
 

 
 

 
 
ELS PRESSUPOSTS DE LA CONSOLIDACIÓ DE LA 
RECUPERACIÓ 
 
Els pressuposts de la CAIB per a l’exercici de 2014 són la constatació clara de 
que les coses van a millor, de que els comptes públics, poc a poc, s’estan 
normalitzant i que les polítiques d’austeritat i de rigor pressupostari ja 
comencen a donar fruits positius.  
 
Les dades confirmen que ara els proveïdors cobren amb certa normalitat, que 
el Govern es finança en millors condicions, que s’estan incrementant les 
partides d’inversió productiva, que s’estan creant llocs de feina i s’està 
reactivant l’economia de forma ben notòria. 
 
Així i tot, els pressuposts de 2014 estan condicionants per dues qüestions que 
el perjudiquen notablement. Per una banda, la Llei de finançament de les 
comunitats autònomes i, per altra banda, el pagament del deute, ambdues 
qüestions, herència enverinada del Pacte de Progrés. 
 
Ja és conegut que la Llei 22/2009 de 18 de desembre de finançament de les 
comunitats autònomes és una llei que perjudica enormement a les Illes Balears. 
Som dels que més aportam i som, en canvi, dels que menys rebem. La llei de 
finançament és poc transparent, no preserva el principis d’equitat ni d’ordinalitat 
i no s’adapta als cicles econòmics, donat que s’aplica amb dos anys de retard. 
Aquestes circumstàncies tenen la seva translació als pressuposts de 2014 en 
forma d’una davallada de les aportacions de l’Estat de 41,9 milions d’euros.  

L’altra qüestió que llastra els pressuposts de 2014 és la devolució del deute. 
Dins l’exercici de 2014 haurem de pagar 974,26 milions d’euros entre 
amortitzacions i interessos, un import que inclou els 200 milions corresponents 
a la devolució dels bons patriòtics contractats al 2011 pel president Antich. 
Bona part dels venciments de deute de 2014 són fruit de préstecs contractats 
durant el Pacte de Progrés. És per això que resulta increïble escoltar com 
aquells que ens van endeutar fins a les celles, ara proposin no pagar els 
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préstecs que ells mateixos van signar. Tot un exemple d’irresponsabilitat i de 
política ‘antisistema’ de la que fan gala els partits de l’oposició dia sí i dia 
també. 

Un aspecte molt important i que convé destacar és que per l’any 2014 es 
pagaran 261,61 milions en interessos del deute, el que suposa una reducció de 
43,24 milions respecte al 2013, un 14,18% menys. Mentre que a l’any 2010 i 
2011 el Govern ja no es podia finançar perquè els bancs li havien tancat les 
aixetes, ara fruit d’una bona gestió econòmica, el Govern genera confiança i  ja 
es pot finançar amb normalitat i a un tipus d’interès cada vegada més baix. Tot 
un canvi de tendència que només és explicable com a resultat d’haver posat 
ordre als comptes públics i al rigor pressupostari que s’està aplicant.      

També s’ha de tenir molt en compte que, a pesar de les restriccions que encara 
sotmeten als comptes públics, el 80% de les despeses no financeres d’aquests 
pressuposts es dediquen a partides socials. A Sanitat s’hi destinaran 1.194 
milions, un 2,35% més; a Educació 798 milions, un 2,29% més i a Benestar 
social 138 milions, un 7,2% més. De fet, la partida de Benestar social, amb 138 
milions d’euros, suposa un increment de 18 milions en comparació al darrer 
pressupost del Pacte de Progrés al 2010, un 15% més. Una dada molt 
reveladora que posa en evidència com aquells que s’autoproclamen en els 
defensors de les polítiques en favor de les persones i d’afavorir als més 
necessitats, dedicaven molts menys recursos als serveis socials que l’actual 
Govern, amb una particularitat, que a l’any 2010 les disponibilitats 
pressupostàries eren moltíssim majors que les actuals. 
 
Aquests pressuposts suposen, per tant, un punt d’inflexió, una millora 
substancial tant de les partides socials, com de les inversions productives, i tot 
això sense la necessitat d’haver de pujar impostos. Les reformes dutes a terme, 
imprescindibles per salvar del naufragi a la comunitat autònoma, estan donant 
els resultats esperats. I el que és més important, l’iniciativa privada està donant 
símptomes clars de recuperació. L’atur porta 12 mesos consecutius davallant i 
fa sis mesos que s’està creant ocupació neta. Avui hi ha unes 8.000 persones 
més fent feina respecte a l’any passat.  
 
L’any 2014 serà l’any on podrem consolidar la recuperació que ja hem iniciat i 
serà la demostració més palpable de que les polítiques de control de la 
despesa, de no gastar més del que s’ingressa, d’ajustar-se als objectius de 
dèficit, són les úniques polítiques possibles i les que donen els millors resultats. 
 


