Butlletí de conjuntura econòmica

MENORCA
1T trimestre 2016

El butlletí
• Informació transparent per a una ciutadania informada.
• Informació freqüent(mensual), sistemàtica (calendari de publicacions) i
independent (informació vs opinió)
• Informació global.
• Un esforç compartit des de l’austeritat de recursos.
• Etapa 2.0:
–
–
–
–
–

Actualització mensual.
Dades crues per a fer interpretació pròpia.
Valoració trimestral.
Servei de subscripció.
Incorporació de nous indicadors (en aquest cas, hem incorporat els indicadors
d’hipoteques i residus voluminosos)
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|: Comparativa amb les Illes Balears

Valoració del Cercle
Volem ressenyar, primer de tot, la incorporació de dos nous indicadors en aquest nou butlletí trimestral: els de
generació de residus voluminosos (com indicador indirecte de consum i inversió a les llars) i també, l’import i
nombre d’hipoteques (inversió immobiliària).
Un esforç per millorar la base d’informació sobre la que jutjar el nivell de consum i inversió a l’economia local
de Menorca, un repte (junt amb la consolidació del mercat de treball) que hem vingut descrivint els darrers
butlletins de conjuntura.
El consum mostra senyals contradictòries, que ens indiquen la feblesa en la seva recuperació. La demanda
elèctrica, el transport de mercaderies i l’IPC (Balear) mostren encara un ajust en el consum que en conjunt
poden interpretar-se com una demanda interna feble.
En l’altre extrem trobam indicadors de consum com la demanda de combustible (particular o lligada a la
producció) o el volum de residus voluminosos que mostren que Menorca està creixent en termes de consum,
això sí, en les mateixes taxes que Balears o Espanya.
Possiblement la variable més encoratjadora (i que anticipa creixements en trimestres futurs) és la inversió. Les
matriculacions de vehicles mostren una evolució positiva i equiparable a les de Balears o Espanya, cosa que
resulta relativament més positiva si ens fixam en els vehicles comercials. Més encara si ens fixam en el nombre
de projectes visats, que a Menorca mostren una clara tendència positiva en un entorn (Balear) de tendència
contrària. Aquesta és una tendència que clarament acompanya a les noves hipoteques (no als re-finançaments)
on l'import mitjà de les de Menorca dur cinc trimestres de variació interanual positiva.

Valoració del Cercle
Els arguments anteriorment exposats expressen un clima positiu d’inversió a Menorca, on l’Índex de Confiança
Empresarial (ICE) mostra un optimisme relativament superior al del nostre entorn. D’aquesta manera, podem
interpretar una recuperació de la confiança en les possibilitats de la nostra illa, segurament molt vinculades a
l’optimisme turístic.
Sigui com sigui, la conseqüència és que duim ja dos trimestres consecutius creant noves empreses per sobre
d’un 2% interanual. Encara molt enfora del nivell d’oferta empresarial anterior a la crisi, però amb una
tendència ja positiva de dos trimestres.
La temporada turística i les seves expectatives marquen segurament aquests resultats. Tant els registres
d’entrada i sortida de passatgers (amb l’excepció del Port de Maó que clama per una estratègia de
dinamització) com l’ocupació hotelera i estada mitjana mostren valors positius en un trimestre poc turístic.
L’optimisme amb que arrenca el 2T en quant a expectatives de contractació en temporada alta s’hauran de
veure traduïdes en una major despesa mitjana per turista o en un eixamplament de la temporada alta fora dels
mesos de juliol i agost.
Mentrestant, el mercat laboral continua la senda positiva d’altres trimestres de 2015, generant noves
contractacions en un context d’inici de temporada turística marcadament optimista i amb una Setmana Santa
al mes de març. Malauradament tant el nivell d’atur (evoluciona bé però lentament) i la temporalitat dels nous
contractes rebaixen les expectatives de consum o inversió derivades de les rendes del treball.
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