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RESUM DE LA TROBADA AMB PEP IGNASI AGUILÓ,  EX-CONSELLER 
D’ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS 
 
El passat 20 d’abril, els socis del Cercle d’Economia van mantenir una trobada amb 
l’ex-Conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació del Govern de les Illes Balears entre el 
2011 i 2013, Doctor en Economia per la UIB i professor titular de l’Escola d’Economia 
Aplicada de la UIB. 
 
Va iniciar la seva exposició comentant que quan va entrar de Conseller el 2011 es va 
trobar en una època complicada de gestionar i fer front als pagaments. Van haver de 
negociar un préstec en 9 dies, amb uns bancs que també podien desaparèixer. La 
incertesa anava acompanyada de moltes altres incògnites com el Grexit, el rumb del 
Partit Popular Español o la moneda de l’euro. El conferenciant comentà que creia que 
les coses s’havien resolut de manera satisfactòria.  
 
Balears, beneficiària de formar part d’Espanya i la Unió Europea 
En primer lloc, a Balears li havia ajudat format part d’Espanya i Europa. En la situació 
en que es trobaven el més fàcil era devaluar la moneda, de manera que hagués fet 
que tot continués igual però empobrint la població. El fet d’estar a un sistema 
monetari com l’Euro, hi va haver una disciplina fiscal i es va flexibilitzar l’economia. La 
davallada d’interessos va castigar als estalviadors i Espanya necessita estalvi però 
aquest és un mal menor que ha permès guanyar temps. A més, es preveu un augment 
dels tipus. El Sr. Aguiló va defensar la reforma financera i també la laboral, la qual era 
molt complicada però necessària.  
 
El conferenciant creu en el foment de la competència perquè, tot i posar les empreses 
a una situació complicada, és bona per millorar i diversificar. Va posar l’exemple que 
no es donaven llicències comercials i que els hotels tenien una limitació de places per 
part del govern; era molt complicat obtenir una llicència per introduir millores com 
posar un ascensor. Tot això feia que el sector es quedés una mica obsolet però el fet 
de donar llicències i obrir la competència, va permetre millorar molt en el sector 
hoteler. 
 
El Sr. Aguiló continuà dient que la reforma energètica també és molt important 
perquè les despeses de les empreses s’han de controlar i la despesa energètica és 
una de les més importants. 
 
Les reformes introduïdes a Balears 
Dintre la comunitat autònoma calia introduir, doncs la competència. Tot i que a 
Balears sempre s’ha dit que cal especialitzar-se més que diversificar, pel convidat 
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l’objectiu era la desestacionalització. Per aquest motiu des del govern autonòmic es 
va intentar donar les llicències i autoritzacions per fer que les indústries i els hotels 
estiguessin a l’alçada de les necessitats del segle XXI.  
 
Respecte al treball, a Balears hi ha molt fixes discontinus, en el qual l’empresa fa la 
cridada i el treballador s’incorpora de nou. Des del govern es van incorporar 
prestacions per allargar la temporada des d’abril fins a novembre.  
 
El Sr. Aguiló comentà que per desestacionalitzar es necessita que el clima acompanyi, 
però que també pot fomentar-se un turisme de ciutat, d’interior, etc. Palma és un 
exemple del canvi. Fins aquell moment, el comerç havia donat l’esquena al turisme; hi 
havia normatives que obligaven a les botigues a tancar. Pel conferenciant va ser molt 
positiu donar flexibilitat a l’horari dels comerciants i donar llicències a terrasses i a 
hotels urbans per tal d’augmentar el turisme. L’Exconseller va enaltir l’empresariat 
balear dient que eren de primer nivell i àgil en els canvis de normatives. 
 
Reformes pendents 
El convidat del cercle va comentar que quedaven tres reformes a dur a terme: 

1. Reforma del sistema monetari. Actualment no incentiva l’estalvi. 
2. Sistema de finançament autonòmic. El gran problema del sistema de 

finançament és que no genera que els governs autonòmics permetin el 
creixement. La despesa està descentralitzada i els ingressos sempre es veuen 
com de l’Estat Central. El ministeri dóna la xifra del què es rebrà de l’estar i el 
govern autonòmic no hi té res a dir. Segons el conferenciant, falta un incentiu 
clar al progrés econòmic. Totes les comunitats autònomes han seguit a les 
polítiques de Catalunya i a vegades els interessos de les diferents comunitats 
no són els mateixos, com el Sr. Aguiló creu dels interessos de Balears. 

3. Quan hi ha decreixement econòmic, la millora implica que algú altre estigui 
molt pitjor. El sistema polític ha de fer fallida perquè no va arreglar aquest 
tema de forma clara. 

 
Reforma universitària 
El Pla Bolonya ha fet passar les carreres a 4 anys en comptes de 5, quan a Europa, el 
sistema educatiu està basat en carreres universitàries de 3 anys. A Espanya va ser a 4 
per comoditat; era més semblant al sistema que hi havia fins aleshores. El Sr. Aguiló 
comentà que era millor tenir carreres de 3 anys perquè obligava a que les matèries 
impartides havien d’estar molt ben seleccionades, havien de ser fonamentals. Al 
augmentar el temps d’estudi, fa que l’interès de les assignatures disminueixi. Per al 
conferenciant la universitat no s’ha adaptat a la societat. Va qüestionar que els rectors 
haguessin de ser catedràtics i en canvi una persona amb una carrera professional 
brillant no podia ser-ho. 
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S’ha de centralitzar l’economia? 
Una de les preguntes va anar en aquest sentit i la resposta ser que negativa, que calia 
descentralitzar-la. Segons el convidat, s’ha de descentralitzar la despesa i els 
impostos. També creu que el sistema de finançament és important, amb una 
negociació de la xifra amb el govern central. Els impostos propis equilibren les 
comunitats. 
 
Cada vegada que s’ha negociat el sistema de finançament, els impostos han 
augmentat. Creu que actualment s’està negociant bé i que es poden aconseguir 
avantatges, creu que aviat s’arribarà a una solució i que el fet que s’intenti combatre la 
insularitat a través del transport és molt positiu. 
 
Energia 
El Sr. Aguiló comentà que l’energia era un tema molt important per les empreses 
balears. Que calia més interconnexió; que això generava més economia d’escala i per 
tant, abaratir-la. Actualment les energies renovables estan sent molt eficients i per 
balears són més econòmiques que no pas les energies actuals. El conferenciant va 
afegir que les energies renovables van lligades al cotxe elèctric, i que les illes balears 
són molt adequades per l’ús d’aquests vehicles. Cal que l’energia sigui barata i 
segura. 
 
 


