
 
RESUM TROBADA SR. MIQUEL PUIG 

Autor del llibre “La sortida del laberint” 
 
El Cercle d’Economia de Menorca va rebre el passat divendres, 24 d’octubre, la visita 
del Doctor en Economia, Miquel Puig i Raposo, autor del llibre “La sortida del 
Laberint” amb qui va mantenir un dinar al Club Nàutic de Ciutadella. La vintena llarga 
de socis que va prendre part de la trobada va poder escoltar els arguments que es 
troben recollits al llibre del Dr. Puig on demostra que Balears, malgrat ser una de les 
comunitats autònomes que més llocs de treball genera, és la que registra pitjors xifres 
d’atur. En aquest sentit, el que podria semblar una solució davant la vertiginosa taxa 
d’atur que té el nostre país com és el fet de generar llocs de feina, no serveix per tal 
que aquest disminueixi. És més, comunitats com el País Basc, que no son tan 
generadores de nous llocs de feina, aconsegueixen tenir una mitjana inferior. La raó 
que explica aquest fet, segons va argumentar Puig és que s’estan creant llocs de 
treball de baixa qualitat i al mateix temps, son poc remunerats. “Aquest no pot ser el 
model a seguir perquè s’ha demostrat en més d’una ocasió que la formula no funciona. 
L’exemple de països com Àustria o Suïssa, on un cambrer està cobrant més de 2000 
euros ens hauria de fer veure que invertir poc en la nostra ma d’obra no ens porta a un 
bon resultat” va exposar.  
 
Puig també va fer esment a Menorca i la seva renda per càpita, que és molt millor que 
la d’Eivissa. “Sembla que el model Eivissa sigui millor però si mirem el PIB per càpita, 
no el PIB general, veurem que Menorca està per sobre” va fer notar. De totes 
maneres, Menorca necessita cercar un model propi i cal generar un consens perquè el 
turisme no pot ser un tipus d’empresa que permeti anar per lliure sinó que el que 
estigui fent el nostre veí, ens afecta de ple a nosaltres.  
 
Miquel Puig va oferir també un anàlisis de la situació econòmica del nostre país i del 
seu teixit productiu, afirmant que no creu que entrem en recessió. “El més preocupant 
d’Espanya no es el seu deute (100 per cent del  PIB) sinó el seu dèficit perquè això vol 
dir que cada any, s’ha de demanar diners als bancs per pagar-nos la despesa. La culpa, 
però del que ens passa és nostra i de ningú més. No podem esperar que Alemanya ens 
vingui a resoldre els problemes si no som capaços d’assumir-los, entendre’ls i 
combatre’ls. Al nostre país falta claredat d’idees, falta un model a seguir” va afegir.  
 
La independència de Catalunya 
 
Preguntat per la qüestió catalana, va manifestar que ell no havia pensat mai que 
s’arribaria a un punt de no retorn com l’actual però que la societat catalana, arriba 
asfixiada després de molts anys d’ofec i manca d’inversions, produint-se un divorci 
complicat de resoldre.  
 



Des del punt de vista econòmic va defensar que no hi havia cap economista seriós que 
pogués posar en dubte la viabilitat de Catalunya, fonamentat per tres raons. En primer 
lloc, perquè la balança comercial era positiva en el sentit que Catalunya era capaç de 
vendre més a l’exterior del que compra. En segon lloc, perquè els impostos que 
actualment s’estaven pagant eren capaços de cobrir les necessitats de la seva població 
i en tercer lloc, perquè era un país amb un model productiu fort i divers. 
 
 
 
 


