L’activitat econòmica quart trimestre del 2017
Resum en deu punts
1. L’anàlisi de l’activitat econòmica a les comarques del Camp de Tarragona i de
les Terres de l’Ebre corresponent al darrer trimestre de 2017 aporta una visió
general anual que pot resumir-se en una recuperació important i previsions que
el PIB augmenti al voltant del 3% en dades interanuals.
2. L’ocupació està augmentant, però encara no ha arribat al nivell de l’any 2008. Al
final del darrer trimestre de l’exercici, el nombre d’ocupats s’ha situat en més de
10.000 persones per sota de l’any 2008. Tot i això, en dades interanuals la
variació de 2017 ha estat del 5,55%.
3. La recuperació de l’ocupació ha provocat que l’atur disminueixi —principalment
per la caiguda de l’atur de llarga durada—fins a registrar una taxa del 15,92%;
taxa superior a la mitjana catalana que és del 12,63%. Els darrers anys la taxa
d’atur ha disminuït considerablement, tot i que sembla que aquest darrer
trimestre ha patit una lleugera desacceleració en la seva disminució.
4. Les dades de la Seguretat Social mostren un augment interanual del 2,32% al
conjunt provincial, una xifra que suposa una variació inferior a la del conjunt
català, que es situa en el 3,52%. Aquest valor és més alt a les Terres de l’Ebre,
on es registra una variació del 3,79%, mentre que el Camp de Tarragona
experimenta un augment de l’1,99%. Tanmateix, el mercat de treball de la zona
presenta tres aspectes que cal tenir en compte. En primer lloc, té un índex
d’ocupació inferior al de la mitjana catalana. En segon lloc, l’indicador d’activitat
també és inferior. Finalment, la contractació temporal hi té un pes excessiu, ja
que representa el 10,54% del total dels contractes de Catalunya davant del
7,52% dels contractes indefinits. Aquests tres aspectes, que tenen causes
estructurals més que no pas conjunturals, són el gran repte que cal afrontar per
tal de millorar el mercat de treball de la zona i recuperar el capital humà.
5. Al final de l’exercici el nivell de preus s’ha mantingut i ha registrat una variació
interanual de l’1,2%. Aquesta contenció es deu a una menor repercussió dels

transports com a conseqüència de la depreciació del dòlar en front de l’euro i al
fet que la demanda no acaba de pressionar l’oferta.
6. El finançament bancari, mostra una tendència a la baixa, amb una caiguda en
picat l’any 2017 en valors interanuals. Aquest fet dóna lloc a una disminució del
palanquejament de l’activitat econòmica. A més a més, el crèdit hipotecari ha
augmentat, tot i que ho ha fet a un ritme inferior al de la mitjana catalana, i la
capitalització de noves societats ha registrat percentatges baixos si es compara
amb les dades globals de tot Catalunya.
7. Les xifres globals d’operacions han augmentat al port de Tarragona, la causa
principal ha estat l’increment de líquids i sòlids; per contra, s’ha donat una pèrdua
preocupant del volum d’entrades i sortides dels contenidors, que s’orienta cap
altres ports de la Mediterrània espanyola.
8. En el cas de l’aeroport de Reus, tot i que l’augment de les operacions ha estat
significatiu, registra nivells que encara estan per sota dels equivalents de finals
de la dècada anterior.
9. Pel que fa al comerç amb l’exterior, en dades provisionals fins al novembre,
l’augment interanual ha estat del 20,12% en les exportacions i del 27,42% en les
importacions. Aquests valors són molt superiors als increments dels conjunts de
Catalunya i Espanya. Les exportacions es concentren principalment a la zona
euro. Els deu primers països compradors representen el 78,9% del total exportat
i es detecta una tendència cap a que augmentin el pes relatiu que tenen sobre
el total.
10. Com a resum de l’exercici, es poden destacar els bons resultats dels indicadors
de creixement, d’ocupació i de vendes a l’exterior. Tanmateix, l’estructura
productiva de l’àrea està molt condicionada per la contractació temporal. A
aquesta realitat estructural de l’economia de la zona, al darrer trimestre s’hi ha
d’afegir una incertesa notòria en la presa de decisions atès l’escenari polític del
país, que pot haver limitat el creixement potencial del PIB del període.
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