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a Dades del deute del conjunt de l’Estat i la UME referides a 2011
b Dada referida al volum de crèdit concedit al sector privat
c Dada de tancament de 18 de juny , que correspon al màxim del període de referència del butlletí

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades del Banc d’Espanya, el Banc Central Europeu,
Bloomberg, l’Eurostat i l’lNE
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Font: elaboració pròpia d'acord amb dades de l'IET

«UN AMPLE CONSENS PER                              
FRENAR L’ESPIRAL DE DUBTES»

1. GARANTIR BENESTAR. El nivell de benestar assolit a les Balears no es pot
sostenir sense augmentar el nivell de competitivitat.

2 EQUILIBRAR COMPTES PÚBLICS La correcció dels desequilibris fiscals és2. EQUILIBRAR COMPTES PÚBLICS. La correcció dels desequilibris fiscals és
necessària per garantir l'estabilitat i recuperar la confiança a curt termini.

3. IMPULSAR COMPETITIVITAT. El procés de consolidació fiscal ha d’anar
acompanyat d’una agenda integral de reformes que permetin fer front a les
debilitats de la competitivitat balear.

4 IDENTIFICAR FEBLESES L f t ió d l t i t i i l b4. IDENTIFICAR FEBLESES. La fragmentació del mercat interior i les barreres
administratives i culturals, juntament amb el baix grau d’innovació i l’escassa
dotació de capital humà qualificat, obstaculitzen la competitivitat de les
empreses i de l’economia, especialment a l’àmbit dels serveis privats.

5. DIFERENCIAR OFERTA. La construcció d'una economia basada en el
coneixement ha de ser una prioritat per bastir una oferta de béns i serveisconeixement ha de ser una prioritat per bastir una oferta de béns i serveis
realment diferenciada.

6. PROMOURE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL. No és necessàriament
incompatible construir una economia competitiva i assolir una societat
cohesionada i ambientalment sostenible. Totes tres dimensions es reforcen
mútuament.

7. MILLORAR GOVERNANÇA. Els esforços per augmentar la competitivitat
requereixen una governança capaç d'evitar la duplicació d'esforços i
eliminar la ineficiència en la utilització dels recursos públics i privats.

8. BUSCAR FINANÇAMENT INNOVADOR. La recerca de mecanismes de
finançament innovadors és cabdal per fomentar les inversions que facilitin lafinançament innovadors és cabdal per fomentar les inversions que facilitin la
generació i l’aprofitament de nous coneixements i, així, generar avantatges
competitius.

9. FORJAR COMPROMÍS. L’abast de les reformes necessàries requereixen d’una
iniciativa conjunta de les administracions capaç de forjar un compromís
compartit per tots els agents econòmics i socials, que defugi l’escassa

f dit t i l tit d l li ió
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profunditat i lentitud en la seva aplicació.

10. VISUALITZAR FUTUR. La transmissió efectiva dels beneficis futurs que emanen
dels sacrificis presents és imprescindible perquè els efectes de les reformes es
percebin com a necessaris i equitatius.


