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En el tercer trimestre de 2013 s’han volgut ressaltar aspectes positius en el funcionament 
de l’economia global, principalment per l’equilibri financer amb l’exterior i el canvi 
d’algunes dades en relació amb el segon trimestre de l’any, amb l’expectativa que 
la situació pot millorar en endavant. Les expectatives positives poden ajudar al 
funcionament de l’economia, però la realitat és que els desequilibris i la manca d’un 
creixement sòlid continuen sent els protagonistes de l’economia del país i de les 
comarques de Tarragona. 

L’ocupació ha disminuït en dades interanuals un 1,68%, molt menys que en anys 
anteriors, mentre que l’ocupació comarcal amb dades d’afiliació a la Seguretat Social 
ha baixat en un 2,42%, una xifra superior a la del conjunt català i menor que en exercicis 
anteriors. Aquesta disminució de l’ocupació ens porta a unes dades d’atur més altes: 
com hem ressaltat en informes anteriors, l’augment prové essencialment dels aturats de 
llarga durada, que representen un 60,68% del total dels aturats, set punts per damunt del 
que fa un any. L’indicador de preus, un cop absorbits els efectes impositius de l’exercici 
anterior i moderats el dels aliments, és un -0,3% en dades interanuals al setembre; la 
manca de demanda interna ens porta a aquesta situació d’ajustos de preus a la baixa. 

Durant aquest trimestre de l’exercici podem ressaltar les bones dades de l’activitat 
turística, motor important en l’economia de l’àrea. Els resultats han estat bons, però 
contradictoris si els valorem en detall. D’entrada, el nombre de visitants ha augmentat 
un 0,95% en relació amb la temporada anterior, i el de pernoctacions, en un 2,13%; 
s’ha allargat l’estada mitjana a l’àrea. L’hotel és l’oferta reglada preferida pels visitants, 
principalment els estrangers, i també resulta molt rellevant l’augment de l’opció 
dels càmpings; per contra, disminueix la preferència pels apartaments i, de manera 
preocupant, per les cases rurals. 

Continua l’impuls del sector exterior, encara que a un ritme menor que en períodes 
anteriors. Les importacions disminueixen i les exportacions s’han estabilitzat. En aquesta 
línia podem observar dos aspectes: el primer és l’augment del valor de la tona exportada 
els darrers anys, i el segon, la rellevància que les exportacions i importacions tenen en 
el comerç exterior de l’àrea, que representen conjuntament un noranta per cent del 
seu PIB (91,01), mentre que aquest índex d’obertura per al conjunt espanyol (45,29) i 
català (63,93) està molt per sota del que significa a l’àrea. D’aquí la significació del sector 
exterior en l’economia de la zona.

Ens trobem en un moment d’expectatives més positives que en períodes anteriors i en 
un marc positiu, donada l’obertura de l’activitat econòmica de la zona en els mercats 
exteriors, tant per al comerç de mercaderies com per al turisme. Esperem que aquests 
dos darrers pilars siguin la base per remuntar l’activitat en un futur pròxim. Però cal no 
oblidar que els desequilibris són molt forts a l’àrea, principalment en les dificultats per 
crear ocupació.
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El nombre de persones ocupades ha disminuït 
en dades interanuals a les comarques de l’àrea. 
El descens ha estat de l’1,68% en comparació 
interanual del tercer trimestre de l’exercici, 
una xifra inferior a la d’anys anteriors que ens 
continua indicant que es perden llocs de treball. 
La disminució en valor absolut dels ocupats ha 
estat de cinc mil persones en aquest període.

La caiguda de l’ocupació s’ha distribuït d’una 
manera diferenciada entre els sectors d’activitat. 
Davant la davallada general, cal assenyalar que 
el terciari ha augmentat l’ocupació en unes 
set mil persones aquest tercer trimestre, la 
qual cosa representa un increment del 3,28%.  
Però tot i la significació d’aquest sector en 
l’economia de l’àrea, l’increment en el nombre 
d’ocupats no compensa les pèrdues de llocs de 
treball en la indústria, que disminueix en prop de 
nou mil cinc centes persones (un 16,85% dels de 
l’any anterior); la construcció, que baixa en unes 
tres mil persones (en una davallada interanual del 
9,30%), i l’agricultura, amb una pèrdua d’ocupació 
d’un 4,03% en dades interanuals. 

La forta estacionalitat de l’ocupació a l’àrea i 
un bon any turístic ha portat a l’augment dels 
ocupats en serveis, però és preocupant la forta 
davallada de la indústria, que representa només 
un 14,99% del total d’ocupats a la zona. Aquest 
sector experimenta fortes oscil·lacions, fet que 
indica la importància que té l’ocupació de durada 
determinada, igual que succeeix en la construcció.  
En aquesta dinàmica de l’ocupació per sectors 
d’activitat, els serveis augmenten en gran manera 
el seu pes en el conjunt de l’ocupació de la zona 
i representen el 71,79% del total, seguits per 
la indústria (al voltant del quinze per cent), la 
construcció (amb un 8,65%) i l’agricultura (en un 
quatre i mig per cent).

La caiguda del nombre d’ocupats en una 
població estable des del 2008 ens porta a una 
disminució de la taxa d’ocupació a les comarques 
del Camp i de l’Ebre, com es pot observar al 
gràfic, i el manteniment pràcticament constant 
la taxa d’activitat ens determina un fort augment 
de l’atur. La població ocupada és cada cop 
menor; la que significava prop d’un seixanta per 
cent del total de persones entre setze i seixanta 
cinc anys de la zona l’any 2008 se situa als 
voltants del quaranta vuit per cent en l’actualitat.  
El descens de l’ocupació ha estat més superior 
que la caiguda del PIB, la qual cosa sembla que 
porti a augments de la productivitat estimada, 
però cal no oblidar que té un efecte molt negatiu 
per la descomposició del teixit productiu i social 
que representa. En definitiva, hi ha un greu 
problema de manca d’expectatives en l’ocupació 
per remuntar el vol.

1. ELS OCUPATS

Els ocupats. Tercer trimestre (en milers)

TOTAL 2010 2011 2012 2013
Nombre 349,60 339,40 320,90 315,50

Variació 0,18 -5,86 -5,45 -1,68

Agricultura Indúsria Construcció Serveis
Milers      

2010 17,20 59,40 35,50 237,60

2011 16,00 66,20 28,30 228,90

2012 14,90 56,70 30,10 219,30

2013 14,30 47,30 27,30 226,50

Sig. Sectorial %

2010 4,92 16,99 10,15 67,96

2011 4,71 19,51 8,34 67,44

2012 4,64 17,67 9,38 68,34

2013 4,53 14,99 8,65 71,79

Var. interanual %

2009-10 29,65 1,68 -23,66 -2,69

2010-11 -6,98 11,45 -20,28 -3,66

2011-12 -6,88 -14,35 6,36 -4,19

2012-13 -4,03 -16,58 -9,30 3,28

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA
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Un bon indicador per valorar l’evolució de 
l‘ocupació comarcal són les dades  dels afiliats a 
la Seguretat Social, que des de principis de 2010 
ha perdut uns vint mil afiliats: prop de dotze mil 
al Camp de Tarragona i la resta a les Terres de 
l’Ebre.

Trimestralment, i amb dades interanuals, la 
disminució ha estat constant a l’àrea, com es 
pot observar al gràfic des de principis de 2011, 
amb disminució superior a la catalana i una 
forta repercussió a les Terres de l’Ebre, ja que al 
Camp l’evolució ha estat similar a la del conjunt 
català, exceptuant la forta disminució del segon 
trimestre de 2012.

Per al tercer trimestre de 2013, en dades 
interanuals la situació continua a la baixa: en 
totes les comarques s’assenyala un descens, més 
alt a l’Ebre que al Camp i superior al conjunt de 
la província que en el total català. De l’anàlisi 
específica per sectors podem assenyalar alguns 
aspectes diferencials. En primer lloc, sols hi ha 
cinc augments interanuals: la indústria de l’Alt 
Camp i el Tarragonès, els serveis a la Conca i al 
Montsià, i l’agricultura al Baix Penedès. D’altra 
banda, al Tarragonès els serveis han disminuït més 
que a les comarques veïnes en el període estival, 
i continua el descens en la construcció, amb una 
caiguda del 14,51% a les Terres de l’Ebre (on a 
totes les comarques és superior al deu per cent), 
un percentatge que al Camp només és superat 
per la Conca i el Priorat. 

La indústria manifesta un descens inferior al 
del conjunt català, mentre que el descens dels 
serveis és superior.

 

1.1. L’ocupació comarcal

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

Font: Elaboració pròpia a partir de la Conselleria d’Empresa i Ocupació

Agricultura Indúsria Construcció Serveis Total
   Alt Camp -4,14 1,60 -11,32 -1,67 -1,27

   Baix Camp -6,27 -3,22 -6,03 -0,87 -1,71

   Baix Penedès 4,92 -4,16 -8,86 -1,81 -2,72

   Conca de Barberà -2,33 -3,23 -24,74 1,46 -3,32

   Priorat -0,70 -4,98 -14,34 -1,27 -3,47

   Tarragonès -8,44 0,80 -5,83 -2,04 -2,02

 Camp de Tarragona -4,05 -0,98 -7,53 -1,62 -2,01

   Baix Ebre -3,76 -2,55 -11,89 -3,91 -4,51

   Montsià -2,21 -7,18 -18,07 0,25 -3,20

   Ribera d'Ebre -3,22 -5,59 -13,78 -2,85 -4,86

   Terra Alta -3,54 -10,00 -17,40 -4,64 -7,13

 Terres de l'Ebre -3,18 -5,56 -14,51 -2,45 -4,28

 Província de 
Tarragona 

-3,57 -1,90 -9,12 -1,75 -2,42

 CATALUNYA -1,84 -3,38 -10,68 -1,18 -2,13

Variació interanual 3r trimestre 2013 (Número d’afiliats)

Variació interanual dels afiliats a la Seguretat Social
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En variació interanual, la taxa d’atur a la zona 
ha augmentat en un punt i mig des del tercer 
trimestre de 2012. L’augment ha estat superior 
al del conjunt català i espanyol. Aquesta taxa es 
troba ara 2,27 punts per sobre de la catalana i 
0,87 per sota de l’espanyola.

De l’anàlisi del quadre general sobre la 
distribució de l’atur a la zona, podem observar 
que en dades interanuals sols ha augmentat en 
la indústria i que en la resta de sectors productius 
ha disminuït. Això ens indica que l’augment 
important de la taxa d’atur prové de les persones 
que l’estadística qualifica d’aturats de llarga 
durada o que cerquen la primera ocupació.  
 
La taxa d’atur sectorial es mante pels voltants de 
l’onze i dotze per cent, però augmenta la de les 
persones que fa temps que estan aturades, les 
quals tenen fortes dificultats per entrar de nou 
al mercat d’ocupació sectorial. Del nombre total 
d’aturats, aquest col·lectiu representa el 60,68%, 
amb un augment de set punts en comparació 
interanual. Pel que fa a l’observació sectorial, 
podem indicar que l’agricultura manté una 
elevada taxa d’atur, del 23,12%, mentre que a la 
resta de sectors és inferior: malgrat l’increment 
del període, la indústria arriba al 12,24%, dada 
similar a la construcció, i els serveis, al 10,62 €.

2. ELS ATURATS

Taxa d’atur. Tercer trimestre 2013

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Tarragona Catalunya Espanya

2009 15,95 15,95 17,93

2010 18,10 17,40 19,80

2011 19,85 19,43 21,52

2012 23,74 22,56 25,02

2013 25,11 22,84 25,98

TOTAL Agricultura Indúsria Construcció Serveis
Llarga  
durada

1ª ocupació

Milers

2009 68,10 2,40 8,50 14,00 19,80 23,40

2010 77,40 4,60 7,00 11,20 18,10 36,50

2011 84,10 4,20 3,60 7,80 25,90 42,60

2012 99,90 6,50 5,80 5,40 28,40 53,70

2013 105,80 4,30 6,60 3,90 26,90 64,20

Taxa d’atur TOTAL

2009 15,95 16,55 12,71 24,18 7,51 11,06

2010 18,13 21,10 10,54 23,98 7,08 10,47

2011 19,86 20,79 5,16 21,61 10,16 10,87

2012 23,74 30,37 9,28 15,21 11,47 12,58

2013 25,11 23,12 12,24 12,50 10,62 11,64

Distribució TOTAL

2009 100 3,52 12,48 20,56 29,07 34,36

2010 100 5,94 9,04 14,47 23,39 47,16

2011 100 4,99 4,28 9,27 30,80 50,65

2012 100 6,51 5,81 5,41 28,43 53,75

2013 100 4,06 6,24 3,69 25,43 60,68

Els aturats. Anàlisi sectorial. Tercer trimestre 2013
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El mes de setembre ens porta un indicador 
interanual de preus negatiu, és a dir, en dades 
interanuals els preus han disminuït un 0,3%. En 
el conjunt de l’Estat ho ha fet en un 0,4, mentre 
que a Catalunya han augmentat un 0,5. Un cop 
absorbits els increments de l’IVA i altres impostos 
i taxes sobre el consum final, la moderació de 
preus s’ha accentuat com a conseqüència de la 
davallada de la demanda interna. 

Les vendes minoristes s’ajusten a una caiguda 
de demanda: tot i que milloren les rotacions 
i els ajustos de costos, no n’hi ha prou per no 
perdre demanda. Dins dels diferents grups hi 
ha desplaçaments cap a les ofertes i productes 
substitutius de menor preu.

Si observem la variació de l’índex general sobre la 
base del 2011, podem observar que la incidència 
més important es produeix a les begudes 
alcohòliques, la medicina i l’ensenyament, i 
que per sobre la mitjana trobem els aliments 
i les begudes no alcohòliques, l’habitatge, els 
transports, els hotels, cafès i restaurants i altres 
béns i serveis. Moderant la posició alcista trobem 
el vestit i calçat, les comunicacions i l’esbarjo. En 
la variació interanual de setembre hi ha petites 
variacions en aquesta línia: així, trobem que els 
sectors alcistes són les begudes alcohòliques i 
el tabac, i principalment l’ensenyament, mentre 
que tres grups tenen petites posicions alcistes: 
aliments i begudes no alcohòliques; hotels, cafès 
i restaurants, i altres béns i serveis. La resta de 
grups tenen una disminució de preus interanual, i 
destaca la davallada de medicina i comunicacions.

Al gràfic hem detallat la variació mensual i 
interanual per mesos de l’IPC a Tarragona. Pot 
observar-se que a partir de 2009, malgrat que 
ens trobàvem en període de recessió, els preus 
minoristes anaven augmentant, amb dos punts 
màxims: un l’any 2011, quan hi hagué un lleuger 
increment en el PIB i augments impositius, 
i l’altre el 2012, quan es van generalitzar els 
increments impositius. Actualment no deixa de 
ser una situació una mica anòmala que l’índex en 
valoració interanual sigui negatiu.

3. L’INDICADOR DE LA VARIACIÓ DE 

PREUS MINORISTES

L’índex de preus al consum. Setembre 2013. Base 100= 2011

Font: INE

Font: INE

 Base 2011 Tarragona Catalunya Espanya
Índex general 103,753 104,568 103,829

Aliments i begudes no alcohòliques 104,517 105,362 105,416

Begudes alcohòliques i tabac 113,608 113,846 113,766

Vestit i calçat 95,805 95,135 95,677

Habitatge 106,316 106,932 106,305

Parament de la llar 100,647 103,097 101,584

Medicina 112,722 113,050 111,021

Transports 105,449 106,059 106,245

Comunicacions 91,718 91,659 91,736

Esbarjo i cultura 100,513 103,196 101,822

Ensenyament 115,496 117,714 113,065

Hotels, cafès i restaurants 104,088 103,004 101,789

Altres béns i serveis 104,307 105,333 104,293

Variacions interanuals % 
Índex general -0,3 0,5 -0,4

Aliments i begudes no alcohòliques 1,7 2,4 1,2

Begudes alcohòliques i tabac 5,9 6 5,7

Vestit i calçat 0 0,2 -12,4

Habitatge -2,4 -0,5 -0,6

Parament de la llar -0,9 1,4 -0,6

Medicina -5,8 -4,6 0,2

Transports -2 -2 2,2

Comunicacions -5,8 -5,9 -4,8

Esbarjo i cultura -0,7 0,9 -0,3

Ensenyament 11,9 12,1 0,3

Hotels, cafès i restaurants 1,3 0,6 1

Altres béns i serveis 0,9 1,9 0,3
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En aquest exercici s’han superat fins a setembre 
els quinze milions de pernoctacions en l’oferta 
reglada del sector turístic de la Costa Daurada 
i les Terres de l’Ebre, amb més de nou milions 
de pernoctacions de no residents. L’evolució de 
l’activitat turística ha estat positiva en relació amb 
el mateix període de l’any anterior. El nombre 
de visitants ha augmentat un 0,95%, i el de 
pernoctacions, en un 2,13%. 

La demanda de tipus d’allotjament per als 
visitants s’ha modificat un xic en relació amb l’any 
anterior, en el sentit que ha disminuït en totes 
les ofertes reglades excepte en càmpings, on ha 
experimentat un fort augment fins al mes d’agost; 
en canvi, ha disminuït el nombre de viatgers en la 
resta d’ofertes, com en el cas de les cases rurals, 
que han experimentat una caiguda molt forta, ja 
que el nombre de visitants ha estat menor que el 
del mateix període de 2012 (excepte al març i al 
juliol). En el quadre i el gràfic següents podem 
observar en diferències interanuals l’efecte de la 
Setmana Santa, entre abril i març.

Les pernoctacions, per contra, han experimentat 
un increment del 2,13%, una variació que 
es registra de manera diferent en els quatre 
tipus d’oferta que analitzem. En els hotels ha 
incrementat un 1,22% i en els càmpings, un 
10,16%, mentre que en apartaments i cases rurals 
ha disminuït (un 9,37% en els apartaments i un 
26,16% en les cases rurals).

La dinàmica de la temporada ha estat diferent en 
funció de la tipologia de la demanda. Els residents 
han experimentat una disminució del 7,66% en 
relació amb el mateix període de l’any anterior, 
mentre que els no residents han augmentat en 
un 5,48%. Els residents han disminuït en tots 
els tipus d’oferta, excepte als càmpings, on han 
experimentat un lleuger augment; per la seva 
banda, els no residents han incrementat molt en 
hotels i càmpings i, per contra, han disminuït en 
apartaments i cases rurals. 

Amb relació a les pernoctacions, cal assenyalar 
que la causa principal de l’augment entre 
períodes ha estat l’increment de pernoctacions 
als càmpings i, en menor mesura, als hotels. 
Els residents han disminuït el nombre de 
pernoctacions en tots els tipus d’oferta reglada, 
exceptuant als càmpings, on han experimentat 
un fort augment, mentre que els estrangers ho 
han fet en hotels i en càmpings.

4. AVANÇ DE LA TEMPORADA 

TURÍSTICA

Variació d’indicadors turístics 2013/2012

Pernoctacions mitjanes 2013 i variació 2012

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Viatgers Hotels Càmpings Apartaments Cases 
rurals TOTAL

setembre -2,29 -5,95 -17,64 -29,22 -0,04

agost 0,59 -4,15 -1,16 -19,62 1,18

juliol -5,41 1,56 -16,42 6,57 -3,12

juny -0,43 24,88 -25,96 -13,59 2,77

maig 7,14 14,53 -4,95 -37,43 4,67

abril -30,93 -36,50 -46,72 -57,00 -38,32

març 71,9 153,79 216,48 11,5 109,53

febrer -16,03 7,52 -35,47 -11,02 -24,63

gener -11,05 3,10 -14,78 -7,13 -13,75

TOTAL -1,85 4,36 -13,31 -21,70 0,95

Pernoctacions Hotels Càmpings Apartaments Cases 
rurals TOTAL

setembre 1,28 9,08 -4,98 -27,09 3,4

agost 3,17 -1,28 -8,90 -19,79 -1,24

juliol -0,76 7,26 -7,25 -22,24 3,16

juny 1,71 36,40 -20,14 5,42 9,08

maig 8,78 31,68 -0,81 -45,21 21,84

abril -27,97 -28,21 -53,17 -70,54 -2,46

març 85,74 176,51 260,14 38,64 94,87

febrer -16,92 -6,26 -43,42 -52,75 24,3

gener -9,67 1,87 -24,32 -24,55 15,2

TOTAL 1,22 10,16 -9,37 -26,16 2,13

Dies Total Residents No residents
Hotels 4,32 2,88 5,76

Càmpings 6,51 5,39 8,56

Apartaments 6,43 4,99 7,40

Cases rurals 2,85 2,50 4,52

Total 4,96 3,70 6,39

Var. 2013/12 Total Residents No residents

Hotels 0,08 0,35 0,17

Càmpings 5,68 12,06 -2,84

Apartaments 4,55 0,81 4,96

Cases rurals -5,50 -3,47 -20,42

Total 3,77 5,71 -0,16
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La relació entre viatgers i pernoctacions ens 
assenyala l’estada mitjana del visitant, que 
podem comparar amb el que va succeir l’exercici 
anterior. El quadre indica que l’estada més llarga 
correspon als no residents en els càmpings, i 
després en apartaments i hotels; a continuació 
vénen els residents en càmpings i en apartaments, 
i finalment, els no residents en cases rurals i els 
residents, amb una estada mitjana molt baixa. 

En termes globals, l’estada dels no residents és 
molt elevada en comparació amb els residents. 
Hi ha petites oscil·lacions en les pernoctacions 
d’un exercici a un altre, però cal ressaltar que la 
dels residents ha experimentat un petit increment 
en totes les ofertes excepte en cases rurals, 
mentre que els no residents han augmentat en 
hotels i apartaments, per bé que en el global han 
experimentat una petita disminució de l’estada, 
mentre que els residents l’han incrementada. 

L’exercici consolida la importància de l’oferta 
hotelera a la zona, que estira el 68,83% del nombre 
de visitants i un 60,34% de les pernoctacions. En 
aquesta oferta hotelera destaca la importància 
dels no residents, mentre que els càmpings 
tenen un clar predomini del visitant resident 
(però amb una gens negligible demanda dels no 
residents). Els apartaments reglats perden pes en 
la demanda de l’àrea, principalment pel que fa 
als residents. Per la seva banda, les cases rurals 
tenen poca incidència en la demanda total.

En les pernoctacions, els no residents tenen 
un pes rellevant, ja que representen el 59,25% 
del total; d’aquests, un seixanta-cinc per cent 
s’orienten cap als hotels, un percentatge menys 
important cap als càmpings i una proporció 
menor cap als apartaments. Les cases rurals 
tenen poca incidència en aquest col·lectiu. Per 
als residents, la demanda majoritària s’orienta 
cap als hotels, per bé que els càmpings també 
tenen una importància notòria; en canvi, tenen 
una significació menor els apartaments i molt 
poca les cases rurals. 

En termes globals, en aquesta temporada 
ha tingut una importància notòria el turisme 
estranger, amb un pes de prop del seixanta per 
cent de les pernoctacions, amb el 47,58% de 
visitants, mentre que el resident ha representat 
un 40,75% de les pernoctacions i un 52,42% de 
visitants. En canvi, en l’exercici anterior aquests 
percentatges representaven un 46,13% i un 
55,87%. Per tant, la caiguda del turisme resident 
i la major importància del que ve de l’estranger 
continua manifestant-se en aquest exercici.

Total Residents No residents

Hotels 68,83 34,29 34,54

Càmpings 21,93 14,18 7,74

Apartaments 8,64 3,45 5,19

Cases rurals 0,61 0,50 0,10

Total 100,00 52,42 47,58

Total Residents No residents

Hotels 60,34 22,36 37,98

Càmpings 26,58 13,73 12,86

Apartaments 12,60 4,31 8,29

Cases rurals 0,48 0,36 0,12

Total 100,00 40,75 59,25

La distribució dels viatgers i les pernoctacions per tipus d’oferta. 2013

Viatgers

Pernoctacions

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Els dies de pernoctació. Estimació mensual 2012-2013
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Les xifres d’exportació des del 2010 han passat 
d’uns quatre-cents milions d’euros mensuals 
a uns sis cents milions. El ritme de creixement 
en tres anys i mig ha estat important i resulta 
difícil de mantenir si no s’amplia la capacitat 
de producció de l’àrea. Com que en els darrers 
anys pràcticament no hi ha hagut inversions i la 
producció de la zona s’ha abocat cap a l’exterior 
per l’atonia del mercat interior, els ritmes de 
creixement d’aquestes vendes ja no són tan 
intensos com en anys anteriors. No es pot 
exportar més del que es produeix si no és que es 
potencien les possibilitats logístiques de la zona, 
i això també requereix inversions. 

El comerç amb l’exterior, conjuntament 
amb el turisme estranger, ha estat un dels 
elements més anivelladors en l’actual situació, 
ja que ha impedit una caiguda més forta 
dels indicadors. Però la seva debilitat és 
que no es materialitzen noves inversions. 

Per a l’exercici actual el comerç exterior de 
la zona ha disminuït el seu dinamisme amb 
una variació interanual fins a juliol del -0,01%, 
mentre que les importacions, sempre superiors 
a les exportacions, han disminuït en un 11,42%. 
Aquestes variacions per al conjunt català han 
estat del 0,47% en les exportacions i del -6,34% en 
les importacions, i per a l’espanyol, de 6,95% en 
les vendes a l’exterior i de -3,14% de les compres. 
La zona ha perdut rellevància aquests set primers 
mesos de l’exercici en el total exportat i importat a 
Catalunya en relació amb períodes anteriors, per 
assolir un 12,15% en les exportacions i un 15,93 
en les compres a l’exterior, davant del 12,61% i 
del 17,57% que tenia, respectivament, l’any 2012. 

L’esforç exportador de l’àrea es manifesta en un 
altre aspecte important com és l’augment de 
valor per tona exportada, com es pot observar 
al gràfic adjunt: dels vuit cents euros l’any 2009 
de mitjana s’ha passat als gairebé mil dos-cents 
per al 2013. L’esforç per augmentar valor als 
productes venuts a fora ha estat una altra constant 
d’aquest impuls exportador, la qual cosa s’ha fet 
amb un euro fort i amb un canvi en les vendes 

5. 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 534.979 848.582 560.460 796.686

Juliol 635.774 893.807 550.637 883.621

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 4.198.104 6.162.855

    

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 -11,8 -16,38 4,76 -6,12

Juliol -11,67 -0,93 -13,39 -1,14

Agost -0,08 -1,45   

Setembre 11,45 9,18   

Octubre 22,16 51,82   

Novembre -0,08 -16,7   

Desembre 22,84 3,21   

TOTAL 3,99 4,84 -0,01 -11,42
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fetes a la zona euro. Les importacions mantenen 
un valor inferior per tona importada, la qual cosa 
està molt lligada a les particularitats d’aquestes, 
on les matèries primeres tenen una significació 
notòria i l’estabilització del preu del petroli els 
darrers anys ha incidit en aquesta estabilitat des 
del 2011.

L’esforç exportador de l’àrea es manifesta en un 
altre aspecte important com és l’augment de valor 
per tona exportada, com es pot observar al gràfic 
adjunt: dels vuit cents euros l’any 2009 de mitjana 
s’ha passat als gairebé mil dos-cents per al 2013. 
L’esforç per augmentar valor als productes venuts 
a fora ha estat una altra constant d’aquest impuls 
exportador, la qual cosa s’ha fet amb un euro fort 
i amb un canvi en les vendes fetes a la zona euro. 

Les importacions mantenen un valor inferior 
per tona importada, la qual cosa està molt 
lligada a les particularitats d’aquestes, on les 
matèries primeres tenen una significació notòria i 
l’estabilització del preu del petroli els darrers anys 
ha incidit en aquesta estabilitat des del 2011.

El grau d’obertura de l’economia de l’àrea és 
molt important, ja que supera el noranta per 
cent del PIB l’any 2012, concretament el 91,01; 
per al conjunt català és del 63,93%, i per al de 
l’Estat espanyol, un 45,29%. En el gràfic podem 
observar com per a la zona, després del descens 
proper als vint punts en l’exercici de 2009, aquest 
indicador d’obertura s’ha anat incrementant des 
d’aleshores. Això mostra l’esforç exportador i la 
significació de les importacions, que determinen 
una economia molt oberta, un dels actius més 
importants per al futur de l’activitat productiva 
de la zona. 

 

 Exportació Importació

Tarragona

Variació 2012-13. Acumulat juliol -0,01 -11,42

Catalunya

Variació 2012-13. Acumulat maig 0,47 -6,34

Espanya

Variació 2012-13. Acumulat maig 6,95 -3,14

Tarragona/Catalunya

Any 2012 12,61 17,57

2013 fins a juliol 12,15 15,93

Font: elaboració pròpia a partir de DGA

Font: elaboració pròpia a partir de DGA

Font: Elaboració pròpia a partir DGA i INE

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

El comerç exterior de mercaderies en relació al PIB
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