
      om és habitual cada any per aquestes
dates, volem analitzar la confiança dels
ciutadans a les illes. Enguany, aquesta
investigació ens servirà per comprovar si
hi ha coincidència entre els missatges de
recuperació econòmica  i la percepció dels
ciutadans de les illes, així com un cert
estancament de la nostra activitat turístca.

La metodologia emprada és similar a la
que s'aplica al denominat índex de
confiança del consumidor. Per una part
analitzam i valoram l'opinió dels/les
ciutadans/es en referència de la situació
present i futura de l'economia en el conjunt
de les nostres illes i de cada una d'elles
per separat. Interessa la percepció actual,
envers l'any pròxim i a mitjà termini.

D'altra banda consideram bàsic a la
percepció ciutadana en referència a la
seva economia domèstica. Aquesta dada
pot ser significativa tenint en compte que
una millora de l'economia general no té
el perquè de representar una millora de
l'economia domèstica..

Finalment donem un cop d'ull a la
percepció dels ciutadans respecte dels
comportaments del mercat laboral.
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LA CONFIANÇA NO ACABA D'ARRANCAR
ELS CONSUMIDORS A BALEARS (XXIV)

DADES TÈCNIQUES: Mostra: 400 entrevistes. Error màxim: +-5,5%. Nivell de confiança: 95,5%. Treball de camp: Setembre 2019

    al com es pot comprovar a la taula
adjunta, a partir del 2015, any en el
qual "oficialment" la crisi es dóna per
superada, l'índex de confiança dels
ciutadans millora sensiblement (encara
que sigui negatiu): passa d'un -20,2 a
un -4,3.

Aquesta tendència es manté, encara
que al ralentí els següents anys, fins
a arribar al present 2019 fins a assolir
un -2,5. Però si analitzem amb atenció
aquest canvi de tendència, podem
concloure que la confiança no acaba
d'arrancar.

En el moment de fer el treball de camp
s'havien fet públiques les darreres
dades de l'atur registrat a final del mes
d'agost. Les persones aturades han
augmentat, encara que de manera
lleu, respecte del mateix mes de l'any
passat, encara que hagin augmentat
els afiliats a la Seguretat Social.
Aquesta aparent contradicció es pot
explicar a partir de l'increment
progressiu de la població de les
nostres illes. Més gent fent feina, però
també més gent aturada.

De l'anàlisi d'aquests ímputs es poden

extreure diverses conclusions. La
economia mundial i europea estan
inmerses  en  un  p rocés  de
desacceleració. A més de la paràlisi
de les nostres administracions a causa
de les noves eleccions. Sense oblidar
que la nostra activitat turística, tal com
està plantejada, no té capacitat de
crear més ocupació, i la que crea és
temporal i de baixa qualitat.

És una realitat que la massa salarial
ha crescut en base, principalment, als
convenis de turisme i comerç, però en
qualsevol cas el salari nominal a les
Illes Balears corresponent al segon
trimestre d'aquest any (1.623€ bruts
mensuals) és inferior a la mitjana
espanyola.

Tots aquests factors influeixen en una
percepció de dificultat a l'economia
domèstica i en un mercat laboral
inestable.

En conseqüència és lògic que el nivell
de confiança entre els ciutadans de
les nostres illes es trobi, d'alguna
manera, bloquejat, tenint en compte
els seus tres elements: economia
balear, economia domèstica i mercat
laboral.
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INCERTESA EN L'ECONOMIA
Es posa de manifest una desconfiança en el nostre model econòmic, fonamentalment el turístic, més enllà
de l'empitjorament d'aquesta temporada alta, provocada pel renaixement de les destinacions alternatives.

ACTUAL DURANT 2020

Font: Baròmetres Gadeso. Setembre 2019

Millor Igual PitjorBona Regular Dolenta NS

MALLORCA A PARTIR DE 2021

Millor Igual Pitjor NS

15% 73% 12% 10% 44% 39%7% 10% 26% 4% 60%

El nivell de confiança actual, encara que positiu, està
estabilitzat en el conjunt de Balears. El més significatiu és
el percentatge de gent que considera que l'economia actual
ha anat regular (73%).

Com podem comprovar a les taules adjuntes, els índexs
de confiança han disminuït respecte de la temporada
turística anterior. Menorca és la que presenta una confiança
més baixa (+2), seguida de Mallorca (+3). Per la seva
banda les Pitiüses són les que es mostren més confiades,
primer Formentera (+12) i després Eivissa (+10).

Respecte a les perspectives de l'any vinent, el més
recalcable és que en el conjunt de les illes el 45% considera
que anirà igual, la qual cosa no té per què significar una
dada positiva. Quant al llarg termini, a partir del 2021, el
nivell d'incertesa és del 60%.

Una vegada més cal insistir en l'estancament econòmic
del nostre model porductiu. Els beneficis empresarials,
encara que hagin pogut disminuir són positius. En canvi,
els beneficis socials continuen estancats (salaris, estabilitat
laboral i qualitat de l'ocupació).

MENORCAACTUAL DURANT 2019

Millor Igual PitjorBona Regular Dolenta NS

A PARTIR DE 2020

Millor Igual Pitjor NS

14% 74% 12% 8% 38% 45%9% 8% 24% 4% 64%

FORMENTERAACTUAL DURANT 2019
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19% 74% 7% 14% 49% 32%5% 12% 25% 3% 60%

ACTUAL DURANT 2019

Millor Igual PitjorBona Regular Dolenta NS

EIVISSA A PARTIR DE 2020

Millor Igual Pitjor NS

18% 74% 8% 13% 48% 34%5% 12% 25% 5% 58%
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Actual Durant 2020 A mitjà termini
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VALORACIÓ DE L'ECONOMIA DOMÈSTICA ACTUAL
TAULA 7
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A la taula número 8 es concreten uns ítems significatius
de les dificultats presents a l'economia domèstica. La
mitjana dels índexs de famílies que tenen dificultats per
arribar a final de mes en el període 2016-2019 ha millorat,
tot i que les xifres actuals són inacceptables. L'any 2017
es produí un important descens en el percentatge de llars
amb aquesta problemàtica (32%), una xifra que es manté
estable en els dos anys següents fins a assolir el 30% el
2019. Aquests índexs es corresponen amb les dades
donades per l'informe AROPE 2018.

Es manté estable el nombre de persones que afirmen que
viuen dels seus sous (56%). Cosa que contrasta amb el
49% enregistrat  el 2016. Millora certa que segueix deixant
dades preocupants a la situació microeconòmica familiar

que afecta, no només als sectors en risc d'exclusió, sinó
que també a les classes mitjanes.

Finalment, es manté inalterada respecte de l'any passat,
 l'escassa minoria de la població que té una certa capacitat
d'estalvi (el percentatge s'ha incrementat només en dos
punts en relació a la mitjana obtinguda en les investigacions
dels anys anteriors).

Aquesta situació dolenta de l'economia domèstica té molt
a veure amb la realitat d'uns salaris baixos així com d'una
gran precarietat laboral. Aquests dos ítems són greus
perquè frenen el consum interior que, com destaquen  tots
els economistes és l'autèntic motor de la millora real de
l'economia.
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SITUACIÓ ECONÒMICA DE LES LLARSTAULA 8

17%

Com es pot veure a la taula número 7, respecte del 2018
la situació es manté "estable". El nombre de ciutadans
que opina que la situació actual està estancada (68%),
és a dir, estan en una situació similar a l'any anterior.
Només el 15% considera que la situació actual és bona.
Mentre que el 17% considera que és negativa. El futur,
a curt i mitjà termini es veu amb força dubtes.

Per comprendre aquests resultats, que poden semblar
contradictoris, cal veure la situació econòmica de les llars.
Continua sent preocupant que encara avui, gairebé un

terç de la població manifesten dificultats per arribar a
final de mes, mentre que un 56% viuen exclusivament
del sou i només el 14% té capacitat d'estalvi com a garantia
davant futures inseguretats.

Malgrat la millora dels salaris a sectors claus, a partir del
conveni d'hoteleria, aquestes dades continuen sent
preocupants i tenen a veure amb uns salaris que es
mantenen baixos, per sota de la mitjana nacional. I amb
uns contractes temporals i precaris, el que ens condueix
a una inseguretat en l 'economia  domèstica.

ESTANCAMENT DE L'ECONOMIA
DOMÈSTICA

Com es pot comprovar a les dues taules adjuntes, la percepció referent a l'economia domèstica continua
estancada i amb índexs negatius.
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CONTINUA LA INESTABILITAT LABORAL
Totes les xifres ens indiquen la creació d'ocupació a la nostra comunitat, però si analitzam més detingudament
aquestes dades, ens trobam amb uns índexs, no només de temporalitat, sinó que també de precarietat, molt
importants. Continuam instal·lats en un mercat laboral inestable que no dóna cap tipus de garantia d'una
millora real de la nostra economia.

El nombre de persones que creuen que es crearan nous
llocs de feina a Balears durant el 2020 es manté inalterat
respecte l'any anterior. La percepció continua sent negativa
com a conseqüència de la tipologia de contractes. Com
es pot veure a la taula número 10 el 88% opinen que les
ocupacions que es creen són majoritàriament temporals
i precàries. És molt significatiu que un 74% pensen que

els sous no es poden considerar dignes. Sembla que
l'augment de sous establert al conveni del sector turístic
no ha modificat, genis ni mica, la percepció de la ciutadania
illenca. Ans encara, ha augmentat el percentatge de gent
que considera que el sector turístic no té més capacitat
de crear nova ocupació (74%). La qual cosa ens porta a
la necessitat d'una real diversificació.

ILLES BALEARS FORMENTERAEIVISSAMENORCAMALLORCA

SÍ NO NO HO SÉ

ES CREARAN LLOCS DE FEINA A BALEARS DURANT L'ANY 2020?
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TAULA 9

Font: Baròmetres Gadeso. Setembre 2019

Els sous de molts de treballadors
no es poden considerar dignes

El sector turístic no pot absorbir tots
els aturats que hi ha a les illes

La precarietat laboral és característica
del mercat laboral balear

Els treballs que es creen a les illes
són majoritàriament temporals

PERCEPCIONS SOBRE EL MERCAT LABORAL ILLENC
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