINCIPALS ESULTATS PRINCIPALS ESULTATS PRINCIPALS EN RELACIÓ AL CREIXEEN RELACIÓ AL CREIXEEN RELACIÓ AL CREIXEEN RELACIÓ AL CREIXEMENT INTELMENT INTELMENT INTELMENT INTEL••••LIGENTLIGENTLIGENTLIGENT    

ENTORN EMPRESARIAL I ESTRUCTURA ECONÒMICAENTORN EMPRESARIAL I ESTRUCTURA ECONÒMICAENTORN EMPRESARIAL I ESTRUCTURA ECONÒMICAENTORN EMPRESARIAL I ESTRUCTURA ECONÒMICA    

� Les illes de la Mediterrània depenen significativament i estan orientadess cap a un únic sector econòmic. La manca de 
diversitat i l’elevada especialització en un sector amenaça el desenvolupament sostenible i redueix la resistència a les 
recessions econòmiques.Islands show a strong concentration of the economic activity in the services sector.  

� Les illes mostren una forta concentració de l’activitat econòmica en el sector dels serveis. El turisme constitueix, en la 
majoria dels casos, una monoactivitat sense alternatives, que incrementa així la fragilitat econòmica de les illes. Tot i que 
fins ara el turisme ha donat resultats acceptables en algunes illes, l’elevada especialització té com a conseqüència la 
vulnerabilitat a causa de la competència internacional i una sobreexplotació dels recursos naturals. 

RECERCA I INNOVACIÓRECERCA I INNOVACIÓRECERCA I INNOVACIÓRECERCA I INNOVACIÓ    

� La intensitat d’inversió en R+I a les illes de la Mediterrània és inferior a la mitjana de la UE i està entre els nivells més baixos 
dels seus països. La situació no ha millorat al llarg del temps. No hi ha una convergència real cap als nivells d’inversió 
nacionals i europeus ni cap progrés real cap a l’objectiu del 3 % establert per l’estratègia Europa 2020. 

� La inversió empresarial en R+D a les illes de la Mediterrània és molt inferior a les mitjanes nacionals i de la UE. La inversió 
en R+D a les illes de la Mediterrània està monopolitzada pel sector públic i, en concret, per les universitats i les 
organitzacions de recerca públiques. La petita proporció d’empreses d’alta tecnologia a les illes explica una part de la 
bretxa amb els seus països i la UE. Aquest aïllament del sector privat es pot atribuir a la dominància de les pimes amb un 
nivell tecnològic entre baix i mitjà concentrat en els sectors econòmics amb un valor afegit baix.  

� En general, el nombre d’investigadors i de gent que treballa en activitats d’alta tecnologia a les illes de la Mediterrània és 
inferior a les mitjanes nacionals i de la UE. També els resultats de la innovació en forma de patents queden molt enfora de 
les xifres de les regions que més resultats tenen en aquest camp, que sempre estan situats al continent i normalment 
corresponen a les capitals.  

� Les illes de la Mediterrània tenen uns resultats particularment baixos en el subíndex de l’Índex de Competitivitat Regional. El 
mateix succeeix amb el Quadre d’Indicadors de la Innovació Regional. Totes les illes estan molt lluny dels millors en 
innovació de la UE, tret de Creta. La resta estan en els grups de rendiment moderat o de rendiment modest en innovació. 
Independentment de la seva situació de desenvolupament econòmic, la competitivitat a les illes de la Mediterrània és baixa.  

ECONOMIA DIGITALECONOMIA DIGITALECONOMIA DIGITALECONOMIA DIGITAL    

� les illes de la Mediterrània més desenvolupades no estan molt enfora de la mitjana de la EU ni dels objectius de l’Europa 
2020 en termes de connexió i utilització d’Internet de banda ampla.  

� Excepte les Illes Balears i els dos estats insulars, les illes encara estan per darrere en el seu context nacional. Això segueix 
sent un repte important, perquè la introducció d’Internet i de les TIC pot ajudar a eliminar limitacions de temps, lloc i 
distància, i aconseguir que les illes estiguin més integrades en un context global. 

� La manca de dades regionals comparables sobre la introducció de les TIC i d’Internet en les empreses impedeix l’avaluació 
del rendiment de les illes en aquest camp. Un cop més, les TIC i Internet es consideren importants per augmentar la 
competitivitat de les firmes de les illes, superar les càrregues geogràfiques i permetre la seva internacionalització.  

EDUCACIÓ I APRENENTATGEEDUCACIÓ I APRENENTATGEEDUCACIÓ I APRENENTATGEEDUCACIÓ I APRENENTATGE    

� Només Xipre ha assolit ja l’objectiu d’Europa 2020 d’un percentatge d’abandonament escolar prematur en educació i 
aprenentatge per sota del 10 %. Hi ha altres illes (Notio Agaio i Creta) en el bon camí per aconseguir aquest percentatge 
al 2020. No obstant això, la resta de les illes de la Mediterrània encara estan lluny de l’objectiu europeu. Les Illes Balears 
presenten la situació més difícil, amb encara més d’un 26 % d’abandonament escolar prematur. 

� La recuperació econòmica que estan experimentant algunes illes de la Mediterrània sembla basar-se en activitats de baix 
valor afegit. No hi ha cap efecte d’atracció fort cap a l’educació superior i això suposa un repte per a les illes de la 
Mediterrània quan s’intenta lluitar contra l’abandonament escolar prematur. Només a les Illes Balears, igual que a Espanya, 
l’abandonament escolar prematur va disminuir amb el començament de la crisi, probablement a causa de la manca 
d’oportunitats laborals.  

� La situació a les illes de la Mediterrània pel que fa a l’assoliment d’estudis superiors no és satisfactòria, ja que totes elles 
tenen unes xifres per sota de la mitjana de la UE i dels seus països respectius. Només Xipre ha assolit l’objectiu d’Europa 
2020. Aquests nivells baixos d’assoliment d’estudis superiors genera un encallament en els sectors econòmics basats en l’ús 
intensiu del coneixement i alenteixen la productivitat, la innovació i la competitivitat en les illes de la Mediterrània. 
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II.II.II.II.    CCCCONSEQÜÈNCIES DE LA IONSEQÜÈNCIES DE LA IONSEQÜÈNCIES DE LA IONSEQÜÈNCIES DE LA INSULARITAT EN EL CRENSULARITAT EN EL CRENSULARITAT EN EL CRENSULARITAT EN EL CREIXEMENT INTELIXEMENT INTELIXEMENT INTELIXEMENT INTEL••••LIGENTLIGENTLIGENTLIGENT    

Manca de diversificació econòmicaManca de diversificació econòmicaManca de diversificació econòmicaManca de diversificació econòmica    

100. A causa de les dimensions reduïdes i de la llunyania, la quantitat de recursos a les illes de la Mediterrània 
no només és reduïda, sinó també no diversificada. Existeix una forta dependència en el turisme com a 
única activitat. Aquest enfocament en el turisme provoca un alt grau de vulnerabilitat, però les illes de la 
Mediterrània han gaudit d’un rendiment econòmic adequat mentre el context s’ha mantingut favorable.  

101. En concret, les dimensions reduïdes dels mercats insulars a la Mediterrània i l’accessibilitat reduïda 
disminueixen les possibilitats de qualsevol estratègia de desenvolupament basada en la industrialització. 
De fet, els mercats petits, juntament amb una accessibilitat limitada, fan que sigui difícil explotar 
economies d’escala en serveis de fabricació o basats en alt coneixement, però també en altres serveis, 
com el comerç majorista. A més, a causa de les dimensions reduïdes i de la llunyania, els negocis locals 
tenen dificultats per competir en els mercats nacionals, europeus o internacionals. Els mercats petits i els 
límits en les exportacions també dificulten el desenvolupament d’un volum crític de competidors, per tant, 
alguns sectors estan caracteritzats pel monopoli i oligopoli. Llavors, les empreses tenen dificultats a 
l’hora de competir amb exportacions a l’estranger, fins al punt que es dediquen a servir els mercats 
locals, i els preus tendeixen a ser més elevats a les illes.  

102. Com a conseqüència, les illes normalment responen a les limitacions concentrant els recursos en 
oportunitats de mercat. En aquest sentit, el turisme s’ha convertit en la solució per al creixement 
econòmic a les illes de la Mediterrània. Per tant, aquests territoris han transformat els seus avantatges i 
desavantatges (patrimoni natural i llunyania) en un avantatge comparatiu en turisme. No obstant això, 
l’elevada especialització en un sector que requereix uns coneixements baixos té com a resultat un alt 
grau de vulnerabilitat que desafia la sostenibilitat i el creixement intel·ligent. 

Baixa inversió i mal rendiment en recerca i innovacióBaixa inversió i mal rendiment en recerca i innovacióBaixa inversió i mal rendiment en recerca i innovacióBaixa inversió i mal rendiment en recerca i innovació    

103. Les dimensions reduïdes dels mercats a les illes de la Mediterrània i l’elevada especialització en el 
turisme fan que per a aquests territoris sigui difícil desenvolupar tecnologies locals. Això també limita 
l’aparició i l’atracció d’indústries i serveis d’alta tecnologia i basats en l’ús intensiu de coneixements. A 
més, a causa de la llunyania, les illes tenen més dificultats a l’hora d’aprofitar el mercat únic europeu, en 
relació a la reconfiguració de les empreses per impulsar la innovació i assolir economies d’escala i 
economies externes així com per atraure activitats d’alt valor afegit. 

104. Els esforços per desenvolupar i fomentar el creixement de la innovació a les illes de la Mediterrània han 
xocat amb el fet que el lloc és important. La recerca i la innovació no es generen de manera instantània i 
els ingredients hi han de ser presents des de dècades enrere22. En aquest sentit, algunes de les limitacions 
a les quals s’enfronten les illes a causa de les dimensions reduïdes i de la llunyania són: 

• La manca d’institucions de recerca rellevants a les illes (manca d’infraestructures) i l’escàs 
atractiu d’aquestes per a la gent amb una educació i una instrucció elevades23. 

• La manca d’efectes col·laterals cap a les comunitats, els negocis i els emprenedors locals en 
les empreses d’alta tecnologia o basades en l’ús intensiu de coneixements. 

• La manca de capital per a aquests efectes col·laterals. La inversió privada, el capital de risc 
o les inversions àngel per a R+D i innovació són pràcticament inexistents. El finançament 
públic és el principal capital disponible i segueix essent extremadament reduït. 

• La manca de xarxes efectives, físiques i virtuals, per crear grups d’innovació. 

    

                                                 
22 SALLET, J. Et al. (2009) The Geography of innovation. Science Progress, EDA Paper. 
23 ESPON (2013) EUROSILANDS Final Report. p. 44  
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Potencial de l’economia digital sense explotarPotencial de l’economia digital sense explotarPotencial de l’economia digital sense explotarPotencial de l’economia digital sense explotar    

105. L’economia digital hauria d’ajudar les illes a superar els problemes de la dimensió reduïda i de la 
llunyania eliminant les restriccions de temps i de distància i, per tant, apropant-les als mercats i a les 
xarxes mundials. Per tant, un ús generalitzat de les TIC pot ajudar a reduir la distància entre els mercats i 
les activitats econòmiques així com els centres de prestació de serveis. 

106. No obstant això, tot el potencial de les TIC i d’Internet no ha estat explotat per complet i la raó es 
troba de nou en les dimensions reduïdes i la llunyania. L’expansió de les TIC i de la connexió de banda 
ampla a les illes de la Mediterrània s’enfronta a uns obstacles principals: la localització geogràfica i el 
cost. De vegades és difícil connectar-se a xarxes de banda ampla ràpides o de darrera generació a 
causa de la llunyania pel fet de ser illes. Els costos d’instal·lar xarxes de banda ampla juga en contra de 
les illes de la Mediterrània. A causa del mercat reduït i de la població limitada, generalment hi ha una 
manca d’incentius per a la inversió privada en xarxes. Com a conseqüència, les empreses i els particulars 
no poden treure el màxim rendiment dels beneficis relacionats amb la introducció de les TIC i de la 
banda ampla.  

Capital humà no qualificat i nivells baixos d’èxit escolarCapital humà no qualificat i nivells baixos d’èxit escolarCapital humà no qualificat i nivells baixos d’èxit escolarCapital humà no qualificat i nivells baixos d’èxit escolar    

107. El capital humà de les illes de la Mediterrània amb un nivell educatiu baix té una mancança dels 
coneixements i les competències que normalment s’associen amb economies basades en el coneixement. 
Això és el resultat del tipus de desenvolupament econòmic d’aquestes illes, amb un alt percentatge del 
PIB basat en el turisme, una activitat amb un requeriment baix de coneixement.  

108. La presència de la universitat en alguna d’aquestes illes no sembla suficient per revertir aquesta 
tendència, ja que els graduats qualificats poden tenir dificultats a l’hora de trobar un lloc de feina en les 
estructures econòmiques existents. L’estructura econòmica predominant no només no estira cap a una 
educació superior, sinó que sovint està darrere les xifres d’abandonament escolar prematur elevades.  

109. Des de l’altre punt de vista, els nivells baixos d’èxit escolar generen un encallament en els sectors 
econòmics basats en l’ús intensiu de coneixement i alenteixen la productivitat, la innovació i la 
competitivitat a les illes de la Mediterrània. 



 
 

LES ILLES DE LA MEDITERRÀNIA I L'ESTRATÈGIA EUROPA 2020 

  57  

III.III.III.III.    TTTTAULA AULA AULA AULA DAFO:DAFO:DAFO:DAFO:    CCCCREIXEMENT INTELREIXEMENT INTELREIXEMENT INTELREIXEMENT INTEL••••LIGENT A LES ILLES DLIGENT A LES ILLES DLIGENT A LES ILLES DLIGENT A LES ILLES DE LA E LA E LA E LA MMMMEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIA    

FORTALESESFORTALESESFORTALESESFORTALESES    DEBILITATSDEBILITATSDEBILITATSDEBILITATS    

� Destinacions turístiques importants i encara atractives.  

� Un know-how important en activitats relacionades amb 
el turisme.  

� Atracció d’algunes empreses i firmes importants 
relacionats amb el turisme, alguns dels quals duen a 
terme activitats basades en un ús intensiu del 
coneixement i de les TIC. 

� Concentració de les activitats econòmiques en unes 
poques branques de valor econòmic afegit baix. 

� Baixa industrialització i elevada dependència en el 
turisme. Especialització en activitats de baixa intensitat 
tecnològica i absència de firmes d’alta tecnologia.  

� Accessibilitat geogràfica reduïda i segmentació 
territorial del continent i dins d’arxipèlags. 

� Baixa inversió en recerca i innovació. Dependència en 
les inversions públiques per a R+D+I. 

� Percentatge baix d’investigadors i de persones que 
treballen en R+D i activitats d’alta tecnologia.  

� Buit digital en algunes illes si ho comparem amb les 
regions més avançades i el continent europeu. 

� Abandonament escolar prematur elevat i percentatge 
reduït de població amb estudis superiors. 

� Oferta educativa i formativa limitada. 

OPORTUNITATSOPORTUNITATSOPORTUNITATSOPORTUNITATS    AMENACESAMENACESAMENACESAMENACES    

� Augment de la demanda mundial en oferta turística. 

� Millor accessibilitat a través de la millora del transport. 

� Polítiques públiques adreçades a la diversificació de 
l’activitat i el progrés econòmic cap a un turisme més 
sostenible. 

� Polítiques d’innovació efectives amb base local que 
aprofiten les fortaleses, les avantatges competitives i els 
agents locals existents. 

� Reforç en la inversió en R+D i innovació. Augment de 
fons públics i proliferació de la inversió privada a través 
de col•laboracions público-privades.  

� Atracció d’investigadors i recursos humans altament 
qualificats. Més incentius; programes d’intercanvi, de 
mobilitat i de retorn.  

� Atracció de firmes consolidades basades en l’ús intensiu 
del coneixement i la tecnologia i incentius per a crear-ne 
de noves i promoure l’emprenedoria.  

� Difusió de la innovació i les TIC en el turisme i en els 
sectors industrials tradicionals.  

� Cooperació amb territoris similars per superar el petit 
mercat i permetre el creixement de la massa crítica, 
l’agrupació i la cooperació en avantatges comparatives 
comuns, com les economies verdes i blaves. Noves 
plataformes de coneixement per a compartir i construir 
sinergies interregionals.  

� Internacionalització de firmes en el sector del turisme i 
d’altres. Cooperació amb altres regions similars per a la 
promoció, el màrqueting i la internacionalització 
conjunta.  

� Augment en la demanda de productes locals diferenciats 
i de qualitat. 

� Introducció important de les TIC i l’ús d’Internet per 
reduir les càrregues de la insularitat i augmentar la 
integració en un context global. 

� Fi de la inestabilitat i el conflicte a destinacions 
turístiques competidores directes a la Mediterrània i a 
altres zones. Augment de la competència basada en els 
preus d’altres destinacions turístiques.  

� Deslocalització dels sectors industrials tradicionals que 
queden.  

� Centrar-se en els beneficis immediats del turisme de 
masses sense cap estratègia de diversificació a llarg 
termini que porti a un turisme sostenible i a altres sectors 
amb un valor afegit més alt. 
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2.2.2.2.3.3.3.3.    CCCCREIXEMENT INTEGRADORREIXEMENT INTEGRADORREIXEMENT INTEGRADORREIXEMENT INTEGRADOR A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA MMMMEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIA....    EEEESTIMULANT UNA ECONOMSTIMULANT UNA ECONOMSTIMULANT UNA ECONOMSTIMULANT UNA ECONOMIA AMB UN ALT NIVELLIA AMB UN ALT NIVELLIA AMB UN ALT NIVELLIA AMB UN ALT NIVELL    
DDDD’’’’OCUPACIÓ QUE FOMENTIOCUPACIÓ QUE FOMENTIOCUPACIÓ QUE FOMENTIOCUPACIÓ QUE FOMENTI LA COHESIÓ SOCIAL I LA COHESIÓ SOCIAL I LA COHESIÓ SOCIAL I LA COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL TERRITORIAL TERRITORIAL TERRITORIAL    

110. Com s’exposa a l’estratègia Europa 2020, la UE defineix el creiexement integrador com “capacitar a la 
gent a través d’un alt nivell d’ocupació, invertir en competències, lluitar contra la pobresa i modernitzar 
els mercats laborals, la formació i els sistemes de protecció social per ajudar a la gent a anticipar-se als 
canvis i a saber-los gestionar, així com a crear una societat cohesionada”. A més, hi ha una referència 
explícita a la cohesió territorial: “així doncs, és essencial que els beneficis del creixement econòmic 
arribin a totes les parts de la UE, incloent les regions ultraperifèriques alhora que reforçant la cohesió 
territorial”. Això és particularment important per a les illes europees, ja que han estat reconegudes com 
a tipus de territori amb característiques geogràfiques permanents que afecten el seu desenvolupament.  

111. El propòsit de la UE pel creixement integrador inclou: 

• Una taxa d’ocupació del 75 % per a dones i homes entre els 20 i els 64 anys per 2020, 
aconseguida a través d’incorporar més gent al món laboral, especialment dones, joves, 
gent gran, treballadors poc qualificats i immigrants legals. 

• Un millor assoliment de l’educació, el qual també és rellevant pels objectius de creixement 
intel·ligent, en particular: 

• reduir les taxes d’abandonament escolar per sota dreduir les taxes d’abandonament escolar per sota dreduir les taxes d’abandonament escolar per sota dreduir les taxes d’abandonament escolar per sota del 10 %el 10 %el 10 %el 10 %  
• al menys aconseguir un 40 % de persones d’entre 30 i 34 anys que completin el un 40 % de persones d’entre 30 i 34 anys que completin el un 40 % de persones d’entre 30 i 34 anys que completin el un 40 % de persones d’entre 30 i 34 anys que completin el 
nivell d’educació superiornivell d’educació superiornivell d’educació superiornivell d’educació superior (o equivalent) 

• Un mínim de 20 milions de persones menys vivint en situació de (o en risc de) pobresa i 20 milions de persones menys vivint en situació de (o en risc de) pobresa i 20 milions de persones menys vivint en situació de (o en risc de) pobresa i 20 milions de persones menys vivint en situació de (o en risc de) pobresa i 
exclusió socialexclusió socialexclusió socialexclusió social.  

    

2.3.2.3.2.3.2.3.1. 1. 1. 1. Mercat LaboraMercat LaboraMercat LaboraMercat Laborallll    

112. L’objectiu d’aquesta part en particular és veure la capacitat de les economies de les illes de la 
Mediterrània per mobilitzar els recursos humans disponibles i així contribuir al creixement econòmic i 
social de les seves societats.  

113. L’ocupació és un component de política clau per a la estratègia Europa 2020, ja que és crucial per 
garantir uns nivells de vida adequats. També és obvi que l’ocupació afavoreix el rendiment econòmic, la 
qualitat de vida i la inclusió social, i per tant és una de les pedres angulars del desenvolupament 
socioeconòmic i del benestar. És per això que generar ocupació i oferir llocs de treball està considerat 
generalment com factor clau per combatre l’exclusió social i com la forma més efectiva de donar a la 
gent la seva independència, seguretat social i sentit de pertinença.  

114. La crisi financera i econòmica va tenir un impacte considerable en els mercats laborals de la UE i les 
taxes d’atur es troben al 2014 contínuament per sota del 10 % en moltes regions. La taxa d’atur va arribar 
al punt màxim al 2008 amb un 70,3 %. No obstant, arran de la crisi, el mercat laboral a la UE ha patit un 
augment de les taxes d’atur. Les primeres senyals de millora en els mercats laborals es van veure cap al 
final del 2013 i aquests patrons han continuat fins avui en moltes parts d’Europa.  

115. Tot i així, les taxes d’atur regionals encara varien molt entre les regions de la UE. Les senyals 
encoratjadores de millora van de la mà amb les divergències en els Estats Membres de la UE i les seves 
regions. De fet, en alguns llocs d’Europa, l’atur sembla haver esdevingut estructural, tal i com s’observa 
en la quantitat d’aturats de llarg termini.  

116. Degut a la baixa resiliència a la crisi, les taxes d’ocupació van baixar a un ritme accelerat entre 2009 i 
2014 en les regions del sud de la UE, on l’impacte de la recessió va ser molt evident. En particular, les 
taxes més baixes d’ocupació han estat sovint enregistrades en les zones més al sud de Grècia, Espanya i 
Itàlia.  
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TaTaTaTaulaulaulaula    8888. . . . Taxa d’ocupació Taxa d’ocupació Taxa d’ocupació Taxa d’ocupació entre els 20 i 64 anys al 2015 a les illes de la Mediterràniaentre els 20 i 64 anys al 2015 a les illes de la Mediterràniaentre els 20 i 64 anys al 2015 a les illes de la Mediterràniaentre els 20 i 64 anys al 2015 a les illes de la Mediterrània    
 2015201520152015    

 
Taxa d’ocupació Taxa d’ocupació Taxa d’ocupació Taxa d’ocupació (%)(%)(%)(%)    

Diferència amb l’objectiu de Diferència amb l’objectiu de Diferència amb l’objectiu de Diferència amb l’objectiu de 
l’Estratègia Europa 2020l’Estratègia Europa 2020l’Estratègia Europa 2020l’Estratègia Europa 2020    

EU28EU28EU28EU28    70,070,070,070,0    5,05,05,05,0    

GrèciaGrèciaGrèciaGrècia    54,954,954,954,9    20,120,120,120,1    

     Ionia Nisia 61,1 13,9 

     Voreio Aigaio 55,5 19,5 

     Notio Aigaio 62,8 12,2 

     Creta 56,1 18,9 

EspanyaEspanyaEspanyaEspanya    62,062,062,062,0    13,013,013,013,0    

     Illes Balears 68,9 6,1 

FrançaFrançaFrançaFrança    69,5 5,5 

     Còrsega 60,5 14,5 

ItàliaItàliaItàliaItàlia    60,560,560,560,5    14,514,514,514,5    

     Sicília 43,4 31,6 

     Sardenya 53,5 21,5 

XipreXipreXipreXipre    67,967,967,967,9    7,17,17,17,1    

     Malta 67,8 7,2 
Font: Taula pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT 

 

117. De forma semblant als seus respectius països, les illes de Grècia i les Illes Balears van patir una reducció De forma semblant als seus respectius països, les illes de Grècia i les Illes Balears van patir una reducció De forma semblant als seus respectius països, les illes de Grècia i les Illes Balears van patir una reducció De forma semblant als seus respectius països, les illes de Grècia i les Illes Balears van patir una reducció 
important en les taxes d’ocupació a partir del 2008.important en les taxes d’ocupació a partir del 2008.important en les taxes d’ocupació a partir del 2008.important en les taxes d’ocupació a partir del 2008. Aquesta disminució va estar acompanyada d’un Aquesta disminució va estar acompanyada d’un Aquesta disminució va estar acompanyada d’un Aquesta disminució va estar acompanyada d’un 
augment molt significatiu a augment molt significatiu a augment molt significatiu a augment molt significatiu a la taxa d’aturla taxa d’aturla taxa d’aturla taxa d’atur, la qual es va situar (amb l’excepció de Creta) per sobre del 20 
% en els anys posteriors a l’arribada de la crisi. Tot i aquest cop, la situació dels mercats laborals de les la situació dels mercats laborals de les la situació dels mercats laborals de les la situació dels mercats laborals de les 
illes de Grècia i de les Illes Balears és encara millor que la delilles de Grècia i de les Illes Balears és encara millor que la delilles de Grècia i de les Illes Balears és encara millor que la delilles de Grècia i de les Illes Balears és encara millor que la dels seus respectius païsoss seus respectius païsoss seus respectius païsoss seus respectius països.     

 

GràficGràficGràficGràfic    18181818. . . . Taxa d’ocupació entre els 20Taxa d’ocupació entre els 20Taxa d’ocupació entre els 20Taxa d’ocupació entre els 20----64 anys a les illes de Grècia durant 200064 anys a les illes de Grècia durant 200064 anys a les illes de Grècia durant 200064 anys a les illes de Grècia durant 2000----2016201620162016    

 
Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 
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GràficGràficGràficGràfic    19191919. . . . Taxa d’ocupació entre els 2Taxa d’ocupació entre els 2Taxa d’ocupació entre els 2Taxa d’ocupació entre els 20000----64 anys a les Illes Balears durant 200064 anys a les Illes Balears durant 200064 anys a les Illes Balears durant 200064 anys a les Illes Balears durant 2000----2016201620162016    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 

 

118.118.118.118. D’altra banda, la taxa d’ocupació a Sicília i Sardenya es troba molt per sota de la mitja italiana. El baix 
rendiment de les dues illes també es veu reflectit en elevades taxes d’atur, d’una banda Sicília encara 
enregistra una taxa per sobre del 20 % i d’altra banda Sardenya es troba sobre el 17 %. De forma 
semblant, mentre França està en la mitja de la UE en temes d’ocupació, la situació de Còrsega va cap a 
pitjor mantenint una tendència negativa accentuada des de 2010.    

119. Xipre i Malta mostren, tot i les seves tendències divergents, unes xifres d’ocupació similars, les quals són Xipre i Malta mostren, tot i les seves tendències divergents, unes xifres d’ocupació similars, les quals són Xipre i Malta mostren, tot i les seves tendències divergents, unes xifres d’ocupació similars, les quals són Xipre i Malta mostren, tot i les seves tendències divergents, unes xifres d’ocupació similars, les quals són 
del 70 % de la taxa d’ocupació de la UE a 2015del 70 % de la taxa d’ocupació de la UE a 2015del 70 % de la taxa d’ocupació de la UE a 2015del 70 % de la taxa d’ocupació de la UE a 2015. De fet, Malta és l’única illa analitzada on la crisi no ha 
tingut cap impacte greu a l’ocupació, doncs manté la seva taxa relativament baixa, sobre el 5 % d’atur. 
Contràriament a la resta de les illes, Malta ha creat llocs de feina arran de la crisi. D’altra banda, Xipre 
va incórrer en una tendència negativa durant la crisi que la va portar per sota de la mitja d’ocupació de 
la UE.  

 

GràficGràficGràficGràfic    20202020. . . . Taxa d’ocupació entre els 20 i 64 anys a la resta d’illes de la Mediterrània durant 2000Taxa d’ocupació entre els 20 i 64 anys a la resta d’illes de la Mediterrània durant 2000Taxa d’ocupació entre els 20 i 64 anys a la resta d’illes de la Mediterrània durant 2000Taxa d’ocupació entre els 20 i 64 anys a la resta d’illes de la Mediterrània durant 2000----2015201520152015    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 

 

120.120.120.120. Degut a la gran influència de la crisi a l’ocupació en les illes de la Mediterrània, observem que aquestes aquestes aquestes aquestes 
illes estan entre les regions de la UE que més canvi han enregistrat en les taxes d’ocupació durant els illes estan entre les regions de la UE que més canvi han enregistrat en les taxes d’ocupació durant els illes estan entre les regions de la UE que més canvi han enregistrat en les taxes d’ocupació durant els illes estan entre les regions de la UE que més canvi han enregistrat en les taxes d’ocupació durant els 
últims anys, particúltims anys, particúltims anys, particúltims anys, particularment des de 2009. ularment des de 2009. ularment des de 2009. ularment des de 2009. No obstant, tot i la recent recuperació que ha seguit a l’augment 
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elevat d’atur des de 2008, la majoria de les illes de la Mediterrània encara enregistren taxes d’atur la majoria de les illes de la Mediterrània encara enregistren taxes d’atur la majoria de les illes de la Mediterrània encara enregistren taxes d’atur la majoria de les illes de la Mediterrània encara enregistren taxes d’atur 
perjudicials, les quals estan lluny de la mitja de la UE i per sotperjudicials, les quals estan lluny de la mitja de la UE i per sotperjudicials, les quals estan lluny de la mitja de la UE i per sotperjudicials, les quals estan lluny de la mitja de la UE i per sota dels nivells anteriors a la crisi.a dels nivells anteriors a la crisi.a dels nivells anteriors a la crisi.a dels nivells anteriors a la crisi.    

    

Mapa Mapa Mapa Mapa 15151515. Canvis a la taxa d’atur durant 2009. Canvis a la taxa d’atur durant 2009. Canvis a la taxa d’atur durant 2009. Canvis a la taxa d’atur durant 2009----2014201420142014    

 
Font: EUROSTAT 
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MapMapMapMapaaaa    16161616. . . . Taxa d’atur a les regions de la UE (2015).Taxa d’atur a les regions de la UE (2015).Taxa d’atur a les regions de la UE (2015).Taxa d’atur a les regions de la UE (2015).    

 
Font: EUROSTAT 

 
GràficGràficGràficGràfic    21212121. . . . TTTTaxa d’atur entre els 20axa d’atur entre els 20axa d’atur entre els 20axa d’atur entre els 20----64 anys a les illes de Grècia durant 200064 anys a les illes de Grècia durant 200064 anys a les illes de Grècia durant 200064 anys a les illes de Grècia durant 2000----2016201620162016    

 
Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 
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GràficGràficGràficGràfic    22222222. . . . Taxa d’atur entre els 20Taxa d’atur entre els 20Taxa d’atur entre els 20Taxa d’atur entre els 20----64 anys a les illes de Grècia durant 200064 anys a les illes de Grècia durant 200064 anys a les illes de Grècia durant 200064 anys a les illes de Grècia durant 2000----2016.2016.2016.2016.    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 
 
 

GràficGràficGràficGràfic    23232323. . . . Taxa d’atur entre els 20 i 64 anys a la resta d’illes de la Mediterrània durant 2000Taxa d’atur entre els 20 i 64 anys a la resta d’illes de la Mediterrània durant 2000Taxa d’atur entre els 20 i 64 anys a la resta d’illes de la Mediterrània durant 2000Taxa d’atur entre els 20 i 64 anys a la resta d’illes de la Mediterrània durant 2000----2016201620162016    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 
 

121. A més, tenint en compte les conseqüències de la crisi al mercat laboral, veiem que un dels problemes 
principals és que, tot i la relativa recuperació que ha hagut en algunes illes de la Mediterrània (encara 
que sigui dèbil o no del tot segura), encara hi ha efectes negatius avui en dia deguts a endarreriments 
importants.  

122. De fet, l’impacte ha estat pitjor en els segments més febles del mercat laboral, especialment entre la gent 
jove. Com ja s’ha vist altres cops, l’atur juvenil té greus implicacions en la productivitat, però també en la 
inclusió social degut al llarg termini de l’atur en la gent jove i les famílies. Els joves aturats són sovint 
incapaços de fer augmentar les seves capacitats o la seva experiència durant els primers anys al món 
laboral, i normalment els joves aturats veuen una disminució dels ingressos que han acumulat al llarg de 
la seva vida en comparació amb aquells que han treballat regularment24.  

123. Tot i que les illes gregues estan enregistrant taxes d’atur més favorables que Grècia, encara estan lluny les illes gregues estan enregistrant taxes d’atur més favorables que Grècia, encara estan lluny les illes gregues estan enregistrant taxes d’atur més favorables que Grècia, encara estan lluny les illes gregues estan enregistrant taxes d’atur més favorables que Grècia, encara estan lluny 
de la mitja de la UE en aquede la mitja de la UE en aquede la mitja de la UE en aquede la mitja de la UE en aquest aspectest aspectest aspectest aspecte. La crisi econòmica va afectar Grècia enormement, i les seves illes 
van patir un gran augment d’atur juvenil durant els primers anys de la crisi. Després d’una millora aparent 
al 2012 o 2013 (segons l’illa) la gran majoria està tornant a enregistrar xifres molt negatives des de 2014. 
L’atur juvenil ha esclatat a Ionia Nisia, on ha arribat a més del 50 %. Tan sols Creta sembla anar cap a la 
mitja de la UE, tot i que amb una taxa del 40 % encara està lluny. Notio Agaio té les millors xifres entre 
totes les illes de Grècia. Va aconseguir reduir l’atur juvenil fins gairebé el 25 % al 2014, però des d’ençà 
la taxa ha tornat a pujar i aquestes illes, amb més d’un 30 %, estan lluny de les xifres anteriors a la crisi, 
que havien arribat al 12,5 % al 2007.  

 

                                                 
24 HANAN, M. (2012) “Scarred Generation”, Finance and Development 49(1) 
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GràficGràficGràficGràfic    24242424. . . . Taxa d’atur juvenil (15Taxa d’atur juvenil (15Taxa d’atur juvenil (15Taxa d’atur juvenil (15----24 anys) a les illes de Grècia (200024 anys) a les illes de Grècia (200024 anys) a les illes de Grècia (200024 anys) a les illes de Grècia (2000----2015)2015)2015)2015)    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 
 

124.124.124.124. La situació a les Illes Balears és molt semblant a la de les illes de Grècia. Les Illes Balears Les Illes Balears Les Illes Balears Les Illes Balears rendeixen millor rendeixen millor rendeixen millor rendeixen millor 
que Espanya en termes d’atur juvenil, però les seves xifres encara estan molt lluny de la mitja de la UE, ja que Espanya en termes d’atur juvenil, però les seves xifres encara estan molt lluny de la mitja de la UE, ja que Espanya en termes d’atur juvenil, però les seves xifres encara estan molt lluny de la mitja de la UE, ja que Espanya en termes d’atur juvenil, però les seves xifres encara estan molt lluny de la mitja de la UE, ja 
que tenen una problemàtica taxa d’atur juvenil per sobre del 40 %. que tenen una problemàtica taxa d’atur juvenil per sobre del 40 %. que tenen una problemàtica taxa d’atur juvenil per sobre del 40 %. que tenen una problemàtica taxa d’atur juvenil per sobre del 40 %. A més, al contrari que Espanya, 
sembla que no hi ha una autèntica convergència cap a la UE28, ja que la taxa d’atur juvenil de les 
Balears, després d’un augment enorme durant la crisi, està baixant només en una trajectòria i un ritme 
paral·lel al de la UE. Per tant, la distància de les Illes Balears fins la mitja de lla distància de les Illes Balears fins la mitja de lla distància de les Illes Balears fins la mitja de lla distància de les Illes Balears fins la mitja de la taxa d’atur juvenil de la UE a taxa d’atur juvenil de la UE a taxa d’atur juvenil de la UE a taxa d’atur juvenil de la UE 
és encara molt gran, amb més de 20 punts de diferènciaés encara molt gran, amb més de 20 punts de diferènciaés encara molt gran, amb més de 20 punts de diferènciaés encara molt gran, amb més de 20 punts de diferència.        

 

GràficGràficGràficGràfic    25252525. . . . Taxa d’atur juvenil (15Taxa d’atur juvenil (15Taxa d’atur juvenil (15Taxa d’atur juvenil (15----24 anys) a les lles Balears (200024 anys) a les lles Balears (200024 anys) a les lles Balears (200024 anys) a les lles Balears (2000----2015)2015)2015)2015)))))    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 

125. La situació a Sicília i a Sardenya en relació a l’atur juvenil també és preocupant. A més, contràriament a 
les Illes Balears i a les illes de Grècia, les dues illes rendeixen pitjor que tota Itàlia. Les dues illes italianes Les dues illes italianes Les dues illes italianes Les dues illes italianes 
han enregistrat taxes d’atur històricament alhan enregistrat taxes d’atur històricament alhan enregistrat taxes d’atur històricament alhan enregistrat taxes d’atur històricament altes, i la situació ha empitjorat amb la crisi. tes, i la situació ha empitjorat amb la crisi. tes, i la situació ha empitjorat amb la crisi. tes, i la situació ha empitjorat amb la crisi. La tendència en La tendència en La tendència en La tendència en 
alça de l’atur juvenil no ha revertit, i les dues illes enregistren taxes per sobre del 55 %.alça de l’atur juvenil no ha revertit, i les dues illes enregistren taxes per sobre del 55 %.alça de l’atur juvenil no ha revertit, i les dues illes enregistren taxes per sobre del 55 %.alça de l’atur juvenil no ha revertit, i les dues illes enregistren taxes per sobre del 55 %.  
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GràficGràficGràficGràfic    26262626. . . . Taxa d’atur juvenil (15Taxa d’atur juvenil (15Taxa d’atur juvenil (15Taxa d’atur juvenil (15----24 anys) a la resta de les illes de la 24 anys) a la resta de les illes de la 24 anys) a la resta de les illes de la 24 anys) a la resta de les illes de la Mediterrània (2000Mediterrània (2000Mediterrània (2000Mediterrània (2000----2015)2015)2015)2015)    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 
 

126. Malta és l’única illa on la situació de l’atur juvenil és clarament positivaMalta és l’única illa on la situació de l’atur juvenil és clarament positivaMalta és l’única illa on la situació de l’atur juvenil és clarament positivaMalta és l’única illa on la situació de l’atur juvenil és clarament positiva. Segueix la mateixa tendència Segueix la mateixa tendència Segueix la mateixa tendència Segueix la mateixa tendència 
que la de la taxa general d’atur en aquest país, amb una forta resilique la de la taxa general d’atur en aquest país, amb una forta resilique la de la taxa general d’atur en aquest país, amb una forta resilique la de la taxa general d’atur en aquest país, amb una forta resiliència davant de la crisi econòmicaència davant de la crisi econòmicaència davant de la crisi econòmicaència davant de la crisi econòmica 
que ha permès unes taxes d’atur d’entre el 10 i el 15 %, les quals estan per sota de la mitja de la UE. 
D’altra banda, Xipre va tenir menys èxit i l’impacte de la crisi a la taxa d’atur juvenil va ser tan fort com a Xipre va tenir menys èxit i l’impacte de la crisi a la taxa d’atur juvenil va ser tan fort com a Xipre va tenir menys èxit i l’impacte de la crisi a la taxa d’atur juvenil va ser tan fort com a Xipre va tenir menys èxit i l’impacte de la crisi a la taxa d’atur juvenil va ser tan fort com a 
les ales ales ales altres illes de la Mediterrània analitzades.ltres illes de la Mediterrània analitzades.ltres illes de la Mediterrània analitzades.ltres illes de la Mediterrània analitzades. Com a conseqüència, la seva baixa taxa d’atur (per sota 
del 10 % abans de la crisi) va arribar al punt àlgid amb gairebé un 40 % al 2013. Des de llavors, i de 
forma semblant a les Illes Balears i la majoria de les illes de Grècia, la taxa d’atur juvenil ha baixat. No 
obstant, aquest últim Estat insular encara està lluny d’arribar a la mitja de la UE amb més d’un 30 % d’atur 
juvenil.  

127. Així doncs, tot i que això no és un problema exclusiu dels territoris insulars, l’atur juvenil pot portar a les 
illes de la Mediterrània a augmentar el risc de pobresa, a mancar de capacitat i formació, i crear 
exclusió social. Els acabats de graduar que no tenen experiència es troben sovint atrapats en un cercle 
viciós. La manca d’experiència els impedeix trobar feina i els períodes de cerca de feina es tornen 
considerablement llargs. Freqüentment, els joves que lluiten per trobar feina estable estan obligats a 
acceptar llocs de treball temporals i interns, que estan menys valorats, menys protegits, sovint pitjor 
pagats i sense avantatges socials. Com a conseqüència, la gent jove aturada està molt més en risc de 
pobresa, salaris baixos i pitjors oportunitats laborals25. 

128. De fet, la situació encara podria ser pitjor: la xifra real és probablement més alta perquè hi ha un 
“efecte del treballador descoratjat” entre els joves, els quals poden decidir continuar amb els seus 
estudis o senzillament viure a casa dels familiars, evitant així haver de fer grans esforços per cercar feina 
si s’és incapaç de trobar-ne (creant així l’anomenat col·lectiu dels que ni estudien ni treballen, els ninis) 26. 

129. De fet, com hem vist avaluant el creixement intel·ligent a les illes de la Mediterrània, la proporció de la 
població en formació en determinades edats ha augmentat en algunes de les illes, el que significa que els 
joves es queden estudiant durant més temps abans d’incorporar-se al mercat laboral, o fins i tot poden 
tornar als estudis. 

130. Un altre problema important que s’ha de considerar quan mirem el creixement integrador és la qualitat 
de l’ocupació. Com hem vist analitzant el creixement intel·ligent, els serveis i, especialment, el turisme, 
són les activitats principals a les illes de la Mediterrània. Com a conseqüència, en relació al mercat 
laboral, l’estacionalitat és una de les característiques més distintives i determinants del turisme, ja que 
afecta tots els aspectes del comportament centrat en la oferta. L’estacionalitat és de fet un dels reptes 

                                                 
25 BRIDGING EUROPE (2014) Consequences of high youth unemployment, Bridging Europe, April 27th, 2014 
26 CHOUDHRY, M.T et al. (2012) “Youth unemployment rate and Impact of Financial Crisis”, International Journal of Manpower 33(June). 
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identificats per la Comissió Europea en el seu comunicat per establir un marc polític nou per convertir 
Europa en “la destinació turística número 1 al món”27.  

131. Aquesta estacionalitat pot ser molt més greu en destinacions insulars per diferents motius, com per 
exemple les dificultats d’accessibilitat a l’hivern, la seva localització lluny de grans centres urbans, el seu 
mercat local limitat i la seva dependència dels transports d’accés i operadors turístics28. A més, les 
motivacions del turistes que normalment visiten les illes inclouen el temps, el sol i les platges, i això indica 
la diferència estacional de la demanda29.  

 

GràficGràficGràficGràfic    27272727. . . . Població ocupada al mes a les Illes Balears (2015)Població ocupada al mes a les Illes Balears (2015)Població ocupada al mes a les Illes Balears (2015)Població ocupada al mes a les Illes Balears (2015)    
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132. Com a resultat, l’estacionalitat en el turisme pot tenir un impacte profund en la gestió dels recursos 
humans. És probable que els màxims anuals de l’activitat turística als períodes d’estiu provoquin indústries 
ineficients, i això creï una càrrega en els recursos socials i naturals de les illes de la Mediterrània.  

133. Alguns dels problemes principals de l’estacionalitat en el mercat laboral són: 

• Manca de demanda laboral en temporada baixa 

• Mercat laboral inestable 

• Personal a temps complert recurrent i de retenció 

• La relació i les capacitats del personal són mínimes. 

• Augment dels costos de formació pels treballadors contractats estacionalment. 

• Augment del salaris 

• Manca d’oportunitats laborals  

                                                 
27  European Commission (2010) Europe the World’s No 1 Tourist Destination http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0352&from=EN 

28  ANDRIOTIS, K. (2004) Problems of Island Tourism Development: The Greek Insular Regions. A: Bramwell, B. (ed). Coastal Mass Tourism: 
Diversification and Sustainable Development in Southern Europe, (pp. 114-132), Clevedon: Channel View Publications 

29 NADAL, J.R., FONT, A.R. and ROSSELLO, A.S. (2004), The economic determinants of seasonal patterns. Annals of Tourism Research. Vol 31, No 3, pp. 
697-711.   
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GràficGràficGràficGràfic    28282828. . . . Nous contractes laborals signats segons el tipus de contracte a les Illes Balears (2015)Nous contractes laborals signats segons el tipus de contracte a les Illes Balears (2015)Nous contractes laborals signats segons el tipus de contracte a les Illes Balears (2015)Nous contractes laborals signats segons el tipus de contracte a les Illes Balears (2015)    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades del SOIB 

 

134.134.134.134. En general, sembla que la recent recuperació econòmica ha provocat un increment en l’ocupació en 
diverses de les economies més estressades anteriorment, allà on l’ocupació ha estat especialment 
colpejada per la crisi. Mentre que en termes de creació d’ocupació neta, la recent recuperació en Mentre que en termes de creació d’ocupació neta, la recent recuperació en Mentre que en termes de creació d’ocupació neta, la recent recuperació en Mentre que en termes de creació d’ocupació neta, la recent recuperació en 
algunes de les illes de la Mediterrània sembla ser ferma, en general, l’augment de plantilla compensa algunes de les illes de la Mediterrània sembla ser ferma, en general, l’augment de plantilla compensa algunes de les illes de la Mediterrània sembla ser ferma, en general, l’augment de plantilla compensa algunes de les illes de la Mediterrània sembla ser ferma, en general, l’augment de plantilla compensa 
menys que la pèrdua de l’ocupació incorreguda al llarg dels anys més menys que la pèrdua de l’ocupació incorreguda al llarg dels anys més menys que la pèrdua de l’ocupació incorreguda al llarg dels anys més menys que la pèrdua de l’ocupació incorreguda al llarg dels anys més durs de la crisi. durs de la crisi. durs de la crisi. durs de la crisi.     

135. És difícil relacionar les reformes laborals amb els recents esdeveniments positius del mercat laboral 
observat en algunes de les illes. Encara que fos el cas, aquestes reformes estan normalment lligades a la 
flexibilitat, oblidant la seguretat i la qualitat de l’ocupació. En qualsevol cas, la majoria dels problemes 
anteriors a la crisi de les illes encara persisteixen en gran mesura. Probablement, el més important és la Probablement, el més important és la Probablement, el més important és la Probablement, el més important és la 
segmentació del mercat laboral, evidenciada pel gran percentatge de fsegmentació del mercat laboral, evidenciada pel gran percentatge de fsegmentació del mercat laboral, evidenciada pel gran percentatge de fsegmentació del mercat laboral, evidenciada pel gran percentatge de feines temporals entre l’ocupació eines temporals entre l’ocupació eines temporals entre l’ocupació eines temporals entre l’ocupació 
creada recentment. creada recentment. creada recentment. creada recentment. A més, sembla que gran part del recent creixement en ocupació a les illes de la 
Mediterrània està concentrat en sectors amb una productivitat relativament baixa i amb nivells baixos de 
valors afegits.  

 

GGGGràficràficràficràfic    29292929. . . . Nous contractes per sector d’activitat a les Illes Balears (2015)Nous contractes per sector d’activitat a les Illes Balears (2015)Nous contractes per sector d’activitat a les Illes Balears (2015)Nous contractes per sector d’activitat a les Illes Balears (2015)    
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GràficGràficGràficGràfic    30303030. . . . Nous contractes en serveis a les Illes Balears (2015)Nous contractes en serveis a les Illes Balears (2015)Nous contractes en serveis a les Illes Balears (2015)Nous contractes en serveis a les Illes Balears (2015)    

 
Font: Gràfic propi a partir de les dades del SOIB 

 

    

2.2.2.2.3.3.3.3.2. 2. 2. 2. Integració SocialIntegració SocialIntegració SocialIntegració Social    

136. La cohesió social és un dels objectius declarats de la UE i és una part clau de les seves polítiques. 
L’objectiu predominant de la política de la UE en aquesta àrea és reduir substancialment el nombre de 
gent en risc de pobresa o exclusió social a través de la creació d’una societat més integradora. Una de 
les metes cabdals de l’estratègia Europa 2020 és reduir la pobresa rescatant un mínim de 20 milions de 
persones del llindar de la pobresa i exclusió social pel 2020.  

137. A la UE en la seva totalitat, el nombre de persones en risc de pobresa o exclusió social va caure 
consistentment entre 2005 i 2009, però va començar a pujar un altre cop amb l’inici de la crisi econòmica. 
Al 2012, el nombre de gent en risc de pobresa o exclusió social a la UE va arribar al seu màxim abans de 
retrocedir un altre cop des de 2013. Al 2014, un 24, 4 % de la població europea estava en risc de 
pobresa o exclusió social.  

138. La població en risc de pobresa o exclusió social vol dir que hi ha persones que estan: en risc de pobresa, 
greument privades de material o viuen en llars amb molt poca intensitat laboral. Les persones només es 
comptabilitzen un cop, fins i tot si estan presents en més d’una subcategoria.  

139. Les persones estan en risc de pobresa quan la seva renta disponible equivalent es troba per sota del 
llindar de la pobresa, el qual és el 60 % de la renta disponible equivalent mitjà a nivell nacional (després 
de les transferències socials). La privació material cobreix els indicadors relacionats amb els problemes 
econòmics a llarg termini. Les persones greument privades de material viuen en condicions molt 
perjudicials degut a la falta de recursos i experimenten com a mínim 4 d’aquests 9 problemes de privació:  

i) No es poden permetre pagar el lloguer o les factures de serveis, 

ii) mantenir la casa prou càlida,  

iii) afrontar pagaments inesperats,  

iv) menjar carn, peix o proteïnes equivalents cada dos dies,  

v) marxar una setmana de vacances fora de casa,  

vi) un cotxe,  

vii) una rentadora, 

viii) una televisió en color, 

ix) un telèfon. 
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140. Per acabar, les persones que viuen en llars amb una intensitat laboral molt baixa són aquelles persones 
entre 0-59 anys que viuen en llars on els adults (entre 18 i 59 anys) van treballar menys del 20 % del 
potencial laboral total durant l’any passat30.  

141. En general, quan observem la població en risc de pobresa o exclusió social, veiem que l’impacte de la quan observem la població en risc de pobresa o exclusió social, veiem que l’impacte de la quan observem la població en risc de pobresa o exclusió social, veiem que l’impacte de la quan observem la població en risc de pobresa o exclusió social, veiem que l’impacte de la 
crisi ha estat més negatiu a les illes de la Mediterrània que a la UE en la seva totalitatcrisi ha estat més negatiu a les illes de la Mediterrània que a la UE en la seva totalitatcrisi ha estat més negatiu a les illes de la Mediterrània que a la UE en la seva totalitatcrisi ha estat més negatiu a les illes de la Mediterrània que a la UE en la seva totalitat. L’impacte ha estat L’impacte ha estat L’impacte ha estat L’impacte ha estat 
particularment fparticularment fparticularment fparticularment fort a les illes de Grècia i d’Itàliaort a les illes de Grècia i d’Itàliaort a les illes de Grècia i d’Itàliaort a les illes de Grècia i d’Itàlia i sembla que no hi ha cap senyal de convergència cap a 
la mitja de la UE. No només estan aquestes illes lluny de la mitja de la UE, sinó que a sobre tenen un tenen un tenen un tenen un 
percentatge de població en risc de pobresa o d’exclusió sociapercentatge de població en risc de pobresa o d’exclusió sociapercentatge de població en risc de pobresa o d’exclusió sociapercentatge de població en risc de pobresa o d’exclusió social que és més gran que en els seus l que és més gran que en els seus l que és més gran que en els seus l que és més gran que en els seus 
respectius païsosrespectius païsosrespectius païsosrespectius països. La situació és especialment inquietant a Sicília, on el percentatge arriba a més del 50 
% de la població. Tot i que una mica millor, la situació a Sardenya, a Nisia Aigaiou i a Creta és 
particularment preocupant, ja que la població en risc és de gairebé el 40 % del total.  

 

GràficGràficGràficGràfic    31313131. . . . Percentatge de la població en risc de pobresa o exclusió social a les illes de Grècia i d’ItàliaPercentatge de la població en risc de pobresa o exclusió social a les illes de Grècia i d’ItàliaPercentatge de la població en risc de pobresa o exclusió social a les illes de Grècia i d’ItàliaPercentatge de la població en risc de pobresa o exclusió social a les illes de Grècia i d’Itàlia    
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142.142.142.142. La tendència a les Illes Balears en relació a la pobresa i a l’exclusió social també és alarmant. Després 
d’enregistrar xifres relativament baixes i per sota de la mitja de la UE (16,4 % al 2006), la població en 
risc va començar a augmentar dramàticament a partir de 2007, donant pas a una tendència negativa que 
ha portat a aquestes illes a situar-se per sobre de la mitja de la UE. Aquesta tendència negativa es va 
reafirmar durant la crisi. Tot i a dues reduccions importants al 2010 i al 2014, quan el percentatge gairebé 
es va reduir a la mitja de la UE, la situació va empitjorar un altre cop al 2015, fins al punt de tornar als 
nivells dels pitjors anys de la crisi. Amb un 26,3 % de la seva població en risc de pobresa o exclusió 
social, les Balears encara estan una mica millor que Espanya (28,6 % al 2015), tot i que lluny de la mitja 
de la UE. Entre 2006 i 2015 a les Illes Balears ha augmentat la població en risc de pobresa o exclusió Entre 2006 i 2015 a les Illes Balears ha augmentat la població en risc de pobresa o exclusió Entre 2006 i 2015 a les Illes Balears ha augmentat la població en risc de pobresa o exclusió Entre 2006 i 2015 a les Illes Balears ha augmentat la població en risc de pobresa o exclusió 
social en un 60 %, passant del registre per sota de la mitja de la UE finsocial en un 60 %, passant del registre per sota de la mitja de la UE finsocial en un 60 %, passant del registre per sota de la mitja de la UE finsocial en un 60 %, passant del registre per sota de la mitja de la UE fins a xifres que estan per sobre.s a xifres que estan per sobre.s a xifres que estan per sobre.s a xifres que estan per sobre.    

143. De la mateixa manera, Xipre va patir un augment pronunciat de la seva població en risc de pobresa o De la mateixa manera, Xipre va patir un augment pronunciat de la seva població en risc de pobresa o De la mateixa manera, Xipre va patir un augment pronunciat de la seva població en risc de pobresa o De la mateixa manera, Xipre va patir un augment pronunciat de la seva població en risc de pobresa o 
exclusió social en el context de la crisi econòmica i financera. exclusió social en el context de la crisi econòmica i financera. exclusió social en el context de la crisi econòmica i financera. exclusió social en el context de la crisi econòmica i financera. Un altre cop, aquest augment va ser més 
notori que en la UE en la seva totalitat. A més, la situació no ha millorat des de llavors i el percentatge 
de població en risc continua estant per sobre del 27 %. Només Malta està encara per sota de la mitja de Només Malta està encara per sota de la mitja de Només Malta està encara per sota de la mitja de Només Malta està encara per sota de la mitja de 
la UE en relació al percentatge de població en risc de pobresa la UE en relació al percentatge de població en risc de pobresa la UE en relació al percentatge de població en risc de pobresa la UE en relació al percentatge de població en risc de pobresa o exclusió social. Tot i així amb una o exclusió social. Tot i així amb una o exclusió social. Tot i així amb una o exclusió social. Tot i així amb una 
diferència de gairebé 5 punts al 2005, la població en risc ha augmentat des de l’inici de la crisi diferència de gairebé 5 punts al 2005, la població en risc ha augmentat des de l’inici de la crisi diferència de gairebé 5 punts al 2005, la població en risc ha augmentat des de l’inici de la crisi diferència de gairebé 5 punts al 2005, la població en risc ha augmentat des de l’inici de la crisi 
econòmicaeconòmicaeconòmicaeconòmica i Malta ha avançat cap a la mitja de la UE. Amb un 23,8 % de la seva població en risc, Malta 
està a menys d’un punt per sota de la mitja.  

 

                                                 
30 Definició d’EUROSTAT feta servir per mesurar el progrés de l’estratègia Europa 2020.  
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GràficGràficGràficGràfic    32323232. . . . Percentatge de la població en risc de pobresa o exclusió social a les Illes Balears, Malta i XiprePercentatge de la població en risc de pobresa o exclusió social a les Illes Balears, Malta i XiprePercentatge de la població en risc de pobresa o exclusió social a les Illes Balears, Malta i XiprePercentatge de la població en risc de pobresa o exclusió social a les Illes Balears, Malta i Xipre    

 

Font: Gràfic propi a partir de les dades d’EUROSTAT 

 

144. Per tant, les illes de la Mediterrànles illes de la Mediterrànles illes de la Mediterrànles illes de la Mediterrània afronten una situació molt més difícil que la UE en la seva totalitat en ia afronten una situació molt més difícil que la UE en la seva totalitat en ia afronten una situació molt més difícil que la UE en la seva totalitat en ia afronten una situació molt més difícil que la UE en la seva totalitat en 
termes de percentatge de població que està en risc de pobresa o d’exclusió socialtermes de percentatge de població que està en risc de pobresa o d’exclusió socialtermes de percentatge de població que està en risc de pobresa o d’exclusió socialtermes de percentatge de població que està en risc de pobresa o d’exclusió social. L’única excepció és 
Malta, que, tot i la tendència negativa a l’Estat insular, s’està acostant cap a la mitja de la UE.  

 

GràficGràficGràficGràfic    33333333. . . . Població que viu en llars amb una intensitat molt baixa de càrrega laboral a les illes de la Població que viu en llars amb una intensitat molt baixa de càrrega laboral a les illes de la Població que viu en llars amb una intensitat molt baixa de càrrega laboral a les illes de la Població que viu en llars amb una intensitat molt baixa de càrrega laboral a les illes de la 
MediterràniaMediterràniaMediterràniaMediterrània    

 

 

GràficGràficGràficGràfic    34343434. . . . Taxa de privació de material greu a les illes de la Taxa de privació de material greu a les illes de la Taxa de privació de material greu a les illes de la Taxa de privació de material greu a les illes de la MediterràniaMediterràniaMediterràniaMediterrània    
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GràficGràficGràficGràfic    35353535. . . . Taxa de risc de pobresa a les illes de la MediterràniaTaxa de risc de pobresa a les illes de la MediterràniaTaxa de risc de pobresa a les illes de la MediterràniaTaxa de risc de pobresa a les illes de la Mediterrània    

 
 

145. Quan es tracten els temes d’exclusió social i risc de pobresa és important que tinguem en compte que les que les que les que les 
taxes més elevades d’atur entre els adults taxes més elevades d’atur entre els adults taxes més elevades d’atur entre els adults taxes més elevades d’atur entre els adults joves actualment poden afectar seriosament els sistemes joves actualment poden afectar seriosament els sistemes joves actualment poden afectar seriosament els sistemes joves actualment poden afectar seriosament els sistemes 
socials en curs i augmentar els riscos de pobresa i d’exclusiósocials en curs i augmentar els riscos de pobresa i d’exclusiósocials en curs i augmentar els riscos de pobresa i d’exclusiósocials en curs i augmentar els riscos de pobresa i d’exclusió. De fet, el finançament de les pensions pels 
jubilats i l’atenció mèdica poden convertir-se en un repte encara més gran, ja que a aquells amb menys 
possibilitats d’ingressos se’ls demanarà que mantinguin a un nombre cada cop més gran de jubilats. 

146. De fet, la majoria de les illes de la Mediterrània estan experimentant noves estructures d’edat de la 
població degut a l’augment continu de l’esperança de vida i a una fertilitat per sota del nivell de 
reemplaçament. A més, la situació encara pot empitjorar tenint en compte les taxes baixes en migració 
neta. Així doncs, les illes de la Mediterrània avancen cap a una nova estructura dels perfils per edat de 
la població, passant de la piràmide tradicional i coneguda, amb una nombrosa població base jove a 
baix, cap a una piràmide gairebé invertida, en què la població més nombrosa és la dels ancians.  

 

TaulaTaulaTaulaTaula    9999. . . . Percentatge de la pPercentatge de la pPercentatge de la pPercentatge de la població > 65 anys i la seva evolucióoblació > 65 anys i la seva evolucióoblació > 65 anys i la seva evolucióoblació > 65 anys i la seva evolució    

GEO/TIME % of >65 al% of >65 al% of >65 al% of >65 al 2000 2000 2000 2000    % of >65 al% of >65 al% of >65 al% of >65 al 2015 2015 2015 2015    
2000200020002000----2015 2015 2015 2015     

% % % % creixementcreixementcreixementcreixement    
2000200020002000----2007 2007 2007 2007     

% % % % creixementcreixementcreixementcreixement    
2008200820082008----2015201520152015    

 %  %  %  % creixementcreixementcreixementcreixement    

EU28EU28EU28EU28    15,85%15,85%15,85%15,85%31313131    18,54%18,54%18,54%18,54%32323232    21,76%21,76%21,76%21,76%    9,50%9,50%9,50%9,50%    9,84%9,84%9,84%9,84%    

GrèciaGrèciaGrèciaGrècia    17,34%17,34%17,34%17,34%    20,90%20,90%20,90%20,90%    21,43%21,43%21,43%21,43%    9,76%9,76%9,76%9,76%    9,92%9,92%9,92%9,92%    

     Ionia Nisia 20,75% 22,02% 7,87% 2,78% 5,23% 

     Voreio Aigaio 24,25% 23,20% -3,94% -7,56% 5,11% 

     Notio Aigaio 16,37% 17,00% 13,68% -6,92% 21,34% 

     Creta 17,25% 18,53% 17,89% 5,64% 11,16% 

EspanyaEspanyaEspanyaEspanya    16,74%16,74%16,74%16,74%    18,50%18,50%18,50%18,50%    28,13%28,13%28,13%28,13%    10,46%10,46%10,46%10,46%    14,46%14,46%14,46%14,46%    

     Illes Balears 14,64% 15,21% 42,13% 13,38% 21,80% 

FrançaFrançaFrançaFrança    15,81%15,81%15,81%15,81%    18,39%18,39%18,39%18,39%    27,55%27,55%27,55%27,55%    8,51%8,51%8,51%8,51%    16,44%16,44%16,44%16,44%    

     Còrsega 18,69% 21,43% 41,69% 20,28% 15,41% 

ItàliaItàliaItàliaItàlia    18,11%18,11%18,11%18,11%    21,74%21,74%21,74%21,74%    28,21%28,21%28,21%28,21%    13,46%13,46%13,46%13,46%    11,62%11,62%11,62%11,62%    

     Sicília 16,32% 19,89% 24,27% 10,76% 11,40% 

     Sardenya 15,40% 21,58% 42,25% 17,79% 18,03% 

XipreXipreXipreXipre    11,22%11,22%11,22%11,22%    14,61%14,61%14,61%14,61%    59,74%59,74%59,74%59,74%    20,98%20,98%20,98%20,98%    28,37%28,37%28,37%28,37%    

     Malta 12,10% 18,51% 72,73% 22,19% 40,10% 

Font: Taula pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT 

                                                 
31 Dada del 2001 degut a la manca de dades de l’any 2000 
32 Dada del 2014 degut a la manca de dades de l’any 2015 
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147. Amb l’excepció de Voreio Aigaio, totes les illes de la Mediterrània mostren un percentatge més elevat Amb l’excepció de Voreio Aigaio, totes les illes de la Mediterrània mostren un percentatge més elevat Amb l’excepció de Voreio Aigaio, totes les illes de la Mediterrània mostren un percentatge més elevat Amb l’excepció de Voreio Aigaio, totes les illes de la Mediterrània mostren un percentatge més elevat 
de poblacde poblacde poblacde població per sobre dels 65 anys al 2015 que al 2000, demostrant un envelliment en aquestes ió per sobre dels 65 anys al 2015 que al 2000, demostrant un envelliment en aquestes ió per sobre dels 65 anys al 2015 que al 2000, demostrant un envelliment en aquestes ió per sobre dels 65 anys al 2015 que al 2000, demostrant un envelliment en aquestes 
poblacions. poblacions. poblacions. poblacions. A més, al 2015, la majoria de les illes presenten un percentatge de població envellida sobre 
la mitja (o per sobre) dels 28 Estats Membre de la UE (18,54 % al 2014). Les Illes Balears enregistren xifres 
d’envelliment més baixes en comparació amb les altres illes i la UE amb un percentatge del 15,21 %. No 
obstant, l’augment de la població per sobre dels 65 anys a les illes Balears durant el període 2000-2015 
és del 42,13 %, és a dir, gairebé el doble que el 21,76 % enregistrat per la UE. Xipre i Malta també 
presenten un percentatge més baix en població envellida en comparació amb la UE. Tot i així, l’augment 
d’aquest percentatge entre 2000 i 2015 ha estat més gran que a les Illes Balears, amb un augments del 
59,74 % i 72,73 % respectivament.  

148. L’envelliment de la població a les illes de la Mediterrània pot accelerar en un futur proper gràcies a 
l’envelliment de la generació del baby boom. Aquest envelliment por venir acompanyat per una reducció 
més gran en el volum de la població si no s’equilibra amb la immigració. Més endavant, això pot tenir 
repercussions en la mà d’obra potencial, la qual possiblement no serà suficient per mantenir el 
creixement econòmic ni l’anomenat model social europeu.  

 

GràficGràficGràficGràfic    36363636    Taxa bruta del canvi de la població natural a les Illes Balears (valors expressants per 1.000Taxa bruta del canvi de la població natural a les Illes Balears (valors expressants per 1.000Taxa bruta del canvi de la població natural a les Illes Balears (valors expressants per 1.000Taxa bruta del canvi de la població natural a les Illes Balears (valors expressants per 1.000    
persones)persones)persones)persones)....    

 

 

GràficGràficGràficGràfic    37373737. . . . Taxa bruta de immigració neta a les Illes BalearsTaxa bruta de immigració neta a les Illes BalearsTaxa bruta de immigració neta a les Illes BalearsTaxa bruta de immigració neta a les Illes Balears (valors per 1.000 persones) (valors per 1.000 persones) (valors per 1.000 persones) (valors per 1.000 persones)    

 

 

GràficGràficGràficGràfic    38383838. . . . Taxa bruta del canvi de població natural a les illes de GrèciaTaxa bruta del canvi de població natural a les illes de GrèciaTaxa bruta del canvi de població natural a les illes de GrèciaTaxa bruta del canvi de població natural a les illes de Grècia    
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GràficGràficGràficGràfic    39393939. . . . Taxa bruta de la immigració neta a les illes de GrèciaTaxa bruta de la immigració neta a les illes de GrèciaTaxa bruta de la immigració neta a les illes de GrèciaTaxa bruta de la immigració neta a les illes de Grècia    

 

 

 

GràficGràficGràficGràfic    40404040. . . . Illes d’Itàlia, Malta i Xipre. Taxa bruta del canvi de població naturalIlles d’Itàlia, Malta i Xipre. Taxa bruta del canvi de població naturalIlles d’Itàlia, Malta i Xipre. Taxa bruta del canvi de població naturalIlles d’Itàlia, Malta i Xipre. Taxa bruta del canvi de població natural    

 

 

149. Tot i que no es veu reflectit a les estadístiques oficials d’inclusió social, les illes de la Mediterrània han les illes de la Mediterrània han les illes de la Mediterrània han les illes de la Mediterrània han 
estat protagonistes d’un gran repte social durant els últims anyestat protagonistes d’un gran repte social durant els últims anyestat protagonistes d’un gran repte social durant els últims anyestat protagonistes d’un gran repte social durant els últims anys, convertints, convertints, convertints, convertint----se en la porta d’entrada per se en la porta d’entrada per se en la porta d’entrada per se en la porta d’entrada per 
immigrants, refugiats i sol·licitants d’asil amb l’esperança d’arribar a la UE des d’Àfrica, l’Orient Mitjà i el immigrants, refugiats i sol·licitants d’asil amb l’esperança d’arribar a la UE des d’Àfrica, l’Orient Mitjà i el immigrants, refugiats i sol·licitants d’asil amb l’esperança d’arribar a la UE des d’Àfrica, l’Orient Mitjà i el immigrants, refugiats i sol·licitants d’asil amb l’esperança d’arribar a la UE des d’Àfrica, l’Orient Mitjà i el 
sud d’Àsia. Per la UE, aquesta afluència ha significat el major repte des de la crisi econòmica, i lsud d’Àsia. Per la UE, aquesta afluència ha significat el major repte des de la crisi econòmica, i lsud d’Àsia. Per la UE, aquesta afluència ha significat el major repte des de la crisi econòmica, i lsud d’Àsia. Per la UE, aquesta afluència ha significat el major repte des de la crisi econòmica, i les illes de es illes de es illes de es illes de 
la Mediterrània s’han vist carregades amb una responsabilitat desproporcionada d’encarregarla Mediterrània s’han vist carregades amb una responsabilitat desproporcionada d’encarregarla Mediterrània s’han vist carregades amb una responsabilitat desproporcionada d’encarregarla Mediterrània s’han vist carregades amb una responsabilitat desproporcionada d’encarregar----se de les se de les se de les se de les 
afluències d’immigrants, un aspecte que ha empitjorat degut al rebuig de la UE a afrontar aquesta afluències d’immigrants, un aspecte que ha empitjorat degut al rebuig de la UE a afrontar aquesta afluències d’immigrants, un aspecte que ha empitjorat degut al rebuig de la UE a afrontar aquesta afluències d’immigrants, un aspecte que ha empitjorat degut al rebuig de la UE a afrontar aquesta 
càrregacàrregacàrregacàrrega. Les illes de la Mediterrània, princLes illes de la Mediterrània, princLes illes de la Mediterrània, princLes illes de la Mediterrània, principalment les de Grècia i les d’Itàlia, s’han convertit en la porta ipalment les de Grècia i les d’Itàlia, s’han convertit en la porta ipalment les de Grècia i les d’Itàlia, s’han convertit en la porta ipalment les de Grècia i les d’Itàlia, s’han convertit en la porta 
d’entrada dels immigrants a l’espera d’arribar a la UE.d’entrada dels immigrants a l’espera d’arribar a la UE.d’entrada dels immigrants a l’espera d’arribar a la UE.d’entrada dels immigrants a l’espera d’arribar a la UE.  

150. Quantitats sense precedents de persones han estat arribant a les illes de la Mediterrània des de 2014, 
però el problema és que ja ha passat cert temps i les xifres només han fluctuat amb el pas dels anys degut 
a les condicions dels països d’origen, als desenvolupaments geopolítics i a les polítiques de la UE. La 
majoria de les persones venen de Síria, un país destrossat per la guerra i la violència generalitzada, 
però també d’Eritrea, Afganistan, Iraq o Somàlia. Molta gent que arriba per mar fuig de la guerra, el 
conflicte, la persecució i les condicions deteriorades en molts països que acullen refugiats33.  

151. L’elevat nombre de refugiats suposa una gran pressió per les illes de la Mediterrània i la situació s’ha vist 
agreujada per la manca d’una reacció forta i cooperativa per part dels Estats Membres de la UE. Com a 
conseqüència, les illes de la Mediterrània receptores han estat lluitant per manejar la situació i oferir 
assistència humanitària bàsica com l’abastament d’aigua neta, assistència mèdica, centres d’acollida 
d’emergència i ajuda legal per a la gent que arriba. La situació a Grècia ha suposat un repte 
excepcionalment gran, en particular per les elevades xifres del 2015, així com a les illes d’Itàlia, on 
l’afluència massiva de persones és encara present.  

                                                 
33 UN Refugee Agency (2015). The Sea Route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees.  
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TaulaTaulaTaulaTaula    10101010. . . . Arribades a 2015 i 2016 a les illes de Grècia i d’ItàliaArribades a 2015 i 2016 a les illes de Grècia i d’ItàliaArribades a 2015 i 2016 a les illes de Grècia i d’ItàliaArribades a 2015 i 2016 a les illes de Grècia i d’Itàlia....        
    

2015201520152015    
2016201620162016    
((((fins al fins al fins al fins al 

setembre)setembre)setembre)setembre)    
SicSicSicSicíliaíliaíliaília    104.709 90.451 

SardenyaSardenyaSardenyaSardenya    5.451 5.816 
LesbosLesbosLesbosLesbos    506.919 94.554 
KosKosKosKos    58.503 5.172 
QuiosQuiosQuiosQuios    120.556 30.079 
SamosSamosSamosSamos    73.134 12.411 
LerosLerosLerosLeros    31.618 8.678 
SymiSymiSymiSymi    3.984 NA 

AgathonisiAgathonisiAgathonisiAgathonisi    31.226 1.243 
KàlimnosKàlimnosKàlimnosKàlimnos    9.926 729 
TilosTilosTilosTilos    876 NA 
CretaCretaCretaCreta    896 176 

Altres illesAltres illesAltres illesAltres illes    19.085 NA 

Font: Taula pròpia a partir de les dades d’ACNUR 

 

152. Tot i alguns esforços comuns per afrontar aquesta situació d’emergència, encara hi ha un buit de 
finançament significant i una manca d’assistència tècnica per gestionar l’elevat nombre d’immigrants 
circulant cap a Europa. Moltes de les illes i països que funcionen com a porta d’entrada i que han estat 
greument colpejats per la crisi econòmica no han tingut recursos per temes d’immigració i d’asil que 
cobreixin les necessitats en augment. En aquest sentit, el compromís dels Estats Membres de la UE sobre 
allotjament ha resultat insuficient i mal implementat. D’altra banda, la provisió de grups operatius 
d’experts nacionals treballant en els punts d’accés, així com el finançament per oferir ajuda immediata 
als nouvinguts ha alleugerat els punts d’accés de les illes de la Mediterrània. Tot i així, les illes de la 
Mediterrània necessiten recursos, ja que les immigrants i refugiats que arriben a la UE tenen dret a una 
recepció adequada. Tot i l’augment del finançament directe i de l’assistència operativa, la UE podria 
portar millor la capacitat de gestió de la crisi en aquelles illes de la Mediterrània amb pressió migratòria 
desproporcionada. A més, la coordinació i els compromisos que manquen actualment a la UE podrien 
millorar la gestió de la crisi i alleujar la pressió a les illes de la Mediterrània accelerant l’allotjament de 
refugiats, inclòs l’accés a la vivenda, l’assistència mèdica i altres prestacions socials34.  

 

Mapa Mapa Mapa Mapa 17171717. Principals . Principals . Principals . Principals afluències a Itàlia (Generafluències a Itàlia (Generafluències a Itàlia (Generafluències a Itàlia (Gener----Setembre 2016)Setembre 2016)Setembre 2016)Setembre 2016)    

 
Font: ACNUR 

                                                 
34 EY (2016). Managing the EU migration crisis. From Panic to Planning.  
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Mapa Mapa Mapa Mapa 18181818. Principals afluències a Grècia 2016 (Gener 2015 . Principals afluències a Grècia 2016 (Gener 2015 . Principals afluències a Grècia 2016 (Gener 2015 . Principals afluències a Grècia 2016 (Gener 2015 ---- Febrer 2016) Febrer 2016) Febrer 2016) Febrer 2016)    

    
Font: “The Telegraph” a partir de dades d’ACNUR 

 

2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. 2.3.4. Conclusions sobre el creixement integrador a leConclusions sobre el creixement integrador a leConclusions sobre el creixement integrador a leConclusions sobre el creixement integrador a les illes de la Mediterrànias illes de la Mediterrànias illes de la Mediterrànias illes de la Mediterrània    

I.I.I.I.    RRRRESULTATS PRINCIPALS ESULTATS PRINCIPALS ESULTATS PRINCIPALS ESULTATS PRINCIPALS EN RELACIÓ AL CREIXEEN RELACIÓ AL CREIXEEN RELACIÓ AL CREIXEEN RELACIÓ AL CREIXEMENT INTEGRADORMENT INTEGRADORMENT INTEGRADORMENT INTEGRADOR    

MERCAT LABORALMERCAT LABORALMERCAT LABORALMERCAT LABORAL    

� En formar part dels països més afectats per la crisi al sud d’Europa, el mercat de treball de les illes de la Mediterrània ha 
mostrat un baix nivell de resistència a la tendència a la baixa econòmica que va començar l’any 2008. Amb l’excepció de 
Malta, tots ells estan immersos en una tendència negativa a la reducció de l’ocupació arrel de la crisi. En termes de creació 
neta d'ocupació, tot i la recent recuperació en algunes illes de la Mediterrània, l'augment no compensa la pèrdua 
d'ocupació incorreguda en el transcurs dels anys més durs de la crisi. 

� Des de l’inici de la crisi, l’augment de l’atur juvenil és una de les principals preocupacions a les illes de la Mediterrània. Una 
vegada més, només Malta ha aconseguit mantenir l’atur juvenil per sota de la mitjana de la UE.  

� Les illes de la Mediterrània estan experimentant l’envelliment de les seves poblacions a causa de l’augment dels nivells 
d’esperança de vida i la disminució dels nivells de fertilitat per sota del nivell de reemplaçament i baixes taxes de migració 
neta. Per tant, el finançament de les pensions de jubilació i la seguretat social pot ser encara més difícil, ja que els ingressos 
de persones amb poques perspectives hauran de mantenir a un nombre cada vegada més gran de jubilats. 

� L’estacionalitat del turisme és greu a les destinacions de les illes de la Mediterrània degut a la demanda de sol i platja, les 
dificultats d’accessibilitat fora de les estacions, la manca de grans centres urbans o el seu mercat local limitat. Com a 
conseqüència, el mercat de treball és inestable, amb pics d'ocupació a l'estiu i una alta presència de llocs de treball 
temporals. 
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INCLUSIÓ SOCIALINCLUSIÓ SOCIALINCLUSIÓ SOCIALINCLUSIÓ SOCIAL    

� L’impacte de la crisi en la població en risc de pobresa i d’exclusió social ha estat més negativa a les illes de la Mediterrània 
que a la UE en el seu conjunt. L’impacte ha estat particularment fort en les illes italianes i gregues. Les illes Balears van iniciar 
la tendència negativa fins i tot abans de la crisi, revelant el risc d’una tendència estructural. Una vegada més, només Malta 
està per sota de la mitjana de la UE, encara que la seva tendència és més negativa que la de la UE i la situació podria 
revertir ràpidament.  

� Si l’atur, i especialment l’actual alta taxa d’atur dels adults joves, es manté a les illes de la Mediterrània, pot afectar 
seriosament als sistemes socials i augmentar el risc de pobresa i exclusió social a causa també l’envelliment de la població.  

� Les illes de la Mediterrània s’han convertit en la principal porta d’entrada a Europa per als immigrants i refugiats que 
arriben a Europa. Les illes han estat sota pressió ja que no disposen dels recursos per oferir ajuda humanitària bàsica. La 
situació ha empitjorat a causa de la falta d’una resposta immediata i suficient sobre la base de la solidaritat a la UE. 

    

II.II.II.II.    CCCCONSEQÜÈNCIES DE LA IONSEQÜÈNCIES DE LA IONSEQÜÈNCIES DE LA IONSEQÜÈNCIES DE LA INSULARITAT EN EL CRENSULARITAT EN EL CRENSULARITAT EN EL CRENSULARITAT EN EL CREIXEMENT INTEGRADORIXEMENT INTEGRADORIXEMENT INTEGRADORIXEMENT INTEGRADOR....    

Mercats laborals poc elàstics Mercats laborals poc elàstics Mercats laborals poc elàstics Mercats laborals poc elàstics  

153. Les economies més innovadores, diversificades, i orientades a l’exportació, amb la presència d’empreses 
internacionals i una mà d’obra qualificada i innovadora, han demostrat ser més resistents davant de la 
crisi i es recuperen més ràpid i millor35. Aquest no és el cas de les illes de la Mediterrània, on un dels 
efectes de la dimensió reduïda i de la llunyania és l’alta especialització al voltant del turisme, un sector 
que en general no requereix capital humà innovador o altament capacitat i qualificat. En general, les 
illes no tenen les característiques principals que es destaquen com a fonamentals en les economies 
elàstiques36 i les seves característiques geogràfiques juguen un paper en aquest aspecte. En particular, 
no tenen: 

• Diversitat – les economies insulars no són diverses i no han demostrat ser capaces 
d'adaptar-se a les circumstàncies canviants.  

• Habilitats – les economies de les illes no requereixen una mà d'obra altament qualificada.  

• Innovació – les illes mostren un grau baix d'activitat relacionada amb la innovació. 

154. Per tant, l’impacte de la crisi en l’ocupació de les illes de la Mediterrània ha estat forta i la recuperació 
encara no és evident. Les pèrdues d’ocupació han estat particularment important en sectors com la 
construcció o l’immobiliari, tots dos fortament lligats al turisme. D’altra banda, mentre que el nombre de 
persones ocupades a les indústries d’alta tecnologia o serveis d’ús intensiu del coneixement, com les TIC 
o la ciència, ha augmentat durant la crisi a Europa, aquests sectors són gairebé inexistents en les 
economies de les illes.  

155. A més, l’ocupació, especialment en aquells llocs de treball creats durant o després de la crisi, en general 
no té qualitat ni seguretat. En primer lloc, la petita mida dels mercats a les illes de la Mediterrània, 
juntament amb el seu aïllament de la part continental, afebleix la competència i això podria donar lloc a 
salaris més baixos i pitjors condicions, especialment en períodes de recessió econòmica. I en segon lloc, 
l’estacionalitat de l’ocupació i la temporalitat és greu en les destinacions illenques per a una sèrie de 
raons relacionades amb la insularitat i les seves conseqüències immediates: 

• Mercat laboral i especialització limitats. 

• Les dificultats d’accessibilitat en períodes fora de temporada; ubicació allunyada dels grans 
centres urbans. 

• Les motivacions dels turistes basades en el clima, el sol i les platges.  

    

                                                 
35 ESPON (2014). Economic Crisis and the Resilience of Regions. Territorial Observation No.12 September. 
36 Ídem.  
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Sistemes i equilibris socials sota pressióSistemes i equilibris socials sota pressióSistemes i equilibris socials sota pressióSistemes i equilibris socials sota pressió    

156. L’augment del risc d’exclusió social i de pobresa a les illes de la Mediterrània respon bàsicament a la 
situació de deteriorament econòmic que va seguir a la crisi econòmica i el conseqüent augment de les 
xifres d’atur. Això és a causa de la baixa resistència mostrada per les illes enfront de la crisi, que pot ser, 
almenys en part, explicat per les conseqüències econòmiques derivades de la insularitat. 

157. A més d’això, les illes solen estar relacionades amb alguns avantatges inherents en l’àmbit social, com 
ara una alta qualitat de vida (menor estrès vital en una societat a petita escala)37 o la capacitat de crear 
capital social en termes de cohesió social i de la xarxa de confiança a causa de l’homogeneïtat i mida 
petita, limitada38. De la mateixa manera, les comunitats reduïdes a les illes sovint es caracteritzen per un 
fort sentit d’identitat i els forts lligams entre els individus locals, que pot ser vist com un actiu per al 
desenvolupament local39. 

158. No obstant això, la dotació de capital social no pot compensar la manca d’oportunitats educatives i 
d’ocupació per a les persones més joves40 o l’accés als serveis. Per tant, la incapacitat de mantenir o 
atreure joves juntament amb l’envelliment de la població augmenta el risc d’exclusió social i de pobresa 
a mitjà i llarg termini.  

159. Finalment, val la pena esmentar l’arribada massiva de refugiats, sol·licitants d’asil i immigrants a algunes 
de les illes de la Mediterrània en els últims anys, en particular a Itàlia i Grècia. La recepció d’aquest alt 
flux d’entrada és a causa de la posició geogràfica d’aquestes illes que els fa la perfecta porta d’entrada 
a la UE. Aquest fenomen no posa en perill la cohesió social de les illes receptores, però representa un 
desafiament per a la UE en termes polítics i una pressió sobre les illes i els seus països, que sovint no 
tenen la capacitat i els recursos per fer front a situacions d'emergència i per oferir assistència immediata 
bàsica als immigrants.  

    

    

III.III.III.III.    TTTTAULA AULA AULA AULA DAFO:DAFO:DAFO:DAFO:    CCCCREIXEMENT INTEGRADORREIXEMENT INTEGRADORREIXEMENT INTEGRADORREIXEMENT INTEGRADOR A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA MMMMEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIA....    

FORTALESESFORTALESESFORTALESESFORTALESES    DEBILITATSDEBILITATSDEBILITATSDEBILITATS    

� Sistemes socials forts en algunes illes de la 
Mediterrània que, tot i estar sota pressió, són 
relativament forts per a assegurar la protecció de la 
població menys afavorida. 

� Família forta i sentit de pertinença a una comunitat 
que garanteix un cert grau de cohesió social i redueix 
les situacions de pobresa.  

� Manteniment de taxes relativament altes d'ocupació 
en algunes illes en comparació als seus països a causa 
de les temporades turístiques satisfactòries. 

� Altes taxes d’atur i l’ocupació encara lluny de l’objectiu 
de la UE del 75% en el grup de 20 a 64 anys.  

� La inestabilitat de l’ocupació amb alta estacionalitat a 
causa de l’especialització del turisme. 

� Augment de la població en risc de pobresa i exclusió 
social. 

                                                 
37 ESPON (2013) EUROSILANDS Final Report. p. 50 

38 BALDACCHINO (2006). Small Islands versus Big Cities: Lessons in the Political Economy of Regional Development from the World’s Small Islands, The 
Journal of Technology Transfer, Springer, vol. 31(1).  
39 ESPON (2012). GEOSPECS Project: European Persepctives on Specific Types of Territories. 

40 Ídem.  
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OPORTUNITATSOPORTUNITATSOPORTUNITATSOPORTUNITATS    AMENACESAMENACESAMENACESAMENACES    

� La millora dels equips i sistemes educatius i socials.  

� Creació d’ocupació en nous sectors d’alt valor afegit 
i les perspectives de creixement (medi ambient, 
sectors tecnològics, economia blava). 

� Reducció de l’estacionalitat del turisme mitjançant la 
diversificació de l’oferta i l’ampliació de l’oferta de 
“sol i platja”. 

� Polítiques públiques més fortes per reduir l’exclusió 
social i el risc de pobresa. 

� Saturació dels sistemes públics d’ajuda social. 

� L’envelliment de la població i el canvi demogràfic 
natural negatiu i taxes de migració neta.  

� Inestabilitat als països veïns i la continuïtat de fluxos de 
migració i refugiats. 

� Migració de la joventut, altament qualificada, a causa 
de la falta d’oportunitats.  

� La segmentació del mercat de treball amb la nova 
ocupació creada principalment a través de contractes 
temporals amb beneficis i condicions de disminució.  

� La forta pressió sobre els sistemes socials a causa de 
l’atur, les tendències demogràfiques amb l’envelliment 
de la població i les polítiques d’austeritat que afecten 
principalment serveis d’inclusió social.  

� La continuació de les polítiques d'austeritat que 
desafien els sistemes socials en els països del sud 
d'Europa. 

    

    

2.4.2.4.2.4.2.4.    CCCCREIXEMENT SOSTENIBLEREIXEMENT SOSTENIBLEREIXEMENT SOSTENIBLEREIXEMENT SOSTENIBLE A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA MMMMEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIA....    EEEECONOMIES MÉS EFICIENCONOMIES MÉS EFICIENCONOMIES MÉS EFICIENCONOMIES MÉS EFICIENTS EN LTS EN LTS EN LTS EN L’’’’ÚS DELS RECURSOSÚS DELS RECURSOSÚS DELS RECURSOSÚS DELS RECURSOS,,,,    
MÉS VERDES I MÉS COMMÉS VERDES I MÉS COMMÉS VERDES I MÉS COMMÉS VERDES I MÉS COMPETITIVESPETITIVESPETITIVESPETITIVES....    

160. Dels tres grans pilars de l’estratègia de creixement Europa 2020 per desenvolupar una economia 
intel·ligent, sostenible i integradora, el creixement sostenible és el pilar pendent d’analitzar. La creació 
d’una economia sostenible està centrada en avançar cap a una economia de baix carboni, i un dels cinc 
objectius cabdals per Europa 2020 tracta el canvi climàtic i la sostenibilitat energètica. Amb aquest 
objectiu la UE pretén: reduir les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle en un 20 % (o fins i tot en 
un 30 % si les condicions són favorables) en comparació amb 1990, generar el 20 % de l’energia a partir 
de fonts renovables i augmentar l’eficiència energètica en un 20 %.  

161. El medi ambient pot ser una de les fonts principals de creixement econòmic. En particular, un entorn físic 
d’alta qualitat i ben gestionat és clau per a la competitivitat de les illes de la Mediterrània. No obstant, 
l’alta intensitat del turisme en aquestes illes juntament amb el progrés del canvi climàtic i les seves 
conseqüències suposen un gran repte per a les illes.  

    

2.42.42.42.4.1..1..1..1.    Sostenibilitat MediambientalSostenibilitat MediambientalSostenibilitat MediambientalSostenibilitat Mediambiental    

162. El medi natural de les illes de la Mediterrània, tot i ser ric, és especialment vulnerable a les pressions El medi natural de les illes de la Mediterrània, tot i ser ric, és especialment vulnerable a les pressions El medi natural de les illes de la Mediterrània, tot i ser ric, és especialment vulnerable a les pressions El medi natural de les illes de la Mediterrània, tot i ser ric, és especialment vulnerable a les pressions 
humanes i externes. humanes i externes. humanes i externes. humanes i externes. Particularment, aquestes illes mostren un grau elevat d’endemisme, i són aquestes illes mostren un grau elevat d’endemisme, i són aquestes illes mostren un grau elevat d’endemisme, i són aquestes illes mostren un grau elevat d’endemisme, i són 
considerades com un lloc iconsiderades com un lloc iconsiderades com un lloc iconsiderades com un lloc important per a la biodiversitatmportant per a la biodiversitatmportant per a la biodiversitatmportant per a la biodiversitat. Això es veu reflectit en el fet que moltes illes 
tenen àrees protegides en el marc de NATURA 2000, l’instrument clau per protegir la biodiversitat a la 
UE. L’objectiu d’aquest programa és garantir la supervivència de les espècies i hàbitats més valuosos 
d’Europa. Totes les illes de la Mediterrània presenten una quantitat significant d’àrees protegides sota la 
Directiva Hàbitats i la Directiva Aus, les quals formen la base de NATURA 2000. La pèrdua de la 
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biodiversitat i la necessitat de millora de la protecció de la natura són, per tant, motius de gran 
preocupació a les illes de la Mediterrània.  

163. De fet, el desenvolupament econòmic i social, així com el benestar humà a les illes de la Mediterrània el desenvolupament econòmic i social, així com el benestar humà a les illes de la Mediterrània el desenvolupament econòmic i social, així com el benestar humà a les illes de la Mediterrània el desenvolupament econòmic i social, així com el benestar humà a les illes de la Mediterrània 
depèn en gran mesura de l’ús depèn en gran mesura de l’ús depèn en gran mesura de l’ús depèn en gran mesura de l’ús sostenible dels recursos naturals i del manteniment dels ecosistemessostenible dels recursos naturals i del manteniment dels ecosistemessostenible dels recursos naturals i del manteniment dels ecosistemessostenible dels recursos naturals i del manteniment dels ecosistemes. 
Conseqüentment, és important que les estratègies de desenvolupament sostenible es centrin en assegurar 
que el creixement econòmic i la millor qualitat de vida van a l’una amb la protecció mediambiental. 

 

Mapa Mapa Mapa Mapa 19191919. NATURA 2000. Àrees protegides a les illes de la Mediterrània. NATURA 2000. Àrees protegides a les illes de la Mediterrània. NATURA 2000. Àrees protegides a les illes de la Mediterrània. NATURA 2000. Àrees protegides a les illes de la Mediterrània    

    
Font: Mapa de l’AEMA 

 
TaulaTaulaTaulaTaula    11111111. . . . Mida de les illes i diversitat vegetalMida de les illes i diversitat vegetalMida de les illes i diversitat vegetalMida de les illes i diversitat vegetal    

    
Font: Taula de DELANOË et al. (1996). Conservació de les plantes de les illes de la Mediterrània 

 

164. Certament, el patrimoni mediambiental, incloent els paisatges i les atraccions naturals, com leel patrimoni mediambiental, incloent els paisatges i les atraccions naturals, com leel patrimoni mediambiental, incloent els paisatges i les atraccions naturals, com leel patrimoni mediambiental, incloent els paisatges i les atraccions naturals, com les platges i s platges i s platges i s platges i 
el clima d’estiu càlid i sec, són recursos principals per a les illes de la Mediterrània, ja que són factors el clima d’estiu càlid i sec, són recursos principals per a les illes de la Mediterrània, ja que són factors el clima d’estiu càlid i sec, són recursos principals per a les illes de la Mediterrània, ja que són factors el clima d’estiu càlid i sec, són recursos principals per a les illes de la Mediterrània, ja que són factors 
d’atracció clau pel turismed’atracció clau pel turismed’atracció clau pel turismed’atracció clau pel turisme. Per aquest motiu, la preservació del medi ambient i dels paisatges és de vital 
importància pel futur rendiment socioeconòmic de les illes de la Mediterrània.  

165. No obstant, el turismeel turismeel turismeel turisme, com a sector econòmic clau en l’àrea, amenaça en gran mesura els espais amenaça en gran mesura els espais amenaça en gran mesura els espais amenaça en gran mesura els espais 
naturals de les illes de la Mediterrànianaturals de les illes de la Mediterrànianaturals de les illes de la Mediterrànianaturals de les illes de la Mediterrània. Tradicionalment, els períodes de temporada alta han provocat 
grans pressions mediambientals. Sovint, les infraestructures del turisme i les activitats tenen efectes Sovint, les infraestructures del turisme i les activitats tenen efectes Sovint, les infraestructures del turisme i les activitats tenen efectes Sovint, les infraestructures del turisme i les activitats tenen efectes 
irreversibles en les àrees naturals amb gran irreversibles en les àrees naturals amb gran irreversibles en les àrees naturals amb gran irreversibles en les àrees naturals amb gran biodiversitatbiodiversitatbiodiversitatbiodiversitat i això porta a la deterioració de l’hàbitat tant 
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per a la flora i la fauna terrestre com aquàtica. Tot i les dificultats per quantificar l’impacte real del 
turisme al medi ambient, qualsevol augment en el nombre de turistes té sens dubte un efecte en les 
variables mediambientals.  

 
TaulaTaulaTaulaTaula    12121212. . . . Intensitat del turisme a les illes de la Mediterrània al 2014Intensitat del turisme a les illes de la Mediterrània al 2014Intensitat del turisme a les illes de la Mediterrània al 2014Intensitat del turisme a les illes de la Mediterrània al 2014    

 2014201420142014    
  POBLACIÓPOBLACIÓPOBLACIÓPOBLACIÓ    Arribades, totalArribades, totalArribades, totalArribades, total41414141    
GrèciaGrèciaGrèciaGrècia    506.944.075506.944.075506.944.075506.944.075    906.410.638906.410.638906.410.638906.410.638    
     Ionia Nisia 10.926.80710.926.80710.926.80710.926.807    21.829.47021.829.47021.829.47021.829.470    
     Voreio Aigaio 207.664 1.748.378 
     Notio Aigaio 198.581 418.421 
     Creta 334.802 4.166.060 
EspanyaEspanyaEspanyaEspanya    630.889 3.725.579 
     Illes Balears 46.512.19946.512.19946.512.19946.512.199    107.545.009107.545.009107.545.009107.545.009    
FrançaFrançaFrançaFrança    1.115.841 10.111.885 
     Còrsega 65.889.14865.889.14865.889.14865.889.148    152.958.605152.958.605152.958.605152.958.605    
ItàliaItàliaItàliaItàlia    323.521 2.610.948 
     Sicília 60.782.66860.782.66860.782.66860.782.668    106.552.352106.552.352106.552.352106.552.352    
     Sardenya 5.094.937 4.621.370 
XipreXipreXipreXipre    1.663.859 2.391.408 
     Malta 858.000858.000858.000858.000    2.369.6202.369.6202.369.6202.369.620    
GrèciaGrèciaGrèciaGrècia    425.384 1.554.679 

Font: Taula pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT 
 

Mapa Mapa Mapa Mapa 20202020. Intensitat del turisme (nombre de pernoctacions en relaci. Intensitat del turisme (nombre de pernoctacions en relaci. Intensitat del turisme (nombre de pernoctacions en relaci. Intensitat del turisme (nombre de pernoctacions en relació als residents)ó als residents)ó als residents)ó als residents)    

    

Font: Mapa extret d’EUROSTAT 

                                                 
41 Arribades enregistrades a hotels, allotjaments per a vacances i altres estades curtes, llocs d’acampada i aparcaments per a caravanes. 
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166. Segons l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), un turista consumeix 3 o 4 vegades més aigua al dia un turista consumeix 3 o 4 vegades més aigua al dia un turista consumeix 3 o 4 vegades més aigua al dia un turista consumeix 3 o 4 vegades més aigua al dia 
que un resident permanentque un resident permanentque un resident permanentque un resident permanent, i el consum d’aigua no turista a Europa es troba entre els 100 i 200 litres per 
persona al dia. L’augment del consum elèctric és una altra senyal de la pressió del turisme. Així mateix, 
els Residus de Sòlids UrbansResidus de Sòlids UrbansResidus de Sòlids UrbansResidus de Sòlids Urbans (RSU) (RSU) (RSU) (RSU) també augmenten quan creix la població estacional turística. A més, el 
transport turista en cotxe causa l’impacte més gran en la qualitat de l’aire, mentre que el transport aeri 
representa el major percentatge d’emissions de gasos d’efecte hivernacleemissions de gasos d’efecte hivernacleemissions de gasos d’efecte hivernacleemissions de gasos d’efecte hivernacle relacionat amb el turisme a la 
UE. El tren, el bus i el ferri representen el 20 % de tots els viatges turístics, però són responsables d’un 
petit percentatge de l’impacte mediambiental. El mitjà de transport que provoca més emissions per 
kilòmetre és el vaixell de creuer, una modalitat de viatge cada cop més utilitzada al mediterrani42.  

167. En general, l’escassetat d’l’escassetat d’l’escassetat d’l’escassetat d’aigua i les sequeres continuen afectant les illes de la Mediterrània. Les seves aigua i les sequeres continuen afectant les illes de la Mediterrània. Les seves aigua i les sequeres continuen afectant les illes de la Mediterrània. Les seves aigua i les sequeres continuen afectant les illes de la Mediterrània. Les seves 
poblacions es veuen particularment afectades per la tensió hídrica a l’estiu. poblacions es veuen particularment afectades per la tensió hídrica a l’estiu. poblacions es veuen particularment afectades per la tensió hídrica a l’estiu. poblacions es veuen particularment afectades per la tensió hídrica a l’estiu. A banda del gran consum 
per a l’agricultura, les illes de la Mediterrània es troben en situacions greus de tensió hídrica degut a que 
reben de 10 a 15 vegades més turistes que habitants locals. En conseqüència, diverses illes de la diverses illes de la diverses illes de la diverses illes de la 
Mediterrània estan entre les regions amb els registres més elevats d’explotació de les aigües durant Mediterrània estan entre les regions amb els registres més elevats d’explotació de les aigües durant Mediterrània estan entre les regions amb els registres més elevats d’explotació de les aigües durant Mediterrània estan entre les regions amb els registres més elevats d’explotació de les aigües durant 
l’estiu de la UEl’estiu de la UEl’estiu de la UEl’estiu de la UE. Xipre, les Illes de l’Egeu, les Illes Balears, Sicília i Creta són, concretament, les conques 
fluvials insulars amb la major pressió sobre els recursos hídrics durant l’estiu43. Segons l’AEMA, un WEI+ 
per sobre el 20 % indica que el recurs hídric està sota pressió, mentre que si està per sobre del 40 % 
significa que hi ha pressió d’abastament i un consum clarament insostenible del recurs44. La situació és 
pitjor a l’estiu perquè el percentatge de precipitacions és molt baix i la demanda d’aigua per a 
l’agricultura i pel turisme és particularment alta. Això provoca que la gestió dels recursos hídrics en 
aquestes conques fluvials sigui especialment desafiant. 

 

GràficGràficGràficGràfic    41414141. . . . Regions de la UE amb els majors Índexs d’Explotació de l’Aigua a l’estiRegions de la UE amb els majors Índexs d’Explotació de l’Aigua a l’estiRegions de la UE amb els majors Índexs d’Explotació de l’Aigua a l’estiRegions de la UE amb els majors Índexs d’Explotació de l’Aigua a l’estiuuuu    

 
 

Mapa Mapa Mapa Mapa 21212121. Demanda elèctrica a les Illes Balears (MWh).. Demanda elèctrica a les Illes Balears (MWh).. Demanda elèctrica a les Illes Balears (MWh).. Demanda elèctrica a les Illes Balears (MWh).    

 
Font: Mapa propi a partir de les dades d’IBESTAT

                                                 
42 EEA (2009) Water resources across Europe – confronting water scarcity and drought, EEA Report No 2/2009.  
43 No hi ha dades disponibles en el cas de Malta.  
44 L’Índex d’Explotació de l’Aigua Plus (WEI+, per les seves sigles en anglès) observa el % d’ús total d’aigua dolça en comparació amb els recursos 
d’aigua dolça renovables disponibles, i per tant ofereix una idea clara de la pressió o estrès en els recursos hídrics.  
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168. Les condicions climàtiques i temporals actuals donen avantatge a les illes de la Mediterrània a l’estiu a Les condicions climàtiques i temporals actuals donen avantatge a les illes de la Mediterrània a l’estiu a Les condicions climàtiques i temporals actuals donen avantatge a les illes de la Mediterrània a l’estiu a Les condicions climàtiques i temporals actuals donen avantatge a les illes de la Mediterrània a l’estiu a 
l’hora d’atreure l’hora d’atreure l’hora d’atreure l’hora d’atreure turistes. No obstant, podrien experimentar una disminució del turisme a mitjà termini turistes. No obstant, podrien experimentar una disminució del turisme a mitjà termini turistes. No obstant, podrien experimentar una disminució del turisme a mitjà termini turistes. No obstant, podrien experimentar una disminució del turisme a mitjà termini 
degut a l’empitjorament de les condicions climàtiques i temporals. degut a l’empitjorament de les condicions climàtiques i temporals. degut a l’empitjorament de les condicions climàtiques i temporals. degut a l’empitjorament de les condicions climàtiques i temporals. Entre d’altres motius, les illes de la 
Mediterrània perdran l’atractivitat degut a les sequeres i les onades de calor, les quals augmentaran la 
temperatura per sobre de la zona de confort i incrementaran la manca d’aigua general.  

 
Mapa Mapa Mapa Mapa 22222222. Vulnerabilitat potencial al canvi climàtic. Vulnerabilitat potencial al canvi climàtic. Vulnerabilitat potencial al canvi climàtic. Vulnerabilitat potencial al canvi climàtic    

 
 

Font: ESPON Climate 
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169. L’impacte potencial del canvi climàtic a Europa varia considerablement. Les regions més afectades es 
troben principalment al sud d’Europa i a les illes de la Mediterrània. A més, la capacitat d’adaptació de 
les regions d’Europa al canvi climàtic mostra un patró similar però invertit. Les regions centrals i del nord 
d’Europa tenen una capacitat més elevada. 

    
Mapa Mapa Mapa Mapa 23232323. Capacitat per adaptar. Capacitat per adaptar. Capacitat per adaptar. Capacitat per adaptar----se al canvi climàticse al canvi climàticse al canvi climàticse al canvi climàtic    

 
Font: ESPON Climate 

 

170. El mapa que mostra la vulnerabilitat potencial al canvi climàtic sembla reflectir el patró territorial dels 
impactes potencials, però amb un desequilibri nord-sud encara més pronunciat. Això és degut a l’elevada 
capacitat d’adaptació per part de les regions del nord d’Europa, les quals compensen l’impacte 
potencial projectat per a aquestes regions. No obstant això, a les illes de la Mediterrània, on s’espera a les illes de la Mediterrània, on s’espera a les illes de la Mediterrània, on s’espera a les illes de la Mediterrània, on s’espera 
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un gran impacte negatiu a causa del canvi climàtic, l’habilitat per adaptarun gran impacte negatiu a causa del canvi climàtic, l’habilitat per adaptarun gran impacte negatiu a causa del canvi climàtic, l’habilitat per adaptarun gran impacte negatiu a causa del canvi climàtic, l’habilitat per adaptar----se a aquest és generalment se a aquest és generalment se a aquest és generalment se a aquest és generalment 
menor, el que provoca un nivell elevat de vulnerabilitat. menor, el que provoca un nivell elevat de vulnerabilitat. menor, el que provoca un nivell elevat de vulnerabilitat. menor, el que provoca un nivell elevat de vulnerabilitat.  

    
Mapa Mapa Mapa Mapa 24242424. Potencial agregat del canvi climàtic. Potencial agregat del canvi climàtic. Potencial agregat del canvi climàtic. Potencial agregat del canvi climàtic    

 
Font: ESPON Climate 
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Mapa Mapa Mapa Mapa 25252525. Índex de Vulnerabilitat al Canvi Climàtic. Índex de Vulnerabilitat al Canvi Climàtic. Índex de Vulnerabilitat al Canvi Climàtic. Índex de Vulnerabilitat al Canvi Climàtic    

 
Font: Mapa extret de DG Regio, publicat a Regions 2020 

171. Les illes de la Mediterrània, al ser àrees mediambientals riques però extremadament fràgils, patiran 
especialment de:  

• Augments de la temperatura per sobre de la mitja de la UE 

• Disminució de les precipitacions anuals 

• Disminució del cabal dels rius 

• Augment del risc de pèrdua de biodiversitat 

• Augment del risc de desertificació 

• Augment de demanda d’aigua per a l’agricultura 

• Disminució dels camps de conreu 

• Augment del risc d’incendis al bosc 

• Augment de la mortalitat per onades de calor 

• Expansió dels habitants pels vectors de malalties del sud 

• Disminució del potencial d’energia hidràulica 

• Disminució del turisme d’estiu i augment potencial d’aquest en altres estacions. 
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172. Les illes de la Mediterrània estan especialment en risc, amb augments constants de la temperatura d’entre 
els 3ºC i els 7ºC, i amb un escalfament encara superior als períodes d’estiu.  

 

Mapa Mapa Mapa Mapa 26262626. Augment pronosticat en la temperatura mitja per a 2017. Augment pronosticat en la temperatura mitja per a 2017. Augment pronosticat en la temperatura mitja per a 2017. Augment pronosticat en la temperatura mitja per a 2017----2100 comparat amb 19612100 comparat amb 19612100 comparat amb 19612100 comparat amb 1961----1900 sota una 1900 sota una 1900 sota una 1900 sota una 
mitigació satisfactòria i sota un comportament sense canvismitigació satisfactòria i sota un comportament sense canvismitigació satisfactòria i sota un comportament sense canvismitigació satisfactòria i sota un comportament sense canvis    

 
Font: Mapa extret del projecte PRUDENCE i publicat per EC a Regions 202045 

 

    

173. Les illes de la Mediterrània també experimentaran poques precipitacions durant tot l’any. Les illes de la Mediterrània també experimentaran poques precipitacions durant tot l’any. Les illes de la Mediterrània també experimentaran poques precipitacions durant tot l’any. Les illes de la Mediterrània també experimentaran poques precipitacions durant tot l’any. Com a 
conseqüència d’això i de la temperatura càlida estival, és probable que augmenti el risc de sequera a les és probable que augmenti el risc de sequera a les és probable que augmenti el risc de sequera a les és probable que augmenti el risc de sequera a les 
illes de la Meditilles de la Meditilles de la Meditilles de la Mediterràniaerràniaerràniaerrània. A llarg termini, els nivells del mar, que pugen gradualment, posaran la població els nivells del mar, que pugen gradualment, posaran la població els nivells del mar, que pugen gradualment, posaran la població els nivells del mar, que pugen gradualment, posaran la població 
de les illes de la Mediterrània en risc d’inundacióde les illes de la Mediterrània en risc d’inundacióde les illes de la Mediterrània en risc d’inundacióde les illes de la Mediterrània en risc d’inundació. Un altre dels riscos principals de l’augment del nivell Un altre dels riscos principals de l’augment del nivell Un altre dels riscos principals de l’augment del nivell Un altre dels riscos principals de l’augment del nivell 
del mar és la salinització de les aigües subterràniesdel mar és la salinització de les aigües subterràniesdel mar és la salinització de les aigües subterràniesdel mar és la salinització de les aigües subterrànies.  

                                                 
45  European Commision (2009) Regions 2020. The Climate Change Challenge for European Regions. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_climat.pdf 
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Mapa Mapa Mapa Mapa 27272727. Canvis pronosticats en la mitja anual de precipitacions entre 2017. Canvis pronosticats en la mitja anual de precipitacions entre 2017. Canvis pronosticats en la mitja anual de precipitacions entre 2017. Canvis pronosticats en la mitja anual de precipitacions entre 2017----2100 comparat amb 19612100 comparat amb 19612100 comparat amb 19612100 comparat amb 1961----1990 1990 1990 1990 
sota un comportament sense canvissota un comportament sense canvissota un comportament sense canvissota un comportament sense canvis    

 
Font: Mapa extret del projecte PESETA i publicat per EC a Regions 202046. 

 
Mapa Mapa Mapa Mapa 28282828. Població que per sota dels 5 metres d’elevació en àrees costeres (% de la població regional). Població que per sota dels 5 metres d’elevació en àrees costeres (% de la població regional). Població que per sota dels 5 metres d’elevació en àrees costeres (% de la població regional). Població que per sota dels 5 metres d’elevació en àrees costeres (% de la població regional)        

 
Font: Mapa de DG REGIO i publicat per EC a Regions 2020 

                                                 
46 European Commision (2009) Regions 2020. The Climate Change Challenge for European Regions. 
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174. Degut a la manca de pluges i l’augment de les temperatures (entre d’altres impactes relacionats amb el 
clima), el risc de desertificació és un greu problema per a les illes de la Mediterràniael risc de desertificació és un greu problema per a les illes de la Mediterràniael risc de desertificació és un greu problema per a les illes de la Mediterràniael risc de desertificació és un greu problema per a les illes de la Mediterrània, ja que és una 
tendència irreversible amb repercussions molt negatives per a la capacitat de producció d’aliments, la 
retenció de les aigües, la biodiversitat i, en general, per a la conservació dels serveis i funcions dels 
ecosistemes47. A més, l’impacte que els incendis forestals està tenint a la majoria de les illes de la l’impacte que els incendis forestals està tenint a la majoria de les illes de la l’impacte que els incendis forestals està tenint a la majoria de les illes de la l’impacte que els incendis forestals està tenint a la majoria de les illes de la 
Mediterrània no es pot passar per altMediterrània no es pot passar per altMediterrània no es pot passar per altMediterrània no es pot passar per alt i el risc augmentarà en el futur.  

 

Mapa Mapa Mapa Mapa 29292929. Sensibilitat a la desertificació a la conca mediterrània. Sensibilitat a la desertificació a la conca mediterrània. Sensibilitat a la desertificació a la conca mediterrània. Sensibilitat a la desertificació a la conca mediterrània    

 
Font: AEMA 

 
Mapa Mapa Mapa Mapa 30303030. Pronòstic sobre el perill d’incendis a les illes de la Mediterrània a 26 d’agost del . Pronòstic sobre el perill d’incendis a les illes de la Mediterrània a 26 d’agost del . Pronòstic sobre el perill d’incendis a les illes de la Mediterrània a 26 d’agost del . Pronòstic sobre el perill d’incendis a les illes de la Mediterrània a 26 d’agost del 2222016016016016    

 
Font: Sistema Europeu d’Informació sobre Incendis Forestals (EFFIS) 

 

175. La dependència i intensitat turística a les illes de la Mediterrània, així com l’elevada exposició d’aquests 
territoris als principals riscos associats al canvi climàtic dóna pas a una preocupació generalitzada sobre 
les possibilitats i límits del turisme. En els capítols anteriors hem vist els avantatges econòmics i socials del 
turisme, però també els problemes socioculturals, econòmics i empresarials. Així mateix, la preservació 
del medi ambient i dels paisatges és una prioritat de l’ordre del dia a les illes de la Mediterrània. El medi 
ambient és, sens dubte, un actiu molt important per les desenvolupament de les regions insulars, i és 
crucial per posar fi a la degradació mediambiental i paisatgística. Amb els patrons de turisme actuals i 
l’avanç del canvi climàtic, les illes de la Mediterrània estan en perill de perdre els actius principals que 
les fan úniques i atractives.  

                                                 
47 ESPON (2012) EUROISLANDS Scientific Report p. 111 
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2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. Conclusions sobre el creixement sostenible a les illes de la MediterràniaConclusions sobre el creixement sostenible a les illes de la MediterràniaConclusions sobre el creixement sostenible a les illes de la MediterràniaConclusions sobre el creixement sostenible a les illes de la Mediterrània    

I.I.I.I.    RRRRESULTATS PRINCIPALESULTATS PRINCIPALESULTATS PRINCIPALESULTATS PRINCIPALS EN RELACIÓ AL CREIS EN RELACIÓ AL CREIS EN RELACIÓ AL CREIS EN RELACIÓ AL CREIXEMENT SOSTENIBLEXEMENT SOSTENIBLEXEMENT SOSTENIBLEXEMENT SOSTENIBLE    

SOSTENIBILITAT AMBIENTALSOSTENIBILITAT AMBIENTALSOSTENIBILITAT AMBIENTALSOSTENIBILITAT AMBIENTAL    

� El medi natural de les illes de la Mediterrània, tot i ser ric, és especialment vulnerable a les pressions humanes i 
externes. Les illes mostren un grau elevat d’endemisme i són considerades com un lloc molt important per a la 
biodiversitat, el que porta a un nombre significant d’àrees protegides per NATURA 2000.  

� El clima, juntament amb el patrimoni mediambiental i paisatgístic, són actius clau per a la atracció turística. 
Conseqüentment, la seva preservació és de vital importància pel rendiment socioeconòmic de les illes de la 
Mediterrània en un futur.  

� El turisme és un sector clau, però posa grans amenaçes al medi ambient de les illes de la Mediterrània, particularment 
durant els períodes d’estiu. El turisme té sovint efectes irreversibles en àrees naturals riques en biodiversitat, i això 
provoca la deterioració de l’hàbitat. Les illes de la Mediterrània tenen una pressió especialment forta que afecta l’ús 
de la terra, el consum d’aigua i d’energia i la generació de residus, entre d’altres aspectes.  

� Els efectes i l’impacte del canvi climàtic també afecten el medi ambient insular i la seva biodiversitat. Les illes de la 
Mediterrània estan entre les regions més afectades de la UE i, a més a més, mostren un grau baix d’adaptabilitat. 
L’augment del nivell del mar, l’augment de la temperatura, la disminució de les precipitacions, la desertificació o els 
incendis forestals són algunes de les conseqüències més evidents. Tot això tindrà un impacte al medi ambient i al 
benestar humà, i disminuirà l’atractiu de les illes de la Mediterrània pels turistes, posant en perill el seu 
desenvolupament socioeconòmic.  

    

II.II.II.II.    CCCCONSEQÜÈNCIES DE LA IONSEQÜÈNCIES DE LA IONSEQÜÈNCIES DE LA IONSEQÜÈNCIES DE LA INSULARITAT EN EL CRENSULARITAT EN EL CRENSULARITAT EN EL CRENSULARITAT EN EL CREIXEMENT SOSTENIBLEIXEMENT SOSTENIBLEIXEMENT SOSTENIBLEIXEMENT SOSTENIBLE    

176. El medi ambient és un actiu cabdal que ajuda al desenvolupament de les illes i millora la seva qualitat de 
vida48. El turisme, que és la principal activitat de les illes de la Mediterrània, depèn del patrimoni i dels 
recursos naturals. De fet, els actius naturals fan augmentar l’atractiu de les illes com a destinació turística, 
però, d’altra banda, això provoca que el turisme sigui una monoactivitat en les economies de les illes. 
Aquest fet causa una elevada vulnerabilitat econòmica degut a la manca de diversificació, però també 
provoca vulnerabilitat mediambiental. Així doncs, les característiques geogràfiques obliguen a les 
economies de les illes a dependre estrictament dels recursos naturals.  

177. Mentre que el turisme ha estat la solució per al desenvolupament econòmic a les illes de la Mediterrània, 
la pressió mediambiental generada per les activitats turístiques és també un factor comú. No obstant, 
aquestes illes no poden reemplaçar el turisme per altres activitats sense tenir grans adversitats 
econòmiques ni sense danyar les limitacions inherents amb les que es troben a l’hora de capitalitzar les 
oportunitats que pot donar el creixement intel·ligent.  

178. El turisme, especialment les densitats turístiques en temporada alta, ve normalment acompanyat d’un 
augment en la demanda d’edificis residencials i d’instal·lacions d’esbarjo, així com d’un augment en la 
demanda de recursos, alguns d’ells no- renovables o escassos a les illes. La paradoxa es troba en que els 
efectes negatius del turisme al medi ambient poden, a llarg termini, acabar amb el propi turisme.  

179. D’altra banda, el turisme també pot propiciar la protecció del medi ambient, ja que pot crear 
consciència a les illes sobre la necessitat de continuar sent atractives. Això pot generar consciència 
cívica i obligar a les autoritats públiques a prendre’s la planificació49 molt de debò, i fins i tot a les 
indústries turístiques a preservar el medi on es troben.  

                                                 
48 ESPON (2013) EUROISLANDS Final Report. p. 39 
49 BRIGUGLIO, L. & BRIGUGLIO, M. (2002) Sustainable Tourism in Small Islands. University of Malta.  
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180. A banda d’aquesta pressió directa, els ecosistemes de les illes, únics però fràgils, mostren també un baix 
nivell de resistència a les influències exteriors. Les illes són particularment susceptibles al canvi climàtic i 
estan molt exposades a factors exògens mediambientals (augment de les temperatures i del nivell del 
mar, manca de pluja, tempestes, inundacions, erosió de la terra i desertificació). Els canvis en les 
condicions climàtiques i en el medi natural també poden amenaçar l’afluència del turisme a les illes de la 
Mediterrània.  

 

III.III.III.III.    TTTTAULA AULA AULA AULA DAFO:DAFO:DAFO:DAFO:    CCCCREIXEMENT SOSTENIBLEREIXEMENT SOSTENIBLEREIXEMENT SOSTENIBLEREIXEMENT SOSTENIBLE A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA  A LES ILLES DE LA MMMMEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIAEDITERRÀNIA    

FORTALESESFORTALESESFORTALESESFORTALESES    DEBILITATSDEBILITATSDEBILITATSDEBILITATS    

� Medi ambient ric i biodiversitat significativa. Percentatge 
significatiu d’àrees protegides per NATURA 2000.  

� Paisatge i clima atractiu que aporta afluència de turistes.  

� Recursos turístics ecològics i patrimoni natural i cultural. 

� Dependència econòmica del turisme de masses que provoca 
pressió elevada pel medi ambient. 

� Elevada intensitat del turisme durant l’estiu, fet que posa les 
illes sota estrès en relació amb la disponibilitat de l’aigua, 
consum d’energia o gestió del rebuig.  

� Elevada exposició als efectes i l’impacte del canvi climàtic.  

� Baixa adaptabilitat i resiliència davant del canvi climàtic. 

OPORTUNITATSOPORTUNITATSOPORTUNITATSOPORTUNITATS    AMENACESAMENACESAMENACESAMENACES    

� Transició cap a un turisme sostenible que redueixi la pressió 
en el medi ambient i en els recursos naturals. 

� Reducció de la estacionalitat i disminució de la concentració 
del turisme en els períodes d’estiu. 

� Itineraris compartits i programes amb altres regions similars 
per promoure el turisme sostenible i la diversificació basats 
en el patrimoni cultural i natural  

� Augment de l’apreciació dels actius naturals i del 
reconeixement dels territoris sostenibles.  

� Polítiques publiques i estratègies per lluitar contra el canvi 
climàtic i augmentar la resiliència davant d’aquest impacte. 

� Cooperació amb territoris similars: mecanismes d’alerta 
ràpida de seguretat marítima, sistemes comuns per a riscos 
naturals compartits, mecanismes per reduir els riscos naturals, 
plans de protecció integrats.  

� Potencial elevat per augmentar el percentatge d’energies 
renovables.  

� Transició cap a formes d’agricultura sostenibles per oferir 
productes diferenciats d’alta qualitat. 

� Absència de polítiques efectives per combatre el canvi 
climàtic i, com a conseqüència, augment del nivell del mar, 
reducció de les precipitacions, desertificació, sequeres i 
incendis forestals, entre d’altres. 

� Extensions dels models de població concentrats a la costa.  

� Continuïtat i prevalença de tipus de turisme no sostenible 

� Preservació de les fonts d’energia no sostenibles i augment 
de la demanda d’energia. 
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3. CONCLUSIONS 
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3. 3. 3. 3. CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS    

181. Aquest estudi ha demostrat que les illes de la Mediterrània són diverses entre si, però que comparteixen 
problemes econòmics, socials i mediambientals específics. De fet, sembla que la insularitat sí que és 
important. Planteja uns greus desafiaments i ofereix unes oportunitats importants per a les illes de la 
Mediterrània per tal de progressar cap al compliment dels objectius de l’estratègia Europa 2020. De fet, 
a partir d’una ampla varietat d’indicadors, aquest estudi confirma els resultats de l’Índex Regional 
d’Europa 2020 publicats per DG REGIO50, que demostren, a partir dels indicadors principals d’Europa 
202051, que les illes de la Mediterrània estan lluny del camí del creixement intel·ligent, integrador i 
sostenible.  

 

Mapa Mapa Mapa Mapa 31313131. Índex Regional d’Europa. Índex Regional d’Europa. Índex Regional d’Europa. Índex Regional d’Europa 2020 amb els objectius d’EU 2020 amb els objectius d’EU 2020 amb els objectius d’EU 2020 amb els objectius d’EU----28 (puntuacions entre 0,24 i 1)28 (puntuacions entre 0,24 i 1)28 (puntuacions entre 0,24 i 1)28 (puntuacions entre 0,24 i 1)    

 
Font: Mapa de JRC Report 

 

                                                 
50 European Commision (2015) The Europe 2020 regional Index: The progress of EU Countries, Regions and Cities to the 2020 Targets, DG REGIO, 
Regional Focus 01/2015.  
51 L’Índex Regional d’Europa 2020 només té en compte quatre dels cinc Indicadors Principals d’Europa 2020 perquè no existeixen dades regionals sobre 
energies renovables o emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per tant, només s’ha contemplat la taxa d’ocupació, l’abandonament escolar prematur, 
l’assoliment d’estudis superiors i la despesa en R+D.  
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182. Pel que fa a la situació econòmica de la conca mediterrània, algunes de les illes són més riques que les 
altres, però totes s’enfronten a problemes de vulnerabilitat socio-econòmica a llarg termini. Hi ha 
limitacions geogràfiques, com la llunyania, les dimensions reduïdes i la vulnerabilitat que provoquen 
limitacions estructurals, principalment: costos més elevats per importar i exportar productes; nivell de 
diversificació econòmica baix que es tradueix en la monocultura del turisme; mercat laboral restringit 
que és limitat (educació i qualificació baixes) i insuficientment diversificat i que dóna lloc a una ocupació 
(estacional) precària; menys possibilitat d’economies d’aglomeració, d’agrupació o d’escala; pressió 
sobre l’entorn i el patrimoni natural. Totes aquestes característiques particulars estan darrere del 
progrés insuficient de les illes de la Mediterrània en les tres prioritats de l’estratègia de l’Europa 2020, 
que són un creixement intel·ligent, integrador i sostenible.  

 

CARACTERÍSTIQUCARACTERÍSTIQUCARACTERÍSTIQUCARACTERÍSTIQU
ES DE LES ILLESES DE LES ILLESES DE LES ILLESES DE LES ILLES    

DIFICULTATSDIFICULTATSDIFICULTATSDIFICULTATS    CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES    

LlunyaniaLlunyaniaLlunyaniaLlunyania    
Accessibilitat 

reduïda 
(aèria/marítima) 

� Costos més elevats per importar/exportar - Augment de la 
incertesa 

� Sorgiment de monopolis i oligarquies 

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions 
reduïdesreduïdesreduïdesreduïdes    

Mercats petits i 
fragmentats 

� Costos més elevats per importar/exportar 

� Baixa demanda domèstica -  

� Possibilitat reduïda d’economies d’aglomeració, d’agrupació i 
d’escala, recerca i investigació, sectors de creixement ràpid 

� Monocultura (turisme) - Nivell baix de diversificació 
econòmica 

� Capital humà no qualificat - Oportunitats laborals limitades - 
Ocupació precària - Nivell educatiu baix 

VulnerabilitatVulnerabilitatVulnerabilitatVulnerabilitat    

Entorn diversificat 
però sensible 

 
Recursos naturals 

rics 

� Desenvolupament del turisme - Dependència en el turisme 
estacional 

� Pressió sobre el terreny, els ecosistemes i el patrimoni cultural 

� Exposició elevada als desastres naturals, al canvi climàtic 
(augment de les temperatures, pujada del nivell del mar, 
incendis, desertificació, sequeres i inundacions)  

� Dependència energètica 

 

183. Per descomptat, les característiques geogràfiques inherents no es poden revertir. En aquest sentit, la 
insularitat es pot veure com un “fenomen permanent de discontinuïtat física”52. No obstant això, els 
obstacles i els avantatges que es deriven d’aquestes característiques es poden adreçar i canviar si es 
dissenyen i s’implanten les polítiques adequades. Per tant, la idea principal és que les conseqüències de 
la insularitat es poden mitigar i promoure mitjançant intervencions polítiques adequades. Com a 
conseqüència, les illes de la Mediterrània semblen requerir solucions integrades i adaptades per fer 
front als seus desafiaments territorials així com per crear oportunitats de futur. És en aquest context en 
concret que unes estratègies regionals adequades i el suport de polítiques i fons tant nacionals com 
europeus són essencials per ajudar-los a encaminar-se cap a un creixement intel·ligent, integrador i 
sostenible. 

184. Les polítiques dels governs nacionals són importants en termes de finançament i estratègies per al 
desenvolupament econòmic. Diferents Estats Membres de la UE han desenvolupat polítiques de mitigació 
molt diferents dissenyades per ajudar les economies i comunitats de les seves illes a superar les barreres 
naturals. Aquest tipus de polítiques en general es troben en l’àmbit del transport, especialment per a la 
reducció de costos, per garantir la disponibilitat de transport o augmentar les freqüències. Hi ha hagut 

                                                 
52 EUROISLES (2002), Off the Coast of Europe, CRPM Edition.  
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excepcions a aquests tipus de subsidis per part de la UE i les normes de competència nacionals53. Per 
tant, queda demostrat que l’accessibilitat limitada es pot mitigar mitjançant intervencions polítiques.  

185. Però, a banda d’aquestes polítiques o mesures de mitigació, les illes de la Mediterrània necessiten més 
que mai permetre estratègies adreçades a la diversificació de les seves economies i garantir la 
sostenibilitat entre la seva activitat principal i la diversificació a causa de l’alta pressió que el turisme 
representa en el seu entorn. L’objectiu general hauria de ser, d’una banda, conservar les activitats 
tradicionals però d’una manera més sostenible i innovadora a través del desenvolupament de potencials 
endògens i, d'altra banda, l'explotació de noves oportunitats.  

186. Com les autoritats responsables de les illes i les dels seus Estats Membres, la UE també ha de jugar un 
paper important tant per mitigar com per permetre noves estratègies. Fins ara, hem vist en la introducció 
d’aquest estudi que no hi ha un enfocament real i integrat per a les illes europees per part de la UE . De 
fet, totes les polítiques europees tenen un impacte directe o indirecte i, per tant, totes elles tenen un 
impacte sobre l’estat de les illes54. Per tant, la UE hauria de desenvolupar un marc de polítiques basades 
en l’observació de les disposicions de l’article 174. Partint d’aquest punt la UE hauria de formular un marc 
específic per a les illes amb l'objectiu d'oferir una igualtat d'oportunitats de desenvolupament a tots els 
seus territoris. 

187. Entre totes elles, la política regional europea destaca com el principal instrument de finançament al 
servei del desenvolupament de les regions de la UE. En concret, els seus instruments, el FEDER, FSE i el 
Fons de Cohesió, han jugat un paper important a les illes, ja que proporcionen un ventall d’eines 
d’intervenció. Fins ara, l’impacte d’aquesta política a les illes ha estat positiu però ineficient55. Per tant, la 
UE encara pot anar més lluny, en el marc de la seva política regional, pel que fa a la mitigació i a la 
facilitació de mesures per a les illes europees i mediterrànies.  

188. Amb base a l’article 174 i els principis d’igualtat d’oportunitats i proporcionalitat, agents de les illes 
europees han exigit durant molt de temps un reconeixement especial a la UE. Algunes de les opcions 
d’aquest enfocament de la UE cap a les illes podria implicar un augment del finançament pel fet que les 
illes necessiten més per aconseguir el mateix, a causa dels obstacles als quals s’enfronten. A part de la 
població, del rendiment econòmic i de la desocupació, la UE podria introduir el percentatge de territori 
i població afectats per les limitacions geogràfics greus i permanents com un factor determinant en la 
distribució dels fons. Això donaria lloc a assignacions addicionals per als territoris amb limitacions 
permanents que es podrien utilitzar amb un alt grau de flexibilitat d’acord a les necessitats individuals de 
cada illa. A més, també podria ser modulada la taxa de cofinançament dels fons per explotar els 
potencials de les illes.  

189. A part d’aquestes mesures, que afectarien directament el pressupost dels Fons de la UE disponibles per a 
les illes, posar fi a limitació dels 150 quilòmetres per ser elegit per a la cooperació transfronterera ha 
estat una altra demanda constant que acabaria amb les restriccions que impedeixen a algunes illes de la 
Mediterrània participar en projectes de cooperació transfronterera. La supressió d’aquesta frontera per 
a illes de la mateixa conca marítima permetria cooperar a totes les illes de la Mediterrània en una 
estratègia comuna dins la seva àrea de cooperació natural i funcional.  

190. A més, i encara dins l’àmbit de la cooperació territorial, una altra opció que val la pena considerar és la 
creació d’un programa de cooperació transnacional entre les illes de la Mediterrània. Un programa així 
oferiria continuïtat i estabilitat a la cooperació insular i hauria d’estar destinat a abordar reptes 
transfronterers importants vinculats a l’aplicació de l’Estratègia Europa 2020 en totes les illes. L’objectiu 
principal de la cooperació transnacional és involucrar les regions de diversos països per promoure una 
millor cooperació i el desenvolupament regional mitjançant un enfocament conjunt per abordar els 
problemes comuns. Òbviament, les illes de la Mediterrània sortirien molt beneficiades amb un programa 
transnacional específic, ja que s’enfronten a problemes comuns en els àmbits de creixement intel·ligent, 
integrador i sostenible. Tenint en compte que la INTERREG B dóna suport a una àmplia varietat 

                                                 
53 ADE (2012) Study on the Relevance and effectiveness of ERDF and Cohesion Fund support to Regions with Specific Geographical Features – Islands, 
Mountainous and Sparsely Populated Areas, Analysis for Economic Decisions, February. 
54 ESPON (2012) EUROISLANDS project Final Report p.58  
55 ESPON (2012) EUROISLANDS project Final Report p.69 
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d’inversions en projectes relacionats amb la innovació (xarxes d’universitats, institucions de recerca, 
PIME), el medi ambient (recursos hídrics, mar), l’accessibilitat o les telecomunicacions (finalització de 
xarxes), sembla un instrument adequat per fer front als desavantatges i promoure els actius identificats 
de les illes de la Mediterrània.  

191. Les propostes esmentades són peticions històriques dels agents relacionats amb les illes que han trobat 
un suport considerable entre les institucions europees a banda de la Comissió Europea, sobretot el 
Parlament, el Comitè de les Regions o el Comitè Econòmic i Social Europeu. Per descomptat, no esgoten 
totes les opcions, ja que només representen algunes possibilitats per al debat que requereixen una 
consideració real. De fet, la proposta de solucions particulars o concretes no entra en l’objectiu 
principal d’aquest estudi, que és oferir una panoràmica general de la situació de les illes de la 
Mediterrània en el marc de l’estratègia Europa 2020.  

192. La idea general és que aquesta panoràmica de situació de les illes de la Mediterrània ajudi a proposar i 
a desenvolupar de nous instruments de política destinats a convertir les limitacions de les illes de la 
Mediterrània en oportunitats, en el marc de l'Estratègia Europa 2020. Com ja s’ha demostrat en l’estudi 
d’ESPON Euroislands, l’objectiu és avançar cap a un creixement intel·ligent, integrador i sostenible amb 
el suport a la qualitat, la igualtat d’oportunitats i les illes verdes56. Tenint en compte aquestes tres 
dimensions, aquest estudi ha demostrat que les illes de la Mediterrània s’enfronten a problemes 
importants per tal d’avançar cap als objectius de l’Europa 2020. En conseqüència, tots els nivells diferents 
d’administració haurien de posar en pràctica les intervencions adequades per revertir aquesta situació. 
Al final, l’èxit de la UE en la consecució dels objectius de l’Estratègia Europa 2020 dependrà de la 
reducció de les marcades diferències en les oportunitats i els reptes per a les regions europees en el 
context de la recessió econòmica i la recuperació. Una implementació satisfactòria de l’estratègia 
Europa 2020 exigeix que es tinguin en compte les distintes diferències territorials que existeixen a la UE, i 
això vol dir dedicar l’atenció necessària al desenvolupament de tots els territoris europeus, incloses les 
illes de la Mediterrània.  

                                                 
56 ESPON (2012) EUROISLANDS project Final Report p.69 
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