Presentació de la publicació Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la
societat de les Illes Balears 2020
La memòria d’enguany es caracteritza per l’impacte que ha provocat la COVID-19 a
les Balears
Funcions
Una de les funcions informadores del CES és l’elaboració de la memòria
socioeconòmica anual, prevista en la llei que posà en funcionament el CES.
Algunes dades més rellevants recollides a la memòria
Pel que fa al panorama econòmic, les Illes han estat la Comunitat més afectada de
l’Estat. El VAB ha retrocedit un 20,7 %, el turisme cau un 81 % i la despesa turística
un 83,9 %. A Menorca, el VAB ha caigut de manera molt similar a l’arxipèlag, un
20,7%. L’illa de Menorca presenta la menor taxa de variació acumulativa del VAB de
les Balears entre els anys 2004 i 2018.
Gràcies al turisme nacional, la caiguda del turisme a Menorca ha estat la més baixa
de les illes, un 70,7%, tot i que mostra la caiguda més intensa del turisme estranger,
un 89,1%. S’ha produït un transvasament dels allotjaments de mercat, com hotels,
cap als de no mercat, com habitatges en propietat, que l’any 2020 han representat
un 36%.
Les afiliacions a la seguretat social han retrocedit un 8,7%, la mateixa xifra que el
conjunt de les illes, que experimenten la caiguda més forta de totes les comunitats
autònomes.
Pel que fa a la protecció social, a Menorca les persones usuàries dels serveis socials
comunitaris bàsics han augmentat un 300%, havent sigut ateses el 22,4% de les
dones i el 15,2% dels homes residents a l’illa.
Novetats qualitatives de la memòria
S’ha introduït una perspectiva transversal de gènere en el conjunt de la publicació
així com un subapartat mediambiental diferenciat. S’ha facilitat l’accessibilitat a les
dades en format full de càlcul per permetre’n descarregar-les i treballar amb elles.
S’ha inclòs un requadre sobre bones pràctiques de governança en les
administracions públiques de les Illes Balears. Així mateix, hi ha requadres
específics sobre aspectes sectorials produïts per la pandèmia: el de salut, serveis
socials i vulnerabilitat social. En conjunt, cada apartat dona una informació
destacable sobre els aspectes en els quals ha afectat la pandèmia.
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