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1. El Context econòmic mundial

1. El context econòmic mundial

Gràfic 1

Font: Elaboració pròpia a partir de l’FMI

La variació del PIB mundial Gràfic 2

Font: Elaboració pròpia a partir de l’FMI

Les importacions mundials

El creixement global en 

acabar l’exercici serà 

inferior al previst

FRE ECONÒMIC

Variació del PIB

2018 3,50%

2019 -3%

El dinamisme més significatiu 

procedeix dels països emergents

▼ IMPORTACIONS

▼ INVERSIONS

La taxa de creixement registrada és 

d’aproximadament l’1,5%

Creixement

econòmic

2,50%

1,20%



2. El context de les economies espanyola i catalana

Font: Indicadors de conjuntura i de l’INE

Gràfic 3 Variació del PIB a Espanya i Catalunya

Els indicadors estan equilibrats, 

encara que són una mica 

contradictoris

CONSUM DE LES LLARS  ▲1,10%

=  DÈFICIT COMERCIAL EXTERIOR
▼ Exportacions

= Importacions

▼ SERVEIS TURÍSTICS

La dinàmica mostra una certa 

temeritat, imposada pel Brexit i les 

negociacions comercials entre la 

Xina i els Estats Units

► El creixement del PIB català és 

lleugerament inferior al de la mitjana 

de l’economia espanyola

► Catalunya s’allunya de les regions 

que són el motor del conjunt 

d’Espanya

CATALUNYA PERD IMPULS



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

L’economia del Camp de 

Tarragona i de les Terres de 

l’Ebre ha crescut de manera 

similar a la del conjunt català

1

Bona dinàmica del comerç 
exterior, amb un increment 

de les exportacions fins a 

l’agost i a l’augment de les 

importacions

3

Es manifesta una moderació 

de la inversió, amb una 

manca de grans projectes 

arrossegadors

2

Augmenta el pes de 

l’ocupació agrària i dels 
serveis, en detriment de la 

construcció i la indústria

4



4. L’ocupació i l’atur (I)

Font: Indicadors de conjuntura i de l’INE

Gràfic 4 Variació de l’ocupació (base 100 = any 2015)

Variació d’ocupats

Tarragona ▲1,56%

Catalunya ▲2,00%

Espanya ▲1,80%

Es manifesten fortes 

oscil·lacions en el sector 

terciari, amb una 

activitat industrial que 

darrerament es 

manifesta a la baixa, 

tant a Tarragona com a 

Catalunya

Variació sectorial interanual d’ocupats

Serveis ▲4,82%

Agricultura ▲5,29%

Indústria ▼6,53%

Construcció ▼30,92%



4. L’ocupació i l’atur (II)

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

Gràfic 5 La taxa d’atur el tercer trimestre

La taxa d’atur és 

superior a la zona que 

al conjunt català, tot i 

que inferior a la mitjana 

espanyola

TAXA D’ATUR

El mercat laboral de la 

zona acostuma a tenir 

un comportament 

diferenciat del conjunt 

de Catalunya, encara 

que les dades del tercer 

trimestre indiquen un 

cert canvi

2015 20,80%

2019 12,20%

Evolució de la taxa 

d’atur a Tarragona

▼ 8,60%



5. La contractació laboral

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

Generalitat de Catalunya)

Període 2011-2019 (fins al setembre) Gràfic 6 Variació interanual de la contractació laboral a Tarragona i Catalunya (%)

Variació contractació laboral 3T 2019

Província de Tarragona ▲0,81%

Camp de Tarragona ▲5,56%

Terres de l’Ebre ▼2,97%

S’observa una caiguda 

dels contractes indefinits, 

acompanyada d’un 

augment dels contractes 

temporals

TIPUS DE CONTACTES

La temporalitat de la 

contractació és molt 

superior a la zona que a 

Catalunya

Increment dels 

contractes d’entre un i 

tres mesos en detriment 

dels de més durada



6. La distribució comarcal de la nova ocupació

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

Quadre 1 Variacions interanuals de l’afiliació a la Seguretat Social (%) Tercer trimestre de 2019 respecte de 2018

Nota: En color, les xifres que estan per sobre de la mitjana catalana

Tarragona ▲3,15%

Catalunya ▲4,03%

Variació d’afiliacions 

a la Seguretat Social



7. La creació d’empreses

Les societats creades a Tarragona fins a l’agost

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

Nota: Capital, a l’eix de la dreta en milers d’euros

Gràfic 7

▲ CREACIÓ DE SOCIETATS

▼ CAPITALITZACIÓ

Hi ha iniciatives inversores, però precaució 

a l’hora d’iniciar la capitalització de la 

societat

El pes de les ampliacions 

de capital ha augmentat 

fins a representar un 70% 

de la inversió total

DESTÍ DE LES INVERSIONS



8. La construcció residencial

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat

Quadre 2 Variació interanual dels habitatges iniciats i acabats (%) Primer semestre de 2019

Nota: En color, els valors de la zona que són superiors a la mitjana catalana

Cau el nombre 

d’habitatges iniciats i 

acabats, provocant una 

disminució de l’activitat 

constructora a la zona

SITUACIÓ ACTUAL

El valor per hipoteca concedida es molt 

inferior a la zona que al conjunt català

Les valoracions 

corresponents a l’exercici 

actual són més 

pessimistes



9. El finançament de l’economia

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

Nota: Inversió a l’eix de la dreta

El crèdit i la inversió en milions d’eurosGràfic 8

Des del 2T 2016, els crèdits 

bancaris s’han reduït en 

més de 1.700 M€ a l’àrea

SITUACIÓ ACTUAL

Des de 2015 s’observa 

que el finançament 

bancari disminueix

Els dipòsits bancaris, han 

augmentat un 7,74% 

interanual el 2019 des 

del mínim que va 

significar el primer 

trimestre de 2018

L’indicador d’inversió mostra una línia de 

continuïtat des de 2016, mentre que el 

crèdit bancari disminueix



10. La variació de preus

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Variació interanual de l’IPC per mesosGràfic 9

Variació interanual IPC al setembre 2019

Tarragona ▼0,40%

Catalunya ▲0,30%

Espanya ▼0,10%

Ens trobem amb valors 

similars als registrats entre 

2014 i el tercer trimestre 

de 2016

La caiguda dels preus de 

consum ha estat present 

amb un valor de setembre 

negatiu a la zona i 

lleugerament superior a 

zero als conjunts català i 

espanyol

SITUACIÓ ACTUAL



9. El finançament de l’economia

La dinàmica de vendes a 

l’exterior és positiva des de 

l’octubre de 2018 

DINÀMICA ACTUAL

Exportacions ▲ 6,70%

Importacions ▲ 11,16%

Evolució del comerç 

exterior a Tarragona

Fins a l’agost 2019

12%

Pes de les 

exportacions 

de Tarragona 
en el conjunt 

català

15%

Pes de les 

importacions 

de Tarragona 
en el conjunt 

català

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ICEX

Les exportacions i importacions de Tarragona en el 

conjunt català (%)
Gràfic 10

11. El comerç amb l’exterior



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

Tercer trimestre de 2019

El nombre de persones ocupades ha 

augmentat un 1,56% a la zona

1

El nombre d’afiliacions a la Seguretat 

Social ha augmentat un 3,15% en 

dades interanuals.

La contractació laboral s’ha 

incrementat un 0,81%, destacant 

l’augment significatiu de la 

temporalitat

2

La taxa d’atur (12,21%) és superior a 

la del conjunt català (10,87%)

3

El nombre de societats creades ha 

augmentat, però el capital 

escripturat ha disminuït

4

Les exportacions han augmentat un 

6,70% i les importacions, un 11,16%

5
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