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 20,5 %, el turisme cau un 81 % i la despesa turística
un 83,9 %. La facturació en l’hoteleria davalla un 70,8 %, en les activitats
administratives un 55,6 % i en el transport un 52,9 %. La mobilitat baixa un 73 %.
En el panorama laboral, els efectes han estat devastadors. Tot i que la diferència
entre la caiguda del VAB i les afiliacions mostra l’efecte social beneficiós que han
tingut els ERTO, ja que els afectats per aquests expedients, a més de cobrar qualque
tipus de prestació, continuen d’alta a la Seguretat Social. En el període abrildesembre de 2020 hi ha hagut 60.435 persones afectades pels ERTO, 27.614 homes
i 31.508 dones.
En l’àmbit social, les Illes Balears són la comunitat autònoma que més ha
augmentat la seva població en termes relatius. Les dades d’educació també ens
situen a la cua d’Espanya tot i que en els darrers anys hi ha hagut una important
millora del nivell educatiu. Pel que fa a l’habitatge, augmenta l’esforç que han de
fer les famílies per poder accedir al mercat immobiliari.
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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