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El segon trimestre del 2013 destaca pels creixements en l’activitat registrats 
per les economies d’Alemanya, França i Portugal, dins de la zona euro, i del 
Regne Unit, en el marc de la Unió Europea. Aquest canvi de tendència tindrà 
uns efectes positius sobre l’economia de l’àrea, però encara no s’ha traduït en 
augments de la producció local.

Per a Espanya i Catalunya els resultats han estat millors del que s’esperava, tot 
i que la variació del PIB continua sent negativa i ja fa vuit trimestres que ens 
trobem en recessió. La temporada turística ens situa en un marc més positiu 
per a l’economia de la zona, malgrat que els problemes estructurals continuen: 
la falta de crèdit i les dificultats en l’ocupació són elements que no serveixen 
per impulsar la demanda interna, la caiguda de la qual és la principal dificultat 
per no créixer. 

Per al segon trimestre de l’exercici, l’activitat econòmica de la zona ha anat 
millor que el primer, però en dades interanuals (que permeten polir els efectes 
de l’estacionalitat) la situació no millora. L’ocupació ha disminuït, l’atur ha 
augmentat i el ritme de destrucció del teixit productiu no es deté: disminueix 
en pràcticament totes les comarques el nombre d’empreses, l’ocupació i 
també l’inici de noves edificacions. 

Els indicadors més rellevants de l’àrea no mostren una evolució positiva ni unes 
bones perspectives. La fotografia actual no deixa de ser, en dades interanuals, 
molt poc optimista: disminució del 5,61% de l’ocupació, descens del 3,37% 
d’afiliats a la Seguretat Social i augment de l’atur en 4,5 punts. Des de l’any 
2010 les deu comarques de la demarcació de Tarragona han perdut un 10% de 
les empreses de més de cinc treballadors. 

Segon trimestre del 2013
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El nombre d’ocupats ha augmentat en prop 
de deu mil persones en relació amb el primer 
trimestre de l’any, xifra que representa una 
variació del 3,25%. La gran estacionalitat en el 
mercat laboral de l’àrea ha estat la causa d’aquest 
increment. Cal assenyalar que aquest augment 
de l’ocupació intertrimestral a la zona ha estat 
molt superior al conjunt català i espanyol, que 
han experimentat unes variacions del 0,42% i del 
0,90% respectivament. Això indica la importància 
del turisme estival a la zona.

En dades interanuals els resultats no són 
tan positius, ja que el nombre de persones 
ocupades disminueix en un 5,61%, mentre 
que al conjunt català ho ha fet en un 4,57% i a 
l’espanyol en un 3,64%. El descens d’ocupació i 
activitat és més acusat a l’àrea que al conjunt de 
les altres zones. Els sectors d’activitat han perdut 
ocupació en dades interanuals, principalment 
els serveis (-4.43%, deu mil persones menys), la 
indústria (-8,18%, cinc mil menys) i la construcció 
(-12,78%), per bé que l’agricultura incrementa en 
un 1,42%. 

La dinàmica d’aquesta pèrdua d’ocupació ens 
porta, cada cop més, a una terciarització de 
l’economia. En efecte, la indústria va perdent 
pes relatiu en el total del nombre d’ocupats, 
des de l’any 2011, mentre que la construcció 
continua a la baixa amb 27.300 persones 
ocupades i representant un 8,86% del total de 
l’ocupació de l’àrea. Els serveis, amb 215.900 
persones, absorbeixen el 70,10% de l’ocupació 
total. L’agricultura es manté amb una ocupació al 
voltant de les catorze mil persones i menys del 
cinc per cent del total.

En el gràfic següent, que permet veure l’evolució 
de l’ocupació amb perspectiva de més de quatre 
anys, es pot observar l’important augment del 
segon trimestre de l’exercici, tant en valor absolut 
com relatiu. Per contra, cal considerar la caiguda 
continuada de la variació interanual trimestral 
des del segon trimestre de 2011 en els indicadors 
d’ocupació a la zona.

1. OCUPACIÓ

Els ocupats. 2n trimestre (en milers)

TOTAL 2010 2011 2012 2013
Nombre 340,80 344,90 326,30 308,00

Variació -4,48 1,20 -5,39 -5,61

Agricultura Indúsria Construcció Serveis
Milers      

2010 16,40 53,20 39,30 232,00

2011 18,20 64,10 32,10 230,60

2012 14,10 55,00 31,30 225,90

2013 14,30 50,50 27,30 215,90

Sig. Sectorial %

2010 4,81 15,61 11,53 68,08

2011 5,28 18,59 9,31 66,86

2012 4,32 16,86 9,59 69,23

2013 4,64 16,40 8,86 70,10

Var. interanual %

2009-10 -4,09 -7,96 -16,74 -1,15

2010-11 10,98 20,49 -18,32 -0,60

2011-12 -22,53 -14,20 -2,49 -2,04

2012-13 1,42 -8,18 -12,78 -4,43

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA
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Ens podem apropar a la valoració comarcal de 
la dinàmica de l’ocupació a l’àrea a partir de les 
dades d’afiliats a la Seguretat Social, per sectors 
d’activitat i en dades interanuals, que permet 
obtenir una visió de la variació de l’ocupació 
per àrees més específiques. En el quadre 
podem observar que les dades del conjunt 
de l’economia són negatives per a totes les 
comarques. Per sectors s’observa que ha estat 
important la davallada en la indústria, amb 
fortes caigudes al Montsià, la Ribera d’Ebre i el 
Tarragonès, que fa que el descens per al conjunt 
de la província sigui d’un 5,56%, superior al 4,34% 
del sector industrial a Catalunya. La caiguda és 
notòria en totes les comarques, amb l’excepció 
de l’Alt Camp.

La construcció disminueix a tot arreu, en 
especial a la Conca, el Montsià i la Ribera, 
amb un descens global per al conjunt de l’àrea 
d’un 14,39%, superior al -12,60% del total català; 
l’agricultura també baixa en el seu nombre 
d’afiliats a la Seguretat Social en pràcticament 
totes les comarques, principalment a les del 
Camp de Tarragona, i també cau més que al 
conjunt català. Els serveis són l’activitat que 
experimenta una disminució més moderada, 
encara que cau en totes les comarques amb 
l’excepció de la Conca; aquesta caiguda 
moderada, però, ens indica que l’ocupació per al 
segon semestre no ha experimentat cap millora 
en dades interanuals. La variació de les xifres 
globals per a l’àrea són més negatives que al 
conjunt català, on ha disminuït el nombre d’afiliats 
a la Seguretat Social en un 2,48%, mentre que al 
Camp ho ha fet en un -3,01%, a les comarques 
de l’Ebre en un -5,01% i al conjunt de l’àrea en 
un -3,37%. 

L’estructura de l’ocupació de l’àrea s’està 
demostrant molt feble. Un factor que contribueix 
a la feblesa de l’estructura d’ocupació és el pes 
que han tingut els autònoms en la disminució 
d’afiliació interanual. En el gràfic es pot observar 
la importància dels autònoms a la Terra Alta, el 
Priorat i la Ribera; gairebé totes les comarques, 
excepte el Tarragonès, superen el vint per cent 
del total d’afiliacions, i l’Alt Camp i el Baix 
Camp, on hi ha més estructura empresarial, hi 
són a tocar. La incidència de la menor afiliació 
d’autònoms i els seus efectes sobre el total s’ha 
manifestat a l’Alt Camp, el Montsià, el Priorat i la 
Terra Alta en dades interanuals. Per al conjunt de 
les comarques de l’àrea, el pes que representen 
els autònoms en el total d’afiliats a la Seguretat 
Social és del 20,21%, mentre que al conjunt català 
significa un 18,50%, i expliquen un 10,95% del 
descens a Catalunya i un 9,85% a les comarques 
de l’Ebre i del Camp.

L’ocupació comarcal.  
Dades de la Seguretat Social

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social

Agricultura Indúsria Construcció Serveis Total
   Alt Camp -6,02      0,31     -10,77     -2,85     -2,42     

   Baix Camp -5,35     -3,75     -10,51     -1,50     -2,62     

   Baix Penedès 5,53     -4,47     -12,11     -0,97     -2,45     

   Conca de Barberà -2,30     -5,50     -16,40      2,89     -2,89     

   Priorat -3,95     -6,46     -17,31     -0,09     - 4,15     

   Tarragonès -10,95     -8,54     -16,09     -1,52     -3,39     

 Camp de Tarragona -4,85     -5,15     -13,74     -1,45     -3,01     

   Baix Ebre -1,44     -6,30     -14,35     -3,53     -4,92     

   Montsià -1,57     -10,82     -19,36     -0,98     -4,89     

   Ribera d'Ebre -3,42     -9,75     -19,54     -1,87     -5,64     

   Terra Alta -3,86     -6,92     -13,95     -2,14     -5,14     

 Terres de l'Ebre -2,33     -8,71     -16,59     -2,44     -5,01     

 Província de 
Tarragona -3,49     -5,86     -14,39     -1,60     -3,37     

 CATALUNYA -1,77     -4,34     -12,60     -1,26     -2,48     

Variació interanual 2n TRIMESTRE 2013 (nombre d’afiliats)
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En dades interanuals, entre juny del 2012 i juny 
del 2013 la taxa d’atur ha augmentat més de cinc 
punts a la zona i s’ha situat més de tres punts per 
sobre de la del conjunt de Catalunya i mig punt de 
la de l’Estat espanyol. En dades intertrimestrals 
l’atur ha disminuït en vuit mil persones entre 
el primer i segon trimestre de l’exercici de 
2013, xifra que representa una disminució de 
la taxa d’atur en més de dos punts. Aquesta 
millora respon a l’efecte de l’estacionalitat en 
l’ocupació; però la preocupació fonamental és 
que la situació en dades interanuals no millora: al 
contrari, la taxa ha augmentat més de cinc punts 
en un any, mentre que a Catalunya ho ha fet en 
dos punts i a l’Estat espanyol en u seixanta.

En el mercat de treball de l’àrea, en un any l’atur 
ha augmentat en unes vint-i-cinc mil persones, 
de les quals prop de vint-i-tres mil corresponen a 
aturats de llarga durada o persones que cerquen la 
primera ocupació. Fa massa anys que es registren 
elevades taxes d’atur i d’exclusió de molts 
col·lectius del mercat de treball. En una situació 
econòmica en recessió, amb moltes dificultats 
per trobar ocupació, l’efecte immediat és un 
descontrol en el nombre de persones aturades i 
la concentració d’aquests en els de llarga durada.

La taxa sectorial sense considerar aquest col·lectiu 
és molt inferior, ja que ateny el 13,50%, amb un 
9,50% a la indústria i un 12,60 als serveis, mentre 
que els aturats de llarga durada i els que cerquen 
la primera feina representen el 57,67% del conjunt 
d’aquests, quan l’any anterior significaven un 
47,71%. En comparació interanual, el principal 
increment sectorial de l’atur el trobem en els 
serveis, que han augmentat en set mil persones, 
mentre que a la construcció ho ha fet en unes sis-
centes i a la indústria i agricultura ha disminuït 
en termes absoluts. En percentatge, a més de la 
significació d’aquest gran col·lectiu de persones 
amb atur de llarga durada o que cerquen la primera 
ocupació, els serveis incrementen pes en el 
nombre relatiu d’aturats, mentre que l’agricultura, 
la indústria i la construcció el disminueixen.

En el gràfic es pot observar l’augment de l’atur 
a la zona des de principis de 2010, amb un 
creixement continuat en nombre absolut i com 
a variació interanual. En l’apreciació de variació 
intertrimestral, podem observar les caigudes el 
segon trimestre de l’any des de 2011, fenomen 
que confronta amb l’estacionalitat de la creació 
d’ocupació. Tot i aquestes variacions relatives, el 
gràfic indica les dificultats per crear llocs de treball 
i disminuir l’atur a la zona.

2. L’ATUR

Taxa d’atur. Segon trimestre  2013

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA

Tarragona Catalunya Espanya

2009 16,00 15,88 17,92

2010 18,29 18,25 19,72

2011 18,41 18,06 21,27

2012 21,53 21,95 24,63

2013 26,91 23,85 26,26

TOTAL Agricultura Indúsria Construcció Serveis
Llarga  
durada

1ª ocupació

Milers

2010 76,30 4.- 5,90 10,90 22,10 33,30

2011 77,80 1,20 6,30 8,90 25,20 36,10

2012 89,50 7,40 5,30          5.- 24,10 42,70

2013 113,40 6,10 5,20 5,60 31,10 65,40

Taxa d’atur TOTAL
2010 18,29 19,61 9,98 21,71 8,70 11,20

2011 18,41 6,18 8,94 21,70 9,81 9,86

2012 21,52 34,42 8,79 13,77 9,64 12,54

2013 26,90 29,90 9,30 17,00 12,60 13,50

Distribució TOTAL
2010 100 5,24 7,73 14,29 28,96 43,64

2011 100 1,54 8,10 11,44 32,39 46,40

2012 100 8,27 5,92 5,59 26,93 47,71

2013 100 5,38 4,59 4,94 27,43 57,67

Els aturats. Anàlisi sectorial. Segon trimestre  2013

Variació de l’atur
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L’indicador de preus del mes de juny, que equival 
al segon trimestre de l’exercici, ens indica una 
moderació en la variació dels preus en dades 
interanuals per a les comarques de Tarragona 
en relació amb el conjunt català i espanyol, on 
l’indicador és superior, tot i la seva moderació. 
Pel que fa a l’índex acumulat des de 2011, la 
variació de preus per a la zona també ha estat 
inferior que per al conjunt català i espanyol. La 
moderació de l’àrea s’assenyala en tots els grups 
d’activitat, excepte en hotels, cafès i restaurants, 
on la variació ha estat superior.

En el període, els grups que han experimentat 
un major augment en base interanual han 
estat la medicina i l’ensenyament. Al juny 
encara no s’han absorbit en dades interanuals 
els forts increments de juliol de l’any anterior. 
Aquest increment és seguit pel de begudes 
alcohòliques, i es mostra relativament molt 
elevat, i més en comparació a l’índex general, 
el d’aliments i begudes no alcohòliques, grup 
que té una demanda més inelàstica. Precisament 
per això el seu augment és preocupant, pels 
seus efectes sobre la renda disponible. També 
destaquen per l’augment superior a l’índex 
general els altres béns i serveis, encara que a 
l’àrea ho fa menys que a la resta de zones. Els 
altres grups augmenten molt poc, com és el cas 
del vestit i calçat, esbarjo i cultura, i una mica 
més els de transports i hotels, cafès i restauració, 
que assenyalen una major vivesa alcista a la zona 
que en altres àrees. Disminueixen l’habitatge i 
parament de la llar, així com comunicacions.

Des de finals de 2012 s’observa una moderació 
en la variació interanual dels preus al consum, 
amb una caiguda important a mesura que avança 
l’exercici, la qual cosa ens porta a trobar-nos des 
del mes d’abril en taxes interanuals inferiors al 
dos per cent. Les perspectives és que continuï 
aquesta moderació en els preus al consum d’aquí 
a final d’any, ja que no hi ha previstos nous ajustos 
impositius generals i la demanda interna no té la 
força suficient per generar un increment d’aquest 
indicador.

3. L’ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC)

 L’índex de preus al consum. Juny 2013

Variació dels preus a Tarragona(IPC)

Font: INE

 Base 2011 Tarragona Catalunya Espanya
Índex general 103,927 105,039 104,239

Aliments i begudes no 
alcohòliques

105,37 106,095 105,777

Begudes alcohòliques i 
tabac

110,703 111,254 111,292

Vestit i calçat 104,142 106,78 105,919

Habitatge 104,574 105,743 104,922

Parament de la llar 101,213 103,968 102,555

Medicina 113,399 113,14 110,85

Transports 103,44 104,152 104,379

Comunicacions 92,878 92,849 92,919

Esbarjo i cultura 99,999 102,389 101,364

Ensenyament 114,632 117,642 112,707

Hotels, cafès i restaurants 103,929 102,726 101,645

Altres béns i serveis 104,513 105,483 104,519

Variacions interanuals % 
Índex general 3,3 3,7 3,7

Aliments i begudes no 
alcohòliques

4,0 4,5 4,3

Begudes alcohòliques i 
tabac

0,1 0,2 0,1

Vestit i calçat -0,5 1,3 0,4

Habitatge -0,3 2,3 1,4

Parament de la llar 14,3 16,2 13,5

Medicina 1,2 1,0 1,7

Transports -4,0 -4,1 -4,0

Comunicacions 0,8 2,4 1,6

Esbarjo i cultura 12,3 14,5 10,4

Ensenyament 12,5 14,5 10,4

Hotels, cafès i restaurants 1,7 1,0 0,7

Altres béns i serveis 2,3 3,4 2,7
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En el conjunt de la demarcació de Tarragona 
la construcció de nous habitatges és nul·la. El 
sector de la construcció continua en davallada, en 
un escenari de crisi on no s’inicien nous habitatges 
per les dificultats creditícies i la caiguda de la 
demanda. El 2012 va ser pitjor que l’any anterior 
i aquest que l’altre, i així successivament fins 
al 2008. El primer trimestre de 2013 continua 
amb aquesta tendència a la baixa en termes 
interanuals, com es pot observar al quadre.

La disminució a l’àrea ha estat superior a la del 
conjunt de Catalunya, principalment per la forta 
disminució al Camp de Tarragona, mentre que a 
les Terres de l’Ebre la situació sembla que s’ha 
estabilitzat a la baixa i es frena la caiguda; les 
xifres, però, són tan febles que no s’observen unes 
expectatives de canvi, sinó petites oscil·lacions 
que determinen, en aquesta tendència a la baixa, 
algunes oportunitats per iniciar alguna nova 
promoció (això també ha succeït al Tarragonès 
el primer i l’últim trimestre de 2012). Sembla 
assenyalar-se de manera clara la pèrdua de pes 
del sector a la zona en relació amb el conjunt 
català, i no es preveu a mitjà termini que revifi la 
dinàmica que es va generar a l’entorn d’aquesta 
activitat.

El gràfic ens indica la variació dels habitatges 
iniciats en diferents àrees, des de l’any 2009; 
s’hi pot observar com la disminució de l’activitat 
ha afectat d’una manera molt significativa les 
Terres de l’Ebre, amb variacions negatives de 
manera contínua. La situació no és més positiva 
a la resta d’àrees analitzades al gràfic, però el 
comportament sí que s’observa més oscil·lant i 
no en una disminució continuada.

4. L’HABITATGE

Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir dels visats dels col·legis d’aparelladors de 
Catalunya.

 2009 2010 2011 2012     2013 Variació

 Total Total Total Total IT IIT IIIT IVT IT 1T2013
1T2012

Alt Camp 69 30 27 16 7 3 4 2 3 -57,14

Baix Camp 292 210 196 211 33 30 59 89 15 -54,55

Baix  
Penedès

216 207 119 86 39 11 4 32 6 -84,62

Conca de  
Barberà

12 16 70 7 1 3 2 1 5 400,00

Priorat 7 15 2 7 1 4 1 1 - -100,00

Tarragonès 665 766 163 574 245 7 4 318 63 -74,29

Camp de 
Tarragona

1.261 1.244 577 901 326 58 74 443 92 -71,78

Baix Ebre 278 84 48 44 16 10 9 9 17 6,25

Montsià 332 190 132 36 12 7 10 7 12 0,00

Ribera 
d'Ebre

84 59 12 13 3 5 1 4 2 -33,33

Terra Alta 15 16 13 6 1 3 2  - -100,00

Terres de 
l'Ebre

709 349 205 99 32 25 22 20 31 -3,13

Província 
de  
Tarragona

1.970 1.593 782 1.000 358 83 96 463 123 -65,64

Catalunya 12.358 13.523 7.898 5.311 1.587 1.406 1.046 1.272 992 -37,49

Prov 
Tarragona/
Catalunya

15,94 11,78 9,90 18,82 22,56 5,90 9,18 36,40 12,40

Variació interanual habitatges iniciats
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Des del 2010 l’estructura empresarial de la 
zona s’ha ressentit de la crítica situació per la 
qual passa l’economia del país. L’exportació 
ha estat una vàlvula d’escapament davant la 
manca de demanda interior i les dificultats 
creditícies en què es troben la majoria de les 
empreses, que els resta finançament i n’afecta 
la solvència a mitjà termini. En aquest marc, 
l’activitat empresarial s’ha ressentit i ha portat 
que hi hagi 722 empreses (de més de cinc 
treballadors) menys el 2013 que el 2010. Entre les 
empreses que s’han perdut destaquen les de cinc 
a cinquanta treballadors, que tenen més dificultat 
d’ampliar mercats i buscar alternatives al mercat 
interior. Aquest fenomen s’ha donat tant a la zona 
com al conjunt català.

La variació acumulada al llarg del període 2010-
2013 mostra una major disminució relativa de les 
empreses més petites pràcticament a totes les 
àrees, encara que el tancament d’algunes de 51-
250 treballadors ha estat devastador en algunes 
comarques de l’interior, com el Priorat, la Terra 
Alta i en menor mesura la Conca de Barberà. El 
descens anual de les comarques de Tarragona 
ha estat superior que al conjunt de Catalunya en 
les empreses que van de 6 a 250 treballadors. 
Per contra, la reordenació i fins i tot alguna 
nova creació empresarial en les de més de 250 
treballadors fa que aquest segment empresarial 
tingui un creixement al Baix Camp, al Montsià i 
principalment al Tarragonès. Això determina que 
la dinàmica del conjunt sigui positiva, fenomen 
contrari al que succeeix al conjunt català.

L’esforç exportador juga cada vegada un paper 
més important, però la dificultat de moltes 
petites i mitjanes empreses per accedir a aquests 
mercats porta a una manca d’expectatives 
positives i genera una dinàmica empresarial de 
reordenació de l’oferta a la baixa.

5. L’ACTIVITAT EMPRESARIAL

Comptes de cotització a la Seguretat Social.  
Variació del període 2010-2013 (segon trimestre) 

Variació anual acumulativa 
%

Variació absoluta entre 2013 
i 2010

TREBALLADORS De 6 
a 50 

De 51 
a 250 

251 i 
més 

TOTAL De 6 
a 50 

De 51 
a 250 

251 i 
més 

TOTAL

Alt Camp -3,93 3,57 0,00 -2,57 -38 3 0 -35

Baix Camp -2,95 -3,91 4,26 -2,53 -109 -16 2 -123

Baix Penedès -3,96 -1,96 0,00 -3,11 -58 -3 0 -61

Canca de 
Barberà

-4,57 -5,90 0,00 -2,89 -19 -2 0 -21

Priorat -8,94 -12,64 0,00 -3,42 -12 -1 0 -13

Tarragonès -3,73 -2,74 7,87 -1,92 -225 -25 12 -238

Camp de 
Tarragona

-3,63 -2,75 5,95 -2,37 -461 -44 14 -491

Baix Ebre -6,64 1,87 -9,14 -2,81 -98 2 -2 -98

Montsià -7,46 -8,67 14,47 -3,99 -88 -5 1 -92

Ribera d'Ebre -7,41 -3,85 0,00 -2,26 -26 -1 -1 -28

Terra Alta -5,90 -20,63 0,00 -2,87 -12 -1 0 -13

Terres de l'Ebre -6,98 -2,55 -6,47 -3,20 -224 -5 -2 -231

Província de 
Tarragona

-4,30 -2,73 4,50 -2,55 -685 -49 12 -722

Catalunya -3,60 -2,72 -1,19 -2,22 -5.911 -457 -34 -6.402
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En els primers mesos de l’exercici el comerç 
exterior de la zona ha continuat augmentant 
el volum de les exportacions i ha disminuït 
en una manera significativa el total importat. 
Les dades de tot el 2012 ens indiquen una 
disminució en els ritmes de variació interanual 
de les exportacions i importacions, ja que 
mentre el creixement de les vendes va ser 
d’un 6,06% en relació amb l’any anterior, per 
al 2011 ho va fer en un 12,46%. La dinàmica de 
les importacions també ha estat de moderar el 
creixement, ja que d’un creixement del 8,75% 
l’any 2011 s’ha passat a un 4,60% per al 2012 i a 
una disminució del 14,05% per als primers cinc 
mesos de 2013 en dades interanuals.

És important considerar en l’anàlisi de l’actual 
conjuntura que el ritme de les exportacions 
és menys alegre que en períodes anteriors, 
tot i el seu creixement. Per als primers cinc 
mesos de l’exercici, el poc augment relatiu en 
dades interanuals té a veure amb dos factors. 
El primer són els problemes de l’economia 
europea el primer trimestre de l’exercici, amb 
un creixement negatiu que s’ha remuntat al 
segon trimestre. Això fa pensar que les xifres 
milloraran, ja que per a aquest període les 
exportacions de la zona a Alemanya en dades 
interanuals han disminuït en un 1,77%, a França 
en un 3,97%, a Itàlia en un 19,20% i a Holanda 
en un 2,56%; aquestes xifres no s’han vist 
compensades pels augments d’altres grans 
països compradors com el Regne Unit, que ha 
augmentat les importacions de Tarragona en un 
13,56%, i Portugal, en un 3,58%. El segon factor 
és que les vendes a l’exterior han diversificat 
les opcions fora de la zona euro, la qual cosa 
fa que, malgrat els augments espectaculars, la 
dependència d’aquestes amb els països de la 
Unió Monetària en condicioni el creixement. 
Cal confiar i esperar que la represa econòmica 
del segon trimestre a la Unió i a la zona euro 
continuï beneficiant les exportacions de l’àrea 
i mantingui l’augment en països de fora de la 
zona euro, ja que aquesta activitat és essencial 
en l’activitat productiva de la zona.

6. EL COMERÇ EXTERIOR

Les exportacions i les importacions de Tarragona (milers d’euros)

Font: elaboració pròpia a partir de DGA

 Any 2012 Any 2013

 Exportació Importació Exportació Importació

Gener   640.694     906.386     567.808       991.830 

Febrer   582.919    1.041.298     670.027       770.557 

Març   674.528    1.118.097     582.052       849.970 

Abril   525.776    1.082.538     594.490       876.283 

Maig   603.886    1.067.046     672.630       993.908 

Juny   534.979     848.582   

Juliol   635.774     893.807   

Agost   569.784    1.033.917   

Setembre   666.670    1.163.491   

Octubre   747.053    1.142.730   

Novembre   621.167     804.375   

Desembre   624.000     774.488   

TOTAL 7.427.230 11.876.755    3.087.007      4.482.548 

    

Variació interanual

     

 Exportació Importació Exportació Importació

Gener 10,21 -12,68 -11,38 9,43

Febrer 11,07 37,39 14,94 -26,00

Març 20,37 21,00 -13,71 -23,98

Abril -7,56 10,54 13,07 -19,05

Maig -10,03 -3,21 11,38 -6,85

Juny -11,80 -16,38   

Juliol -11,67 -0,93   

Agost -0,08 -1,45   

Setembre 11,45 9,18   

Octubre 22,16 51,82   

Novembre -0,08 -16,70   

Desembre 22,84 3,21   

TOTAL 3,99 4,84 1,96 -14,05
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Respecte al conjunt català i espanyol, la variació 
de les exportacions fins al maig de 2013 ens 
indica que l’activitat en el conjunt de l’Estat 
espanyol té uns ritmes de variació superiors 
dels que ha tingut al conjunt català, que han 
estat inferiors a Tarragona. Pel que fa a les 
importacions, es pot observar de les xifres del 
quadre com el descens ha estat per tot arreu, 
encara que en el conjunt de Tarragona ha estat 
més important que a les altres zones.

La significació de l’increment de les 
exportacions des del 2007 queda palesa en 
el gràfic següent. L’augment ha estat molt 
important des de la caiguda de 2009, i aquest 
moment se situa un quaranta per cent pel 
damunt de les xifres d’aleshores i un trenta 
per cent de les de 2008: l’esforç exportador ha 
estat important per a tot arreu, però sobretot 
a Tarragona.

Variació acumulada exportacions 

 Exportació Importació

Tarragona 

Variació 2012-13.  
Acumulat maig

1,96 -14,05

Catalunya

Variació 2012-13.  
Acumulat maig

1,32 -7,1

Espanya

Variació 2012-13.  
Acumulat maig

7,43 -3,23

Tarragona/Catalunya 

Any 2012 12,61 17,57

2013 fins a maig 10,53 16,25

Font: elaboració pròpia a partir de DGA
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