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El repte tecnològic  
 
SEBASTIÀ VERD 
 
El director del Centre de Recerca Econòmica va afirmar que 2005 és 
l´any de la consolidació de l´economia balear, després que l´any 
passat iniciàs un nou període de creixement. Serà, però, un repunt 
lent, moderat, molt enfora d´aquells temps -les darreries del 
noranta- en que l´eufòria desencadenà un nou "boom". En aquells 
anys, els hotels s´ omplien a bons preus i als hotelers no els 
preocupava gaire la competència de l´oferta residencial. Tot el 
contrari del que passa ara. La setmana passada Exceltur, el lobby dels
grans hotelers, tornava culpar els excessos urbanístics de la pèrdua 
de rendibilitat dels allotjaments tradicionals. Doncs be, ara, segons 
Antoni Riera, el creixement econòmic es fonamenta en una moderada 
recuperació dels serveis, però, sobretot, en una nova expansió de la 
construcció.  
Tot plegat fa que el CRE -avalat per la Universitat i per la primera 
institució financera de les Balears- alerti sobre el futur que ens 
espera. L´economia va be. Es recupera i té, probablement, un llarg 
recorregut per endavant. Però les alarmes s´han encès: l´ informe 
econòmic i social de Sa Nostra alerta sobre la pèrdua de productivitat 
i sobre el dèficit tecnològic que pateixen les Illes. La població 
ocupada s´ha incrementat molt per sobre de la producció i això ha 
fet que el diferencial de riquesa "per càpita" entre Balears i la resta 
de l´Estat s´hagi reduït a la meitat en deu anys.  
 
Coincidint amb la gran expansió de finals dels noranta l´economia 
balear trencà els darrers equilibris que garantien un desenvolupament
sostenible. Ara sabem -encara que des del Govern i patronals ho 
intentin disfressar per no caure en el pessimisme- que el nostre 
model econòmic té els dies comptats. No es pot continuar basant el 
creixement amb l´ increment de l´oferta. S´ha entrat en un cercle 
viciós del qual ens cal sortir tan aviat com sigui possible. Però fer-ho 
requereix una renovació radical. Riera advertia que el model actual 
és insostenible i que si no volem esgotar-lo definitivament cal fer 
moltes inversions en capital humà, és a dir en formació, i en 
tecnologia.  
Però Balears és a la coa del desenvolupament educatiu. És també a la 
coa en inversions en R+D. És urgent, doncs, posar els fonaments 
perquè el canvi tecnològic que reclama el CRE sigui real. A la 
conferència de premsa Antoni Riera es mostrà incapaç de respondre a 
una pregunta tan senzilla com aquesta: quin temps tenim abans que 
el model actual faci fallida? Els economistes no poden donar una 
resposta a aquest interrogant. Perquè sobre les estructures econòmics
hi actuen moltes i diverses conjuntures que alteren el ritme de les 
fases expansionistes i de les crisis. En aquest sentit, hom pot dir que 
Balears viu un període d´incertesa. Viu el present de manera 
satisfactòria, però ho ignora quasi tot del futur.  
Mentre des de les patronals s´esforcen en apuntalar el model a la fi 
d´assegurar-se que no faci figa -el Govern hi contribueix de forma 
notable amb les obres públiques- des dels sindicats s´afirma que el 
CRE posa el dit a la nafra. L´ informe lliga la baixa productivitat amb 
la utilització intensiva del treball, d´un mercat laboral la principal 
característica dels qual és la baixa qualificació professional i la 
inestabilitat. El creixement econòmic dels darrers anys s´ha 
fonamentat en l´ increment constant de la mà d´obra, la qual cosa 
ha fet que hi hagi més gent que mai fent feina a les Illes. Però, 
paradoxalment, la major ocupació no s´ha traduït en més seguretat 
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sinó, tot el contrari, en més precarietat  
 
En definitiva, ens trobam a un carreró sense sortida aparent o, més 
ben dit, a una autopista que ens permet anar a gran velocitat però 
que no ens porta enlloc. Es tracta, doncs, de marcar una ruta, de 
fixar uns objectius que no poden ser altres que garantir per molts 
anys la prosperitat i la convivència a la societat balear. Però, de 
moment, ningú no sap com definir aquesta meta. Alguns confien en 
que sigui el propi mercat qui acabi de posar tothom al seu lloc i 
obligui les empreses a fer les reconversions que calguin. No n´hi ha 
prou: cal un lideratge polític i, sobretot, un lideratge social que sigui 
capaç de dirigir i coordinar el canvi.  

 




