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EL MODEL HISTÒRIC DE CREIXEMENT BALEAR, 1750-2010: tres grans models endògens agullonats pels mercats
Període Descripció i protagonistes Produccions bàsiques Pes a l'economia Productivitat Principals mercats Inflació Creix.econòmic W i Pobl.activa

1750-1860 Creixement agrari amb valors afegits Oli, aiguardent, vi, manufactures 90% en termes de valor Baixa Amsterdam Alts preus: 1750-1800 Balears ocupa el W: Mixtes, estables:
DESENVOLUPAMENT MALTHUSIÀ COMPENSAT PER LES IMPORTACIONS de baixa qualitat de totes les exportacions Rotterdam Deflació i manteniment: segon lloc en el monetaris i

Protagonistes: importància de la gran propietat nobiliària Elements a considerar: Colònies americanes 1820-1860 ranking del PIB amb mercaderies.
*Aristocràcia terratinent a) Caiguda del blat, Marsella per càpita Població activa (1797):

*Emergència de la burgesia comercial b) Caiguda de l'oli, Gènova de totes les CC.AA. Primari: 58%
*Petita i mitjana pagesia c) Avenç de les lleguminoses Sardenya Secundari: 17%

*Menestrals connectats amb mercaders d) Desenvolupament de la viti- Sicília Terciari: 25%
*Col·lectiu xueta cultura Barcelona

Incr.demogràfic, Incr. urbanització (+5.000 h.), xarxes comercials LLEUGER INCREMENT València
Producció a gran escala: "possessions" DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA Nord d'Àfrica

Producció a petita escala: propietat pagesa i menestral i domicilis I DE L'OFERTA ALIMENTÀRIA
1860-1960 Creixement agrícola-industrial Ametlles, garrofes, figues, 70% en termes de valor Increment a la Colònies americanes Manteniment del nivell Importància  de les W: Estables.

CANVI  MODEL AGRARI, MODEL INDUSTRIAL ORGÀNIC I MINERAL ramat porcí, calçat, teixits de de totes les exportacions productivitat Barcelona dels preus conjuntures: Població activa (1930):
Protagonistes: erosió de la gran propietat nobiliària llana, teixits de cotó, teixits Els productes industrials industrial des de Mercats mediterranis 1880 (fil·loxera) Primari: 37%

*Burgesia comercial mixtes, sabons, conserves, signifiquen més del 45% la dècada de 1880: 1898 (crisi colonial) Secundari: 39%
*Emergència de la burgesia industrial formatges, metal·lúrgia lleugera adquisicions 1914-1918 Terciari: 23%

*Menestrals amb petits tallers IMPORTANT AUGMENT de maquinària i 1936-1939
*Pagesos que accedeixen a la terra DE LA PRODUCCIÓ TOTAL utilització de Creixement:

*Formació de la classe obrera carbons minerals 1921-1930: 4,47%
Incr. demogràfic, emigracions, transició demogràfic precoç, IFQV positiu 1940-1950: 0,41%

Desenvolupament del ferrocarril, inversions portuàries 1950-1960: 1,70%
Importància econòmica de la ciutat de Palma

Producció a gran escala: "possessions" i fàbriques
Producció a petita escala: tallers, base industrial de Balears

1960-2010 Creixement terciari amb desindustrialització Serveis de tota mena, en especial 80% del total de la renda Alta, Alemanya Alta, en termes relatius Superior al 4% W: Baixos, en termes
CANVI DE MODEL DE CREIXEMENT: TURISME I CONSTRUCCIÓ els relacionats amb l'activitat per l'important Gran Bretanya (comparació amb Importància de les relatius.

Protagonistes: turística stock de capital Itàlia Espanya i UE) conj. internacionals: Població activa (2002):
*Empresaris pioners privat França oport. i amenaces Primari: 2%

*Reinversió de capital industrial i agrari en el turisme Mercats escandinaus Creixement: Secundari: 9%
*Població immigrant 1960-1973: 10,66% Construcció: 15%

*Nous grups professionals 1973-1981: 1,90% Serveis: 74%
Fort creixement demogràfic: diversitat 1981-1985: 5,50%

Pèrdua de pes de les exportacions en el creixement 1985-1991: 4,14%
Tancament d'empreses industrials 1991-1993: -0,19%

Manteniment de sectors resistencials: calçat, bijuteria 1993-1996: 4,98%
Cronologies dispars: irrupció del turisme de masses a Mallorca: anys 1960; 1999: 7,34%

a Menorca: anys 1980 2000-2003: 2%
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