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L’activitat econòmica del segon trimestre de 2015. Reflexions «en la sortida» de la crisi

Feia bastants trimestres que l’economia de l’àrea no creava ocupació neta al mateix 
temps que disminuïa l’atur. Aquestes dues dinàmiques han tingut lloc alhora a finals 
de 2014 i no cal dir que són dos fets importants que sembla que indiquen un canvi de 
conjuntura en l’economia del país.

Tanmateix, cal precisar alguns aspectes relacionats amb aquests canvis que condicionen 
la possible eufòria que poden generar les dades globals de variació del PIB. En primer 
lloc, cal valorar una sèrie d’aspectes del mercat de treball, com que el nivell d’atur és 
tres punts superior a la mitjana catalana i sols està un 0,20 % per sota de l’espanyola. A 
més, l’ocupació està per sota del valor de 2012 en el segon trimestre de l’exercici. També 
s’observa que la variació en el nombre de treballadors i autònoms de la Seguretat Social 
és inferior al total català, i que els contractes de treball creats a la zona tenen un grau de 
temporalitat molt superior a la mitjana de Catalunya.

A partir d’aquestes apreciacions, cal reflexionar sobre la situació específica de l’economia 
de l’àrea. En un informe recent de l’FMI sobre l’economia espanyola se’n revisen les 
previsions de creixement i se’n destaca la fragilitat, que es manifesta en una elevada 
taxa d’atur, una baixa productivitat i un elevat endeutament públic i privat. Aquests són 
elements que donen una certa feblesa al creixement actual de l’economia espanyola i 
també de la catalana, i el mateix passa amb les comarques de la demarcació.

En l’economia de l’àrea resulta preocupant el baix aprofitament dels recursos humans, 
sobretot si considerem les taxes d’atur existents i la temporalitat de la contractació. 
Són elements que ens indiquen que el model de creixement local ha d’utilitzar millor 
els recursos productius. Tot i la situació actual de creixement, hi ha fortes dificultats 
per reduir la taxa d’atur i per absorbir l’atur de llarga durada. També observem que 
l’estructura empresarial experimenta un creixement conjuntural, però no s’acaben de 
veure les expectatives a mitjà termini. D’altra banda, es constata un augment inferior dels 
dipòsits a la vista que justifiquen les necessitats de caixa o de liquiditat de l’economia, 
una disminució dels crèdits i, per contra, un palanquejament superior si relacionem 
dipòsits totals i crèdits. També s’observa una disminució de la gestió de cobrament 
d’actius comercials per part de les institucions financeres.

Aquestes són algunes consideracions sobre les dificultats a mitjà termini a què pot haver 
de fer front l’economia de la zona com a conseqüència de la forta crisi que ha patit 
durant la segona dècada del segle XXI.

L’encert en les decisions d’inversió de l’actual conjuntura cap a una reordenació de 
l’oferta productiva de la zona —aprofitant-ne tant el capital humà i realitat social com 
els avantatges de la situació que sempre s’havien trobat en la seva integració en mercats 
globals— ens permet considerar que hi ha una capacitat de redreçar la situació. Tot i 
això, cal ser conscients que des de la crisi de l’octubre de 2008 els efectes en l’oferta 
productiva de la zona i en el consum han estat devastadors.

Segon trimestre de 2015
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En dades de l’EPA, el nombre de persones ocupades 
ha augmentat un 2,29 % en valors interanuals durant 
el segon trimestre de 2015, mentre que a Catalunya 
la variació ha estat de l’1,15 %, i al conjunt d’Espanya, 
del 2,96 %. Aquesta notòria creació d’ocupació s’ha 
manifestat principalment en el sector industrial i en 
la construcció, així com en l’agricultura. Per contra, 
el volum d’ocupació dels serveis ha disminuït un 
2,33 % en relació amb el segon trimestre de l’exercici 
anterior. Aquesta dada suposa una disminució de 
5.200 persones, mentre que en la resta de sectors s’ha 
experimentat un increment de 12.200. És significatiu 
que més del 50 % d’aquest augment ha tingut lloc en 
el sector industrial.

Aquesta dinàmica de menor increment del sector 
terciari trenca amb el que succeïa en exercicis 
anteriors. Sembla que una activitat tan estacional com 
el turisme —que contracta de valent a l’estiu— retarda 
el període d’inici i espera una major consolidació de 
la temporada per realitzar noves contractacions. Això, 
juntament amb la consideració de disminucions de 
contractació en sectors de no mercat —principalment 
en educació—, ens pot explicar aquest efecte, que es 
contradiu amb la significació del dinamisme econòmic 
de la zona i el paper que hi té el sector terciari. En 
canvi, s’assenyala un fort increment en la contractació 
industrial, que representa un 18,73 % de l’ocupació 
total, amb una mica menys de 60.000 persones.

Al gràfic següent, en què es mostra la variació 
interanual de la creació d’ocupació sectorial, es pot 
observar com el ritme de contractació augmenta 
de manera significativa en la indústria a partir del 
segon trimestre de 2014. El mateix podem dir de la 
construcció des del darrer trimestre de 2014. En canvi, 
en el sector terciari les variacions interanuals són més 
suaus i, tot que s’han manifestat a l’alça des de finals 
de 2013, en el trimestre actual sembla que el ritme 
habitual de contractació s’ha trencat.

És manifest que hem entrat en un cicle en què s’esta 
creant ocupació, encara que el nombre d’ocupats de 
la zona sigui 45.000 persones menor que el del segon 
trimestre de 2008. Malgrat tot, la nova ocupació 
té una contrapartida molt preocupant: el nombre 
de contractes indefinits disminueix en proporció 
al conjunt català des de 2011, mentre que la 
contractació temporal és, també proporcionalment, 
molt més elevada. Això ens indica que a la zona s’ha 
produït una disfunció en l’augment de l’ocupació. Per 
la forma de contractació, es manifesta una sensibilitat 
superior a l’hora de voler ajustar plantilles en funció 
de les perspectives del mercat i de la demanda, ja 
que es tracta d’una economia amb importants efectes 
d’estacionalitat. Aquesta particularitat del mercat 
laboral es mostra en un altre aspecte: per mantenir 
el total d’ocupació al voltant de les 300.000 persones 
es fan més de 200.000 contractes de treball anuals, 
dels quals més del 90 % són temporals; i en dades 
anuals acumulades des de 2011 s’han portat a terme 
1.027.673 contractes de treball, que equivalen a una 
disminució de l’ocupació de 14.600 persones, cosa 
que reafirma la importància de la temporalitat en el 
mercat de treball de la zona.

1. ELS OCUPATS

Nombre d’ocupats . Primer trimestre 2015 (en milers)  

Variació de l’ocupació interanual (milers de persones). 

La contractació laboral a les comarques del Camp i de l’Ebre en relació 
amb el total català

TOTAL 2012 2013 2014 2015
Nombre d’ocupats 326,30 308,00 310,50 317,60

Variació anual -5,39 -5,61 0,81 2,29

Agricultura Indúsria Construcció Serveis
Milers      

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

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

2014 11,80 53,20 22,10 223,40

2015 13,90 59,50 26,00 218,20

Sig. Sectorial %

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

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

2014 3,80 17,13 7,12 71,95

2015 4,38 18,73 8,19 68,70

Var. interanual %

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

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

2013-14 -17,48 5,35 -19,05 3,47

2014-15 17,80 11,84 17,65 -2,33

Homes Dones Total Tarragona/
Catalunya

Indefinit Temporal Indefinit Temporal Indefinit Temporal TOTAL

2011 8,78 11,38 9,26 9,67 8,99 10,55 10,38

2012 8,60 10,92 7,99 9,57 8,25 10,26 9,99

2013 8,01 11,01 8,02 9,57 8,02 10,31 10,06

2014 7,73 10,83 7,63 9,77 7,68 10,31 10,01

2015 7,82 10,80 7,82 9,89 7,82 10,36 10,04

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: Departament d’Empresa i Ocupació
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1.1. L’ocupació comarcal.  
Dades de la Seguretat Social

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

Agricultura Indúsria Construcció Serveis Total
Alt Camp 3,27 2,97 7,59 3,90 3,77

Baix Camp -0,73 0,64 6,97 2,39 2,41

Baix Ebre 2,47 0,92 2,75 3,69 3,13

Baix Penedès 4,45 6,27 12,44 3,00 4,26

Conca de Barberà -1,28 0,47 2,89 4,47 2,32

Montsià 4,89 4,78 7,87 4,31 4,70

Priorat -3,94 2,77 -8,87 1,73 -0,09

Ribera d’Ebre 0,38 3,76 -0,31 13,94 9,49

Tarragonès -12,70 0,34 0,60 3,01 2,49

Terra Alta -2,77 0,95 4,27 1,46 0,59

 TOTAL 0,39 1,68 4,27 3,21 2,96

Camp de Tarragona -1,24 1,42 4,39 2,91 2,71

Terres de l’Ebre 1,80 2,85 3,85 4,88 4,19

 CATALUNYA 0,92 2,16 6,10 3,71 3,58

Variació interanual 1r trimestre 2014 (Número d’afiliats)

Variació interanual afiliació a la Seguretat Social

La creació d’ocupació del segon trimestre de 2015 en 
dades interanuals globals i comarcals també es pot 
valorar amb el recompte d’afiliats a la Seguretat Social. 
En aquest cas, els resultats també assenyalen increments 
(tot i que diferents dels indicats per l’EPA) i ressalten que 
la variació ha estat inferior a la catalana. L’augment ha 
estat del 2,71 % al Camp de Tarragona, del 4,19 % a les 
Terres de l’Ebre i d’un 2,96 % al conjunt provincial, mentre 
que al conjunt català ha estat del 3,58 %, més de mig 
punt superior. La valoració comarcal mostra un augment 
significatiu i superior a la mitjana catalana a l’Alt Camp, 
el Baix Penedès, el Montsià i la Ribera d’Ebre, mentre 
que a la resta de comarques la variació ha estat inferior, 
tot i que sempre positiva, amb l’excepció d’una lleugera 
disminució al Priorat.

L’anàlisi per sectors econòmics ens indica que en tots 
la variació ha estat inferior a la catalana en el conjunt 
provincial per la menor variació en el Camp de Tarragona. 
No obstant això, els increments han estat superiors a 
les Terres de l’Ebre, on totes les activitats excepte la 
construcció han augmentat més que la mitjana catalana. 
La variació sectorial per comarques ens assenyala un 
increment notable en la construcció, que ha augmentat 
principalment a les comarques de l’Alt Camp, el Baix 
Camp, el Montsià i, sobretot, el Baix Penedès; també 
augmenta a la resta de comarques, excepte al Priorat i a 
la Ribera d’Ebre. 

El sector terciari ha tingut variacions positives en totes les 
comarques i aquesta activitat ha experimentat una variació 
superior a les Terres de l’Ebre per l’impuls de la Ribera 
d’Ebre i el Montsià; també cal assenyalar els augments a 
l’Alt Camp, el Baix Penedès i la Conca de Barberà al Camp 
de Tarragona. L’agricultura disminueix al Baix Camp, la 
Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès, fet que fa 
que disminueixin les variacions globals del sector. Segons 
les dades de la Seguretat Social, l’activitat industrial —el 
sector amb un augment més fort de l’ocupació segons 
l’EPA— té l’increment més baix després de l’agricultura, 
ja que creix solament un 1,68 %, mig punt per sota la 
mitjana catalana, augmenta una mica més a les Terres de 
l’Ebre que al Camp de Tarragona i se situa per sobre de 
la mitjana catalana i provincial a les comarques de l’Alt 
Camp, el Baix Penedès, el Montsià, el Priorat i la Ribera 
d’Ebre.

El gràfic —en què es mostra la variació interanual de les 
afiliacions a la Seguretat Social al Camp de Tarragona, a 
les Terres de l’Ebre i al conjunt de Catalunya des de 2011— 
remarca dos fets característics de l’evolució de l’ocupació 
els darrers anys a les nostres contrades. En primer lloc, 
la forta estacionalitat al Camp de Tarragona, observable 
també, encara que en menor incidència, a les altres àrees. 
I, en segon lloc, el ritme de variació al Camp, amb una 
consolidació o dinamisme molt més similar al total català 
que el que es dóna a les Terres de l’Ebre, on el nombre 
d’afiliats ha disminuït notablement els darrers anys tot i el 
lleuger augment des del tercer trimestre de 2014.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social
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Des del màxim assolit el segon trimestre de 2013, 
la taxa d’atur ha disminuït progressivament a l’àrea 
i durant el segon trimestre de 2015 ho ha fet en 
1,62 punts en dades interanuals. És una disminució 
superior a la del conjunt català i inferior a l’espanyola, 
encara que la taxa se situa més propera a aquesta 
última que a la catalana.

El nombre de persones aturades ha disminuït en 
6.500 en dades interanuals i, com es pot observar 
al gràfic, des de finals de 2011 es troba per damunt 
de les 90.000 persones. Tot i així, la disminució del 
nombre d’aturats és un fet des del màxim que es 
va assolir el primer trimestre de 2013, amb 118.900 
persones; a partir d’aleshores, la disminució ha 
estat tendencial i s’ha arribat a una xifra de 28.500 
persones en el segon trimestre de 2015. El resultat 
és notori tot i que la taxa d’atur continuï sent 
elevada, ja que supera el 20 %, amb 90.400 persones 
que cerquen feina i no en troben. La significació del 
nombre d’aturats de llarga durada o que cerquen 
el primer treball és proporcionalment molt elevada, 
fet que en bona part ens explica les dificultats per 
disminuir la taxa d’atur a l’àrea L’anàlisi sectorial 
continua mostrant la importància dels aturats de 
llarga durada i dels que volen entrar en el mercat de 
treball. És un percentatge elevat, però ha disminuït 
progressivament des de 2013, any a partir del qual es 
comença a observar més dinamisme en l’ocupació a 
la zona. 

En dades interanuals, el nombre de persones 
aturades s’ha reduït en tots els sectors d’activitat 
excepte en l’agricultura —el sector amb les taxes 
més elevades— i la construcció: un 21,47 % en el 
sector primari i un 17,46 % en la construcció, molt 
per sobre del 6,15 % de la indústria i del 10,21 % 
dels serveis. La taxa d’atur entre les persones que 
es troben més immerses en el mercat de treball és 
del 10,71 %, i el pes dels que cerquen la primera 
ocupació o de les persones que fa més de dos anys 
que són a l’atur representa la diferència de fins al 
22,16 %. Aquest elevat percentatge de l’atur de 
llarga durada o de persones que no han entrat en el 
mercat de treball ens indica una menor transferència 
de rendes per atur, atès que la gran majoria no 
reben prestacions en aquest sentit.

Al gràfic s’observa la variació trimestral del nombre 
d’aturats, dels actius i dels ocupats des de 2009 en 
milers de persones. Hi destaquen unes oscil·lacions 
superiors en els ocupats i aturats que en els actius. 
Sembla que hi ha una adaptació del nombre d’actius 
a la dinàmica dels ocupats, cosa que fàcilment porta 
a considerar el fatalisme d’una adaptació social a 
la temporalitat que hi ha en l’ocupació de la zona, 
on s’entra o se surt del mercat de treball en funció 
d’aquestes previsions per part dels oferents. Si 
observem els darrers trimestres des que es crea 
ocupació neta, veiem que el nombre d’actius 
augmenta de manera similar als ocupats, tot i que es 

2. ELS ATURATS

Taxa d’atur. Segon trimestre

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Tarragona Catalunya Espanya

2011 17,97 17,93 20,64

2012 20,40 21,79 24,40

2013 25,57 23,61 26,06

2014 23,78 20,22 24,47

2015 22,16 19,10 22,37

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Milers TOTAL Agricultura Indúsria Construcció Serveis P. ocupació*

2012 83,6 7,3 4,8 4,4 20,3 46,8

2013 105,8 5,7 4,8 5,3 27,4 62,6

2014 96,9 5,7 5,3 2,3 25,4 58,2

2015 90,4 3,8 3,9 5,5 24,8 52,3

Taxa d’atur TOTAL Agricultura Indúsria Construcció Serveis P. ocupació*

2012 20,40 34,11 8,03 12,32 8,25 10,13

2013 25,57 28,50 8,68 16,26 11,26 12,30

2014 23,78 32,57 9,06 9,43 10,21 11,08

2015 22,16 21,47 6,15 17,46 10,21 10,71

Distribució TOTAL Agricultura Indúsria Construcció Serveis P. ocupació*

2012 100 8,73 5,74 5,26 24,28 55,98

2013 100 5,39 4,54 5,01 25,90 59,17

2014 100 5,88 5,47 2,37 26,21 60,06

2015 100 4,20 4,31 6,08 27,43 57,85

Els aturats. Anàlisi sectorial. Segon trimestre de 2015

* Aturats que cerquen la primera ocupació o que han deixat la seva ocupació fa mes d’un any.

L’atur a les comarques de Tarragona en milers de persones

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA
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2. ELS ATURATS

manté per sota; això fa que el nombre de persones 
aturades disminueixi més per la creació neta de 
llocs de treball.

Quan hem analitzat els ocupats i els aturats, hem 
comentat que la zona ofereix unes característiques 
molt precises en el seu mercat laboral com a 
conseqüència d’un teixit econòmic amb una forta 
adaptació a la temporalitat. Això es veu clarament 
en les diferències significatives existents amb el total 
català i les diferents províncies catalanes. Aquestes 
consideracions es poden apreciar al quadre adjunt, 
on s’observa que a les comarques de la província 
de Tarragona hi ha un elevat nombre d’aturats, una 
taxa d’activitat superior a la mitjana catalana —
només inferior a la de Girona— i la taxa d’atur més 
elevada de Catalunya.

Variació trimestral en milers de persones. Relació interanual

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Ocupats 3.075,00 2.259,80 310,1 187,5 317,6

Aturats 726,2 529,1 73,7 32,9 90,4

Taxa 
d’activitat

62,71 62,57 63,61 62,53 62,93

Taxa 
d’atur

19,1 18,97 19,21 14,94 22,16

L’ocupació i l’activitat. Segon trimestre de 2015 (en milers)
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L’índex general de preus de consum continua estable, 
amb una variació interanual del 0 % que indica un 
quietisme superior al que es mostra en el conjunt català 
—que té una variació del 0,3 %— o en l’espanyol —
que té una variació del 0,1 %. Aquest indicador és més 
estable a la zona des de 2011, com podem comprovar si 
comparem l’índex amb la base d’aquell any. En aquest 
període de quasi quatre anys i mig, la variació de l’IPC 
a Tarragona ha estat del 3,84 %; a Catalunya, del 5,80, 
i a Espanya, del 4,38. La moderació de l’indicador ha 
estat una constant des de 2011 com a conseqüència de 
l’estancament i, fins i tot, la disminució de la demanda 
final per part dels consumidors. 

Observant aquestes variacions per grups, a les 
comarques de Tarragona s’observa que en tres dels 
grups l’IPC ha disminuït i en cinc ha augmentat. En 
la majoria la variació ha estat moderada, tot i que 
alguns grups s’allunyen considerablement dels valors 
mitjans, com és el cas de les begudes alcohòliques i 
el tabac, la medicina i l’ensenyament. Això és en part 
conseqüència de les noves taxes aplicades al tabac i a 
les begudes alcohòliques, i de l’efecte indirecte que ha 
tingut la disminució de la inversió pública en els altres 
dos grups (educació i sanitat). Per contra, destaca la 
forta disminució de les comunicacions, que podem 
atribuir a les transformacions tècniques del sector.

En la variació interanual del mes de juny, trobem sis 
grups a l’alça: alimentació, begudes alcohòliques, vestit 
i calçat, ensenyament, hotels i altres béns, i serveis. En 
gairebé tots l’evolució ha estat molt similar a la de 
la resta de zones, tot i que en l’àrea que ens ocupa 
destaca un increment superior en el grup d’aliments i, 
principalment, d’ensenyament. Les xifres de la resta de 
grups tenen tendència a la baixa, amb valors negatius 
interanuals similars als de la resta de zones. Destaca 
la forta disminució de transports i comunicacions, 
cosa que és bastant determinant per mantenir aquest 
nivell pla en la variació de preus. Per acabar, en aquest 
període interanual hi ha dos sectors que experimenten 
una disminució més acusada a la zona que en altres 
llocs: parament de la llar i medicina. 

Observant el gràfic, en què es mostra la variació 
mensual i interanual dels preus de consum a Tarragona, 
es pot considerar que la situació de moderació de 
preus no té els perills d’una deflació, com es podia 
témer en alguns moments. Per determinar l’IPC, 
afecta més la variació interanual que la mensual, la 
qual augmenta pràcticament tots els mesos a partir 
de 2015. De tota manera, la disminució global de 
períodes anteriors arrossega la dinàmica a la baixa. 
Tot i descartar perills deflacionaris, sí que hi ha tres 
aspectes que cal considerar en la dinàmica de preus 
dels darrers anys: el primer són els efectes de la baixa 
demanda, que porta a la contenció per part de l’oferta; 
el segon són els elements administratius, com ara els 
augments d’impostos i taxes, que han repercutit en 
alguns grups; i el tercer, la forta davallada del preu del 
petroli a partir de mitjan 2014, fet que no solament ha 
provocat un descens al grup de transports, sinó que ha 
moderat la idea d’augment dels altres grups.

3. L’ESTABILITAT DE L’IPC I LA 

DEMANDA INTERNA

L’índex de preus al consum. Març de 2015

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)

 Base 2011 Tarragona Catalunya Espanya
Índex general 103,848 105,803 104,387

Aliments i begudes no alcohòliques 106,786 107,560 106,116

Begudes alcohòliques i tabac 115,091 115,055 115,564

Vestit i calçat 104,612 107,711 106,645

Habitatge 105,581 107,765 106,128

Parament de la llar 97,728 103,480 101,438

Medicina 112,390 113,479 110,932

Transports 101,238 102,381 102,651

Comunicacions 85,940 85,723 85,822

Esbarjo i cultura 97,293 101,844 99,653

Ensenyament 117,525 120,034 116,333

Hotels, cafès i restaurants 105,130 104,533 103,125

Altres béns i serveis 107,718 109,515 107,441

Variacions interanuals % 
Índex general 0,0 0,3 0,1

Aliments i begudes no alcohòliques 2,4 2,3 1,8

Begudes alcohòliques i tabac 1,7 1,4 1,7

Vestit i calçat 0,4 0,6 0,5

Habitatge -0,8 -0,5 -0,9

Parament de la llar -1,6 0,4 -0,2

Medicina -1,4 -0,1 0,0

Transports -3,0 -2,8 -2,8

Comunicacions -1,7 -1,8 -1,8

Esbarjo i cultura -1,2 -0,4 -0,8

Ensenyament 2,2 1,3 1,2

Hotels, cafès i restaurants 1,2 1,3 1,0

Altres béns i serveis 1,2 1,8 1,5

 

 

Variació de l’IPC a Tarragona

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)
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El crèdit no es recupera i els dipòsits continuen a la 
baixa, fet que ens indica una menor bancarització 
del sistema econòmic de la zona. Si hi hagués 
alternatives de finançament, la situació no seria 
tan preocupant, però com que no n’hi ha gaires, 
l’activitat tant de producció com de consum se’n 
ressent.

En variació interanual de finals del primer 
trimestre de l’exercici de 2015, els crèdits han 
disminuït un 8,67 % i els dipòsits continuen en 
la línia a la baixa que es va encetar a partir de 
setembre de 2014. La disminució del crèdit en 
dades interanuals ha estat d’un 3,72 % en el 
total espanyol i d’un 5,85 % en el català, unes 
disminucions significatives, tot i que molt menors 
que el 8,67 % de les comarques de Tarragona. Els 
dipòsits també han disminuït més a la zona que al 
conjunt de les altres àrees. En el cas de Tarragona 
ho han fet en un 1,59 % en dades interanuals; a 
Catalunya, en un 0,30 %, i a Espanya, en un 0,89 %. 
La relació entre les variacions dels dos indicadors 
—crèdits i dipòsits— va molt lligada a la major 
disminució del crèdit.

L’analisi específica de l’evolució dels dipòsits a 
la vista dels residents és significatiu per la seva 
relació directa amb el dinamisme de l’activitat 
econòmica, ja que ens indica, juntament amb els 
crèdits, la necessitat de disponible per finançar-
la a curt termini. Al gràfic següent, en què es 
compara el dinamisme d’aquest indicador durant 
el primer trimestre de cada exercici, podem 
observar que augmenta a partir de 2014, quan la 
situació econòmica sembla que presenta taxes 
de creixement més elevades. Tanmateix, en el 
cas de les comarques de la zona no augmenta 
tant com en altres llocs i en relació amb el total 
català creix cinc punts menys. Això ens porta a 
considerar que el dinamisme econòmic de l’àrea, 
tot i ser positiu els darrers mesos —tal com indica 
la tònica general dels indicadors macroeconòmics 
per al país—, es manifesta amb un ritme més 
moderat que en altres llocs.

Les hipoteques constituïdes han augmentat i des 
de finals de 2014 hi ha hagut un increment de 
finançament per a aquest concepte a la zona. Els 
valors no són els de fa uns quants anys, però la 
remuntada interanual és manifesta, principalment 
a partir de 2015, tal com es pot observar al gràfic. 
Si considerem la variació acumulada dels primers 
cinc mesos de l’exercici actual i l’anterior, el 
valor de totes dues s’ha incrementat un 14,85 %. 
Aquest augment reflecteix alguns canvis en la 
concessió d’hipoteques en funció dels diversos 
béns: s’observa una disminució d’hipoteques 
per a finques rústiques i solars, mentre que les 

4. DISMINUCIÓ DEL FINANÇAMENT 

BANCARI DE L’ECONOMIA

Indicador de finançament de l’activitat econòmica

Variació interanual dels dipòsits a la vista residents. Primer trimestre

Font: Elaboració pròpia a partir del Banc d’Espanya

Font: Elaboració pròpia a partir del Banc d’Espanya

 Milions d’euros Variació interanual % Relació crèdit/
dipòsit*100

Crèdits Dipòsits Crèdits Dipòsits Indicador de 
palanquejament

Març 10 27.560 13.141 −1,07 1,77 209,73

Jun. 10 27.605 15.124 0,24 13,49 182,52

Set. 10 27.189 13.239 −1,65 −0,29 205,37

Des. 10 26.929 13.002 −2,42 −3,27 207,12

Març 11 26.877 12.782 −2,48 −2,73 210,27

Jun. 11 26.391 12.566 −4,40 −16,92 210,02

Set. 11 25.935 12.280 −4,61 −7,24 211,19

Des. 11 25.254 11.836 −6,22 −8,97 213,37

Març 12 25.014 11.501 −6,93 −10,03 217,50

Jun. 12 24.485 11.622 −7,22 −7,51 210,67

Set. 12 24.627 11.263 −5,04 −8,28 218,65

Des. 12 21.896 11.625 −13,30 −1,78 188,35

Març 13 21.114 11.860 −15,59 3,13 178,02

Jun. 13 20.637 12.313 −15,72 5,94 167,60

Set. 13 20.358 12.476 −17,34 10,77 163,17

Des. 13 20.050 12.697 −8,43 9,22 157,91

Març 14 19.421 12.210 −8,02 2,95 159,06

Jun. 14 19.095 12.364 −7,47 0,41 154,44

Set. 14 18.595 12.438 −8,66 −0,31 149,50

Des. 14 18.103 12.311 -9,71 -3,04 147,05

Març. 14 17.737 12.017 -8,67 -1,58 147,59
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Hipoteques constituïdes (milers d’euros)

Variació interanual dels efectes comercials  en gestió de cobrament 
per institucions financeres 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

4. DISMINUCIÓ DEL FINANÇAMENT 

BANCARI DE L’ECONOMIA

d’habitatges augmenten un 14,20 %; tot i això, 
les que han experimentat un creixement més 
gran han estat les d’altres finques urbanes —que 
corresponen a opcions de negoci o d’inversió—, 
amb un increment del 52,65 %.

Un altre indicador que cal tenir en compte en 
l’ajust financer de les empreses és el relatiu als 
efectes comercials gestionats per les institucions 
financeres. Les alternatives de pagament poden 
fer perdre la ponderació de la significació 
d’aquest indicador, però, tal com s’observa al 
gràfic, en dades interanuals s’orienta a la baixa 
des de principis del 2014, tot i la remuntada del 
juny de 2015. A més, si considerem les dades 
acumulades dels dos primers trimestres de 
l’exercici actual i del 2014, l’indicador assenyala 
una disminució del 6,18 % pel que fa al nombre i 
del 13,34 % pel que fa al valor.

Hi ha fortes restriccions financeres en l’activitat 
econòmica de l’àrea. Sembla que la insolvència 
que es podia manifestar fa uns anys ha disminuït, 
però el flux financer no augmenta cap a l’activitat 
productiva ni cap al consum de les famílies, 
excepte en el cas d’alguna millora hipotecària. 
Potser això explica el menor dinamisme que 
destaquem en l’economia de la zona, però cal 
preguntar-se si aquest és un element limitador 
per la manca d’expectatives inversores o 
de consum, o bé per la manca de projectes 
solvents. No podem oblidar que el grau de 
palanquejament bancari entre crèdits i dipòsits a 
la zona és de 147,59, el que representa un pes 
proporcionalment superior al del conjunt català, 
on aquest indicador és del 141,46.
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Distribució de l’augment interanual de l’ocupació per la grandària dels 
centres de cotització. Segon trimestre de 2015

Font: Elaboració pròpia a partir del Banc d’Espanya

5. L’ACTIVITAT EMPRESARIAL

 Fins a 5  
treballadors

De 6 a 50 
treballadors

De 51 a 250 
treballadors

251 i més  
treballadors Total

Alt Camp 0,48 1,45 5,62 0,77 8,31

Baix Camp 6,20 7,69 7,49 -3,96 17,42

Baix Ebre 1,07 5,36 -5,00 7,34 8,76

Baix Penedès 1,86 6,15 2,08 1,09 11,18

Conca de 
Barberà 0,61 1,12 0,40 -0,15 1,98

Montsià 1,30 2,42 3,16 4,34 11,22

Priorat 0,12 0,07 -0,10 0,00 0,10

Ribera d'Ebre 0,52 -0,48 1,69 4,09 5,82

Tarragonès 3,89 11,86 7,02 11,61 34,39

Terra Alta 0,82 0,04 -0,03 0,00 0,83

Prov. 
Tarragona 16,87 35,67 22,33 25,13 100,00

Camp de 
Tarragona 13,17 28,34 22,50 9,36 73,37

Terres de 
l'Ebre 3,70 7,34 -0,18 15,77 26,63

En el segon trimestre de 2015 les dades de la 
Seguretat Social mostren un augment interanual 
de 693 nous centres amb assalariats, 496 dels 
quals són al Camp de Tarragona, que concentra 
el 71,57 % d’aquest augment davant del 28,43 % 
de les Terres de l’Ebre. Aquesta variació s’ha 
manifestat principalment als serveis (68,98 %) i 
després a la construcció (19,48 %). L’increment 
més elevat s’ha produït als centres de treball de 
fins a 5 treballadors, que representen el 71,86 % 
del global, amb increments significatius al Baix 
Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès, i en 
menor grau al Baix Ebre i al Montsià. La variació 
als centres que tenen entre 6 i 50 treballadors 
representa el 24,95 % de l’augment i ha estat 
significativa al Tarragonès i al Baix Ebre. 

Globalment, els increments més notables s’han 
concretat a les zones costaneres, tot i que cal 
remarcar que la variació ha estat positiva a totes 
les comarques (excepte al Priorat, com ja hem dit 
anteriorment).

Així com els efectes de l’augment dels centres de 
cotització s’han estès pel territori, no ha succeït el 
mateix amb la distribució de l’augment interanual 
del nombre de treballadors segons la grandària 
de l’empresa, tal com es pot apreciar en el 
quadre adjunt. La xifra de variació ha estat de 
7.319 treballadors i s’ha concentrat principalment 
a les comarques costaneres del Camp de 
Tarragona, amb un 73,77 % de l’augment, i a 
les empreses més grans, principalment a les de 
més de 6 treballadors i també de més de 251 al 
Tarragonès i el Montsià. Totes les comarques han 
experimentat una variació positiva, tot i que cal 
remarcar la concentració al Tarragonès (34,39 %), 
el Baix Camp (17,42 %), el Montsià (11,22 %) i el 
Baix Penedès (11,18 %).

Al gràfic següent es pot apreciar la variació 
interanual dels centres de cotització al Camp de 
Tarragona i el Baix Ebre des de l’any 2012 fins al 
trimestre actual. S’hi pot observar l’augment de 
l’ocupació als centres de cotització a partir del 
segon trimestre de 2014, en què la tendència a 
la baixa anterior va convertir-se en increment els 
darrers trimestres. Aquesta variació darrerament 
ha estat més gran a les Terres de l’Ebre que al 
Camp de Tarragona, principalment a partir del 
tercer trimestre de 2014. Sembla que l’impuls 
superior que prenen les Terres de l’Ebre 
compensa la disminució més gran que van patir 
anteriorment, tal com s’observa al gràfic de nous 
afiliats a la Seguretat Social.

Variació interanual als centres de cotització

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social
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Tot i la recuperació de l’oferta empresarial des 
de mitjan 2014, aquesta ha disminuït des de 
l’inici de la crisi de 2008 i ha continuat baixant 
des de 2012 fins a l’actualitat, tal com es pot 
observar a les xifres dels quadres «Variació de 
l’oferta empresarial per nombre d’assalariats» 
i «Variació de l’oferta empresarial per tipus de 
societats». Aquestes modificacions afecten en 
major grau els grups d’empreses amb menys de 
100 treballadors i, sobretot, a les que en tenen 
entre 6 i 19. El nombre d’empreses de més de 100 
treballadors ha augmentat des de 2012, desprès 
de la disminució anterior. A partir de 2012 sembla 
que s’ha frenat la destrucció de teixit empresarial, 
principalment els darrers trimestres. També s’ha 
afermat el major dinamisme de les empreses 
de més grandària, mentre que el ritme de 
disminució de les de menys de 100 treballadors 
sembla que ha frenat. Aquestes últimes tenen un 
paper important en el teixit productiu de la zona 
i han de ser protagonistes a l’hora de reconstruir-
lo. Per tant, el canvi que s’observa en el ritme de 
variació és una bona notícia.

Tot i poder ser una mica més optimistes que 
en períodes anteriors, també cal ser prudents a 
l’hora de fer apreciacions categòriques sobre un 
dinamisme econòmic i empresarial consolidat 
a partir d’aquestes xifres. Podem considerar 
que l’activitat empresarial ja no es troba en 
el camp de corrosió on era de 2012, però la 
composició de l’estructura actual mostra dubtes i 
inelasticitats importants que poden condicionar-
ne el dinamisme en un futur pròxim. Hi ha algunes 
dades importants que ens indiquen cautela en les 
inversions en l’augment de la base productiva. En 
primer lloc, l’observació de les variacions dels 
darrers anys en l’estructura de personal. I en 
segon lloc, una contínua disminució de les SA i 
d’altres tipus de societats (vegeu el quadre de la 
variació de tipus de societats).

La feblesa que observem en l’anàlisi de les xifres 
de la base productiva de la zona i principalment 
en l’estructura societària de l’oferta es manifesta 
en un altre aspecte: la creació de noves societats 
anònimes i limitades. Pel seu nombre i capital 
desemborsat, mostren una significació molt 
inferior al pes de l’economia de l’àrea en el total 
de Catalunya. Al quadre següent, on s’indiquen 
les xifres corresponents a la creació de societats, 
es pot observar que la significació catalana en 
el conjunt espanyol pel que fa al nombre de 
societats creades és similar al pes del seu PIB. En 
canvi, el capital desemborsat es troba molt per 
sota d’aquesta significació. Més a sota també es 
mostra la relació entre el conjunt de Tarragona i 
el català, en un gràfic on hem marcat la línia de 
tendència, clarament a la baixa més pel que fa al 
capital desemborsat que al nombre de societats 
creades.

5. L’ACTIVITAT EMPRESARIAL

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE

2008 2012 2015 V.A.A: 
08/15

V.A.A.  
12/15

Sense assalariats 28.773 28.647 27.557 -0,61 -1,28

Menys de 5 24.055 20.417 19.896 -2,68 -0,86

De 6 a 19 4.727 3.259 2.724 -7,57 -5,80

De 20 a 49 983 611 530 -8,45 -4,63

De 50 a 100 240 179 154 -6,14 -4,89

De 100 a 199 125 81 80 -6,18 -0,41

De 200 a 499 51 40 52 0,28 9,14

De 500 a 999 13 12 12 -1,14 0,00

Més de 1000 6 7 10 7,57 12,62

 58.973 53.253 51.015 -2,05 -1,42

2008 2012 2015 V.A.A: 
08/15

V.A.A.  
12/15

Societats 
anònimes

1.479 1.383 1.186 -3,10 -4,99

Societats 
limitades

18.846 17.522 16.792 -1,64 -1,41

Comunitats de 
béns

2.080 2.137 2.056 -0,17 -1,28

Cooperatives 560 484 428 -3,77 -4,02

Altres societats 3.733 4.092 4.309 2,07 1,74

Persones físiques 32.275 27.635 26.244 -2,91 -1,71

Total 58.973 53.253 51.015 -2,05 -1,42

Catalunya/Espanya Tarragona/Catalunya

Nombre Capital Nombre Capital

2015 19,42 15,55 6,95 2,96

2014 18,76 9,68 7,48 6,91

2013 18,95 23,31 6,91 1,69

2012 18,58 11,86 7,23 4,94

2011 18,44 2,72 7,52 6,29

2010 17,98 7,87 7,64 6,03

Mitjana del període 18,65 9,02 7,30 4,28

Variació de l’oferta empresarial per nombre d’assalariats

Variació de l’oferta empresarial per tipus de societats

Creació de societats anònimes i limitades

Creació de societats empresarials a les comarques de Tarragona en 
relació amb el total català
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Canvis importants en el comerç exterior 
conseqüència de la variació del preu del 
petroli

Les dades de comerç exterior de la zona ens 
indiquen una variació interanual de les exportacions 
del 2,25 % el mes de maig, mentre que el mateix 
mes de l’exercici anterior mostraven un descens del 
3,98 %. Les vendes a l’exterior s’han recuperat els 
darrers mesos, cosa que contrasta amb el descens 
del valor de les importacions, però no del nombre 
de tones. Això és motivat per la caiguda del preu 
del petroli, que indirectament afecta tota l’activitat 
química i ens porta a una disminució significativa 
en el valor importat i a un augment de les vendes 
a l’exterior menor que el del conjunt espanyol i 
català.

La dependència estructural del comerç exterior 
de la zona respecte de l’activitat química, 
petroquímica i agroalimentària ens marca una 
dinàmica molt precisa: a les nostres contrades les 
importacions disminueixen d’una manera molt 
abrupta i les exportacions augmenten menys que 
en altres àrees. Al gràfic següent es pot apreciar 
la caiguda de les importacions i com el comerç 
exterior de la zona mostra una menor separació, 
dèficit, entre el total exportat i importat, fet que 
indica un major grau de cobertura. No obstant això, 
en una economia que és essencialment oberta i 
importadora, i que tradicionalment tenia un índex 
de cobertura baix —per la seva dependència de 
les compres a l’exterior—, la diferència del saldo 
comercial des de finals de 2014 segurament ens 
aboca a importants canvis en l’estructura del 
comerç exterior de la zona.

La comparació interanual dels resultats del comerç 
exterior de l’àrea amb altres zones de referència 
ens indica aquesta evolució diferenciada, és a dir, 
un augment menor en les exportacions i una forta 
caiguda de les importacions. Aquest dinamisme, 
que s’observa des del setembre de 2014, es 
tradueix en un pes menor del comerç exterior 
de l’àrea en el conjunt català. Ha disminuït tant 
pel que fa a les vendes, amb un descens de 0,17 
punts, com a les compres, amb una davallada molt 
representativa que significa diferències interanuals 
de 3,35 punts menys en les importacions.

Hi ha una diferència notable entre el valor de la 
tona exportada i el valor de la tona importada al 
conjunt de Catalunya i a Tarragona, tal com es 
pot observar al gràfic següent. Això reflecteix una 
estructura productiva diferenciada que ens mostra 
la diferència de valor, i segurament de l’afegit, en 
les produccions orientades cap al mercat exterior. 

6. EL COMERÇ AMB L’EXTERIOR

 

 

Exportacions i importacions de Tarragona (milers d’euros)

Valor mensual de les exportacions i importacions a Tarragona  
(milers euros)

 Any 2014 Any 2015
 Exportació Importació Exportació Importació

Gener 604.238 897.829 548.197 810.642

Febrer 544.266 1.124.786 532.482 792.430

Març 634.854 1.073.608 708.551 729.392

Abril 640.608 952.890 699.358 807.960

Maig 540.141 951.771 542.217 853.307

Juny 506.300 914.718   

Juliol 552.008 1.028.911   

Agost 533.010 914.718   

Setembre 641.300 1.006.912   

Octubre 615.910 1.137.001   

Novembre 622.816 827.530   

Desembre 610.523 825.298   

TOTAL 7.045.974 11.650.641 3.030.805 3.993.731
    

Variació interanual

     
 Exportació Importació Exportació Importació

Gener 6,42 −9,48 -9,27 -9,71

Febrer −18,77 45,97 -2,17 -29,55

Març 9,07 26,31 11,61 -32,06

Abril 7,76 8,74 9,17 -15,21

Maig −19,7 −4,24 0,38 -10,35

Juny −9,66 14,82   

Juliol 0,25 16,44   

Agost -5,07 −10,38   

Setembre 18,17 −13,93   

Octubre −7,14 6,92   

Novembre 1,15 −19,79   

Desembre 23,36 -10,97   

TOTAL -1,07 0,75 2,25 -20,14

Font: Elaboració pròpia a partir de DGA

Font: Elaboració pròpia a partir de DGA
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D’altra banda, també ens indica l’especialització 
productiva de l’activitat industrial de l’àrea en 
activitats petroquímiques i agroalimentàries, amb 
un menor pes de les altres manufactures i els béns 
d’equipament. L’augment de l’índex de producció 
industrial global durant els darrers mesos en béns 
d’equipament i béns intermedis principalment 
—sectors que no tenen un pes significatiu en 
l’estructura productiva de la zona— també ens 
ajuda a interpretar el diferent dinamisme entre el 
comerç exterior de l’àrea i el del conjunt català.

5. EL COMERÇ AMB L’EXTERIOR

 

 

 Exportació Importació

Tarragona 

Variació 2014-15. 
Acumulat maig

2,25 -20,14

Catalunya

Variació 2014-15.  
Acumulat maig

5,56 4,18

Espanya

Variació 2014-15.  
Acumulat maig

4,31 3,01

Tarragona/Catalunya 

Any 2014 11,72 16,21

2015 fins a maig 11,55 12,86

Font: Elaboració pròpia a partir de DGA

Milers d’euros per tona exportada i importada

Font: Elaboració pròpia a partir de DGA
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Tarragona Catalunya 

Exportació 

Importació 
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Nota adhesiva
Si està afegit o falta l'acumulat
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Ficar any sencer i falta 2013


