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Fa dos trimestres que l’economia espanyola i la catalana tenen indicadors de PIB
negatius. Estem en recessió, i això ha tingut implicacions a la zona, principalment
una forta caiguda de l’ocupació d’un 4,1% interanual que afecta tots els sectors
d’activitat. La conseqüència immediata d’aquesta realitat ha estat l’augment de
l’atur, que ha arribat a una taxa d’un 23,60% el primer trimestre de l’exercici, un
punt i mig per sobre de la mitjana de Catalunya.

La manca de finançament en què es troben les empreses i els consumidors no estira
la demanda interna. Això porta a un control de preus en la majoria de grups de l’IPC,
excepte en transports, que repercuteix de manera molt clara en l’augment del preu
del petroli; els altres grups són més creatius i controlen els increments de preus amb
una certa moderació, la qual cosa comporta forts canvis en la distribució i sistemes
de venda. Malgrat aquest esforç comercial, els efectes negociats disminueixen i els
impagats es mantenen; per la seva banda, el crèdit hipotecari s’ha enfonsat i no hi
ha pràcticament finançament per a aquesta activitat, donada la situació de les entitats
financeres i la menor demanda per part dels consumidors, amb un gran estoc
d’habitatges acabats i unes disponibilitats de sòl, qualificat o no, que pesa com un
llast en els actius de moltes empreses. En aquest marc, l’exportació ha mostrat un
dinamisme com feia anys que tenia a l’àrea, amb un augment interanual del 35,92%,
que ha portat a representar un 14,31% del total de les exportacions catalanes, davant
de l’11,79% de l’any 2010. Aquest esforç ressalta davant la caiguda de la demanda
interna i la disminució de l’índex de producció industrial en els darrers mesos.

En aquest context, avançar canvis de la situació a curt termini és problemàtic, però
cal tenir en compte que l’estacionalitat de l’activitat turística pot donar a l’àrea un
cert impuls el segon i tercer trimestre de l’any. Tanmateix, les fortes dificultats
financeres del conjunt de l’activitat i el fre a l’economia europea per al primer
trimestre de l’any ens fan ser molt cauts a curt termini a l’hora de considerar millores
globals de l’activitat econòmica al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre.

L’activitat econòmica el primer trimestre del 2012



Anàlisi de l’economia
del Camp de Tarragona i

de les Terres de l’Ebre

Des del primer trimestre de 2009 fins ara s’han
perdut més de trenta mil llocs de treball, xifra
que representa una disminució del 8,9%. Ens
trobem en uns nivells d’ocupació similars als de
2004, la qual cosa implica que s’ha perdut tot
el fort augment que es va donar fins a 2008 i a
partir d’aleshores l’ocupació a la zona ha estat
permanentment decreixent. En la valoració dels
canvis sectorials en l’ocupació es pot observar el
manteniment del terciari amb dades interanuals
(tot i que la crisi també n’ha fet disminuir les
xifres), cosa que no succeeix en la resta de sectors,
en què disminueix el nombre de persones
ocupades.

En l’anàlisi interanual podem observar la caiguda
de l’agricultura, la indústria i la construcció. El
sector primari té unes variacions molt oscil·lants,
de manera que en dades interanuals en l’ocupació
s’equilibra respecte a dades anteriors, cosa que
porta l’activitat a ajustar-se en funció de la seva
realitat productiva més que com a refugi de la
davallada d’altres activitats. En la construcció ha
disminuït molt l’ocupació i el ritme s’estabilitza:
tot i que l’activitat està molt plana, es manté un
mínim d’estructura i es planteja un canvi
d’orientació de l’oferta cap a empreses petites
que s’adeqüen millor a feines de manteniment
i rehabilitació. El que resulta preocupant en
aquest període és la disminució de la indústria,
que ocupa un nombre de persones inferior a
l’exercici anterior en dades interanuals, la qual
cosa s’acobla als indicadors de producció del
sector i a la menor variació de les exportacions,
ja que en el mercat interior no hi ha demanda.
En aquesta dinàmica, el sector terciari és el que
ens mostra un percentatge superior en els ocupats,
amb un 68%, davant de les davallades de la resta
de sectors.

El descens important en el nombre de persones
ocupades darrerament s’ha donat més en els
homes que en les dones. L’ocupació dels primers
disminueix d’una manera constant des del 2009,
amb més de vint i cinc mil persones, mentre que
en les dones es mantenen les xifres d’ocupació,
amb fortes oscil·lacions, passant del 41,68% de
persones ocupades el primer trimestre de 2009
al 44,14% el del 2011 i el 46,08 el del 2012.
Aquest augment de l’ocupació femenina està
molt relacionat amb el manteniment de l’ocupació
en el terciari, tot i les fortes oscil·lacions sectorials
que es manifesten en el sector. 

OCUPACIÓ

TOTAL

Milers

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Els ocupats. Primer trimestre de 2012
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El nombre de persones afiliades a la Seguretat
Social ha disminuït en dades interanuals del
primer trimestre de 2012 al Camp de Tarragona
i a les Terres de l’Ebre. El descens ha estat
superior al conjunt català, motivat per la caiguda
més important en agricultura i construcció; en
canvi, els serveis i la indústria han tingut un
comportament de més contenció, en la seva
disminució, al del conjunt de Catalunya. Les
comarques de Tarragona han experimentat una
disminució de 8.353 persones ocupades amb
afiliació a la Seguretat Social en dades interanuals
per al primer trimestre de 2012 i de 56.303 des
del primer de 2008.

La distribució comarcal de les variacions assenyala
com l’activitat disminueix en totes les comarques
i en tots el sectors, amb l’excepció de la indústria
a l’Alt Camp, els serveis al Tarragonès i l’agricultura
al Montsià. La davallada d’ocupació continua,
com es reflecteix en les dades de l’EPA, però a
escala comarcal i com a indicador podem observar
com es distribueix i com s’estén per tot arreu
aquesta disminució. En cinc comarques aquesta
caiguda ha estat superior al 5%. En aquest sentit,
cal ressaltar la Conca de Barberà i el Priorat, a
l’àrea del Camp de Tarragona, així com també el
fort descens que s’ha manifestat a les Terres de
l’Ebre, on el Baix Ebre i el Montsià superen el
5% de disminució i la Ribera d’Ebre presenta
dades molt preocupants, amb un 11%, com a
conseqüència de la forta disminució en serveis,
agricultura i construcció; per al seva banda, la
Terra Alta és una de les comarques interiors on
disminueix menys l’ocupació.

La caiguda interanual de l’últim exercici ha estat
significativa. Al gràfic es pot observar l’evolució
de les dades des de 2008: la caiguda de 2008
a 2009 és molt forta, després es produeix amb
una certa suavitat i del 2011 al 2012 torna a
ser elevada, principalment a les Terres de l’Ebre.

L’ocupació amb dades de la Seguretat Social.
Diferències comarcals
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Agricultura

-5,72
-6,52
-4,14
-2,27
-5,18

-11,94
-6,23
-5,65
0,63

-7,93
-2,61
-3,45
-4,75
-3,30

Alt Camp
Baix Camp
Baix Penedès
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Camp de Tarragona
Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Terra Alta
Terres de l'Ebre
TARRAGONA
CATALUNYA

Indústria Construcció Serveis Total

0,56
-2,15
-4,55
-3,99
-6,54
-2,90
-2,46
-3,85
-6,90
-4,44
-2,97
-5,28
-3,02
-3,82

-10,13
-19,45
-17,36
-15,25
-11,78
-21,00
-19,11
-25,30
-17,73
-7,13
-9,96

-19,48
-19,20
-16,06

-3,59
-0,48
-0,61
-5,57
-3,50
1,50
0,27

-3,03
-4,18

-13,50
-2,23
-4,63
-0,58
-1,10

-2,78
-2,94
-3,23
-5,83
-5,51
-1,34
-2,29
-6,39
-5,93

-11,00
-3,66
-6,57
-3,12
-2,77

Variació ocupats en dades de la seguretat social
(RG+RETA). Març 2012 en relació amb març 2011

Font: Dades de la Seguretat Social.

Variació afiliats a la Seguretat Social.
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El nombre de persones afiliades a la Seguretat
Social ha disminuït en dades interanuals del
primer trimestre de 2012 al Camp de Tarragona
i a les Terres de l’Ebre. El descens ha estat
superior al conjunt català, motivat per la caiguda
més important en agricultura i construcció; en
canvi, els serveis i la indústria han tingut un
comportament de més contenció, en la seva
disminució, al del conjunt de Catalunya.



En el gràfic hem indicat la taxa d’atur des del
primer trimestre de 2009 fins al primer de 2012,
distingint el total i el dels homes i les dones de
manera diferenciada. Del gràfic podem  destacar
l’important augment des del segon trimestre de
l’exercici anterior, amb una dinàmica similar
entre els homes i les dones en la variació de
l’atur. En el darrer exercici s’ha manifestat menys
ocupació estacional i des del darrer trimestre de
2011 s’ha entrat en recessió. Aquesta dinàmica
fa que la taxa d’atur sigui superior des del primer
trimestre de 2011 entre les dones que entre els
homes, que cerquen ocupació preferentment en
el terciari, cosa que no es produïa des del primer
trimestre de 2009.

La taxa d’atur és elevada en l’agricultura per les
fortes variacions estacionals de l’activitat; com
dèiem anteriorment, l’ocupació s’ajusta a la
realitat de l’oferta del sector i no actua com a
refugi de la problemàtica d’altres activitats. En
la construcció també és molt elevada, però amb
tendència a disminuir: ho ha fet en prop de set
punts amb dades interanuals, en part  com a
conseqüència de la significació de llarga durada
dels aturats que provenen d’aquest sector i deixen
de comptabilitzar-se com del sector. Els serveis
augmenten la taxa d’atur i, per primera vegada
des de 2008, durant el primer trimestre han
superat la que es dóna si no considerem els
aturats de llarga durada i els que s’incorporen
de nou al mercat de treball. La indústria té una
taxa molt inferior al de la resta d’activitats, tot
i el lleuger augment que s’ha manifestat en dades
interanuals i la disminució d’ocupats que hem
considerat anteriorment. En la distribució sectorial
del nombre total d’aturats, es pot observar la
significació dels de llarga durada i els que busquen
primera ocupació, encara que la variació ha estat
més suau el darrer exercici en comparació amb
els anteriors. En la resta de sectors augmenta,
en variació interanual de 2012, la significació
de l’agricultura i dels serveis i disminueix la de
la indústria i la construcció.

ATUR
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7,60
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EspanyaCatalunyaTarragona

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Taxa d'atur %. Primer trimestre de 2012

Els aturats. Anàlisi sectorial. Primer trimestre 2012

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

Aturats en milers

2008
2009
2010
2011
2012

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis

30,6
79,2
74,0
82,7
98,2

2,3
4,5
3,2
1,8
7,3

2,8
8,0
6,4
4,9
4,8

6,2
19,0
13,1
12,6
8,0

11,3
30,8
20,2
24,4
31,4

8,0
17,0
31,0
38,9
46,7

 Busquen
1a ocupació

La taxa d’atur s’ha incrementat en més de tres punts i mig des del primer trimestre de 2011, taxa superior a la mitjana
catalana i inferior a l’espanyola. El darrer trimestre, amb dades interanuals la variació de la taxa del nombre de persones
aturades a les comarques del Camp i de l’Ebre ha augmentat amb un 18,11%, mentre que al conjunt català ho ha fet en
un 16,62% i a l’espanyol, amb un 14,79%. La dinàmica de creixement de l’atur ha estat més superior a la zona que en
altres llocs, circumstància que assenyala una problemàtica molt rellevant de l’economia de l’àrea.

Taxa d’atur

2008
2009
2010
2011
2012

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis

7,45
18,52
18,38
19,98
23,61

12,57
24,46
16,58
8,04

32,88

3,52
12,21
10,63
7,36
7,80

8,66
28,27
25,79
27,88
21,00

4,84
11,87
8,36

10,13
12,69

5,61
16,87
11,44
11,75
12,55

 Total sense els que
busquen 1a ocupació

Distribució de l’atur sobre el total

2008
2009
2010
2011
2012

Total Agricultura Indústria Construcció Serveis

100
100
100
100
100

7,52
5,68
4,32
2,18
7,43

9,15
10,10
8,65
5,93
4,89

20,26
23,99
17,70
15,24
8,15

36,93
38,89
27,30
29,50
31,98

26,14
21,46
41,89
47,04
47,56

 Busquen
1a ocupació

Taxa d'atur

23
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HomesTotal
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1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t



PREUS
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Els preus han entrat en una fase de moderació
els darrers mesos, amb una variació interanual
per al març del 2,2%, augment similar al del
conjunt català i tres dècimes per damunt de
l’espanyol. Els increments més importants a l’àrea
per grups han estat en transports, seguit
d’habitatge, ensenyament i hotels, cafès i
restaurants; en canvi, les disminucions més grans
han vingut de comunicacions, medicina, esbarjo
i cultura i vestit i calçat. La dinàmica ha estat
similar en tots els grups a les tres àrees de
referència, per bé que hi ha petites oscil·lacions
que ens assenyalen variacions més accentuades
a la zona, com ara hotels, cafès i restaurants i
habitatge, amb augments superiors, i per contra
en menor augment en begudes alcohòliques i
tabac, així com en vestit i calçat, on les variacions
han estat inferiors a les comarques de Tarragona
que al conjunt català i espanyol.

L'índex general, que té com a base el 2011, ens
assenyala que aquest és superior que a les altres
àrees, quan abans succeïa el contrari. Això ens
podria indicar que darrerament es produeixen
uns ajustos de preus integrats en mercats més
amplis que porten a una pressió superior en
l’indicador a la zona.

Aquesta apreciació que dèiem anteriorment podem
observar-la en el gràfic si comparem les variacions
interanuals de les tres àrees des de principis de
2011. Tot i que hi ha una evolució molt similar
en les tres referències, s’observa un increment
superior en alguns mesos en l’àrea, com es va
donar a l’abril i maig de 2011, així com el primer
trimestre de l’any 2012, en què la variació
interanual de la zona ha estat un xic inferior a la
catalana, excepte al març. Malgrat aquestes
petites diferències, podem considerar que l’atonia
de la demanda interna i l’ajust dels preus en la
temporada estival han portat a un descens
continuat de les taxes interanuals per als diferents
mesos. Pràcticament en tots els grups es constata
aquesta moderació, de la qual cal exceptuar el
transport, que ha tingut variacions del 5%
interanual. 

Font: INE

L’índex de preus al consum. Març 2012
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en tots els grups a les tres
àrees de referència, per bé
que hi ha petites oscil·lacions.
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Hi ha dos indicadors d’activitat que ens assenyalen la problemàtica de l’economia de l’àrea i les dificultats tant de l’oferta
productiva com de la demanda en el període actual: d’una banda, els efectes comercials negociats en institucions financeres
i el total d’impagats, i de l’altra, el crèdit hipotecari. En els gràfics dels dos indicadors hem ressaltat l’evolució anual des
d’abans de 2008, en què estàvem en una situació d’eufòria i creixement per posar en context la situació actual, de la qual
valorem els tres darrers mesos, amb xifres publicades en relació al període similar de l’any anterior. Pel que fa als efectes
comercials negociats, ens trobem que la variació mensual del primer trimestre de l’exercici és inferior a la mitjana de l’any
anterior, i en conjunt per al trimestre l’import d’aquests disminueix en un vint per cent en dades interanuals, i el nombre
d’efectes ho fa en un quinze per cent, és a dir, que el valor negociat per efecte també ha disminuït. Per contra, ens trobem
que el nombre d’impagats ha disminuït en termes absoluts, per bé que en valors relatius ha augmentat. La davallada del
gir comercial és preocupant i es manifesta no solament pel nombre d’impagat, sinó també per la seva disminució, ja que
assenyala una menor activitat de la relació entre empreses i un retraïment dels consumidors. En relació amb el crèdit
hipotecari, es pot observar la caiguda que ha experimentat a partir de 2007. És manifest que la situació del sector de
l’habitatge residencial pateix greus problemes, tant des del punt de vista de les empreses com dels possibles compradors,
amb importants dificultats de finançament. Pel que fa a la variació interanual dels tres darrers mesos de què es disposen
dades, podem observar la caiguda constant del nombre i el valor d’hipoteques, que ha representat per al total dels tres mesos
una disminució del 37% en els dos indicadors. La situació encara s’orienta a la baixa: no hi ha vendes ni finançament per
a finques urbanes, i el valor per hipoteca en els tres mesos ha passat d’una mitjana de 101,22 milers d’euros fa un any a
100,40 per al període actual, quan la mitjana l’any 2007 era de 167,88 milers d’euros i el 2010, de 121,61.

INDICADORS D’ACTIVITAT
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L’activitat financera comercial. Efectes comercials

54.331
48.451
52.681
58.511
62.423
63.929

-7,14
-22,38
-17,59

Nombre

2012

2011

Var.
2011-12

Gener
Febrer
Març
Gener
Febrer
Març

Gener
Febrer
Març

Import

123.726.620
106.306.720
104.544.046
140.777.889
136.629.753
138.221.213

-12,11
-22,19
-24,36

Venciment

2.501
2.182
2.299
2.444
2.315
2.665

2,33
-5,75

-13,73

Nombre Import

4.480.245
4.141.018
5.004.707
5.356.836
3.828.166
6.133.937

-16,36
8,17

-18,41

Impagats

4,60
4,50
4,36
4,18
3,71
4,17

10,21
21,44
4,69

Nombre Import

3,62
3,90
4,79
3,81
2,80

4,44
-4,84
39,03
7,87

Impagats % venciment

Font: INE

Hipoteques anuals a finques urbanes i rústiques.
Milers d'euros

639
1.016

785
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Font: Elaboració pròpia a partir DGA

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

730.237
765.333
832.174
907.092
794.239

1.022.556
875.487
919.571
925.222
832.688
825.834

1.011.082
10.441.513

564.310
496.597
560.361
577.288
676.938
599.067
699.616
605.913
591.939

1.257.133
809.540
507.990

7.946.692

Exportació

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

1.043.249
757.919
924.051
979.334

1.107.690
1.020.051

902.163
1.054.460
1.070.930

752.682
965.605
750.390

11.328.524

Any 2010 Any 2011
ExportacióImportació Importació

417.076
391.857
505.912
448.775
453.370
616.143
498.013
466.677
526.881
532.635
564.020
479.103

5.900.461

88,83
14,70
57,52
95,86
35,77
51,93
25,28
50,71
22,03
15,58
7,72

22,61
35,92

35,30
26,73
10,76
28,64
49,31
-2,77
40,48
29,84
12,35

136,02
43,53
6,03

34,68

Exportació

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

42,86
-0,97
11,04
7,96

39,47
-0,24
3,05

14,67
15,75
-9,61
16,92

-25,78
8,50

Variació interanual % 2010 Variació interanual % 2011
ExportacióImportació Importació

6,21
2,88

37,15
26,57
27,69
69,06
19,78
40,94
15,75
33,66
31,77
11,55
26,22

Taxes de variació interanual (%)
Exportació Importació

Font: Elaboració pròpia a partir DGA.

8,50Variació 2010-11 34,68
Tarragona

5,28Variació 2010-11 13,63
Catalunya

8,65Variació 2010-11 14,83
Espanya

15,41
15,99

Any 2010
Any 2011 octubre

11,79
14,31

Tarragona/Catalunya

El nombre de persones afiliades a la Seguretat
Social ha disminuït en dades interanuals del primer
trimestre de 2012 al Camp de Tarragona i a les
Terres de l’Ebre. El descens ha estat superior al
conjunt català, motivat per la caiguda més important
en agricultura i construcció; en canvi, els serveis
i la indústria han tingut un comportament de més
contenció, en la seva disminució, al del conjunt
de Catalunya. Les comarques de Tarragona han
experimentat una disminució de 8.353 persones
ocupades amb afiliació a la Seguretat Social en
dades interanuals per al primer trimestre de 2012
i de 56.303 des del primer de 2008. La distribució
comarcal de les variacions assenyala com l’activitat
disminueix en totes les comarques i en tots el
sectors, amb l’excepció de la indústria a l’Alt Camp,
els serveis al Tarragonès i l’agricultura al Montsià.
La davallada d’ocupació continua, com es reflecteix
en les dades de l’EPA, però a escala comarcal i
com a indicador podem observar con es distribueix
i com s’estén per tot arreu aquesta disminució. En
cinc comarques aquesta caiguda ha estat superior
al 5%. En aquest sentit, cal ressaltar la Conca de
Barberà i el Priorat, a l’àrea del Camp de Tarragona,
així com també el fort descens que s’ha manifestat
a les Terres de l’Ebre, on el Baix Ebre i el Montsià
superen el 5% de disminució i la Ribera d’Ebre
presenta dades molt preocupants, amb un 11%,
com a conseqüència de la forta disminució en
serveis, agricultura i construcció; per al seva banda,
la Terra Alta és una de les comarques interiors on
disminueix menys l’ocupació. La caiguda interanual
de l’últim exercici ha estat significativa. Al gràfic
es pot observar l’evolució de les dades des de
2008: la caiguda de 2008 a 2009 és molt forta,
després es produeix amb una certa suavitat i del
2011 al 2012 torna a ser elevada, principalment
a les Terres de l’Ebre. 
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80

0

40

ImportacióExportació

-40

120

2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

160



Reflexions actuals per després de la tempesta
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Aquest informe és fruit de tota una sèrie de reflexions d’alguns membres del GRIT sobre
la situació econòmica actual i les perspectives de futur de l’àrea. Una referència bàsica
han estat els informes de conjuntura elaborats pel GRIT i d’altres en un marc més ampli
que han rebut el suport de les cambres de comerç indústria i navegació de la zona, com
ara l’Informe d’economia local i regional de les Terres de l’Ebre 2010 i el Pla Estratègic
del Camp de Tarragona. La suma de tots.

Les anàlisis sobre el panorama econòmic actual ens situen en unes previsions de creixement negatiu per al 2012. Les
estimacions de la Unió Europea són de -1,8% i d’un -0,7% per al proper any, enfront del 0,7% per al 2011. Així i tot,
hi ha previsions més pessimistes, que no sabem si considerar més realistes que alarmistes, ja que preveuen fortes
dificultats per a l’economia del país d’aquí a quatre o cinc anys, i és manifest que s’orienten a un quinquenni perdut; i
algunes, a una dècada perduda.

Actualment la situació més crítica és la que travessa el sector financer espanyol. Quatre decrets llei per instrumentar-
ne la reforma no han permès superar les dificultats, i fins i tot els seus plantejaments, del 12 de maig, són molt dràstiques,
conseqüències de la necessitat d’intervenir Bankia uns quants dies abans, i de pretendre solucionar el problema; però
en obligar a augmentar les provisions pels crèdits immobiliaris a la banca amb l’objectiu de restaurar la confiança
internacional al sector, és fàcil que es tradueixi en un període de contenció que afectarà tant les capacitats inversores
de les empreses com el ritme de consum dels consumidors.

A aquesta situació contractiva el recurs esperat d’una política anticíclica per part de les administracions no es porta a
terme, ja que el fort dèficit generat des de 2010 els dificulta el finançament i es veuen obligades a reduir la despesa
que dificulta aquests plantejaments anticíclics que es podien esperar per cercar una dinàmica de creixement a mitjà
termini.

Mentre hi hagi aquesta tempesta, el més prudent és estar a l’aixopluc i esperar, però això és difícil, i s’estan generant
unes turbulències que tenen el perill de mullar tothom. La solució o els plantejaments possibles per canviar de rumb,
en una economia tan interrelacionada i amb una moneda única com és la de la Unió Europea, solament poden venir
des d’allí, encara que els plantejaments diferenciats que es puguin fer als diferents estats membres poden portar a
obligar acords diferents en el marc de negociació de la Unió Europea i determinar polítiques més flexibles que donin
més possibilitats de finançament i de contenció del dèficit, en períodes més amplis per permetre una sortida menys
traumàtica de la situació actual. Ens trobem en tres fronts: la Unió Europea, el sistema financer i la contenció de dèficit.
Dels equilibris d’aquestes variables es podrà determinar un marge de maniobra que pot canviar les línies de la situació
actual, que tindrà unes conseqüències estructurals molt importants de les quals no escaparà l’economia de l’àrea. En
aquest ampli paradigma, és manifest que, per a l’economia de la zona, el repte està en la bona interrelació entre la
societat i les institucions, les activitats econòmiques i el territori; és un marc que s’ha de potenciar per preservar la
situació de benestar i trobar-se preparats per després de la tempesta.

SOCIETAT I INSTITUCIONS

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

TERRITORI
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Sectors productius1.

Reflexions actuals per després de la tempesta

A partir d’aquest marc podem reflexionar sobre la situació en què es troba la zona en un període de superació de la crisi
actual, per posicionar-nos i veure com cal encaixar la nova realitat que previsiblement es pot donar en els sectors productius
de la zona. En primer lloc, hem de considerar que la crisi actual, ara com ara, és essencialment d’ajust financer i de política
monetària de la Unió Europea i que afecta en gran manera els països que varen experimentar un creixement més gran des
de 1995 fins a 2007. En certa mesura perquè el creixement es va centrar en el sector de la construcció i en el sector
immobiliari en alguns països; en altres, en el descontrol de les finances públiques, i en altres, per perdre la seva competitivitat
productiva.

Ara bé, encara que alguns països tinguin dificultats per continuar amb l’euro, al final solucionaran els problemes amb un
cost molt elevat, no solament econòmic sinó social, segons com es porti aquesta llarga travessia, i es trobaran en una situació
en què hauran de fer valdre un avantatge comparatiu per ser competitius i determinar quins són els condicionants de
competitivitat en una situació que podem preveure, ens tornarà en un marc similar a l’actual, amb una moneda única, una
economia oberta en moviments de béns, capitals i persones, i amb uns canvis importants en la base tecnològica que afectaran
el funcionament de les empreses, dels consumidors i de les administracions. Amb aquests supòsits considerarem els elements
de competitivitat que s’han de potenciar a les comarques del Camp i de l’Ebre a mitjà termini per tenir unes expectatives
clares i poder-les potenciar en el moment precís.

En primer lloc, hi ha una consideració que cal establir. Aquesta situació de competitivitat en un ampli marc d’obertura ens
farà perdre molts avantatges de posicionament que fins ara hi havia en mercats locals. En podem assenyalar dos. El primer
està en la dificultat que les administracions puguin tenir unes possibilitats d’inversió com varen tenir en els darrers anys,
ja sigui en la millora d’infraestructures o en la creació d’empreses locals (una altra cosa és la necessitat que actuïn en serveis
públics i garantir-ne els nivells de qualitat, sinó entrarem en una forta descapitalització del capital humà). I el segon és la
internacionalització més gran de l’economia, cosa que difuminarà molts interessos locals enfront de plantejaments més
amplis. Aquestes consideracions ens han de fer entendre que per potenciar els avantatges competitius del territori —no
les seves necessitats o reivindicacions socials que se solucionen quan l’economia funciona— cal fer lobby, sense oblidar
que un lobby no és reivindicatiu, sinó més aviat un instrument efectiu per fer efectives les demandes del territori. A partir
d’aquestes premisses valorarem els avantatges competitius dels diversos sectors i activitats econòmiques de la zona en una
previsió de sortida de l’actual situació.

En aquest apartat analitzarem la situació dels diversos sectors productius i també considerarem les activitats més dinàmiques
del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

En primer lloc, valorarem l’estructura productiva actual, considerant el pes dels diferents sectors en el VAB de la zona, i
després analitzarem alguns subsectors de manera més específica. Les darreres dades del VAB disponibles són del 2008 i
determinen que els serveis representen més del 63% del total; i la indústria, prop d’un 20% si considerem l’activitat
manufacturera i l’energètica. La construcció tenia un pes molt elevat, significativa un 14,5% del total; i l’agricultura, un
2,30%. Actualment la situació s’ha modificat perquè ha augmentat el pes de tots els grans sectors a costa de la construcció,
que ha perdut més del 40% de la seva ocupació des de principis de 2008.

Des de mitjan 2010, el principal problema de l’economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre ha estat la destrucció
de teixit productiu, principalment entre les pimes, tant del sector industrial com del de serveis. És important preservar una
estructura d’intercanvis de coneixement i d’activitat com és el teixit productiu de la zona; les dificultats de moltes empreses
en l’actual situació poden portar al deteriorament del mateix teixit, pel tancament de moltes empreses i les menors expectatives
de crear-ne de noves, no tan substitutives, ja que la parcel·la del seu mercat a la baixa s’ocupa ràpidament, sinó que en
sectors i activitats que possibilitin la millora de la competitivitat i que es troben amb més dificultats de sorgir en la situació
actual. L’índex de la millora de la competitivitat està en la significació de les exportacions, i en aquest sentit cal assenyalar
que l’augment de les exportacions en un període de cinc anys ha estat de l’11,01% anual acumulatiu, i els principals
increments després de la davallada de 2008 i 2009 s’han donat en els darrers dos anys.



Les empreses han fet un esforç exportador en
tots els subsectors d’activitat, i l’han fet en
dues consideracions. En primer lloc, ampliant
l’interès exportador cap a totes les activitats i
principalment fent entrar en aquesta realitat
les petites i mitjanes empreses, cosa que s’ha
manifestat per l’augment de l’activitat i la
disminució del valor per tona exportada i per
operació. I, en segon lloc, tot i la dependència
dels grans mercats europeus de la zona euro
en aquestes vendes a l’exterior, les empreses
han diversificat criteris de venda cap a fora de
la zona euro. Els principals augments del total
exportat s’han donat en petrolis i derivats, en
auxiliar de l’automoció, química i plàstic.
Ressalten per la seva importància els grans
grups, formats per la integració petroli-química,
agricultura–indústria, alimentació i indústries

metàl·liques amb auxiliar de l’automoció. Aquest augment de les exportacions assenyala la capacitat competitiva de la
zona en mercats més amplis, i —com dèiem— això s’ha donat en tots els sectors d’activitat. Valorarem aquests sectors,
des d’aquest punt de vista de l’avantatge competitiu, les fortaleses i els reptes a què s’enfronten.
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És el que té un pes més petit en el VAB de les comarques de l’àrea i menys ocupació, però s’estén per tot el territori i té
una forta relació en la seva transformació i comercialització amb la indústria alimentària; en aquest sector podríem incloure
l’agricultura, la ramaderia i la pesca. Per l’ajust de preus, el sector s’està reordenant a la baixa però és en el seu lligam amb
la comercialització i en noves activitats transformadores on es troba la fortalesa. L’estructura cooperativista de la zona i els
plantejaments de noves societats d’explotació agrària, ramadera i de pesca són el gran actiu del sector. En les activitats
tradicionals com a base del seu funcionament, o noves, com piscifactories i nous conreus agrícoles molts orientats a mercats
de proximitat i d’altres cap a l’exportació, és on trobem el dinamisme i el potencial del sector.

1.1.El sector primari

899.447
1.961.268
1.589.885
1.966.471

733.610
155.594
640.417

7.946.693

835
35.447

703
47.242

732.111
498.854
978.660

1.226.355
665.339
95.461

516.920
4.713.700

1.107
35.906

469
39.558

20062011

Font: Elaboració pròpia a partir de dades DGA.

Les exportacions de l’àrea en milers d’euros

Variació anual
4,20

31,49
10,19
9,90
1,97

10,26
4,37

11,01

-5,48
-0,25
8,45
3,61

Alimentació
Petroli i derivats
Química
Plàstic
Ind. metàl·liques
Auxiliar automoció
Altres
TOTAL
Indicadors export./import.
Valor Tm exportada
Valor operació
Valor Tm importada
Valor operació

Representa un 20% del VAB de l’àrea, amb característiques territorials molt definides i forma certs clústers de proximitat
que representen importants economies d’entorn a les empreses i permeten el seu creixement per assolir unes economies
d’escala adequades. La situació actual ha tingut importants conseqüències per a l’activitat industrial. Ho podem observar
si considerem el gràfic que detalla la variació de l’índex general de preus del sector i l’índex de producció des de 2005 per
al final del primer trimestre fins a 2012 del conjunt català.

En el gràfic observem la contradicció dels dos indicadors. Un baixa a partir de 2008, que és el de producció, i l’altre augmenta
a partir de 2010, que és el de preus. El dinamisme del sector s’ha centrat abans en l’exportació que en el mercat interior,
cosa que possibilita una alça de preus i encara el fet de mantenir situacions de competitivitat relativa, però no és donarà
sempre, i un descens de la producció, tot i l’augment important de l’exportació. Podríem considerar del gràfic la importància
de millorar productivitat en el sector per continuar gaudint de l’avantatge comparatiu de l’exportació, i desitjar que es compleixi
l’expectativa de millora del mercat interior, per augmentar nivells de producció. És manifest que la situació actual, com que
hi ha una baixa utilització de la capacitat productiva, no porta a noves inversions.

L’activitat industrial de l’àrea és diversificada. Encara que hi hagi especialitzacions territorials, hem agrupat els subsectors
per fer una valoració de l’activitat per clústers, és a dir, agrupacions sectorials que troben avantatges en la seva col·laboració
i generen una activitat indirecta depenent important. Entre aquests, hem considerat el de la química, el de la indústria
d’alimentació, el del metall amb un element homogeni molt important com és l’auxiliar de l’automoció i també l’energètic.

1.2 El sector secundari



El clúster de la química. La integració petroli, química,
plàstic és important en l’economia de l’àrea. Es tracta
d’empreses relativament grans que han assolit unes
economies d’aglomeració importants i tenen una
dimensió adequada per actuar en mercats globals.
Convindria plantejar nous projectes que representin
noves inversions a partir de la forta integració del
sector, que generessin perspectives de noves activitats
en el marc global en què se situen, tant des del punt
de vista d’empresa com de productes. S’hauria de
fer un esforç, d’una banda, adequant serveis de
funcionament externs, com podrien ser l’energia, el
transport, la formació i la seguretat, entre d’altres
que serveixin per millorar les economies d’entorn;
i, de l’altra, generant noves expectatives d’inversió
en productes i processos a les empreses.

El clúster de l’alimentació. La importància de l’activitat exportadora i la significació del seu VAB fan que sigui una activitat
important per a l’àrea, que s’estén per la majoria de comarques de la zona. En el sector hi ha poques empreses grans que
estirin. Això pot generar problemes i també avantatges. El dinamisme de les empreses petites en el sector vinícola, oleícola,
de fruits secs, arròs, especialitzacions pesqueres i piscifactories assenyalen un dinamisme important, i es tracta d’empreses
de creació recent, moltes de primera generació, que es troben en una situació de crisi nova i fan un esforç important per
actuar en aquesta situació. Al costat hi ha empreses de dimensió més gran, de creació anterior, que s’han assentat a l’àrea i
tenen un potencial de mercat important, en part per la seva diversificació; i en aquesta estructura no podem oblidar els canvis
experimentats en les cooperatives agràries, que cada cop són més cooperatives industrials i que, en part, serveixen per plantejar
noves sortides de més valor afegit a la producció agrària de l’entorn.

El clúster d’indústries metàl·liques. Dins del sector metal·lúrgic, del qual hem vist el potencial exportador, no hi ha una massa
crítica empresarial i de producció en la majoria de subsectors, però el conjunt d’empreses existents, el producte de les quals
ha trobat nínxols de mercat en els quals es desenvolupa amb certa agilitat, sí que formen una estructura significativa per
ser les bases de la potenciació del sector i guanyar pes en l’estructura productiva de la zona. En aquest sentit, cal adequar-
lo a una integració vertical més gran per poder generar unes economies externes i actuacions de subcontractació prou importants
que poden servir per ampliar mercats i ajustar costos. Dins d’aquest grup hi ha una activitat rellevant, com és la d’auxiliar
de l’automoció, que es veuria afavorida per un plantejament més integrat del sector —no podem oblidar que es tracta de
factories d’algunes empreses que són subministradors principals del fabricant d’automoció, subsector que podria arribar a
formar un clúster important a l’àrea, ateses les empreses existents, d’electrònica, aire condicionat, vidre, plàstic i tèxtil. Cal
considerar també la significació de serveis que té per a la indústria el centre de proves d’IDIADA al Penedès.

El clúster de l’energia. L’àrea subministra prop del 70% del consum d’electricitat de Catalunya a la vegada que el seu
dinamisme industrial i urbà l’ha convertit en un consumidor important. Però la producció tradicional està estancada amb tres
nuclears i quatre tèrmiques de gas. La producció a partir d’energies alternatives ha tingut un gran interès en els darrers anys
amb la creació de diversos parcs, principalment de l’ eòlica, que ha augmentat la seva producció, mentre que altres projectes
d’energia solar estan en espera a l’expectativa d’equilibris financers per a les inversions. Això succeeix en tots els nous projectes
que es podien contemplar per la zona.

Hem valorat les possibilitats de quatre clústers en la zona amb relació al sector industrial. No hem d’oblidar que la seva
importància és directa pels efectes que tenen per a les empreses i les indústries que la integren, així com per la interrelació
amb el sector terciari, ja que a la vegada s’envolten d’un terciari més especialitzat i no solament de subministrament als
consumidors finals. D’aquí ve la importància d’aquests nuclis d’activitat, en la potenciació del teixit productiu de la zona
que a la vegada que creen aquests lligams productius tenen uns efectes indirectes significatius —via renda— per al conjunt
de l’activitat.
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El sector ha experimentat una forta caiguda des del 2008. Ni els mateixos agents del sector podien considerar que seria
tan forta; ha perdut bona part de l’ocupació, i pràcticament no s’inicien nous habitatges, n’hi ha molts per acabar, i l’activitat
de les empreses immobiliàries també ha reculat a partir que són les institucions financeres les que tenen la major part de
l’estoc existent. D’altra banda, l’obra pública està aturada, no hi ha inversió, cosa que també repercuteix, principalment,
en l’ocupació, tot i que la major part d’empreses de l’àrea no actuaven en aquest subsector. Les perspectives del sector
difícilment poden plantejar res, ja que es troben on eren fa quatre anys i representen un valor afegit i de l’ocupació d’un
14% del total de l’àrea. Les seves dimensions, durant uns quants anys, i més en la consideració dels habitatges per a la
venda disponibles, s’orientaran a la baixa; les empreses amb més estructura podrien entrar en altres opcions de negoci si
això fos possible en la situació actual, en què les expectatives d’inversió són baixes, no tan sols per les dificultats d’estancament
sinó que per la debilitat de la demanda.
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1.3 La construcció

L’activitat terciària representa més del 65% de l’ocupació de la zona i un valor similar del PIB. L’activitat ha crescut en gran
manera en els darrers anys, conseqüència de diferents factors. En primer lloc, la subcontractació de les empreses industrials
ha portat a crear una activitat molt lligada al sector secundari, que cada vegada està més implantada a la zona i amb
productivitats creixents. Entre d’altres cal ressaltar: la logística, els professionals, els equipaments informàtics i la seguretat.
En segon lloc, trobaríem els serveis de subministrament tant en la població com en les activitats productives, que han
experimentat canvis significatius en el comerç minorista, majorista, en el transport i en les telecomunicacions. En tercer
lloc, podríem considerar els serveis de no-mercat, que són indicadors, d’una banda, del benestar de la població, com poden
ser la sanitat i l’educació; i, de l’altra, són importants per a la productivitat global de la zona, com serien els serveis de
l’Administració: tramitacions, policia, regulació i control. En darrer lloc, cal considerar un servei determinant en l’economia
de la zona com és el turisme; la seva importància està en l’activitat directa que genera, tant en ocupació com en rendes, i
en l’efecte indirecte que crea com a conseqüència de l’augment de la demanda que implica a l’àrea.

Aquesta estructura de serveis s’ha adaptat a la situació de manca d’expectatives generals que s’ha manifestat en l’economia
del país des de 2009, però amb un dinamisme i un comportament millors que els generals de l’activitat econòmica.
Considerarem les perspectives a mitjà termini de cada un dels grups d’activitat considerats anteriorment.

1.4 El sector terciari

El sector turístic. En la temporada 2011 el sector turístic va experimentar un gran augment en el nombre de visitants i en
el grau d’ocupació de l’oferta. La reestructuració de les destinacions turístiques a la Mediterrània de resultes de les revoltes
dels països àrabs i la inestabilitat política d’alguns dels nostres competidors directes, va donar lloc a una desviació de turistes
excepcional. Aquesta circumstància ha permès que es dugin a terme nous projectes de millora global, i el sector se centra
cada cop més en l’especialització turística, deixant de banda el fort lligam que tenia fins fa poc amb el sector immobiliari i
de la construcció. Això el porta a plantejaments de competitivitat en qualitat i preus, en els mercats turístics, a cercar-ne
de nous i ser actius en noves formes de contractació a través de la venda directa i la implementació que hi ha hagut dels
vols de baix cost. El resultat d’aquesta adaptació és que la crisi transcorre molt suau pel sector, i el principal problema són
les dificultats de finançament per a nous projectes i també tot sovint per al circulant. El turisme en si és un clúster que
s’estén per tot el territori, per la zona costanera, per les zones urbanes i amb una importància relativa molt significativa en
les comarques de l’interior. La seva significació en el futur de l’àrea pren una importància notòria com una porta determinant
de la seva base productiva.

La subcontractació de les empreses industrials. Els criteris d’organització de les empreses industrials, i en general de qualsevol
activitat empresarial, porten a concentrar-se en les parts essencials del procés per augmentar la productivitat de l’empresa,
per la qual cosa externalitzen serveis cap a altres, fet que té una repercussió important en la seva estructura de costos, i
ajusten la seva competitivitat. Aquesta realitat dóna lloc a una oferta de serveis que poden ser molt competitius per a aquesta
demanda empresarial. Els de logística, demanda de professionals independents, equipaments informàtics en els aspectes
de manteniment i creació de programari i els de seguretat, es troben en una situació de canvi que els obliga a ajustar costos
per adequar-se a la demanda, a la vegada que aquesta els obliga a nous criteris d’organització a què s’estan adaptant, i el
sector pot estar perfectament preparat davant d’exigències més grans de la demanda i en el seu increment en un futur
immediat
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Els serveis de subministrament. A les empreses els han d’arribar productes per transformar-los o vendre’ls al consumidor.
Aquesta activitat ha experimentat fortes transformacions a la zona en els darrers anys, des del comerç minorista a la distribució
de mercaderies, i a la logística de sortida cap a l’exportació o el comerç interindustrial. Els vasos capil·lars d’aquesta distribució
han experimentat un fort ajust que ha tingut fortes implicacions en moltes petites empreses i autònoms del transport, però
malgrat la caiguda de la demanda interna i la menor activitat empresarial, el sector s’ha adaptat amb una estructura competitiva
a les noves circumstàncies. La introducció de processos informàtics en el control d’aquest subministrament, la integració
empresarial en circuits més amplis que possibiliten gaudir d’economies externes a moltes empreses, fan pensar que l’activitat
es troba en unes condicions de sortida diferents de les de 2008, tot i el menor ritme d’activitat, per poder adaptar-se millor
a una demanda més gran i més exigent.

Els serveis de no-mercat. Aquestes activitats que ara estan en el centre del debat social i polític per veure com se’n garanteix
la provisió, com es financen i qui les assigna, són elements bàsics a l’hora de garantir el benestar i la seguretat entre els
membres d’una societat. Els serveis de sanitat, educació i el bon funcionament de l’Administració són determinants per al
correcte funcionament de les empreses i el desenvolupament del capital humà i la seva integració en l’estructura productiva
de la zona. Els ajustos actuals a causa del dèficit pressupostari de les administracions, que en són principals garants, no
ha de fer perdre de vista que el seu correcte funcionament és necessari per al dinamisme econòmic d’un territori. La qualitat
de vida és un actiu de l’àrea, i el correcte —i fins i tot òptim— funcionament d’aquests serveis de no-mercat és essencial
per mantenir-la. Cal confiar que, per part dels seus responsables, hi ha consciència de la significació i importància dels
mateixos serveis i que la voluntat està en expectatives de millora del seu funcionament, a partir de productivitats adequades,
en un futur immediat.

La competitivitat d’un territori, entre d’altres elements, està molt interrelacionada amb els avantatges de mobilitat que ofereix.
En aquesta consideració hi ha tres elements que cal tenir en compte: un és la infraestructura; l’altre, la mobilitat de les
persones en sistemes de transport públic; i el de les mercaderies i la seva distribució. Considerarem alguns d’aquests aspectes.

Es fàcil de preveure que en els propers anys hi haurà un període de forta limitació d’inversions que no permetrà que es
realitzin grans projectes a la zona. Ens haurem de conformar amb l’acabament d’algunes obres que estan empantanades i
que en dos o tres anys es poden acabar. El corredor del Mediterrani no és una obra que s’ha de comptar a mitjà termini. La
pressió per la seva realització pels diversos punts del seu recorregut pot accelerar les coses i s’ha de fer atesa la importància
que té per a l’àrea. Però, ara per ara i durant una sèrie d’anys, haurem de viure sense i assumir el cost millorant alternatives,
ja que hi ha tota una millora del funcionament de la mobilitat, tant de les persones com de les mercaderies en les infraestructures
existents i les poques que es poden posar en funcionament —que poden solucionar bastants problemes—basant-se en millores
de programari i organització, que afecti de manera positiva el seu funcionament i millorin la competitivitat de tot el sistema
productiu de la zona. Ens atreviríem a assenyalar-ne algunes:

Potenciació del tràfic de mercaderies per ferrocarril i marítim. Cal preguntar-se i estudiar si, sense gaires inversions —ja
que aquesta és la situació previsible—, el percentatge d’ús d’aquests sistemes de transport no podria augmentar d’una manera
significativa, per millores en l’organització i el programari, principalment pel que fa al ferrocarril, i pel que s’anomena
“autopistes del mar”. Hi ha estudis recents que estimen que les rutes marítimes de fins a 500 quilòmetres concentren el
80% del tràfic marítim mundial, i és molta la mercaderia que es trasllada en un radi marítim de 500 quilòmetres.

Regulació del transport de mercaderies per carretera. Cal diferenciar el transport local del de llarg recorregut, de pas per
l’àrea. Són moltes les vegades que es confonen i es creen situacions problemàtiques. La millora de l’AP-7 de treure els
peatges al mig del recorregut és una mesura de millora molt important. La necessitat de fer algunes inversions de connexions
d’algunes vies que podrien generar més fluïdesa són altres aspectes que cal considerar.

Transport públic de viatgers. Cal relacionar els sistemes de ferrocarril, transport públic urbà i interurbà. Cal crear rodalies
de tren al voltant de Tarragona i Reus. Cal passar de tres sistemes que es desconeixen a un únic sistema a partir de més
informació dels serveis conjunts i continuar amb el potencialment de la intermodalitat en els tres sistemes, a través d’una

Les infraestructures i la mobilitat2.
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El mercat de treball i el capital humà3.

única integració tarifaria no solament al Camp de Tarragona sinó també a les Terres de l’Ebre, més informació i adequació
d’horaris.

Centres logístics. No solament el port de Tarragona és un gran centre logístic amb la ZAL, sinó que també hi ha una sèrie
d’actuacions de grans empreses que han cercat l’àrea per emplaçar-hi grans centres de distribució. El magatzem d’IKEA a
Valls n’és un exemple clar, i els centres de distribució de Santa Oliva i la Bisbal, de grans empreses comercials al Baix
Penedès, un altre. Al costat d’aquests centres no hem d’oblidar el paper de trencament de càrregues de l’àrea i de distribució
al detall. Les empreses de distribució veuen el potencial de l’àrea, cosa que obliga moltes vegades a adequar infraestructures
per a les seves necessitats puntuals, i la seva distribució pel territori sense una consideració global genera molts inconvenients
de mobilitat o d’adequació de les infraestructures immediates al seu voltant. La preparació de grans espais ja programats i
molt estudiats a la zona és essencial per potenciar la logística a l’àrea i evitar deseconomies territorials. Cal iniciar-los i
preparar-los a mitjà termini amb les inversions necessàries en funció del creixement econòmic global del país.

L’acumulació de capital humà que realitzem les persones és un factor determinant a l’hora de garantir el creixement de la
renda per càpita dels territoris. Ara bé, el sistema educatiu aporta una primera dimensió de la capacitat creativa de les
persones —millora l’habilitat per aprendre—, mentre el gran àmbit per a l’aprenentatge —aprendre fent, interactuant, provant,
contrastant, etc.— es fa en el món de l’empresa. D’alta banda, el capital humà, entès com l’estoc d’habilitats i de recursos,
afecta els nivells d’eficiència de les empreses per diferents vies: millora la gestió dels recursos humans i físics, permet accedir
a nivells de tecnologia superiors, incrementa la productivitat del conjunt de les plantilles laborals, facilita l’adaptació flexible
als nous paràmetres competitius, etc.

En els diferents informes de conjuntura trimestral des de 2008, ressaltem la problemàtica del mercat de treball de l’àrea,
amb les dificultats de trobar ocupació, i la voluntat de cercar-ne, cosa que fa mantenir la taxa d’activitat pràcticament constant
i com a conseqüència que l’economia disminueix la d’ocupació, augmenta la d’atur, com podem observar en el gràfic.
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El creixement del nombre de persones que no troben cap lloc de treball d’acord amb el nivell de formació i l’experiència
laboral és el principal problema que ens ha generat l’actual crisi financera. A partir d’aquí podem trobar, pràcticament, totes
les derivades. L’atur afecta l’accés a l’habitatge, el consum, la sanitat, la convivència familiar, l’educació, les expectatives
col·lectives i individuals, etc. El desajust entre el perfil dels aturats (o subocupats) i els llocs de treball que ofereixen les
empreses sempre ha generat intensos debats. És a dir, estem en una situació en què les nostres empreses han estat incapaces
d’adaptar-se als nivells tecnològics i de capital humà en la mateixa intensitat que ho han fet les empreses dels països veïns;
o bé, bona part del problema es genera quan l’accés als nivells superiors de formació provoca una situació de sobreeducació,
que provoca una oferta creixent de llicenciats i graduats que no tenen correspondència en les necessitats del sistema productiu.
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En aquesta cruïlla val a dir que potser es troba en falta més flexibilitat institucional i més valentia per part de les nostres
empreses de cara a aprofitar millor el recurs més preuat de la societat: la capacitat d’aprenentatge de les joves generacions.

Aquesta situació no deixa d’ésser una mica contradictòria amb la realitat del capital humà de la zona i la seva formació,
que assenyala una dualitat més en el mercat de treball de l’àrea que es manifesta per les dificultats d’ocupació més grans
dels menors de trenta anys, amb taxes d’atur que quasi doblen les globals de la zona, amb una bona formació i coneixements,
però que tenen dificultats per entrar al mercat de treball. L’única forma de trobar sortida a aquesta situació és mitjançant
un creixement econòmic equilibrat i durador, segons el foment de les diverses activitats productives de l’àrea.

Per observar com les empreses locals aprecien i valoren el capital humà dels joves que s’incorporen al mercat de treball,
farem servir les dades que subministra el sistema d’universitats públiques de Catalunya. L’any 2001 l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya, en col·laboració amb les universitats catalanes, va posar en marxa l’anàlisi sistemàtica
de la inserció laboral dels titulats de les universitats catalanes. L’objectiu era conèixer els obstacles i els mecanismes a l’abast
dels universitaris per trobar treball. El darrer estudi va correspondre a la cohort de l’any 2007 (estudiants que varen finalitzar
els seu estudis el curs 2006-2007) i varen respondre el qüestionari d’inserció laboral l’any 2011.
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En la taula adjunta podem observar com, des de 1998 fins a 2007, si bé la matricula de les universitats experimenta una
sostinguda caiguda a Catalunya, el nombre de graduats (llicenciats i doctors) ha passat de 21.178 graduats a 26.620
graduats.

En la taula següent podem observar com la inserció laboral dels alumnes formats a la URV no troba gaires dificultats. En
general, el 38,3% dels alumnes troben la primera feina durant la carrera; el 49,0%, en el període dels sis mesos següents
a acabar la carrera, i sols el 12,6% dels alumnes varen tardar més de sis mesos. Les dades mostren que els graduats de
l’àrea de tècniques tendeixen a trobar la primera feina més ràpidament que la resta, potser aquesta situació mostra que els
llocs de treball que ofereixen les empreses s’ajusten a les expectatives dels treballadors i els perfils del graduats al de les
empreses.

Pel que fa als sectors d’activitat en què troben la primera ocupació els nostres graduats, la majoria s’acaben col·locant en
les activitats de serveis. Fins ara els serveis personals i els serveis públics han estat les principals fonts d’ocupació dels
nostres graduats, però en un futur els serveis intensius en capital humà i determinats sectors industrials han de tenir més
protagonisme. Aquesta evidència implica un disseny més estratègic de les institucions implicades de cara a dissenyar una
política de foment local més agressiva i més en línia a la nova realitat.
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Importància de la recerca4.
L’impacte que la universitat exerceix sobre el seu territori més proper no només es canalitza a través del mercat laboral, sinó
també a través de la recerca bàsica i aplicada. La taula següent mostra la productivitat de la recerca de la URV en comparació
amb la mitjana del sistema català.

Una explicació de la davallada de l’evolució de les ràtios relacionades amb el finançament rebut per les universitats pot ser
el fet que durant els darrers anys s’ha realitzat un esforç més gran per part de les institucions en inversions en l’àmbit de
la recerca. Les activitats de recerca i les innovacions que duen a terme les empreses i els organismes públics beneficien
els agents que les duen a terme, i també el conjunt del sistema productiu. D’altra banda, la innovació tecnològica no està
reservada a les grans corporacions industrials. També és una empresa innovadora la que és receptiva al canvi. En certa
manera, l’activitat innovadora és una actitud de l’empresa que l’obliga a reinventar-se cada dia. Tanmateix, la realització
d’activitats de recerca i desenvolupament (R+D) l’obliga a dur a terme quantioses despeses i inversions d’alt risc (per la seva
naturalesa, els resultats de la recerca són incerts) que, únicament, s’efectuen quan existeixen els incentius adequats i que
només poden afrontar directament les grans corporacions industrials.

En aquest àmbit la URV ha de representar un paper clau. Actualment la URV potencia els processos d’innovació de les
empreses del territori per tres vies diferents:
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a) En primer lloc, mitjançant la generació de nou coneixement, tant bàsic com aplicat. En els grups de
recerca de les universitats hi participa un nombre elevat d’investigadors, juntament amb una munió de
joves llicenciats que, després de participar en projectes de recerca o de realitzar una tesi doctoral,
s’incorporaran com a actius laborals i desenvoluparan els coneixements adquirits.

b) En segon lloc, l’acció formativa de llicenciats, tècnics i enginyers esdevé un factor important en el
desenvolupament de dinàmiques innovadores al si de les empreses. Si bé una universitat pot desenvolupar
aquesta funció encara que no sigui capdavantera en la recerca, és més fàcil que formi investigadors de
gran nivell quan sigui capdavantera en determinats àmbits de la recerca.

c) En tercer lloc, els centres de transferència tecnològica i les xarxes d’innovació de les universitats
esdevenen punts de connexió amb les empreses innovadores del sistema productiu territorial. Les
universitats que creen xarxes de transferència tecnològica també afavoreixen que es creïn i sobrevisquin
les noves empreses d’elevat contingut tecnològic.
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Conclusions5.
El temps de sortir de l’actual situació és inconcret. Hi ha un aspecte essencial per clarificar el tema que està en la seguretat
financera de la banca i en el fet que flueixi el crèdit. És manifest que l’origen de la situació és l’exposició al crèdit immobiliari,
cosa que arrossega el sector públic i privat, en el primer cas augmentant-ne el cost de finançament tot i plantejar control
de dèficits, i en el segon no fluint el crèdit que tenalla el funcionament de les empreses i consumidors i fent-ne caure les
expectatives.

Amb aquesta realitat hi ha aspectes que cal considerar per a l’economia de la zona. En primer lloc, que el seu aparell productiu
és competitiu, com assenyala l’augment de les exportacions. En segon lloc, s’ha de considerar que la sortida de la situació
ens portarà a una economia més oberta, en què les trencadisses de l’actual situació en el teixit productiu s’ha de recuperar
amb noves idees i plantejaments tecnològics possibles a partir del capital humà que pot rebre i existeix a la zona.

Aquestes obvietats s’emmarquen en una realitat territorial que dóna l’entorn necessari per poder potenciar-les, i ens atreviríem
a dir que són la qualitat de vida, el capital humà i la mobilitat, tant de persones com de mercaderies i de xarxes de
telecomunicació. En totes s’han de plantejar adaptacions que no necessariament han de representar grans inversions en
immobilitzats, que difícilment es podran fer a mitjà termini d’acord amb plans previstos. Aquestes, per l’instant, s’han
d’adequar a plantejar retorns a mitjà termini i potenciar les de béns d’equip i organització.

En aquest marc competitiu i amb possibilitats sectorials amb una bona diversificació productiva en què poden millorar
ràpidament les expectatives en plantejar un horitzó més clar per a l’activitat econòmica en termes generals, hi ha un aspecte
que cal considerar com a molt problemàtic per a l’àrea —que haurà de fer un esforç per transformar—  i és la rigidesa del
mercat de treball de la zona, que podem concretar en tres aspectes: les dificultats d’entrar-hi; una oferta que s’ha d’adequar
en funció de la qualitat del capital humà existent, i, en tercer lloc, la discriminació d’edats, tant per les persones joves com
per les de més de cinquanta anys. Tot això porta a uns nivells d’atur superiors a la mitjana catalana.
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