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LA TEMPORADA TURÍSTICA CREIX I DINAMITZA L’ECONOMIA D’ABRIL A OCTUBRE

De l’1,5 milions de turistes arribats el 2017, el 39,2% ho va fer fora dels mesos d’estiu, dos punts més que l’any pas-
sat, el que posa de manifest l’efectiu allargament de la temporada turística. 

Per mercats, els més dinàmics han estat un any més el britànic, que representa el 38,4% del total, i el francès. A 
tenir en compte també el bon comportament dels països nòrdics i Suïssa.

La confiança empresarial ha crescut un 3,4% en un any i ha superat en el tercer trimestre la mitjana balear. Només 
un 8,9% dels empresaris menorquins ha qualificat la temporada de “desfavorable”.

El mercat laboral també ha exhibit major dinamisme aquest any, amb una variació anual d’un 4,5% més d’afiliats en 
el tercer trimestre i un 13,3% menys d’aturats.

Maó, 17 de novembre de 2017
Enguany, la temporada turística ha mantingut el to positiu dels dos anys anteriors. Tots els indicadors han registrat 
bones xifres. N’avancem alguns:
•	 Les arribades han tornat a marcar un màxim històric amb el trànsit d’1.519.257 passatgers entre els mesos d’abril 

i octubre (+9%), si bé s’ha produït un major creixement fora de la temporada alta (+14,7%); 
•	 L’afluència de turistes estrangers també ha mantingut un ritme ascendent i s’ha situat en 926.193 (+10,9% i 

60,1% del total d’arribades);
•	 La creació d’empreses ha crescut un 5,2% i la confiança empresarial ha sumat d’un any per l’altre 3,4 punts, 

superant la mitjana balear (143,9 a Menorca i 140,8 a Balears);
•	 El 65,2% dels hotels ha registrat un major nombre de reserves, el 82,6% ha facturat més i el 76,2% ha millorat la 

rendibilitat; 
•	 El mercat laboral ha experimentat un marcat dinamisme durant tota la temporada, amb un 4,5% més d’afiliats i 

un 13,3% menys d’aturats.

La suma de totes aquestes xifres dibuixa un panorama encoratjador ja que constata que la rendibilitat econòmica 
comença a transformar-se de nou, després d’uns anys de preocupants desajusts, en rendibilitat social. 

La temporada és més llarga
La temporada turística ha deixat un reguer de xifres de tipologia diversa, si bé entre totes en destaca una especialment: 
l’índex d’estacionalitat. En només un any, Menorca ha aconseguit reduir en 2 punts aquest indicador, passant del 62,8% 
del 2016 al 60,8% del 2017, el que vol dir que enguany el 39,2% dels turistes ha arribat fora dels mesos de temporada 
alta (juny, juliol i agost), una xifra que l’any passat es va situar en el 37,2% i que el 2012 no superava el 35%. I això, mal-
grat la fallida de Monarch i la conseqüent pèrdua de seients (l’any passat va transportar 7.720 passatgers a l’octubre).

En termes absoluts, dels 1.519.257 turistes arribats a Menorca al llarg de la temporada (+9% respecte del 2016), 
594.845 ho han fet en els mesos d’abril, maig, setembre i octubre (+14,7%). Especialment destacables han estat els 
increments de l’abril (+40,15%) i l’octubre (+11%, sense la capacitat de Monarch).
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GRÀFIC 1 -  COMPARATIVA ARRIBADES PER ANYS
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+ 9 %
al 2017 respecte 2016

+ 19,1 %
al 2017 respecte 2015

OCTUBRE
100.464
90.518
77.441

TOTAL VISITANTS 2017 - 1.519.257 
TOTAL VISITANTS 2016 - 1.393.783 
TOTAL VISITANTS 2015 - 1.275.672
Període comptabilitzat: d’abril a octubre de 2017 · Font: AENA

GRÀFIC 2 -  COMPARATIVA ARRIBADES FORA DE TEMPORADA

2016

TOTAL ARRIBADES  
1.519.257 persones

ARRIBADES EN TEMPORADA
924.412 persones · 60,8 %
FORA TEMPORADA
594.845 persones · 39,2 %

2017

TOTAL ARRIBADES  
1.393.783 persones

ARRIBADES EN TEMPORADA
875.239 persones · 62,8 %
FORA TEMPORADA
518.544 persones · 37,2 %

TOTAL ARRIBADES  
1.135.122 persones

ARRIBADES EN TEMPORADA
738.269 persones · 65 %
FORA TEMPORADA
396.853 persones · 35 %

Període comptabilitzat: d’abril a octubre de 2012, 2016, 2017 · Font: AENA
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GRÀFIC 3 -  COMPARATIVA D’ARRIBADES FORA DE TEMPORADA PER MERCATS 2017

MERCAT BRITÀNIC

TOTAL ARRIBADES 2017
582.583 persones 
ARRIBADES EN TEMPORADA
343.689 persones · 59 %
ARRIBADES FORA TEMPORADA
238.894 persones · 41 %

MERCAT ALEMANY

TOTAL ARRIBADES 2017
71.865 persones 
ARRIBADES EN TEMPORADA
39.042 persones · 54,4 %
ARRIBADES FORA TEMPORADA
32.823.894 persones · 45,6 %

MERCAT FRANCÈS

TOTAL ARRIBADES 2017
63.760 persones 
ARRIBADES EN TEMPORADA
42.789 persones · 67,10 %
ARRIBADES FORA TEMPORADA
20.971 persones · 32,9 %

Per mercats, els més desestacionalitzadors han estat l’alemany (el 45,6% ha visitat l’illa fora de temporada), el bri-
tànic (41%) i el nacional (42,5%; en aquest cas, però, s’ha de tenir en compte la mobilitat dels residents). El francès, 
que abasta de l’abril a l’octubre, demostra tenir capacitat desestacionalitzadora, i el nòrdic, que ha despuntat aquest 
any, comença a donar bones xifres (en dos anys, el trànsit de turistes nòrdics més enllà de l’estiu ha crescut 10 punts, 
passant del 24,4% del 2015 al 34,4% del 2017).

Aquests nombres posen de manifest que enguany, per primera vegada, s’ha superat la xifra rècord 
d’arribades en primavera i tardor de l’any 2000, quan es van comptabilitzar 565.829 turistes. 

L’objectiu amb què treballa la Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM) és el de mantenir el nombre 
d’arribades i consolidar una proporció entre temporada alta i mitja de 60% - 40% amb vistes a assolir, en un futur, 
una proporció òptima de 55% - 45%. Aquest nou escenari suposaria l’efectiva recuperació d’una temporada 
turística de sis-set mesos, amb el que això representaria en termes d’activitat econòmica i estabilitat laboral.

Per ajudar a fer-ho possible, des de la FFTM es dedicaran bona part dels esforços promocionals a obrir noves 
rutes i connexions aèries, a apostar per companyies regulars i low cost i a perseverar en l’avançament de l’inici de 
l’operativa, una feina que ja ha donat els seus fruits amb el mercat britànic i que ara es dirigeix al mercat alemany.

Període comptabilitzat: d’abril a octubre de 2017 · Font: AENA
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GRÀFIC 4 -  ARRIBADES PER MERCATS

l_MERCAT NACIONAL
593.064 persones · 39%

l_MERCAT BRITÀNIC
582.583 persones · 38,4%

l_MERCAT ITALIÀ
110.290 persones · 7,3%

l_MERCAT ALEMANY
71.865 persones · 4,7%

l_MERCAT FRANCÈS
63.760 persones · 4,2%

l_MERCAT NÒRDIC
31.508 persones · 2,1%

l_ALTRES MERCATS
66.187 persones · 4,4%

2017

Però, sens dubte, els mercats més dinàmics aquest any han tornat a ser el britànic i el francès. El primer pel volum 
total d’arribades (582.583 passatgers) i per l’increment experimentat en relació a l’any passat (+10,1%) i al 2015 
(+ 20,8%). I el segon, per la vitalitat mostrada en els darrers anys i la gran projecció que apunta (+ 24,2% respecte 
al 2016 i +77,2% respecte al 2015).  

Els italians mantenen la seva fidelitat a Menorca (es consoliden amb 110.290 passatgers com el tercer mercat 
emissor) amb un increment interanual d’un 7,5%, que puja al 9,4% si mirem dos anys enrere, però continuen sent 
marcadament estacionals (només un 16,3% han arribat fora de la temporada alta). 

l_MERCAT NACIONAL
558.571 persones · 40%

l_MERCAT BRITÀNIC
529.304 persones · 38%

l_MERCAT ITALIÀ
102.538 persones · 7,4%

l_MERCAT ALEMANY
75.969 persones · 5,4%

l_MERCAT FRANCÈS
51.352 persones · 3,7%

l_MERCAT NÒRDIC
20.758 persones · 1,5%

l_ALTRES MERCATS
55.466 persones · 4%

2016

l_MERCAT NACIONAL
519.054 persones · 40,7%

l_MERCAT BRITÀNIC
482.225 persones · 37,8%

l_MERCAT ITALIÀ
100.796 persones · 7,9%

l_MERCAT ALEMANY
71.884 persones · 5,6%

l_MERCAT FRANCÈS
35.985 persones · 2,8%

l_MERCAT NÒRDIC
17.914 persones · 1,4%

l_ALTRES MERCATS
47.822 persones · 3,7%

2015

Període comptabilitzat: d’abril a octubre de 2015, 2016, 2017 · Font: AENA

Cap a la diversificació de mercats 
En termes generals, tots els mercats han exhibit un considerable dinamisme. En només un any, els turistes 
estrangers han crescut un 10,9% fins als 926.193, xifra que es dispara i arriba al 22,4% si ens remuntem al 2015. 
El mercat nacional també ha tingut un bon comportament després dels anys d’atonia de la crisi i ha registrat 
increments d’un 6,4% i d’un 14,2%, respectivament.
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l_Total visitants 2017 - 593.064               l_Total visitants 2016 -558.571          l_Total visitants  2015 - 519.054   
Període comptabilitzat: d’abril a octubre 2015, 2016 i 2017. Font: AENA

GRÀFIC 5 - VISITANTS NACIONALS
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48.772
40.941 
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Menció especial mereixen els països nòrdics, que en només un any han aportat un 51,8% més de turistes fins a arri-
bar als 31.508, xifra que es dispara fins al 76% si ens remuntem al 2015. Tot i que el seu impacte sobre la indústria 
turística menorquina encara és tímid, cal valorar el seu potencial de creixement futur. També el mercat suís mostra 
interès per Menorca, amb 14.642 arribades i un increment del 18,1% respecte al 2016 i del 51,6% respecte al 2015.   

La nota negativa la posa el mercat alemany, que cau un 5,4% en un any i es queda amb les mateixes xifres que 
l’any 2015. La FFTM confia en recuperar progressivament aquest mercat amb la posada en marxa d’una iniciativa 
adreçada a obrir noves connexions aèries amb Alemanya (el primer resultat visible ha estat la programació d’una 
ruta des de Frankfurt per part de Lufthansa).

Aquesta acció forma part de l’estratègia seguida per part de la FFTM per assolir una major diversificació de fluxes 
turístics i, d’aquesta manera, reduir el risc associat a l’excessiva dependència de determinats mercats emissors.
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l_Total visitants 2017 - 582.583             l_Total visitants 2016 - 529.304                l_Total visitants  2015 - 482.225
Període comptabilitzat: d’abril a octubre 2015, 2016 i 2017. Font: AENA

GRÀFIC 6 - VISITANTS BRITÀNICS
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l_Total visitants 2017 - 110.290                l_Total visitants 2016 - 102.538                l_Total visitants  2015 - 100.796 
Període comptabilitzat: d’abril a octubre 2015, 2016 i 2017. Font: AENA

GRÀFIC  7 - VISITANTS ITALIANS
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l_Total visitants 2017 - 63.760                l_Total visitants 2016 - 51.352           l_Total visitants  2015 - 35.985  
Període comptabilitzat: d’abril a octubre 2015, 2016 i 2017. Font: AENA

GRÀFIC 9 - VISITANTS FRANCESOS

ABRIL
3.561
2.931 
1.851

MAIG
7.995
6.712 
6.228

JUNY
9.810
7.808 
5.621

JULIOL
17.345
15.239 
8.876

AGOST
15.634
11.922 
8.197

SETEMBRE
8.290
5.776 
4.604

OCTUBRE
1.1125
964 
608

l_Total visitants 2017 - 71.865                 l_Total visitants 2015 - 75.969                l_Total visitants  2015 - 71.885  
Període comptabilitzat: d’abril a octubre 2015, 2016 i 2017. Font: AENA

GRÀFIC 8 - VISITANTS ALEMANYS
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Més rendibilitat hotelera
Segons les dades fetes públiques per l’Associació Hotelera de Menorca (ASHOME) a principi de novembre, la temporada 
2017 ha estat positiva per als seus associats en termes de rendibilitat, facturació i reserves. 

l 65,2 %   l 21,7 %   l 13,1 % l 82,6 %   l 13,1 %   l 4,3 %

FACTURACIÓRESERVES

l  76,2%   l 19 %   l 4,8 %

RENDIBILITAT

l_Augmenta respecte l’any anterior         l_Es mantè (iguala) respecte l’any anterior          l_Perd respecte l’any anterior
Període comptabilitzat: temporada turística 2017· Font: ASHOME

GRÀFIC 10 - PRINCIPALS RESULTATS HOTELERS

Creix la confiança empresarial
Les grans xifres de poc servirien si no tinguessin la seva translació en el teixit empresarial. L’Índex de Confiança Empresarial 
Armonitzat (ICEA)* publicat a l’octubre confirma aquest reflex i posa de manifest que la temporada 2017 ha estat positiva 
per a les empreses de Menorca. És més, l’ICEA sobre la situació del tercer trimestre mostra un millor comportament a 
Menorca (143,9) que a Balears (140,8), amb una diferència interanual d’un +3,4%.

Pel que fa a les dades sobre l’evolució de la marxa dels negocis, Menorca també ha registrat dades positives. Així, només un 
8,9% dels empresaris enquestats considera que la temporada ha estat desfavorable, un punt menys que a Balears (9,8%) 
i sis punts menys que a Espanya (15,9%). Aquesta percepció ha estat notablement inferior al sector serveis, on només un 
8,2% dels comerços i un 5,3% de les empreses de transport i hosteleria ha donat una puntuació negativa.

Un altre indicador que dóna compte de la fortalesa de la confiança empresarial és el que fa referència a la creació d’em-
preses. En el tercer trimestre d’aquest any hi havia censades a Menorca 3.717 empreses, de les quals 2.859 corresponien 
al sector turístic, és a dir, un 77%. Això representa un creixement d’un 5,2% i d’un 6% respecte al mateix període del 2016 i 
del 2015, quan hi havia censades a l’illa 3.534 i 3.504 empreses, respectivament. 

140,8
Illes Balears

143,9
Menorca

ÍNDEX DE CONFIANÇA 
EMPRESARIAL HARMONITZAT
Període consultat: 3T 2017. Font: IBESTAT

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/


BALANÇ TEMPORADA
FFTM 2017

FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA · Camí des Castell, 28 · 07702 Maó · Tel 971 368 678 9

Període comptabilitzat: d’abril a setembre 2015, 2016 i 2017· Font: IBESTAT

GRÀFIC 11 - OCUPACIÓ HOTELERA

2017

73,2%

2015

69,5%

2016

71,6%

Així, de l’abril a l’octubre un 76,2% dels allotjaments hotelers de l’illa ha incrementat la seva rendibilitat respecte al 2016, 
un 19% l’ha mantinguda i només un 4,8% l’ha davallada. En consonància amb aquestes dades, el 82,6% ha assegurat haver 
millorat el volum de facturació i el 65,2% haver registrat un millor comportament pel que fa al nombre de reserves.

Altres indicadors sobre l’oferta hotelera, com ara el grau d’ocupació dels allotjaments o la tarifa mitjana també mostren 
un bon comportament en els darrers anys. Així, segons les dades publicades per l’IBESTAT, el grau d’ocupació de la planta 
hotelera al llarg d’aquesta temporada ha estat del 73,2%, 1,6 punts més que el 2016 (71,6%) i 3,7 més que el 2015 (69,5%). 

El preu mig, tot i haver baixat en relació al 2016 (ha passat de 88,4 euros a 84,8 euros), ha pujat sensiblement si ens re-
muntem dos anys enrere, quan es va quedar en 76,7 euros. En aquest cas, les dades, extretes de l’IBESTAT, abasten d’abril 
a setembre (la xifra d’octubre encara no ha estat actualitzada).

Pel que fa a la despesa turística global, no només a l’hotelera, les darreres xifres que es disposen corresponen 
a l’exercici 2016, quan es van comptabilitzar a Menorca 1.264 milions d’euros (+12,7% respecte al 2015) i una 
despesa mitjana diària de 109 euros (+1,9%).*

Per contra, l’estada mitjana és l’únic indicador que registra una tendència negativa en els darrers exercicis, passant de 6,1 
dies l’any 2016 a 5,9 aquest any, una caiguda que també afecta a les destinacions competidores. La raó cal cercar-la en 
les noves formes de consum. I és que d’un temps ençà volar arreu del món és molt més fàcil i barat que fa uns anys, el que 
motiva que els viatgers optin per més d’una destinació per distribuir les seves vacances.  

Mercat laboral dinàmic
Entre els indicadors més fiables per calibrar la marxa de la temporada turística hi ha els que fan referència al 
mercat laboral, ja que són el reflex social de les grans xifres econòmiques. I aquest any, han estat sensiblement 
positius. Amb les dades publicades per l’IBESTAT a la mà, es pot afirmar que el mercat laboral ha registrat un 
marcat dinamisme durant tota la temporada.

Pel que fa a l’afiliació, de l’abril al setembre (encara no s’han incorporat els nombres del mes d’octubre) hi ha ha-
gut una mitjana de 35.643 afiliats a la seguretat social en tots els règims, el que representa un 4,5% més que l’any 
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passat i un 9% més que fa dos anys, quan es van comptabilitzar de mitjana 34.120 i 32.692, respectivament. Cal 
tenir en compte, que el 80% dels afiliats corresponen al sector serveis.

D’altra banda, el nombre de persones desocupades també ha estat considerablement inferior al registrat en 
exercicis anteriors. Així, del mes d’abril al mes d’octubre hi ha hagut una mitjana de 3.134 persones aturades, un 
13,3% menys que l’any passat i un 26,6% menys que l’any 2015, quan es van registrar de mitjana 3.615 i 4.270, 
respectivament.

Tot i que no tenim una xifra territorialitzada, val a dir que la taxa d’atur a Balears se situava a finals del tercer 
trimestre en el 9,25% i la taxa d’activitat* en el 67,35%, xifres que a Espanya se situaven en el 16,38% i en el 
58,92%, respectivament.

Això no obstant, cal apuntar algunes mancances que s’han d’afrontar per millorar la salut del mercat laboral a les 
Illes Balears i també a Menorca: la temporalitat i la precarietat. Així, al marge de les polítiques d’acció directa que 
s’han de continuar aplicant per oxigenar i dignificar el mercat de treball, des de la FFTM es continuarà fent una 
feina perseverant per aconseguir reduir l’estacionalitat, diversificar el pes dels mercats, propiciar l’augment i distri-
bució de la despesa i millorar la satisfacció i fidelitat dels visitants per, en darrer terme, reforçar l’activitat econò-
mica local i afavorir la cohesió social.

PERSONES ATURADES
-13,3 % vs 2016
-26,6 % vs 2015

PERSONES AFILIADES
+4,5 % vs 2016
+9 % vs 2015

ANOTACIONS

Les dades que han servit per elaborar aquest balanç han estat extretes de l’Institut Balear d’Estadística, l’Institut Na-
cional d’Estadística, AENA, l’Observatori del Turisme de les Illes Balears, l’Observatori del Treball de les Illes Balears i 
l’Associació Hotelera de Menorca.

No s’ha considerat convenient introduir xifres relatives a passatgers per via marítima, ni trànsit regular ni creuers, perquè 
no es disposa d’informació actualitzada (les darreres dades corresponen al mes d’agost de 2017).

A dia d’avui no es disposa d’una informació actualitzada sobre la despesa turística per illes. La darrera xifra territorialit-
zada es va publicar a l’Anuari del Turisme de les Illes Balears 2016.

L’Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat és un indicador que extreu trimestralment l’INE a partir d’enquestes a 
empresaris. Per conèixer la metodologia que fan servir, cliqueu aquí

La taxa d’activitat mesura el nivell d’ocupació d’un territori. La lectura que s’extreu és, en aquest cas, que el 67,35%  de 
persones tenen feina o l’estan cercant de manera activa.

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
http://www.ine.es/metodologia/t37/t3730199.pdf

