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 El debat sobre l’economia balear planteja tot un seguit de reflexions i de cruïlles. 

S’han prodigat darrerament diagnosis sobre el model de creixement insular, tot i que, en 

general, el discurs diguem-ne més oficial es centra sobre dos eixos estilitzats que es 

repeteixen, de forma incansable, des de fa més de deu anys: l’economia insular té un 

problema greu de competitivitat i de productivitat; i, per fer front a aquestes dificultats, 

urgeixen polítiques que esperonin la innovació, l’economia del coneixement i, en 

definitiva, la I+D+i. Resultaria poc rigorós negar ambdues consideracions, atès que, 

com dic, els economistes les hem anades comentant, d’una o altra forma, amb dades 

confluents. El problema per a la disciplina econòmica illenca rau en què no es passa 

d’aquestes fronteres, al temps que no s’escorcolla més en les seves dimensions. Estam, 

en certa mesura, instal·lats en una vocabulari prou conegut, insistent, vendible als 

interlocutors socials i que, de retruc, remet de manera irremeiable a l’administració 

pública. Fins i tot des d’esferes més netament “liberals” –si encertem a endevinar 

exactament què vol dir aquest vocable avui en dia–, hom manifesta la necessitat de que 

els governs intervinguin en una direcció en la què, curiosament –o no tant– l’esfera 

privada ha participat molt poc: el de la investigació aplicada, destinada de forma directa 

o indirecta al teixit productiu. És suficient en saber les dades de participació empresarial 

en els ràtios d’I+D+i a casa nostra, per ser conscients de que les plataformes de les 

patronals prediquen un manà que, com el bíblic, esperen que vengui del cel, amb 

escasses complicitats que no van més enllà dels discursos retòrics i políticament 

correctes. Al mateix temps, els polítics farceixen els seus discursos publicitaris 

d’aquesta pedra filosofal del coneixement, però no acaben d’aportar els recursos 

necessaris per a fer factible el que, en teoria, expressen.  

Front això, s’obre un feix d’interrogants que té com a objectiu essencial repensar 

tota aquesta situació, aquest status quo en el què, penso, ens trobem inserits amb força 

incapacitats per a tirar endavant altres camins. Les preguntes que ens formulem són 

simples, tot i que requereixen recerques i respostes complexes. Així, podem apuntar: 

• Competitivitat i sostenibilitat: són compatibles aquests dos conceptes? 



INTERROGANT L’ECONOMIA BALEAR 
Competitivitat i sostenibilitat a l’economia balear…  Carles Manera 
____________________________________________________________________________________ 

	   2	  

• L’economia balear, ha perdut força o aquest és un procés natural en el 

creixement econòmic? 

• Hi ha capacitats no desenvolupades de manera suficient en el creixement 

balear, que es podrien esperonar? 

• Un territori com el de les Illes, pot ser competitiu al marge de la 

sostenibilitat ambiental? 

• Són, els serveis, sectors i activitats tan poc estimulants i fins i tot 

menyspreables, com massa sovint es sol presentar des dels think tanks 

del pensament econòmic? 

Aquests cinc interrogants han de superar, amb l’articulació de respostes 

convincents, l’argumentari ja conegut que es sol reiterar, un cop i un altre, en el decurs 

dels darrers anys. Les explicacions més socorregudes –recordeu-les: manca de 

competitivitat, urgència en implementar l’economia del coneixement– no han d’amagar 

altres consideracions que es poden desprendre si donem acurades respostes a les 

qüestions enunciades abans. Vegem, doncs, un cop més, l’enunciat dels interrogants i 

tractem d’afinar més el tema. 

 

1. Competitivitat i sostenibilitat, són compatibles? 

Des de l’òptica teòrica, ho són. De fet, alguns economistes parlen de que resulta 

rellevant ser sostenibles per a ser competitius. No obstant això, aquesta simbiosi no 

sempre és automàtica. En altres paraules, de quina forma s’ha estat competitiu a 

Balears? Val a dir que, bàsicament, per la via salarial. El procés és, en aquest sentit, 

històric: la conjunció de baixos salaris, accés als mercats exteriors i, en determinats 

moments, conjuntures de preus relativament baixos, han promogut fortes etapes 

d’acumulació. I s’ha facilitat la competitivitat a les produccions. Aquestes han resultat: 

• Intensives en força de treball i amb limitacions a la existència de capitals 

fixos. Aquest és un model de creixement que he qualificat com a 

“ricardià” –després de nombroses recerques fetes a l’àrea d’Història 

Econòmica de la UIB– i que abasta tant l’economia agrària com la 

industrial a Balears, entre 1830 i 1930. 

• Igualment intensives en força de treball, però amb una evident expansió 

del consum de capital natural, junt a la intensificació dels processos de 

formació brutal de capital. L’ús intensiu de treballadors es correspon ara 
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al model turístic, que ha de menester fortes inversions per a bastir les 

infraestructures peremptòries –molt consumidores de territori i espais 

naturals– i, alhora, una massa laboral imprescindible per al 

desenvolupament d’un sector emergent que, de mica en mica, desfà la 

resta de sectors econòmics. La cronologia abasta des dels anys 1950 fins 

a l’actualitat. 

En ambdós grans models de creixement, l’agrari-industrial i el turístic, s’ha gaudit de 

capacitats ben efectives en els mercats exteriors. És a dir, s’ha estat competitiu. La 

translació d’això al benestar de la població constitueix un altre element molt relacionat 

amb la dinàmica econòmica. En aquest respecte, resulta gratuït discutir si es viu millor 

ara que abans, car ens endinsarem en un laberint ple de falsos maniqueismes: potser una 

discursiva que tracti d’alimentar nostàlgies d’un passat que s’ha perdut; o potser també 

un cos doctrinari per a demostrar que gràcies al pionerisme turístic hem entrat a la 

modernitat. En qualsevol dels dos casos, els posicionaments, si són inflexibles i acrítics, 

esdevenen grotescos i barallats amb una clara realitat: la dialèctica històrica. No hi ha, 

aquí, caeteris paribus que afecti totes les peces del mosaic econòmic. L’anàlisi del 

benestar o del nivell de vida, amb els indicadors que es vulguin fer servir, s’ha de 

concretar en termes de comparació amb altres economies i en idèntics períodes 

temporals; del contrari, les explicacions seran esbiaixades.  

Les recerques disponibles en el camp de la història econòmica demostren que, 

en cada etapa històrica, l’economia balear s’ha adaptat als requeriments de les 

demandes externes, i ha reduït costos de producció i costos de transacció (o els dos 

alhora), precisament per a alimentar la competitivitat. Tot això ha estat possible en un 

món diguem-ne “buit”, tot seguint les premisses de Hermann Daly, és a dir, en un 

context en el què semblen existir espais i recursos de forma copiosa, amb externalitats 

limitades o, si més no, negligibles. Així, més demanda de calçat i de teles inferia la 

organització de més treballadors en els processos productius, amb articulacions de 

mecanismes flexibles en la producció industrial. L’entrada a la producció de força 

laboral femenina i infantil proporcionava, endemés, una major possibilitat als 

empresaris per tal de nodrir la competitivitat dels seus negocis; tal fet bastia, al seu torn, 

l’evasió fiscal, atenent les condicions, molt sovint submergides i irregulars, de la 

producció, amb reduccions de salaris i amb costos d’oportunitat molt favorables per als 

patrons. Per tant, heus ací la minva dels costos a l’esfera productiva. Per altra cantó, la 

estabilitat de xarxes comercials aplanava l’accés als mercats, facilitava el coneixement 
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de les demandes i suposava una major racionalitat en els temps dels afers. Tenim ara 

una reducció paral·lela en els costos de transacció. El sumatori d’ambdós fenòmens fou 

clau per a consolidar la competitivitat de les produccions balears a l’exterior, tal i com 

es revela a les estadístiques comercials, i amb un indicador sintètic robust: l’índex de 

producció industrial, calculat des de 1860 fins a 2008.  

Ara bé, quan ens trobem en un món “ple” –tot seguint l’analogia de Daly–, la 

perspectiva de la competitivitat ha de variar forçosament, a no ser que es vulgui incidir 

encara en les característiques del vell model. L’embranzida turística es genera en un 

món “buit”, amb la existència d’un capital natural inexplorat i a l’abast, desprotegit 

inicialment de qualsevol restricció. Endemés, aquest avanç del turisme de masses es 

produeix sobre alguns fonaments teòrics: una aposta intel·lectual pel nou sector, una 

experiència, limitada però evident, en el negoci “dels forasters” i, al seu torn, unes 

trajectòries empresarials en altres àmbits en els què els mercats, com hem dit, eren 

decisius. Hi ha, doncs, una cultura del mercat, una visió del negoci en un sentit extern –

val a dir, exportador– que facilita els processos adaptatius. Aquestes primeres fases, que 

arranquen al voltant de 1960, basteixen diferents booms turístics que han estat 

analitzats, fins a arribar, en algunes conjuntures, a lleugers col·lapses o saturacions. 

Hom no pot asseverar, en aquest sentit, que estiguem en una corba de depressió del cicle 

de Butler; però l’economia turística balear s’ha vist sacsejada, en negatiu però també en 

positiu, pels avatars internacionals. Aleshores, la competitivitat, s’ha ressentit? No ho 

tinc clar, si ho descrivim com es sol fer.  

Vegem: si el PIB creix i també les seves taxes, la població augmenta molt i el 

PIB per càpita cau, és això un símptoma fidedigne de pèrdua de competitivitat? En una 

economia madura, turística, amb una important quota de visitants, hauríem de veure la 

competitivitat d’una altra manera. No es podrà mesurar per la vinguda de turistes ni pel 

número de treballadors contractats, sense altres matisos ni contrastos. Penso que aquí 

haurem de fer servir sengles lectures que qualifiquen millor la noció de competitivitat: 

la vessant ecològica i l’òptica sòcio-laboral. Ambdues mantenen una relació directa amb 

el benestar de la població i amb la consecució d’un producte de millor qualitat per a 

competir amb l’exterior. Si un temps, en els primers booms turístics, la qualitat 

l’aportava el mateix capital natural –com succeeix en aquests processos pioners de 

creixement turístic–, en altres on el capital natural segueix essent un gran actiu, però 

sobrecarregat per l’allau de turistes, el problema radicarà en com aportar valors afegits a 

un producte d’elevat consum que es va desgastant i que, a més a més, té (o pot tenir, en 
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funció dels ja anomenats contextos internacionals) competidors seriosos en fases encara 

inicials (o sigui, en estadis que els madurs ja visqueren fa trenta o quaranta anys). 

També en el camp de l’economia turística trobem, com fou analitzat a l’economia 

industrial, first comers i late comers. 

En aquest punt, la sostenibilitat esdevé un factor essencial per a contrarestar la 

visió salarial de la competitivitat. És important fer servir indicadors que siguin 

representatius de l’activitat econòmica turística, i que complementin els crematístics. 

És, aquest, un tema sobre el què es sol parlar de manera retòrica, però sense plans 

concrets d’actuació, com ja he exposat. Hom invoca la sostenibilitat –com l’I+D+i– 

com si fossin mantres que han d’aparèixer, de forma invariable, a tots els discursos de 

polítics i documents d’experts. Però, derivat d’això, sembla cada vegada més clar que la 

nova competitivitat s’haurà d’edificar sobre relacions laborals més estables, salaris més 

dignes i preocupacions efectives per l’entorn ambiental. En tots aquests casos, les 

declaracions solen ser formals i solemnes, però els resultats no els acompanyen. A partir 

d’ací, sorgeixen tres qüestions: 

1) Els empresaris, ¿estan disposats a fer aquest nou canvi cultural, aquesta 

mena de “destrucció creadora”, o persistiran a les declaracions retòriques 

d’acord, però amb una visió molt més centrada en reduir els costos 

laborals unitaris? 

2) L’administració pública, ¿posarà en funcionament instruments específics 

–normatives, noves polítiques fiscals, plans de formació– per a tirar 

endavant aquesta idea tan repetida i formalment assumida? 

3) Els sindicats, ¿són conscients de que quan es parla de “sostenibilitat” i de 

nous contractes, també hi ha costos de transició, igual que per a patrons i 

administracions? 

Segons les respostes –amb les argumentacions escaients– i, sobretot, les actituds 

pràctiques i coordinades, hom podrà albirar si, en efecte, resultarà compatible la 

competitivitat amb els principis de sostenibilitat o si estam parlant de coses 

diametralment oposades. 

 

2. L’economia balear, ha perdut força o és un procés natural? 

 Les dades macroeconòmiques de Balears, comparades amb altres regions –i fins 

i tot amb la Unió Europea– constaten un fet remarcable: les Illes han perdut posicions 

en els rànquings regionals. Les mesures en termes per càpita –com he indicat a l’apartat 
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1– són il·lustratives; però cal recordar, com a contrast, que Balears va augmentar molt la 

seva població real des dels anys 1990. En aquest context, es necessiten variables 

complementàries que ajudin a determinar, amb més precisió, la realitat del procés de 

creixement. Mirem, per exemple, les ja conegudes del PIB: les taxes foren de gran 

impacte des de 1996 fins a 2001, quan la por a volar determinà la reducció de la 

vinguda de turistes (i no l’impacte de l’anomenada ecotaxa, com des d’alguns àmbits es 

sol invocar, tal i com es demostraren en les anàlisis d’elasticitat-preu que es feren en el 

seu moment). Però l’indicador es reprengué de nou el 2002 i, amb més estabilitat, fins a 

2008, quan es deixaren sentir ja els primers estralls de la Gran Recessió, que suposaren 

la caiguda brutal del PIB balear en 2009 i una pèrdua d’ingressos tributaris de l’ordre 

d’uns mil milions d’euros. Això fou la base de l’increment del dèficit públic i de l’avanç 

del deute públic.  

 És a dir, si hem de fer cas a la trajectòria del PIB, aquest ha anat creixent fins i 

tot a ritmes superiors en contrast amb d’altres regions, el número de turistes s’ha 

disparat des de 1997 tot arribant a la cota de deu milions de visitants per any (sobre una 

població de fet de poc més d’un milió), signe inequívoc d’increment de les nostres 

exportacions de serveis. Però, malgrat això, s’han perdut posicions en el mosaic de les 

economies regionals. El mercat laboral s’ha enlairat i, en la fase prèvia a la Gran 

Recessió, un sector com el de la construcció disparà les seves variables de forma 

diguem-ne “agressiva” –en sintonia al que s’esdevenia a l’economia espanyola–, fins el 

punt que es traduí en un reclam gairebé constant de mà d’obra. Amb aquest panorama, 

quelcom no quadra. On és el problema? En la competitivitat? En la productivitat? En 

l’acció conjunta d’ambdues? Sobre aquests punts: 

• No resulta fàcil defensar que som menys competitius quan hem “venut” més, ens 

hem internacionalitzat més, hem captat més clients en definitiva. ¿Pensaríem 

això d’una economia netament industrial, amb la translació de les dades 

presentades més amunt? 

• La resta de les regions ha avançat, però sobre quines estructures? Amb quins 

suports? Des de quins sectors productius? 

• Front a quins perdem competitivitat? Front a regions que tenen altres perfils 

econòmics? No sembla massa adient aquest contrapunt. Els grans competidors 

de Balears són els mercats turístics emergents del nord d’Àfrica i d’algunes 

regions europees, com ara Croàcia. Ni tan sols podem posar aquí la resta d’illes 
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de la Mediterrània occidental, com hem demostrat a diferents investigacions 

específiques. 

Per tant, això convida a pensar que no som tan poc competitius ni hem perdut tanta 

força econòmica. Obstinar-se en aquest concepte sense qualificar-ho de manera més 

pregona trasllada el tema, una vegada més, a l’esfera del mercat laboral i, sobretot, a la 

revisió a la baixa dels costos laborals unitaris. No em sembla l’únic camí analític. En 

paral·lel, dos elements més esdevenen substancials: 

a) La despesa turística, un factor que es relacionarà més amb la tipologia del 

turisme que s’ha instaurat que amb la pròpia competitivitat, però que ens 

proporcionarà una magnitud més aviat dels rendiments generals dels productes 

turístics. Dit d’una altra manera –i això és tot just una hipòtesi de treball–: si 

hem de menester més visitants per obtenir uns rendiments per càpita estables i si 

ens podríem trobar, doncs, en processos de rendiments decreixents. 

b) Els beneficis empresarials, informació difícil d’obtenir de manera directa, atesa 

la informació disponible. Quins han estat els beneficis de les empreses entre 

1996 i 2015? Com han crescut o minvat? En quines franges? I, a partir d’ací, 

hom imposa: 

• Esbrinar la part dels excedents empresarials que compon la renda balear; 

• Fer el mateix amb les rendes del treball; 

• Determinar la productivitat del capital; 

• Albirar com ha evolucionat la taxa de benefici. 

Tot plegat podria aportar més llum sobre qui és més competitiu –el capital? El 

treball? La forma de produir?– més que caure en disquisicions de caire genèric que 

resten fossilitzades en una munió ampul·losa de paraules, sustentada sobre dades 

reals, però incompletes. Això enllaça de forma directa amb el punt següent. 

 

3. Hi ha capacitats no desenvolupades en el creixement balear, que es podrien 

esperonar? 

 L’economia balear té una estructura clarament de serveis, des del moment en 

què prop del 80% del seu PIB es radica en aquestes activitats, essent la turística la part 

del lleó. La resta de l’economia es centra, com és ben sabut, en aportacions que 

contribueixen relativament poc a la generació de renda, com ara l’agricultura i, en major 

mesura, la indústria. Cal recordar, perquè massa sovint s’oblida, que agricultura i 
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indústria eren, no fa tant temps, el gruix de les activitats productives insulars i, en el cas 

de Menorca, la indústria constituïa una peça angular de la seva economia. La 

competitivitat a la resta dels sectors no es pot afrontar en clau agregada. És cert que el 

mateix criteri ha de servir per avaluar el turisme; però atenent el seu aclaparador pes, 

potser és més adient observar en termes més microeconòmics com evolucionen la resta 

d’activitats. Soc conscient que aquest és un punt feble de les meves reflexions; però 

també és una manera d’acarar el tema.  

 La indústria balear va caient en la seva aportació al PIB. El mateix s’esdevé a 

l’agricultura. Ara bé, vol dir això que les empreses balears consagrades a activitats de 

transformació són poc competitives? En absolut. De la mateixa forma que tenim firmes 

emblemàtiques en el camp turístic, prou reconegudes i amb innegables expansions 

internacionals, també existeixen empreses que mantenen no només clares pulsacions 

comercials, sinó alhora capacitats exportadores que permeten col·locar gèneres –amb el 

segell de producció balear– en els mercats internacionals. El problema aquí rau en el 

lloc real de fabricació. Són coneguts els processos de deslocalització industrial, en els 

quals no són aliens els consorcis illencs. Estudis fets sobre firmes importants 

determinen pautes de flexibilitat productiva tant en formes contractuals, com 

organitzatives, com de dispersió geogràfica de la producció. Sobre això, Balears encaixa 

plenament en aquesta “segona ruptura industrial” teoritzada, entre d’altres, per Michael 

Piore i que, en els seus referents europeus tenen una referència cabdal en els estudis 

dirigits per Giacomo Beccatini (quan es tracta de desenvolupaments endògens).  

Però ara resulta difícil parlar d’economies “districtuals” –en el sentit encunyat 

per l’economista italià esmentat– a la geografia insular, una concepció que sí es podia 

assimilar fins els anys 1960 per a Mallorca –a la comarca del Raiguer– i els 1980 per a 

Menorca –entenent l’illa com un districte industrial–. En tal aspecte, hi ha empreses en 

subsectors industrials que gaudeixen de mercats, en els què són altament competitives: 

calçat, bijuteria, agroalimentació, vinicultura, agrupen exemples als quals hom pot 

al·ludir per a justificar aquesta afirmació. Hi ha, doncs, marques que venen i creixen, i 

que també han concentrat esforços en tres línies mestres: reduir costos de producció, 

retallar costos de transacció i aportar més valors afegits als seus gèneres, ja sigui en 

forma de disseny, ja al màrqueting i a l’aplicació de les TIC. El volum de negoci 

d’aquests consorcis ha augmentat, i ho ha fet de manera paral·lela a l’embranzida 

turística. La pèrdua total d’actius industrials no pot enfosquir aquesta realitat, penso que 

objectiva.  
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Aquesta caiguda industrial ha afectat alhora a aquelles economies més clarament 

manufactureres en el passat: són els casos de Catalunya, País Basc i València; però 

observem processos consemblants a regions britàniques, italianes i alemanyes. La 

desindustrialització és un fet innegable a les economies més desenvolupades, arran dels 

anys 1960-1970, junt a l’expansió dels serveis. Balears entra en aquesta perspectiva. I 

fins i tot economies molt més dinàmiques que les europees –Estats Units i Japó– 

s’endinsen en escenaris similars. Les noves geografies econòmiques infereixen aquestes 

noves realitats, on els lideratges no descansen sobre industrialitzacions imparables, sinó 

en la qualificació i diversitat de les economies de serveis: un sector terciari, per tant, 

més diferenciat i ric en situacions i amb reptes també nous a la competitivitat. És per 

això que si abordem la competitivitat de manera més ampla, haurem de treballar aquesta 

major riquesa dels serveis a les economies madures, i especificar visions alternatives a 

les explicacions convencionals sobre la crisi del model balear de creixement. Qui creix, 

com ho fa i amb quines condicions són preguntes que remetran a la microeconomia. 

Haurem de posar aquí una lupa més poderosa per a superar les generalitats i les 

imprecisions.  

En el sector agrari la situació és més dràstica, tenint en compte que aquí la 

pèrdua d’actius ha estat constant en els darrers cinquanta anys, fins a assolir guarismes 

gairebé residuals. El fenomen és també europeu, i ateny al mateix temps a d’altres 

economies avançades. La irrupció potent dels serveis ha reclamat per arreu mà d’obra, 

iniciatives i inversions, de forma que s’han descapitalitzat les activitats agràries. 

Aquestes, són competitives? Probablement no. Els costos de producció i de 

manteniment de les explotacions entrebanquen avanços. Això, a més a més, s’incardina 

en coordenades de proteccionisme econòmic i d’ajudes regulars a l’agricultura, 

polítiques que s’han posat en pràctica amarades tant des de Brusel·les com des de 

Washington. Les subvencions no són esquifides. També en el cas balear. Avaluar si són 

necessàries és un debat sovint molt polititzat i no exempt de condicionants 

corporativistes, que enterboleix una presa de decisions possiblement més realista. 

L’administració ha de calibrar si ha de seguir auxiliant una activitat que contribueix en 

poc més de l’1% a la generació de renda. I aquesta decisió ha de comportar altres 

ingredients que fan part d’una anàlisi cost-benefici: l’agricultura com a preservadora 

d’un paisatge que es ven –per part d’un altre sector–, l’elusió de conflictes amb 

patronals, la resolució de suports a activitats més escollides perquè gaudeixen de 

possibilitats competitives, són cares d’un prisma economicosocial complex. També aquí 
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trobem subsectors amb empreses agroalimentàries que demostren connexions amb 

l’entorn i vincles comercials interns i externs: firmes que engloben cooperatives de 

productors o que fabriquen vins de qualitat, en ambdós casos a partir d’inversions 

tecnològiques, capacitacions laborals selectives i, fins i tot, orientacions envers la 

recerca. Són, doncs, exemples que sancionen, un cop vistos els resultats comercials, que 

estem front a empreses competitives tant en el mercat nacional com a l’internacional, 

encara que els seus balanços d’explotació fugin de la tònica general del sector al què 

s’insereixen.  

Per tant, a Balears no només hi ha turistes; millor dit: turisme no equival, tot 

just, a visitants. És comprovable com a les Illes hom disposa d’un teixit productiu que 

és capaç de competir en circumstàncies difícils i que es readapta a les mateixes. En 

aquest context, l’administració ha de treballar amb la idea de facilitar l’evolució 

d’aquestes activitats. Però això no pot inferir que, necessàriament, la única via sigui la 

política de subvencions. Una possibilitat ha estat la consecució de clústers empresarials, 

petits conglomerats que poden disposar, arran d’un compromís públic, de millors 

atmosferes col·laboracionistes, de més segures progressions comercials. “Clusteritzar” 

una part de l’economia balear és una via de treball en la què l’administració ha de ser 

conscient que, d’entrada, funcionarà amb dèficits pressupostaris en la seva comptabilitat 

analítica. És a dir, si es volen esperonar activitats incipients però fràgils –en forma, per 

exemple, d’hivernacles d’empreses– o consolidar d’altres ja existents, però que transiten 

per dificultats, caldrà un pla de treball immergit en un Pla Industrial regional que actuï 

com a vertebrador d’una estratègia adreçada a aconseguir dues coses: economies 

externes i economies d’escala. Ambdós aspectes entronquen plenament amb la 

competitivitat. Nogensmenys, això no és pas senzill: ajudes sense contrapartides clares 

infereixen que el capital públic haurà d’actuar en un primer moment com una mena de 

capital risc, és a dir, la consecució d’una ferma política econòmica que consolidi 

aquesta nova política industrial. Els desavenços en els comptes públics serà un fet 

remarcable. Treballs recents, com els de Mariana Mazucatto, han demostrat que la 

innovació no s’expandeix ni es referma sense el concurs dels capitals públics. Aquests 

proporcionen la saba i les transfusions crucials per tal de que el nervi econòmic es tensi 

i, en el millor dels casos, promocioni nous espais de producció. Les ajudes públiques 

són temporals, no estructurals: la capacitat d’operar en mercats oberts determina les 

opcions, de manera que no es pot reblanir una activitat econòmica tot confiant sempre 

en les crosses públiques. Però aquestes han d’actuar, car els mercats per si mateixos no 
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facilitaran les adaptacions ni les primeres passes econòmiques. La política de clústers i 

de suports empresarials ha d’incidir en: 

• Generar col·laboracions inter-empresarials per assolir economies 

d’escala; 

• Compartir les innovacions tecnològiques en un sentit de cooperació 

competitiva, tot promovent economies externes; 

• La direcció empresarial dels clústers, en connivència amb les autoritats 

polítiques; 

• L’avaluació rigorosa de les possibilitats reals de competir en els mercats 

nacional i/o internacional, amb plans d’ajudes temporalitzats i amb la 

noció clara de que el risc és elevat en els primers estadis; 

• Facilitar la connexió amb la Universitat per alleugerir la transferència de 

coneixement i contribuir a crear més sinèrgies entre el món de la recerca 

i el de la producció estricta.  

És, doncs, una adaptació del diamant de Michael Porter, que en el nostre cas comporta 

un lideratge públic que ha d’estar impregnat d’un clar sentit de governança: teixir 

complicitats amb les empreses i amb els sindicats, atès que un canvi de model en 

aquesta direcció no serà possible sense aquesta estratègia col·laboracionista.  

 

4. Un territori com el de Balears, pot ser competitiu al marge de la sostenibilitat? 

 Quan hom parla de competitivitat es vol comunicar la relació que té l’economia 

considerada amb les seves capacitats solvents d’entrada en els mercats: la disponibilitat 

d’avantatges que la facin “competent” en espais de diguem-ne confrontació econòmica. 

Assolir aquests nivells és possible si la productivitat creix (la qual cosa infereix 

millores, en el cas de que aquesta productivitat sigui “bona”) o si els costos de 

producció reculen (fet que, sovint, recau en restriccions salarials i acomiadaments 

laborals, situacions que desemboquen en productivitats “dolentes”). El sumatori de 

valors afegits suposa, en aquest punt, un factor a considerar. Millors organitzacions 

productives, inversions tecnològiques i qualificacions de les marques poden promoure 

avanços que incideixen en la competitivitat del destí, en el cas d’una economia turística. 

Quan la trajectòria econòmica obté ja símptomes clars de maduresa (elevat número de 

clients, acció dinàmica dels mercats, venda de productes genuïns, especialitzacions, 

existència de forts capitals empresarials), aleshores l’economia es pot trobar en una 
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cruïlla en la què urgeix prendre mesures. Però cal recordar que això sol esdevenir quan 

alguns vectors entren en recessió: taxes de benefici, clients potencials, signes de 

benestar social, entre d’altres possibles. Pel que hem dit en els tres apartats precedents, 

no veig que això estigui passant a l’economia balear, amb la única excepció, potser, de 

la minva del benestar social mesurada per indicadors de desigualtat i de 

desenvolupament humà.  

 A Balears, com a d’altres contrades, la concepció de la competitivitat sol anar 

emparellada al retall dels costos productius; val a dir, en una incidència directa sobre els 

salaris. Aleshores –i això és extensible a l’economia espanyola en general– hom parla 

de que cal controlar-los, precisament per a ser més competitius, i es formulen reformes 

laborals tendents a agilitar els acomiadaments i reduir les seves despeses, eliminar 

assignacions socials i, per tant, generar un mercat laboral molt flexible i adaptat a les 

necessitats empresarials. D’alguna forma, les passes s’encaminen a una espècie de 

“manchesterització” de les relacions laborals: salaris més esquifits i la existència de més 

“exèrcits de reserva” que tensen a la baixa els salaris. Crec que aquest és l’esquema 

bàsic que tenen al cap els think tank que elaboren doctrina litúrgica per a les patronals, 

que es veuen còmodament ubicades en aquestes receptes de manual. Paral·lelament, 

com ja hem dit, es forneixen argumentaris que insisteixen en la prossecució de 

l’economia del coneixement i de pràctiques sostenibles, pirotècnies discursives que 

tracten de camuflar el principal sentit que regeix la filosofia central de la competitivitat: 

reduir costos per a, de retruc, comunicar que es pujaran els esglaons perduts en els 

rànquings econòmics.  

 Ara bé, reitero que no és raonable aglutinar tota la reflexió sobre això. En una 

economia que ven experiència madura, capital natural i accessibilitat exterior, caldrà 

que adopti altres camins per tal de contribuir amb més valors afegits. La sostenibilitat 

real (lleugera, mitjana o forta: aquí hi ha un ventall ample de possibilitats) esdevé un 

rengló que allunya el debat tot just del component salarial. A Balears, disposem ja de 

feina feta al respecte. Existeixen diferents estudis sobre sostenibilitat que concreten, 

amb indicadors reflexionats i provinents de recerques empíriques, magnituds plausibles 

que és cabdal considerar. Uns exemples són il·lustratius: l’Índex de Pressió Humana, 

calculat per l’Ibestat, constitueix una dada que permet determinar el grau real de 

congestió demogràfica, atenent que la població és, sens dubte, el principal element 

contaminador. Quan en termes reals el contingent poblacional es duplica en jornades 

punta del mes d’agost, ens trobem en escenaris de saturació, amb òbvies externalitats 
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negatives que es fan visuals en la congestió, l’elevat consum de recursos naturals i la 

generació de residus sòlids urbans, que han de ser gestionats. Això remet a d’altres 

paràmetres: el consum d’aigua, d’electricitat, d’espai físic, tot vinculat a una febril 

activitat econòmica d’intens dinamisme –competitiva, doncs–, que impacta sobre el 

món educatiu per la facilitat de trobar llocs de feina precaris que desincentiven la 

població en edat formativa; i sobre el mercat laboral, amb la consolidació de contractes 

de curta durada.  

 De la mateixa forma que hom gaudeix d’aquest Índex de Pressió Humana, 

establert des d’organismes oficials, seria important disposar d’altres indicadors similars, 

rigorosament calculats, amb l’objectiu final d’obtenir una magnitud sintètica, de caire 

biofísic, que s’hauria de situar al costat del PIB per il·luminar així la presa de decisions. 

El resultat de les dades processades mesuraria l’economia balear des d’un altre angle: 

hom disposaria, com sempre, del PIB com a xifra rellevant, de manera que es sap així 

quant es creix; però, alhora, es gaudiria d’un indicador que assenyalaria l’altra cara de 

la moneda, que és com es creix. Els dos números tenen una capacitat comunicativa des 

del moment en què els gestors no renuncien a treballar amb els ítems convencionals i 

homologats, però els matisen amb una altra òptica que també es pot fer servir cara a la 

competitivitat. El tema és remarcable, car els principals competidors en el turisme de sòl 

i platja es troben en fases precedents a una situació de maduració, i tenen endemés 

salaris i normatives ambientals i laborals força més laxes que les de Balears. La 

competitivitat passa, per tant, per una sèrie d’aspectes que palesen serioses 

contradiccions amb posicions empresarials, en algunes de les vessants: 

• La cura mediambiental com a factor essencial de política econòmica. Això 

deriva el tema en una de les seves manifestacions més controvertides per als 

empresaris: la fiscalitat. Les patronals es fan ressò, en aquest punt, de les teories 

econòmiques més conservadores, que vinculen els impostos a una irracionalitat 

econòmica. I que ho assimilen a un atac a la competitivitat. Els debats que 

sorgiren –i que reverdeixen de bell nou– amb l’ecotaxa és una mostra eloqüent.  

• La millora de les infraestructures “silencioses”, la sanitat i l’educació de forma 

especial. Gaudir de bons fonaments sanitaris i educatius condiciona en positiu la 

competitivitat d’una regió. Aquí, una vegada més, s’eleva la discussió envers 

esglaons distanciats de la dinàmica dels costos laborals. Però fer aquestes 

orientacions en polítiques públiques infereix incrementar la despesa social 
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pública, al temps que remet a la necessitat de majors ingressos, la qual cosa no 

sol ser ben vista per alguns sectors privats, que consideren els dèficits com una 

greu malaltia i a l’administració pública com un cau d’ineficiència i 

malbaratament. 

Una vegada més, he d’insistir en consideracions essencials, arribats a aquest punt: 

• Els empresaris, ¿estan disposats a observar la competitivitat des d’una atalaia 

més qualitativa que quantitativa, des del moment en què això els pot suposar 

l’entrada de noves figures tributàries? 

• Les administracions, ¿seran capaces i coratjoses per a posar en marxa els 

instruments legislatius i econòmics tendents a millorar la protecció 

ambiental, entenent que el capital natural és essencial per a la venda del 

producte turístic? 

• Els sindicats, ¿deixaran de costat reivindicacions corporatives que tensen 

l’acció del govern i que signifiquen partides econòmiques substancials si es 

cobreixen les reclamacions sindicals, i advocaran per aquest nou pacte per la 

competitivitat, tot contemplant aquesta nova perspectiva? 

Treballar amb la visió de la sostenibilitat significa això, justament: fer sustentable tot 

l’entramat social i econòmic, generant menors externalitats amb la noció clara que 

assolir aquesta meta ha de fer més competitiva l’economia.  

 

5. Contradiccions entre els serveis i la reindustrialització? 

 De l’agricultura a la indústria; d’aquesta als serveis; i, ara, la recerca de la 

industrialització perduda. Aquest esquema és el que avui en dia apareix com a una 

possible solució per a economies madures, altament especialitzades en serveis. Es 

considera a indústria com a sector sòlid, robust, capaç d’aportar i mantenir llocs de 

treball estables i de qualitat, si hom recorda la història econòmica més recent. Front a 

aquestes activitats “fortes”, s’acaren els sectors “líquids” –seguint en aquestes 

qualificacions la filosofia de Zygmund Bauman–, aglutinats en els serveis: els que són 

més flexibles, adaptatius, que solen generar ocupacions més precàries i inestables, amb 

excepcions tal vegada en tot el que afecta les capes més elevades de les TIC. Dins 

d’aquest ample calaix trobem el turisme de masses. Aquesta activitat es sol col·locar 

molt prop del sector de la construcció, car les connexions entre ambdues activitats han 

estat intenses, especialment a les primeres fases de l’evolució turística. El turisme ha 
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avançat notablement en la composició del PIB a moltes economies del món i, de manera 

particular, a la Mediterrània. Aquest gran planeta de rica història i bressol de 

civilitzacions, com així ho definia Ferdinand Braudel, lidera els moviments turístics 

internacionals, ha suposat transformacions essencials a les economies que ho han 

impulsat, ha millorat les seves rendes i, fins i tot, ha consolidat lideratges que abans 

eren inexistents. El turisme ha comportat, doncs, una nova revolució econòmica en un 

sentit consemblant, des de la composició del PIB i de l’estructura del mercat laboral, al 

que hem conegut amb la gran transformació de les revolucions industrials. I aquest 

canvi radical s’ha produït des dels anys 1950, en unes coordenades temporals que són, 

per tant, recents en temps històric. 

 Així doncs, les activitats turístiques han avançat en la seva aportació a la 

generació de renda, de manera que a Espanya el turisme suposa entre el 10% i el 14% 

del PIB, mentre a economies regionals com la balear i la canària, aquesta contribució és 

superior al 40%. Les economies externes que se’n deriven són nombroses i variades, i 

afecten a la indústria lleugera i de béns de consum, de forma que hom manifesten 

encadenaments precisos amb altres branques de l’economia productiva: tèxtil, 

alimentació, metal·lúrgia, fusta, etc., són activitats que s’esperonen amb la demanda 

agregada que infereix el turisme de masses. Ara bé, la seva “liquiditat” estructural i la 

seva pretesa manca de preparació inicial –inexistència, doncs, de capitals humans 

competents–, ha esbiaixat la teoria econòmica del turisme, que és observat com un 

sector menor, més adscrit a economies endarrerides que tracten d’emergir de la seva 

situació de postració, i que, en absolut, és comparable a la pètria consolidació industrial. 

Però les dades no acompanyen aquesta asseveració: les economies més avançades es 

terciaritzen cada vegada més, i moltes d’elles tenen en els serveis turístics un referent 

econòmic de primera magnitud, cada vegada més refermat.  

 El tema remet, per als experts que aborden la qüestió des de l’òptica exposada, a 

les organitzacions empresarials i les seves dimensions; i, des de perspectives més 

heterodoxes en economia, en una fixació per la mercaderia, stricto sensu, com a icona 

imprescindible. En el turisme no hi ha mercaderies tangibles, en el sentit de que no 

existeix la fabricació física d’un objecte: estam front al desenvolupament d’un servei, 

complex i diversificat, però un servei. Les visions crítiques a aquestes activitats 

s’emmarquen en la revisió igualment crítica que es planteja sobre el sector terciari en el 

seu conjunt: incapaços de mantenir productivitats elevades –i es posa la indústria com a 

contrast–, renuents a vertebrar mercats de treball estables i sòlids, els serveis –i, en 
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aquest conglomerat, el turisme– són responsables de les pèrdues de competitivitat en 

moltes societats avançades, que s’han orientat a economies de pocs valors afegits, 

intensitats laborals extremes i escasses capitalitzacions. El colofó: les seves capacitats 

de generar coneixement i investigació i, per tant, innovació, són força més baixes que en 

el cas de les economies industrials. La translació d’aquest argumentari al món acadèmic 

és igualment letal: resulta difícil que a programes competitius de recerca es valori més 

un projecte analític sobre el turisme de masses que sobre un altre sector. En el cas 

empresarial, hom persegueix projectes que tinguin aplicabilitats immediates, com ara 

estudis de mercats, de màrqueting i de comportament i apetències dels turistes. Tot 

pensat per ser aplicat en la temporada vinent –que s’observa com a llunyana...– i, 

essencialment, en la present. La visió “líquida” del turisme i de les activitats que en 

aglutina és el que fa minvar la seva acceptació, fins i tot social.  

 Una nova política industrial s’avantposa a això: retornar a la “solidesa” de 

l’economia, a partir del desenvolupament de nous sectors industrials i de la millora dels 

ja existents. És una opció que no es pot descartar pas, pel que hem dit a un altre apartat 

d’aquest text. De fet, reindustrialitzar s’ha convertit en un verb acaronat per think tanks 

i per gabinets d’estudis diversos, com a via de sortida a les caigudes de competitivitat, 

de productivitat i de retrocés econòmic. Moltes d’aquestes visions observen 

l’embranzida industrial de nacions emergents –i la seva ràpida consolidació en el 

lideratge econòmic mundial– com un factor a considerar, juntament a la dimensió 

empresarial: petites i mitjanes empreses tenen una funció menor en aquesta nova 

representació econòmica, i tal vegada siguin les grans concentracions industrials, 

empresarials, les què puguin facilitar la represa. Això hauria d’implicar, penso, 

deslocalitzar de bell nou: dels països ara emergents, a les velles metròpolis que ara 

podrien tenir una sortida irosa, tot superant els seus contundents punts febles.  

Confesso que no ho veig tan clar i evident. Aquesta idea comporta canvis d’una 

magnitud tal que impregnen la pròpia cultura empresarial –Schumpeter no sempre 

apareix...–, més entestada, en general, en reduir costos laborals unitaris. En aquesta 

línia, palestres empresarials i governs –el britànic seria un cas– advoquen per 

flexibilitzar el treball encara més a les nacions avançades, per tal de fer-lo més atractiu 

als inversors industrials; o contractar població immigrant al país desenvolupat, però 

amb les condicions econòmiques contractuals del seu país d’origen. Aquesta estratègia 

no hi ha dubta de que incrementarà la competitivitat de l’economia, que fins i tot 

permetrà processos de reindustrialització i de deslocalització; però no inferirà les 
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millores que es conegueren durant l’etapa de la regulació keynesiana, vigent fins els 

anys 1980 i sustentada, en essència, sobre la indústria i en menor mesura sobre uns 

serveis que anaven enlairant-se. La tensió a la baixa dels salaris centrals serà, al meu 

entendre, una conseqüència directa d’aquesta via, que en cenacles de la Unió Europea 

s’està considerant, i que aprofundirà la “manchesterització” a la què em referia més 

amunt. 

En aquest context, el turisme segueix com activitat en alça. Les previsions de 

l’Organització Mundial del Turisme són de fort creixement en els propers vint anys, de 

manera que ens trobem davant una activitat econòmica que, des de 1950, palesa 

indicadors de crescuda sostinguda si es mesura el tema en el número de visitants, amb 

taxes de creixement interanuals superiors al 5%. Difícil trobar una branca econòmica 

amb variables consemblants. De fet, a l’economia espanyola ha estat el turisme de 

masses el que ha salvat els mobles durant l’etapa de la Gran Recessió, i el que ha 

aportat ingressos tributaris a les arques públiques, de forma que la caiguda del PIB 

hagués estat encara molt més severa,  tot i la seva dramàtica dimensió. A les economies 

regionals, els ensorraments de la construcció s’han apaivagat pel manteniment turístic, 

que s’ha revelat com a competitiu en unes coordenades de desfeta econòmica, i ha 

permès una sortida precoç d’aquestes economies des del fons de la crisi.  

 

6. Consideracions finals 

 A aquest treball, he tractat d’exposar un seguit d’idees i de reflexions amb 

l’objectiu de repensar la noció de competitivitat a l’economia balear. Sense negligir les 

recerques que s’estan fent en el camp de l’Economia Aplicada, i sense voler 

desqualificar de forma taxativa alguns dels arguments que altres col·legues han exposat 

sobre el tema, considero que resten moltes peces per encaixar, i molts interrogants 

oberts que urgeixen de respostes efectives. Aquest interrogatori a l’economia balear està 

més farcit de dubtes que de certeses –com haurà comprovat el lector, si ha arribat fins 

aquí–, més d’hipòtesis de treball que de veredictes certs i acrítics. Fa uns anys, més de 

deu, repensarem l’economia balear des d’una entitat com el Cercle d’Economia, amb la 

invitació d’experts d’ample espectre que aportaren les seves investigacions de forma 

generosa. Si hom llegeix de bell nou aquell llibre, i es recupera igualment el que edità el 

BBVA sobre Balears, encara més enrere, la conclusió a la què hom arriba el 2016 és 

decebedora: hom persisteix, ara, en els mateixos diagnòstics –aleshores novedosos i 

estimulants–, sense gaire matisacions. Seguim afirmant que tenim un problema greu de 
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competitivitat perquè, en essència, hem perdut força en la geografia regional; insistim 

en que fa falta una economia del coneixement més profunda i extensa; ens obstinem en 

derivar el gruix del problema a dificultats en el finançament autonòmic, tot fent 

responsables als representants polítics de cada moment d’aquesta aparent derrota; i 

continuem amb les nostres brillants presentacions en power point per a consum d’un 

auditori que es revela com a preocupat front a la diagnosi, però al temps cofoi perquè 

qualcú pensa en el problema i el descriu de forma encertada. Però epidèrmica, car hom 

intueix que el canvi no és pas possible. Tot igual que a les acaballes dels 1990 o a el 

2004-2005. 

 Els partits s’han contagiat d’aquest discurs, i l’han fet seu. El fil conductor 

econòmic que es tenia fins el 2008 era correcte i robust, al meu entendre. De fet, existia 

una literatura econòmica pròpia que analitzava les característiques, reptes, amenaces i 

oportunitats del model de creixement balear. Hom defensava un canvi de model que era 

detallat en un marc de creixement econòmic i, val a dir, entre 2007 i 2011 es posaren en 

marxa mesures en política econòmica que anaren molt més enllà de les accions 

quotidianes de gestió. D’aquí uns anys, esper que es reconegui l’esforç que es va fer i 

que l’esclat de la crisi ensorrà completament, fins i tot els avenços rellevants que es 

tingueren en el terreny del finançament autonòmic –inèdits fins el 2008, i amb resultats 

pressupostaris tangibles, positius– i la política d’inversions de l’Estat a Balears. Però, 

com deia, la Gran Recessió ha fet trontollar tot això, i les diagnosis no han variat: hom 

subratlla el mateix, sobre unes idees que han variat poc des de fa vint anys, amb poc 

sentit dialèctic del canvi que s’està esdevenint a l’economia mundial i que, per tant, 

afecta a la balear.  

 Un apunt final. Només pretenc debatre amb dades a la mà: ni assentar càtedra, ni 

gaudir d’una raó que forçosament ha de ser discutida i contrastada. No és pas senzill 

això, a Balears. Es llegeix poc el que fem els investigadors; i massa sovint no ens llegim 

entre nosaltres mateixos o ens desqualifiquem de manera gratuïta, per prevencions 

personals o ideològiques. L’esgrima intel·lectual sol ser mal vista, i mai entesa com una 

confrontació lleial d’idees que persegueix avançar en les ciències socials, i en 

l’economia en particular. Tots ens refugiem en els nostres terrenys acotats, que pensem 

imbatibles, i que defensem, amb ungles i dents, per tal de no caure en una desafecció o 

una pèrdua aparent de prestigi acadèmic i/o polític. Hom imposa un canvi de noosfera 

en aquest sentit, una evolució en la nostra manera d’acarar els reptes de l’economia 

balear que parteixi de la honestedat científica, política i intel·lectual, al marge de 
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cauteles fortament ideologitzades. Així ha canviat el món. Perllongar vells diagnòstics i 

velles receptes és garantia de seguir en el mateix cercle, fent el forat de la ignorància 

més profund. 

 
Carles Manera 

L’Havana, febrer-març de 2016 
 


