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Font: CaixaBank Research.

 Sembla que, malauradament,
s’estan complint les previsions
que l’FMI va fer el mes d’abril
sobre el dinamisme de
l’economia mundial. Els Estats
Units han augmentat més els
aranzels sobre les
importacions xineses i, al seu
torn, la Xina també ha
augmentat els aranzels sobre
les importacions americanes.

 En el cas dels EUA, les previsions han millorat i per a 2019 s’espera un creixement del PIB del
2,6%, tres dècimes més que les previsions de l’abril. Pel que fa a la zona euro, les perspectives
són d’una variació de l’1,3%, atès el fre de les exportacions alemanyes i la incertesa d’Itàlia,
que no es contraresten amb l’estabilitat de França i el creixement d’Espanya.

Gràfic 1. Diferents escenaris de variació del PIB (%).
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1. El Context econòmic mundial



2. El context de les economies espanyola i catalana

Font: Indicadors de conjuntura. Juliol de 2019. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 

Hisenda (Generalitat de Catalunya).

Quadre 1. Indicadors d’activitat, economia espanyola i catalana.
 Les previsions del Banc d’Espanya

per al segon trimestre de 2019 per
l’economia espanyola assenyalen
una variació trimestral del PIB del
0,6%, conseqüència d’un augment
de la demanda interna que
compensa el dèficit extern. Les
previsions per a l’ocupació són d’un
augment del 2,4%, lleugerament
inferior al de trimestres anteriors,
però que manté la línia de
creixement més moderada, mentre
que la caiguda de l’atur es
desaccelera de manera més
significativa com a conseqüència de
l’augment de la població activa.

 En aquest context, l’economia catalana també creix,
encara que menys que la del conjunt espanyol i la de les
zones que més creixen en aquest territori. S’observa un
menor dinamisme de la demanda interna, una caiguda
de l’índex de producció industrial i un augment inferior
de les vendes de comerç al detall i dels negocis del sector
serveis.



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

 En aquest context, l’economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre també

creix, però els indicadors assenyalen un dinamisme inferior al del conjunt català pel que

fa a l’augment de la demanda interna.

 El context del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre ve condicionat per les xifres

d’ocupació, la menor disponibilitat d’inversió i l’esforç exportador, que és superior al de

conjunt català, tot i que està molt centrat en l’activitat energètica i química.

 En aquesta situació de creixement de l’activitat econòmica, el repte per a l’àrea són les

dificultats per generar ocupació i absorbir l’atur, fet que determina una demanda interna

amb dificultats de creixement i en minva el potencial.

 Obviar les necessàries transformacions estructurals —cosa que està succeint des de fa

diversos anys, ja que no hi ha pressupostos ni pràcticament activitat legislativa— és un

greu inconvenient.

 Les empreses per si mateixes fan esforços per ser més competitives, tal com indica

l’augment exportador, però això no és suficient i les expectatives d’inversió empresarial

operen amb una gran cautela.



4. L’ocupació i l’atur (1)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA.

Gràfic 2. Variació interanual de l’ocupació per sectors d’activitat (%).
Segon trimestre

 El nombre de persones ocupades ha

augmentat un 0,95% a l’àrea en

dades interanuals del segon

trimestre de 2019. Aquesta variació

ha estat del 2,10% al conjunt català i

del 2,38% a l’espanyol. Malgrat les

diferències, la variació interanual de

la zona experimenta un augment de

3.000 ocupats que contrasta amb la

caiguda de l’exercici anterior.

 Al gràfic es pot observar com la línia de creixement és plana excepte per la variació entre 2016 i

2017, també mostra fortes variacions interanuals per sectors econòmics, cosa que indica

l’excessiva temporalitat de l’ocupació. Aquest fet ens fa considerar l’escassa especialització de la

mà d’obra de la zona, que permet que s’adapti a diferents activitats econòmiques però que

provoca una baixa utilització de les seves capacitats formatives.



4. L’ocupació i l’atur (2)

* En milers.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA.

 En el quadre podem observar alguns indicadors d’aquest mercat en comparació interanual pel

segon trimestre de l’exercici. L’ocupació ha augmentat poc per l’àrea un 0,95% en relació als

altres llocs, que han superat llargament el dos per cent; els aturats han disminuït menys que

al conjunt espanyol i que a Girona. La zona mostra una taxa d’activitat més baixa que a les

altres províncies catalanes, la taxa d’atur es la més elevada de totes les àrees assenyalades. El

dinamisme del mercat laboral de la zona es belluga dins d’uns paràmetres molt particulars

que mostren una certa inelasticitat en la creació d’ocupació i en disminuir l’atur.

Quadre 2. Indicadors d’activitat en el mercat laboral



5. La contractació laboral

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

(Generalitat de Catalunya).

Gràfic 3. Significació mensual de la contractació temporal 
respecte de la total (%)

 En variació interanual, al primer

semestre de 2019 la contractació

laboral a la zona ha experimentat un

descens del 3,88%, amb xifres que

disminueixen tots els mesos del

semestre excepte gener i abril. El

comportament ha estat diferent al

Camp de Tarragona i a les Terres de

l’Ebre, i l’augment del 4,51% de les

Terres de l’Ebre no ha compensat la

caiguda del 6,02% del Camp.

 El pes de la contractació temporal és molt més gran

a la zona que al conjunt català, cosa que indica que

la temporalitat és una forma usual de contractació.

Aquesta temporalitat és més elevada a les Terres de

l’Ebre que al Camp de Tarragona.

 La contractació indefinida també

disminueix al conjunt provincial, encara

que el descens és inferior al català.



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

6. La distribució comarcal de la nova ocupació

 Les dades d’afiliació a la Seguretat Social

pel mes de juny de 2019 ens indiquen

un augment en el nombre d’afiliats d’un

2,08% al conjunt provincial, amb un

increment del 2,27% al Camp de

Tarragona i de l’1,17% a les Terres de

l’Ebre. La variació, tot i ser positiva

registra uns indicadors lleugerament

inferiors al del total català, que és del

2,34%, la variació de la zona ha estat

superior en la indústria i la construcció,

mentre que l’agricultura i els serveis han

crescut en menor mesura. La variació ha

estat superior al: Baix Ebre, Baix

Penedès, Conca de Priorat i Tarragonès.

 El gràfic ressalta com el pes dels autònoms tendeix a

la baixa i com augmenta la contractació d’assalariats.

Aquest fet mostra que ens acostem a una realitat

d’ocupació en què l’autònom no es cerca tant com a

sistema de disminució de despesa laboral, sinó que

s’integra dins el sistema organitzatiu de la producció,

amb més estabilitat i seguretat.

Gràfic 4. Pes dels treballadors autònoms en el total d’afiliació a 

la Seguretat Social (%). Segon trimestre



7. La creació d’empreses (1)

Nota: En gris, per sobre de la mitjana catalana.

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

 Els centres de cotització han disminuït

tant al Camp de Tarragona (-0,55%) com

a les Terres de l’Ebre (-1,03%),

principalment per la reducció

d’empreses de menys de cinc

treballadors. Per contra, els centres de

cotització de sis a cinquanta

treballadors, s’observen augments

superiors als del conjunt català en sis

comarques. I en el cas dels de 51 a 250

treballadors, en set. Pel que fa al grup

d’empreses amb més de 251

treballadors, trobem el pes a l’Alt Camp

i el Tarragonès, i la disminució al Baix

Camp.

Quadre 3. Variació interanual dels centres de cotització a la 

Seguretat Social per grandària de les empreses (%).

Segon trimestre de 2019

 L’estructura empresarial centrada en empreses amb més de sis treballadors es manté sòlida i el

mateix succeeix amb les de major grandària. Per contra, les empreses amb menys de sis són

més inestables i registren un descens molt significatiu en l’estructura productiva de l’àrea.



7. La creació d’empreses (2)

*Fins al maig.

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

Quadre 4. Variació interanual del nombre de societats creades 

i del seu capital (%)
 Per complementar l’anàlisi de l’oferta

empresarial, valorarem el nombre de societats

creades a la zona i al conjunt català. El quadre

mostra la disminució, a partir de 2017, tant del

nombre de societats creades a Tarragona com

de la seva capitalització. Sembla que el fort

dinamisme que es va iniciar a partir de 2014

s’està moderant. El dinamisme al conjunt català

també registra números negatius a partir de

2017, encara que l’important augment dels

primers mesos de 2019 contrasta amb la

disminució a la zona. Sembla que aquest

increment vol recuperar la caiguda de l’any

anterior, cosa que no ha succeït a Tarragona.

 De 2013 a 2019 el pes de la zona en el conjunt català disminueix i es troba poc representada, ja que la

mitjana del període es 7,5% pel que fa a la capitalització, xifra molt baixa si es té en compte el pes del seu

PIB que està per sobre del 10%. La valoració anual es troba per sota de la mitjana en cinc períodes i la

capitalització en tres. L’expectativa inversora que el dinamisme de noves societats pot representar és

proporcionalment inferior a la zona que al conjunt català.



8. El finançament de l’economia 

Els crèdits es representen a l’eix de l’esquerra i la inversió, a l’eix de la dreta.

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE i el Banc d’Espanya.

Gràfic 5. El crèdit a Tarragona i la inversió en hipoteques i capital 

societats. Milions d’euros.
 El crèdit disminueix molt més que la

dinàmica inversora, i això explicaria

l’augment d’alternatives de finançament.

Durant el primer trimestre de 2019, a la

zona aquest indicador ha disminuït un

6,58% en variació interanual i un 0,59% en

comparació intertrimestral. Per altra

banda, els dipòsits han augmentat un

5,62% interanualment i 0,44%

intertrimestralment.

 La disminució creditícia i la inversió es reflecteix d’una manera clara al gràfic que relaciona el crèdit

bancari amb la inversió, considerant de forma conjunta el crèdit hipotecari i el capital escripturat en

les societats constituïdes i l’ampliació de les que ja estan en funcionament. El crèdit viu en milions

d’euros disminueix des de 2016, i també es registren indicadors d’inversió a l’alça des de 2016. Si ens

preguntem per la via de finançament d’aquesta inversió, haurem de dir que és l’autofinançament

empresarial i l’estalvi dels consumidors. Tot i això les restriccions creditícies, al marge de les

expectatives d’inversió i del dinamisme de l’oferta productiva de l’àrea, acoten el potencial de

creixement.



Gràfic 6. Variació interanual de l’IPC (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE.

9. La variació de preus

 Des de 2016, l’augment de preus

acumulat fins al juny de 2019 ha estat del

4,944% a Tarragona, del 5,528% a

Catalunya i del 4,824% a Espanya. A la

zona els augments principals s’han

registrat en transports (10,297%). Els

aliments (5,116%) han deixat la contenció

d’anys anteriors per l’augment de la

demanda, i el mateix ha passat amb vestit

i calçat (5,283%) —tot i que la zona manté

un control superior que altres territoris— i

hotels, bars i cafès (6,978%), amb

increments similars.

 La variació de preus, no sembla que es vegi

afectada, per l’augment de la pressió de

costos en l’activitat productiva, i de l’altra, per

la major pressió de la demanda interna.

 A partir de finals de 2016, les variacions

de preus són positives encara que molt

moderades i, si excloem els aliments i

l’energia, ens mostren una dinàmica

molt plana.



10. El comerç amb l’exterior (1)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICEX.

Gràfic 7. Exportacions i importacions mensuals de Tarragona. Total 

i elements químics del TARIC

 Les darreres dades, fins al mes de

maig, mostren una millora en la taxa

de variació interanual de les

exportacions, que se situen en un

augment del 9,56%, les importacions

també s’han incrementat en un 8,46%

en taxa interanual. La variació

interanual de la zona fins al maig de

2019 ha estat molt superior a la dels

conjunts d’Espanya i de Catalunya,

que han estat d’1,89% i de 2,58%,

respectivament, pel que fa a les

exportacions i de 2,51% i 5,04%,

respectivament, pel que fa a les

importacions.

 El gràfic mostra com l’impuls de les exportacions del sector químic a partir del mes de març

genera els bons resultats de la zona per a 2019. Tot i que hi ha 3.500 empreses exportadores no

químiques amb un bon dinamisme exportador, encara que molt dependents de la zona euro.



Gràfic 8. El comerç de Tarragona amb el Regne Unit.

Variació interanual i pes sobre el total (%)
 Hi ha un element que, de manera reiterativa,

preocupa quan es fan les previsions

econòmiques a curt termini, com és els efectes

que pot tenir el Brexit a partir del 31 d’octubre.

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea

podrà ser controlada o explosiva, però en el que

tothom està d’acord és que afectarà l’activitat

econòmica de manera general i que el seu

efecte directe serà diferent en funció dels fluxos

econòmics de cada àrea amb el Regne Unit. Si

observem aquesta relació per a l’economia de

Tarragona, un dels efectes que el Brexit pot

tenir pel que fa al turisme i als residents

britànics a la zona, pot ser una disminució clara

de la demanda, ja que la capacitat de compra es

pot veure reduïda per una previsible devaluació

de la lliura.

 Si considerem les xifres, els efectes directes del Brexit

no haurien de representar un daltabaix en el total del

comerç exterior de la zona, tot i que és difícil valorar les

repercusions d’un Brexit incontrolat pels efectes

indirectes que pugui generar.

10. El comerç amb l’exterior (2)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICEX.

 Les dades de comerç exterior de

mercaderies sembla que estan més

controlades, ja que les exportacions han

anat disminuint des de 2016 mentre que les

dades de les importacions són similars.



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

El segon trimestre de 2019, l’economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre continua creixent. Fa

més de quatre anys que evoluciona així, un període llarg que fins ara no ha permès assentar una dinàmica

de futur amb tot el seu potencial.

1. El nombre de persones ocupades ha augmentat un 0,95% en dades interanuals que representa unes

3.500 persones ocupades més. La taxa d’atur continua alta (14,16%) i es resisteix a disminuir. És superior

a la catalana (11,17%) i similar a l’espanyola (14,01%).

2. El primer semestre, les contractacions laborals han caigut un 3,88% malgrat l’augment de les Terres de

l’Ebre (4,51%), que no ha pogut compensar la caiguda del 6,02% del Camp de Tarragona, mentre que al

conjunt català s’observa una disminució de l’1,98%.

3. L’oferta empresarial de centres de cotització de la Seguretat Social ha disminuït un 0,65% al conjunt de la

província, amb una variació de -0,55% al Camp de Tarragona i de -1,03% a les Terres de l’Ebre. Al conjunt

català s’ha experimentat un augment del 0,26%.

4. El finançament bancari continua a la baixa i registra una disminució dels crèdits del 6,58% interanual (uns

1.000 milions d’euros), mentre que els dipòsits han augmentat un 5,62% (uns 600 milions d’euro).

L’índex de palanquejament ha perdut 17 punts en un any.

5. Les dades d’exportació indiquen un increment del 9,56% fins al maig en consideració interanual i les

d’importació, del 8,46%. A Catalunya han estat del 2,58% en les exportacions i del 5,04% en les

importacions i al conjunt espanyol de l’1,89% en les vendes i del 2,51% en les compres a l’exterior.
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