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1. El Context econòmic mundial

 L’informe de l’FMI de fa un any assenyalava
unes opcions de recuperació a l’economia
que permetien projectar un creixement del
3,9% per a 2018 i 2019. Tanmateix, el segon
semestre de l’any va portar tempestes, com
ara les tensions comercials entre els EUA i la
Xina, els problemes d’estabilitat
macroeconòmica a Turquia i l’Argentina, la
imprecisió en el Brexit, les poques
perspectives de la política monetària de les
economies avançades per impulsar
l’activitat i, en menor mesura, les dificultats
de la indústria d’automoció alemanya i les
restriccions creditícies a la Xina.

 Tot això va comportar un menor creixement al segon semestre de 2018, el qual va repercutir
en tot l’exercici. Del 4% de creixement de 2017 es va passar a un 3,6% el 2018, i les previsions
per a 2019 són d’un 3,3%.

Gràfic 1. El creixement del PIB (%)

Font: FMI. Abril 2019
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2. El context de les economies espanyola i catalana

 Malgrat que l’economia mundial i la de la
Unió Europea continuen en una projecció
de desacceleració, l’economia espanyola —
amb una variació del PIB del 2,6% per a
2018— manté unes previsions de
creixement sostingudes. Durant el primer
trimestre de 2019, les estimacions apunten
a un creixement intertrimestral del 0,7%,
amb més confiança en la demanda interna
com a impulsora de l’activitat que en el
superàvit respecte de l’exterior.

 L’economia catalana evoluciona d’una
manera similar a la del conjunt espanyol. La
taxa de variació del PIB de l’economia
catalana va tancar l’exercici de 2018 unes
dècimes per sota (2,3%) de l’espanyola, i les
dades dels primers mesos de 2019 mostren
un menor augment de la demanda interna i
de l’índex de producció industrial, així com
una forta caiguda de la licitació pública.



3. L’economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

 El primer trimestre de 2019, en una situació global de menor creixement —no tant de

pessimisme, però si de menys optimisme i menors expectatives—, la situació a la zona

també s’ha ressentit.

 El dinamisme de l’economia de l’àrea experimenta una certa rigidesa, que en el mercat

laboral gairebé es tradueix en una necrosi, ateses les dificultats per crear ocupació i

disminuir l’atur, tot i el menor nombre d’actius. En dades interanuals, aquest trimestre

l’ocupació registra xifres lleugerament a la baixa, igual que la contractació i les afiliacions a la

Seguretat Social.

 Les dificultats per crear ocupació estable en els serveis és un dels principals problemes a

l’hora de fer remuntar el mercat de treball de la zona. Aquest comportament és causat, en

part, pels subsectors en què s’ha especialitzat l’economia de l’àrea.

 La forta estacionalitat de l’activitat i la consideració que els efectes de la Setmana Santa es

notaran el segon trimestre de l’exercici ens fan ser conservadors i no caure en la decepció,

tot i els números del primer trimestre.

 Com a resultats més positius del període, cal ressaltar la tendència a l’alça —tot i que amb

moderació— de les exportacions durant els dos primers mesos de l’any, l’augment dels

dipòsits bancaris —tot i la disminució del crèdit— i l’augment del nombre d’hipoteques —tot

i que en disminueix l’import—.



4. L’ocupació i l’atur (1)

 Pel que fa a l’ocupació, les dades de

variació interanual indiquen una

disminució de més de

8.000 persones, una xifra que

representa una davallada del

2,46%. El nombre d’ocupats ha

augmentat lleugerament en

l’agricultura (1,26%) i en la indústria

(3,02%), i ha disminuït en gairebé

8.000 persones en la construcció.

Aquesta xifra ha representat una

caiguda del 27,43% i ha anat

acompanyada de la disminució als

serveis (1%). Així, només el sector

secundari ha tingut una incidència

positiva en l’ocupació.

 La importància de l’activitat del sector terciari i

la seva incapacitat per crear una ocupació

estable comporta un menor creixement de

l’ocupació a la zona.

Gràfic 2. Variació interanual de l'ocupació (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA. 



4. L’ocupació i l’atur (2)

 La taxa d’atur registrada a la zona el

primer trimestre de 2019 ha estat del

15,49%, al conjunt català, de

l’11,64%, i a l’espanyol, del 14,70%.

La variació interanual de la zona ha

disminuït 0,36 punts —una dada que

representa unes 3.200 persones

menys a l’atur—, la del conjunt

català, 0,55 punts, i la de l’espanyol,

2 punts. Pel que fa a la variació de la

taxa d’atur, les comarques de l’àrea

han registrat una línia molt oscil·lant,

fet que ha comportat una diferència

de 3,86 punts respecte de la taxa

catalana i de 0,80 respecte de

l’espanyola.

 Els darrers 10 anys la població de la zona ha

augmentat en unes 9.000 persones i els inactius, en

35.000. Això implica que la població inactiva ha

passat de representar el 30% de la població total a

prop del 35%.

Gràfic 3. La taxa d’atur (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA. 



5. La contractació laboral

 A Catalunya la contractació temporal va disminuir del 88,31% de 2015 al 86,08% de 2018 més

de dos punts, i a la província de Tarragona ho va fer en 1,5 punts. El percentatge de

temporalitat a la zona el 2018 estava molt per sobre del de Catalunya.

 El primer trimestre de 2019, en dades

interanuals, la contractació laboral en el

conjunt provincial ha disminuït un 0,28%,

amb un indicador de -3,89% en els

contractes indefinits i de 0,19% en els

temporals. Pel que fa al conjunt català,

s’ha registrat un augment global del

0,93%, amb una variació de -1,37% als

contractes indefinits i del’1,34% als

temporals.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu
(Generalitat de Catalunya). 

Gràfic 4. El pes de la contractació laboral al conjunt
de Tarragona en relació a Catalunya (%)



6. La distribució comarcal de la nova ocupació

 La variació ha estat positiva en 5

comarques: l’Alt Camp, el Baix Ebre, el

Baix Penedès, la Conca de Barberà i el

Priorat, tot i que només al Baix Ebre i a la

Conca s’ha superat el 2,59% de la

variació catalana. Les disminucions del

Baix Camp, el Montsià i el Tarragonès

han fet que l’indicador canviés a la baixa.

 Les altes a la Seguretat Social en el

conjunt provincial han experimentat una

lleugera disminució respecte de l’any

anterior que contrasta amb l’augment

del 2,59% del total català. La disminució

més significativa s’ha donat al Camp de

Tarragona (-0,31%), mentre que a les

Terres de l’Ebre s’ha registrat un

augment del 0,94%.



7. La creació d’empreses

 Les dades dels comptes de cotització a la

Seguretat Social permeten analitzar la

dinàmica empresarial de l’àrea i establir

valoracions sectorials i segons el nombre

de treballadors de les empreses en

l’àmbit comarcal. En analitzar les xifres

globals s’observa com, el nombre de

comptes ha disminuït un 1,29%, mentre

que al conjunt català ha incrementat un

0,45%. La disminució al Camp de

Tarragona ha estat de l’1,44% i a les

Terres de l’Ebre, del 0,77%. l’evolució en

funció del nombre de treballadors de

cada compte augmenta a les empreses

de més de 50 treballadors i disminueix als

grups més petits.



8. El finançament de l’economia (1)

 El quart trimestre de l’exercici de 2018, el

crèdit bancari a la zona va caure un 6,61%

en dades interanuals. Per tant, en un any

ha disminuït prop de 1.000 milions

d’euros, un indicador molt significatiu, i no

precisament positiu, en la valoració de la

dinàmica econòmica de l’àrea. Per contra,

els dipòsits han augmentat de manera

continuada des del quart trimestre de

2017, quan van experimentar, en variació

trimestral, una caiguda de l’11,93%.

 La dinàmica d’aquests dos indicadors comporta una ràtio de palanquejament del 129,84, una

xifra que suposa una caiguda de 15 punts en un any, principalment motivada per la caiguda

dels crèdits (i no tant per la variació dels dipòsits).

Font: Elaboració pròpia a partir del Banc d’Espanya

Gràfic 5. Variació interanual dels crèdits bancaris (%)



 El crèdit hipotecari té un paper

important en el finançament de

l’economia, i encara que el total del

crèdit disminueix, l’hipotecari

augmenta, fet que ens fa considerar

que el crèdit hipotecari té cada cop

més rellevància en el total creditici.

 El 2018, el nombre d’hipoteques va augmentar un 8,25% a la província en dades

interanuals, mentre que l’import va disminuir un 4,32%. En el mateix període, els indicadors

del conjunt de Catalunya van augmentar un 11,20% i un 13,67%, respectivament. L’import

corresponent a finques urbanes va disminuir un 3,20% a la zona, mentre que va augmentar

un 14,20% a Catalunya. Pel que fa a l’habitatge, el creixement a la zona va ser del 12,82% i

al conjunt català, del 16,59%.

8. El finançament de l’economia (2)

Font: Elaboració pròpia a partir del Banc d’Espanya i INE

Gràfic 6. El crèdit hipotecari sobre el total del crèdit bancari (%)



9. La variació de preus

 El mes de març de 2019, l’indicador de

preus de consum marca una variació

interanual de l’1,2%, un augment inferior al

del conjunt de Catalunya, que ha estat de

l’1,4%, i al d’Espanya, de l’1,3%. A la zona,

els increments principals s’han registrat en

transports (2,6%), habitatge (2,5%),

comunicacions (1,8%) i hotels, cafès i

restaurants (1,6%).

 Al gràfic es pot observar l’evolució interanual

per mesos de l’IPC a Tarragona i la variació

de l’índex en base 2016. L’índex general

pràcticament pla fins al 2016, amb variacions

anuals negatives, a partir de finals de 2016

augmenta significativament que empeny

l’índex a l’alça i l’ajuda a mantenir-se en una

línia de creixement constant.

 La inflació subjacent (exclou dels indicadors

els aliments sense elaborar i els productes

petrolífers), les taxes interanuals s’han

mantingut per sota de l’1% a l’economia

espanyola al llarg de 2018 i es pot considerar

que ha succeït el mateix amb l’indicador de

l’àrea. Per tant, l’activitat econòmica es troba

en un període d’estabilització de preus.

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

Gràfic 7. Variació de l’IPC. Índex general i variació anual (%)  



10. El comerç amb l’exterior

 Els dos primers mesos de l’exercici, les

exportacions han augmentat a la zona un 0,26%

en valors interanuals, amb un bon mes de gener

i un febrer de caiguda. En analitzar l’evolució

des de l’octubre de 2018, s’observa un augment

interanual important cada mes, tot i que

l’increment del darrer trimestre de 2018 no va

compensar els resultats negatius de la resta de

l’any. Les importacions van augmentar des de

juliol del 2018, amb variacions de dos dígits

interanuals molts mesos, i van acabar l’exercici

amb un augment del 7,82%.

 Les vendes a l’exterior de la zona augmenten,

però ho fan per sota de Catalunya i Espanya. En

canvi, amb les importacions succeeix el

contrari: registren un fort increment a la zona i

una variació moderada a les altres dues àrees.

 El dinamisme exportador de la zona està

molt condicionat per la funcionalitat

importadora. Això ens porta a incidir un cop

més en la significació que té en aquestes

xifres l’activitat de compra i venda de béns

amb l’exterior de les empreses del complex

petroquímic de Tarragona.

Font: Elaboració pròpia a partir ICEX

Gràfic 8. Variació interanual de les exportacions i les 
importacions de Tarragona, Catalunya i Espanya (%) 



Resum en 5 punts de l’informe de conjuntura de l’economia del Camp 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Primer trimestre de 2019

L’àrea registra un nivell d’activitat econòmica inferior al de l’any anterior. Tot i que els indicadors conjunturals

són més planers, cal considerar que el context de l’economia espanyola i també de la catalana, suposa un

coixí que permet evitar un excessiu pessimisme.

1. El nombre d’ocupats disminueix un 2,46% interanual i es registra una taxa d’atur del 15,49%, gairebé

4 punts superior a la catalana. El mercat de treball de l’àrea té una certa necrosi que implica dificultats

per crear ocupació i comporta un fort augment de la població inactiva. Si la població de la zona ha

augmentat en aproximadament 9.000 persones els darrers 10 anys, els inactius ho han fet en 35.000.

2. La contractació laboral ha disminuït un 0,28% en dades interanuals el primer trimestre de 2019. Els

contractes temporals suposen un 89,05% del total, mentre que al conjunt català la xifra és del 86,08%.

3. La variació de les dades de la Seguretat Social indica una disminució de les afiliacions del 0,09% (-0,31% al

Camp i 0,94% a l’Ebre), mentre que al conjunt català la variació ha estat del 2,59%.

4. La creació d’empreses a la zona disminueix un 1,29%, mentre que a Catalunya augmenta un 0,45%.

L’augment més significatiu a la zona s’ha produït en empreses de més de 50 treballadors, principalment

en les de més de 251. Les de menys de cinc han disminuït un 1,46% a la zona i un 0,09% al conjunt català.

5. El crèdit bancari continua disminuint, així com el palanquejament, i l’hipotecari també disminueix

respecte de 2018. Els preus es mantenen per sota de l’índex català i de l’espanyol, i les exportacions

mostren una certa recuperació els dos primers mesos de 2019, encara que lleugerament inferior a la dels

conjunts català i espanyol.
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