
Palma, 14 de setembre de 2011

Una dècada d’anàlisi econòmica

2001 2010

Primera dècada del segle XXI

!! EDICIÓ ESPECIAL!!
Decennal Anualvs

2001-2010 2010vs

Anàlisi: caire estructural

o Posar en perspectiva l’evolució

de l’arxipèlag.

o Contestar a preguntes que

anualment no es poden formular.

!! EDICIÓ ESPECIAL!!
Decennal Anualvs

2001-2010 2010vs

Horitzó temporal: llarg termini
Deixar en un segon pla l’estudi deo Deixar en un segon pla l estudi de

les fluctuacions econòmiques.

o Aprofundir en els mecanismeso Aprofundir en els mecanismes

generadors de la renda.

o Explicar els diferencials deo Explicar els diferencials de

creixement i de benestar.



!! EDICIÓ ESPECIAL!!
Decennal Anualvs

2001-2010 2010vs

Objectiu: mirar al futur!

o Identificar les línies mestres que han

de guiar la transformació.

o Enunciar un aplec de reptes de futur

que deriven tant del camí

recorregut com del punt assolit al

final del decenni.

!! EDICIÓ ESPECIAL!!
CONFERÈNCIES CONFERÈNCIES 

2001-2009

9
+ CAPÍTOLS 

9

1 CONFERÈNCIA 
2010

10 BLOCS10 BLOCS

1. CREIXEMENT

3,0

LesLes BalearsBalears hanhan
2,0

LesLes BalearsBalears hanhan

acomiadatacomiadat elel decennidecenni

ambamb unauna produccióproducció dede

0,0

1,0
ambamb unauna produccióproducció dede

2323..600600,,3232 milionsmilions d’eurosd’euros,,

desprèsdesprès d’haverd’haver retroceditretrocedit

-1,0

0,0 desprèsdesprès d haverd haver retroceditretrocedit

elel darrerdarrer exerciciexercici unun 00,,99%%

((vsvs --11,,88%%,, 20092009))..

-0,9%

-2,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

((vsvs 11,,88%%,, 20092009))..

* Taxes reals de variació anual  del PIB no agrari en percentatges

Font: CRE

1. CREIXEMENT

3,0

LesLes BalearsBalears hanhan avançatavançat alal
3,0

2,0

LesLes BalearsBalears hanhan avançatavançat alal

llargllarg deldel decennidecenni aa unun

ritmeritme mitjàmitjà dede l’l’11 11%%

2,0

1 1%

0,0

1,0
ritmeritme mitjàmitjà dede ll 11,,11%%,,

claramentclarament perper sotasota deldel

nivellnivell dede creixementcreixement0,0

1,0 -1,1%

-1,0

0,0 nivellnivell dede creixementcreixement

potencialpotencial dede l’economia,l’economia,

finsfins ii tottot durantdurant lala fasefase
-1,0

0,0

-2,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

finsfins ii tottot durantdurant lala fasefase

expansivaexpansiva ((20032003--20072007))..-2,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

* Taxes reals de variació anual  del PIB no agrari en percentatges

Font: CRE



1. CREIXEMENT

3,0

ElEl perfilperfil cícliccíclic haha vengutvengut
3,0

2,0

ElEl perfilperfil cícliccíclic haha vengutvengut

determinatdeterminat perper trestres puntspunts

dede girgir queque hanhan atorgatatorgat unauna

2,0

0,0

1,0
dede girgir queque hanhan atorgatatorgat unauna

rellevànciarellevància especialespecial alsals

tramstrams inicialinicial ii finalfinal dede lala0,0

1,0

-1,0

0,0 tramstrams inicialinicial ii finalfinal dede lala

sendasenda..
-1,0

0,0

-2,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-2,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

* Taxes reals de variació anual  del PIB no agrari en percentatges

Font: CRE

1. CREIXEMENT

LaLa interconnexióinterconnexió dede lesles
5,0

LaLa interconnexióinterconnexió dede lesles

illesilles ambamb lala restaresta dede lesles

economieseconomies deldel mónmón s’has’ha
2,5

economieseconomies deldel mónmón s has ha

fetfet palesapalesa aa travéstravés dede

l’elevadal’elevada sincroniasincronia cíclicacíclica
0,0

l elevadal elevada sincroniasincronia cíclicacíclica

dede lala trajectòriatrajectòria balearbalear

ambamb lala dede lesles economieseconomies
-2,5

Balears

E ambamb lala dede lesles economieseconomies

mésmés properes,properes, comcom sónsón

l’espanyolal’espanyola ((22,,11%%,, mitjà)mitjà)
-5,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Espanya

UME

p yp y (( ,, ,, j )j )

ii l’europeal’europea ((11,,11%%,, mitjà)mitjà)..

* Taxes reals de variació anual  del PIB en percentatges

Font: CRE, INE i Eurostat

2. BENESTAR

LesLes BalearsBalears hanhan tancattancat elelLesLes BalearsBalears hanhan tancattancat elel

darrerdarrer exerciciexercici deldel

decennidecenni ambamb unun retrocésretrocés0,0

1,0

decennidecenni ambamb unun retrocésretrocés

realreal deldel PIBPIB perper càpitacàpita dede

l’l’11 99%% ((vsvs --33 88%% 20092009))
-1,0

1 9% ll 11,,99%% ((vsvs 33,,88%%,, 20092009))
-2,0

-1,9%

-4,0

-3,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

* Taxes reals de variació anual  del PIB no agrari per càpita en percentatges

Font: CRE

2. BENESTAR

AixíAixí lesles cosescoses enen elelAixíAixí lesles coses,coses, enen elel

conjuntconjunt deldel decennidecenni elel PIBPIB

perper càpitacàpita regionalregional haha0,0

1,0

perper càpitacàpita regionalregional haha

acumulatacumulat unauna pèrduapèrdua realreal

deldel 1414 66%% ((--11 66 anual)anual)
-1,0

1 6% deldel 1414,,66%% (( 11,,66,, anual),anual),

atèsatès queque lala rendarenda perper

habitanthabitant haha evolucionatevolucionat enen

-2,0
-1,6%

habitanthabitant haha evolucionatevolucionat enen

terrenyterreny negatiunegatiu totatota lala

dècadadècada,, excepteexcepte elel 20042004-4,0

-3,0

,, pp

((00,,77%%)) ii elel 20062006 ((00,,66%%))..
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

* Taxes reals de variació anual  del PIB no agrari per càpita en percentatges

Font: CRE



2. BENESTAR
Extremadura

DeDe fetfet lala comptabilitatcomptabilitatPaís Basc

Galícia

Astúries

Extremadura

DeDe fetfet,, lala comptabilitatcomptabilitat

regionalregional d’Espanyad’Espanya situasitua

elel creixementcreixement nominalnominal deldel
Aragó

Cantàbria

Castella i Lleó

elel creixementcreixement nominalnominal deldel

PIBPIB perper càpitacàpita dede lesles

BalearsBalears aa lala cuacua deldel
Espanya

Navarra

Andalusia

4,0%
BalearsBalears aa lala cuacua deldel

rànquingrànquing autonòmicautonòmic..

Madrid

Catalunya

Múrcia

Castella-la Manxa

Canàries

Com. Valenciana

La Rioja

Madrid

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Balears 2,5%

* Taxes nominals de variació anual mitjanes del PIB per càpita referides al període
2001-2010 en percentatges

Font: Contabilidad regional de España, INE

2. BENESTAR

ElEl menormenor avançavanç nominalnominal

deldel PIBPIB perper càpitacàpita dede2 5

3,0
BALEARS

deldel PIBPIB perper càpitacàpita dede

l’entramatl’entramat autonòmicautonòmic haha

conviscutconviscut ambamb l’augmentl’augment
2,0

2,5 Múrcia

Com. Valenciana

Madrid

Canàries

ó conviscutconviscut ambamb l augmentl augment

demogràficdemogràfic ((22,,66%%,, mitjàmitjà))

mésmés elevatelevat dede l’Estatl’Estat1,0

1,5
Andalusia

Castella-la Manxa

C tàb i

Navarra

La Rioja
Catalunya Espanya

Po
bl

ac
ió

mésmés elevatelevat dede l Estatl Estat

((11,,44%%,, mitjàmitjà))..0,5
Extremadura

GalíciaCastella i Lleó

CantàbriaAragó

País Basc

-0,5

0,0

2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0

Galícia

Astúries

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

PIB per càpita

* Taxes nominals de variació anual mitjanes referides al període 2001-2010
en percentatges

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’INE

2. BENESTAR

NoNo obstantobstant aixòaixò elel factorfactor2

3,0

BALEARS Múrcia NoNo obstantobstant aixòaixò,, elel factorfactor

demogràficdemogràfic nono explicaexplica

l’erosiól’erosió dede lala posicióposició
2,0

2,5

ó

BALEARS

Canàries

Com. Valenciana
Múrcia

Madrid

Castella-la ManxaLa Rioja l erosiól erosió dede lala posicióposició

relativarelativa dede l’arxipèlagl’arxipèlag.. II ésés

queque lala sendasenda dede creixecreixe--
1,0

1,5

Po
bl

ac
ió Castella-la ManxaCatalunya

Espanya
Navarra

Andalusia

A ó
Cantàbria queque lala sendasenda dede creixecreixe

mentment haha estatestat insuficientinsuficient

perper sostenirsostenir elel dinamismedinamisme0,0

0,5
Aragó

ExtremaduraPaís Basc Galícia
Castella i Lleó

perper sostenirsostenir elel dinamismedinamisme

queque haviahavia caracteritzatcaracteritzat elel

procésprocés dede generaciógeneració dede

-0,5
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

PIB 

Astúries

pp gg

rendesrendes enen èpoquesèpoques

anteriorsanteriors..

PIB 

* Taxes reals de variació anual mitjanes referides al període 2001-2010
en percentatges

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’INE

2. BENESTAR2000

ProvaProva d’aixòd’això ésés queque justjustP í  B

Balears

Navarra

Madrid

123,7BALEARS
ProvaProva d’aixòd’això ésés queque justjust

abansabans d’encetard’encetar elel

decennidecenni lesles BalearsBalearsAragó

La Rioja

Catalunya

País Basc

3a
decennidecenni,, lesles BalearsBalears

assumienassumien lala terceratercera

posicióposició enen elel rànquingrànquingCantàbria

Canàries

Com. Valenciana

Aragó

posicióposició enen elel rànquingrànquing

autonòmicautonòmic dede PIBPIB perper

càpitacàpita..C t ll l  M

Astúries

Múrcia

Castella i Lleó

càpitacàpita..

Extremadura

Andalusia

Galícia

Castella-la Manxa

0 50 100 150

Extremadura

* Dades del PIB per càpita. Índex Espanya=100

Font: Contabilidad regional de España, INE



2. BENESTAR2010

C t l

Madrid 

Navarra

País Basc

II deudeu anysanys desprèsdesprès lesles

Balears

Aragó

La Rioja

Catalunya I,I, deudeu anysanys desprèsdesprès,, lesles

illesilles sese situensituen aa lala setenasetena

posicióposició atèsatès queque lesles107 0BALEARS

Astúries

Castella i Lleó

Cantàbria

Balears posicióposició,, atèsatès queque lesles

comunitatscomunitats queque lesles

precedienprecedien nono nomésnomés s’hans’han

107,0BALEARS

7a

Canàries

Galícia

Com. Valenciana
precedienprecedien nono nomésnomés s hans han

ampliatampliat enen nombre,nombre, sinósinó

queque hanhan estatestat capacescapaces dede

Extremadura

Andalusia

Castella-la Manxa

Múrcia
queque hanhan estatestat capacescapaces dede

conservarconservar lala sevaseva posicióposició

capdavanteracapdavantera..

0 50 100 150

Extremadura pp

* Dades del PIB per càpita. Índex Espanya=100

Font: Contabilidad regional de España, INE

PIB PER CÀPITA 2001-2010!! PIB PER CÀPITA 2001 2010!!
Perspectiva   

INTERNA
Perspectiva   

EXTERNA

POSICIONAMENTBENESTAR

??

PROGRÉS 

CREIXEMENT BENESTAR ECONÒMIC    

I SOCIAL

Dimensió QUANTITATIVA:  QUANT?

PATRONS DE 
Dimensió QUALITATIVA:  COM?

PATRONS DE 
CREIXEMENT

?!?!

PATRONS DE CREIXEMENT

ACUMULACIÓ CAPACITAT

ASSIGNACIÓ ESTRUCTURA

APROFITAMENT FUNCIONAMENT

DISTRIBUCIÓ EQUITAT!!



3. ACUMULACIÓ
6,0

3. ACUMULACIÓ

5,3%

4,0

5,0

LesLes BalearsBalears hanhan fetfet alal llargllarg

dede lala dècadadècada unun grangran

3,0

gg

esforçesforç d’acumulaciód’acumulació perper

ampliarampliar lala capacitatcapacitat dede2 1%

1 0

2,0 l’economial’economia,, tanttant enen termestermes

dede capitalcapital ((públicpúblic ii privatprivat))

2,1%

0,0

1,0

Capital Treball PIB

comcom dede forçaforça laborallaboral..

C it l T b llCapital Treball PIBCapital Treball

* Taxes reals de variació anual mitjanes pel període 2001-2010, excepte el capital
pel període 2001-2008

Font: CRE, INE i FBBVA-IVIE

3. ACUMULACIÓ:
6,0

3. ACUMULACIÓ:

5,3%

4,0

5,0

NoNo obstantobstant aixòaixò,, aquestaquest

esforçesforç dede capitalitzaciócapitalització

3,0

çç pp

––finsfins ii tottot majormajor queque lala

dècadadècada anterioranterior–– nono haha2 1%

1 0

2,0 acabatacabat revertintrevertint totalmenttotalment

enen creixementcreixement.. II ésés queque elel1,1%

2,1%

0,0

1,0

Capital Treball PIB

PIBPIB haha avançatavançat aa unun ritmeritme

significativamentsignificativament mésmés momo--
C it l T b ll PIBCapital Treball PIB

deratderat ..Capital Treball PIB

* Taxes reals de variació anual mitjanes pel període 2001-2010, excepte el capital
pel període 2001-2008

Font: CRE, INE i FBBVA-IVIE

3. ACUMULACIÓ
Material de transport5,5%Maquinària                                 

i equipament
10 1%

3. ACUMULACIÓ

10,1%
D’acordD’acord ambamb aquestaaquesta

dinàmicadinàmica,, l’estocl’estoc acumulatacumulat

mantémanté unun biaixbiaix importantimportant aa

favorfavor dede partidespartides improimpro--

ductivesductives,, comcom ésés lala

residencialresidencial..

28,1%

R id i l
56,3%

Infraestructures Residencial

* Dades en percentatges sobre l’estoc de capital net referides a l’any 2008 

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de FBBVA-IVIE

Ed  i 3. ACUMULACIÓEd. superior
25,9%

3. ACUMULACIÓ

II dede lala mateixamateixa manera,manera,

propprop dede lala meitatmeitat delsdelsp pp p

ocupatsocupats eses concentraconcentra enen

elsels nivellsnivells educatiuseducatius mésmés

bàsicsbàsics ..

Ed. Secundària 

28,3%

Ed. bàsica
45,8%

(2a etapa)

* Dades en percentatges sobre la població ocupada referides a l’any 2010 

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’INE



3. ACUMULACIÓ
220

3. ACUMULACIÓ

LaLa composiciócomposició dede l’estocl’estoc

14,3%

180 Total

Maquinària i equipaments 

TIC

dede capitalcapital ii dede treballtreball limitalimita

lesles possibilitatspossibilitats dede traduirtraduir11,8%

140
enen valorvalor lala milloramillora queque s’has’ha

aconseguitaconseguit alal llargllarg deldel
1,5%

100

decennidecenni enen termestermes dede

capitalcapital perper treballador,treballador,

1,5%

60
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

especialmentespecialment enen termestermes dede

maquinària,maquinària, equipamentsequipaments ii

TICTIC2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TICTIC..

* Dades de l’estoc de capital net real per treballador. Índex 2001=100

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de FBBVA-INE

4.ASSIGNACIÓ

Comerç, 
restauració i 

serveis personals 4.ASSIGNACIÓ

LesLes BalearsBalears hanhan seguitseguit

21,9
p

retroalimentantretroalimentant alal llargllarg dede

lala dècadadècada unauna estructuraestructura

esbiaxadaesbiaxada capcap aa activitatsactivitats

pocpoc exigentsexigents ambamb lala

qualitatqualitat delsdels recursosrecursos

acumulats,acumulats, comcom sónsón elsels

ééserveisserveis mésmés tradicionalstradicionals ii

lesles branquesbranques dede baixabaixa

lifi iólifi ió14 3 qualificacióqualificació..14,3

Treball no qualificat

* Dades en percentatges sobre la població ocupada referides a l’any 2010 

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’INE

5. APROFITAMENT

100

105

LesLes BalearsBalears nono hanhan reajustatreajustat-0,2%

95

100 alal llargllarg dede lala dècadadècada

elel funcionamentfuncionament deldel

90

sistemasistema productiuproductiu regional,regional,

taltal comcom assenyalaassenyala lala

t dè it dè i d d td d t dd

80

85
tendènciatendència descendentdescendent dede

lala productivitatproductivitat delsdels prinprin--

cipalscipals factorsfactors dede produccióproducció

75

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Productivitat del treball

Productivitat del capital

cipalscipals factorsfactors dede produccióproducció

((treballtreball ii capital)capital)..
-3,3%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

* Dades de la productivitat nominal del capital i de la productivitat real del treball.
Índex 2001=100. Les dades de la productivitat del capital no estan disponibles pel
darrer bienni.

Font: CRE

5. APROFITAMENT

5,0
LaLa contribuciócontribució positivapositiva dede

0,0

2,5 lala poblaciópoblació alal PIBPIB perper

càpitacàpita aa travéstravés dede lala

óó
-2,5

participacióparticipació laborallaboral haha

estatestat contrarestadacontrarestada ambamb

ii ll f llidf llid

-7,5

-5,0
Productivitat

Participació laboral efectiva

Participació laboral potencial

escreixescreix perper lala fallidafallida

continuadacontinuada dede lala producproduc--

tivitattivitat
-10,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

p p

PIB per càpita
tivitattivitat..

* Taxes reals de variació anual en percentatges

Font: CRE



5. APROFITAMENT

10 0

12,5
Consum brut d'energia

PIB
LesLes deficiènciesdeficiències dede

7,5

10,0 PIB

Emissions de GEH funcionamentfuncionament deldel sistemasistema

s’observens’observen tambétambé mésmés

àà òò

2,5

5,0 enllàenllà dede l’esferal’esfera econòeconò--

micamica::

2 5

0,0 oo IneficiènciaIneficiència energèticaenergètica::

elel consumconsum d’energiad’energia haha

-5,0

-2,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

elel consumconsum d energiad energia haha

crescutcrescut partpart damuntdamunt deldel

PIBPIBPIBPIB

* Taxes reals de variació anual en percentatges

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de la Conselleria de Comerç, Indústria i 
Energia i la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat 

5. APROFITAMENT

30,0
2000/01

oo IneficiènciaIneficiència educativaeducativa::

25,0
2009/10

24,3

26,2
elsels recursosrecursos perper alumnealumne

hanhan augmentataugmentat,, contràcontrà--

15,0

20,0
24,3

riamentriament alsals resultatsresultats

acadèmicsacadèmics ii alal posicioposicio--

tt dd l’ i èll’ i èl
10,0

10,6

12,8
namentnament dede l’arxipèlagl’arxipèlag enen

termestermes dede capitalcapital humàhumà..

0 0

5,0

10,6

0,0
Alumnes ESO/Unitat Alumnes/professor

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades del Ministeri d’Educació

País Basc 5. APROFITAMENT

Cantàbria
Navarra
Madrid

País Basc

oo IneficiènciaIneficiència educativaeducativa::

Castella i Lleó
Aragó

Astúries
La Rioja elsels recursosrecursos perper alumnealumne

hanhan augmentataugmentat,, contràcontrà--

Galícia
Catalunya

Espanya
Castella i Lleó

ESPANYA 36,7%
riamentriament alsals resultatsresultats

acadèmicsacadèmics ii alal posicioposicio--

tt dd l’ i èll’ i èl

Canàries
Extremadura

Andalusia
Com. Valenciana namentnament dede l’arxipèlagl’arxipèlag enen

termestermes dede capitalcapital humàhumà..

Balears
Castella-la Manxa

Múrcia
Canàries

BALEARS
25,9%

0 10 20 30 40 50 60

* Dades dels ocupats amb estudis superiors sobre la població ocupada total
referides a l’any 2010

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’INE

6. DISTRIBUCIÓ

20,0
2007

2001
LesLes BalearsBalears hanhan accentuataccentuat18,2%

16,0

00
alal llargllarg dede lala dècadadècada lala

desigualtatdesigualtat enen rendarenda.. AlAl
17,7%

12,0 finalfinal dede lala fasefase expansivaexpansiva

lala proporcióproporció dede rendarenda

l ti dl ti d ll 55%% dd ll

4,0

8,0 aglutinadaaglutinada pelpel 55%% dede lala

poblaciópoblació ambamb elsels ingressosingressos

mésmés elevatselevats s’havias’havia

0,0

,

5% i  é  b i 5% i  é  lt

mésmés elevatselevats s’havias’havia

incrementatincrementat,, mentrementre queque

l’absorbidal’absorbida pelpel 55%% ambamb elsels

0,7% 0,6%
5% ingressos més baixos 5% ingressos més alts l absorbidal absorbida pelpel 55%% ambamb elsels

ingressosingressos mésmés baixosbaixos s’has’ha--

viavia mantengutmantengut constantconstant* Dades sobre el total d’ingressos en percentatges

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’AEAT

viavia mantengutmantengut constantconstant..



6. DISTRIBUCIÓ:

45,0 LaLa societatsocietat haha incubatincubat altresaltres

40,0

42,5 formesformes dede desigualtatdesigualtat ::

DesigualtatDesigualtat formativaformativa::40 8%
37,5

oo DesigualtatDesigualtat formativaformativa::

arranarran dede l’augmentl’augment delsdels

índexsíndexs d’abandonamentd’abandonament

40,8%

38,9%

32,5

35,0
índexsíndexs d abandonamentd abandonament

escolarescolar aa lala secundàriasecundària..

30,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

* Dades en percentatges

Font: Ministeri d’Educació

6. DISTRIBUCIÓ:

80,0

2010
72,1% oo DesigualtatDesigualtat laborallaboral:: arranarran

60,0

70,0 2010

2001

gg

dede lala majormajor incidènciaincidència dede

l’aturl’atur entreentre elsels trebatreba--

40,0

50,0

35,8%
lladorslladors mésmés jovesjoves ii menysmenys

qualificatsqualificats..

20,0

30,0

13,6%
18,6%22,4%

0,0

10,0

16-19 anys 20-24 anys 25-54 anys 55 anys i més

3,4%5,3%8,6%

* Dades de la taxa d’atur en percentatges

Font: Encuesta de población activa, INE

6. DISTRIBUCIÓ:

25,0 oo DesigualtatDesigualtat laborallaboral:: arranarran

20,0

2010

2001

17 1%
19,6%

gg

dede lala majormajor incidènciaincidència dede

l’aturl’atur entreentre elsels trebatreba--

15,0

17,1%
lladorslladors mésmés jovesjoves ii menysmenys

qualificatsqualificats..

5 0

10,0

6,8%
6 5%7,5%

0,0

5,0

2,0%

6,5%

Baixa Mitjana Alta

* Dades de la taxa d’atur registrat en percentatges

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’INE i de l’INEM

6. DISTRIBUCIÓ

Salari mitjà = 13,6 €/hora oo DesigualtatDesigualtat salarialsalarial::

Menors de 25 anys Baixa categoria
determinatsdeterminats col·lectiuscol·lectius

percebenperceben unauna retribucióretribució

significativamentsignificativament inferiorinferior aa

lala mitjanamitjana..

64,1% 77,5%

* Dades sobre el salari mitjà referides a l’any 2009

Font: elaboració pròpia d’acord amb dades de l’INE



6. DISTRIBUCIÓ:
18

17,3% TotTot plegatplegat haha accentuataccentuat lala

16

17 vulnerabilitatvulnerabilitat dede deterdeter--

minatsminats col·lectiuscol·lectius comcom

15

15,2%
indicaindica l’augmentl’augment dede lala

poblaciópoblació queque eses trobatroba sotasota

ll lli dlli d dd ll bb

14

elel llindarllindar dede lala pobresapobresa..

13
2004 2009

* Dades de la població sota el llindar de la pobresa en percentatges. Aquesta taxa
fa referència a la població que percep anualment una renda inferior al 60% de
la mitjana.

Font: Encuesta de condiciones de vida, INE

2011 2020
Segona dècada del segle XXI

2011

COMENÇA UNA NOVA DÈCADA!! COMENÇA UNA NOVA DÈCADA!!
Agilitar el comptador de creixement

+
Sanejar els desequilibris de la recessió

+

Atur

Endeutament privat

2011

p

Dèficit públic
2011 ...

TRANSFORMACIÓ ESTRUCTURALTRANSFORMACIÓ ESTRUCTURAL

TRANSFORMACIÓ!!!!
DIMENSIONS 

Reptes
DIMENSIONS 

ESTRUCTURALS DEL 
CREIXEMENT

10 10



TRANSFORMACIÓ!!!!
Reptes

Assumir les noves regles del joc

proposades per la GLOBALITZACIÓ
1

TRANSFORMACIÓ!!!!
O

OR

Reptes O

D
R D

d
r o

Reconstruir el poliedre macroeconòmic

determinant de les FLUCTUACIONS ELSdeterminant de les FLUCTUACIONS, ELS

CICLES I EL CREIXEMENT

2

CICLES I EL CREIXEMENT

TRANSFORMACIÓ!!!!
Reptes

Anar a la cerca de noves palanques de

valor per a l’ESPECIALITZACIÓ TURÍSTICA
3

TRANSFORMACIÓ!!!!
Reptes

Aprofitar els recursos disponibles per

l COMPETITIVITAT t é dassegurar la COMPETITIVITAT a través de

l’impuls de la PRODUCTIVITAT

4

l impuls de la PRODUCTIVITAT



TRANSFORMACIÓ!!!!
Reptes

Apostar per la qualitat de vida a través

d l f t d l INFRAESTRUCTURES idel foment de les INFRAESTRUCTURES i

l’accés als SERVEIS PÚBLICS de qualitat

5

l accés als SERVEIS PÚBLICS de qualitat

TRANSFORMACIÓ!!!!
!Reptes !

Perseguir la rendibilitat social que deriva de

traspassar la frontera tecnològica a través deltraspassar la frontera tecnològica a través del

foment de la INNOVACIÓ i el PROGRÉS TÈCNIC

6

foment de la INNOVACIÓ i el PROGRÉS TÈCNIC

TRANSFORMACIÓ!!!!
Reptes

Encaixar el trencaclosques entre

MEDI AMBIENT, POBLACIÓ I CREIXEMENT
7

TRANSFORMACIÓ!!!!
Reptes

Revisar l’arquitectura de l’estat de benestar

des de l’ESTABILITAT, l’EQUITAT i l’EFICIÈNCIA
8



TRANSFORMACIÓ!!!!
Reptes

Situar les EMPRESES a l’avantguarda del 

procés de transformació
9

TRANSFORMACIÓ!!!!
Reptes

Ampliar la visió, qüestionar els patrons 

vigents: FER UNA MIRADA ENDAVANT
10


