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Mercedes Teruel Carrizosa – Professora agregada del 

Departament d’Economia, Directora de la Càtedra per al 

Foment de la Innovació Empresarial 

 

La sacsejada que està causant la pandèmia del corona virus no es pot valorar encara, 

però des de l’àmbit polític i científic s’apunta a que tindrà una davallada important del 

creixement econòmic. Tanmateix, hem d’esperar que l’emergència sanitària 

desapareixerà en unes setmanes, moment en el qual caldrà avaluar les 

conseqüències del tsunami social i econòmic sense precedents.  

 

Tanmateix, a primera vista podem pensar que els efectes son idèntics a tots els 

territoris. Això és cert ja que la nostra demanda com a consumidors ha caigut en el 

moment de deixar d’anar als concerts, al cinema, cafeteries i restaurants, entre 

d’altres. Per tant, ens trobem davant un fenomen global i comú a tot el territori. 

 

Tanmateix, en un article recent pels investigadors Mark Muro, Robert Maxim i Jacob 

Whiton del The Brokings Institution van apuntar als efectes desiguals que pot tenir el 

COVID-19 (“The places a COVID-19 recession will likely hit hardest”). El fet que 

l’estructura productiva sigui heterogènia en el territori, permet preveure quina serà la 

incidència econòmica diferent d’aquesta crisi. Així, els investigadors detecten els 

territoris més afectats per la crisis COVID19 gràcies a una categorització del risc dels 

sectors. 

 

Per tant, agafant el seu estudi com a referència, podem fer un exercici similar per 

avaluar la incidència de la crisi en el nostre territori més proper. En primer lloc, cal 

tenir en compte l’estructura productiva del nostre territori i la vulnerabilitat de cada 

sector davant l’actual crisi.  
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Així, agrupant els sectors d’acord amb el seu nivell de risc s’observen cinc sectors 

empresarials que es troben en risc com són els serveis del transport i la logística; les 

agències de treball, les agències de viatge, l’oci i el sector turístic (allotjament, 

restauració i bars, planificació d’events, parcs temàtics, transport, creuers, viatges, 

línies aèries i altres). Ateses les dades que podem accedir, nosaltres considerem les 

agrupacions sectorials de serveis logístics i transport i els relacionats amb el turisme 

(hostaleria, activitats recreatives, culturals i altres).   

 

 

Tanmateix, l’impacte de cada sector sobre l’activitat productiva és diferent per cada 

comarca: 

 El sector logístic té un elevat pes a les comarques de l’Alt Camp i en menor 

mesura al Baix Penedès i al Tarragonès.  

 El sector relacionat amb l’hostaleria té una incidència molt elevada en el 

Priorat, però l’impacte és també elevat en comarques com el Baix Camp, 

Montsià, Baix Penedès i Tarragonès. Destaca el menor pes d’aquesta activitat 

a la Ribera d’Ebre i l’Alt Camp. 

 Les activitats recreatives i altres tenen un elevat pes en comarques com el Baix 

Camp i el Baix Penedès.  

 
Gràfic 1. Nivell de vulnerabilitat  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Anuari Econòmic de Catalunya.  
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Per tant, tenim situacions diferents tant en l’impacte com en la font de l’origen (Grafic 

1):  

 Si mesurem el grau de vulnerabilitat, les comaruqes del Baix Penedès (21%) 

tenen el major índex de vulnerabilitat. Aquesta és la comarca a on els tres 

sectors d’activitat econòmica tenen un pes elevat poduint-se una concentració 

d’incidències. 

 Però ben aprop se situa el Baix Camp i el Priorat i el Tarragonès (amb un 

índexs entre el 17 i 18%).  

 Finalment, la Ribera d’Ebre és la comarca amb menor vulnerabilitat.  

 

 

Malgrat que unes comarques tarragonines poden tenir una profunditat de l’impacte 

superior a les altres, cal comparar amb la mitjana catalana (Gràfic 2). I aquí trobem 

alguns punts interessants. En general, la província tindrà una nivell de vulnerabilitat 

superior a la mitjana catalana. De fet, moltes comarques tenen valors molt elevats 

destacant Baix Penedès, Priorat, Tarragonès i Baix Camp. I finalment, només la 

Ribera d’Ebre queda per sota de la mitjana catalana.  

 

Gràfic 2. Comparativa amb Catalunya (0 =nivell de vulnerabilitat idèntic a la 

mitjana catalana). 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Anuari Econòmic de Catalunya.  
 

 



 

5 
 

Per les característiques territorials de les nostres comarques, el sector logístic ha 

tingut molt de pes en les nostres comarques per ser un sector complementari de 

l’activitat industrial i pel posicionament estratègic del nostre territori. Òbviament, els 

sectors turístics també tenen un fort pes dintre de la nostra estructura econòmica. 

Ambdós elements, directament relacionats amb la mobilitat de mercaderies i 

persones, provoca que el nostre territori sigui més  vulnerable.   

Per tant, les dades mostren com l’epidèmia tindrà un efecte territorial en el curt termini 

diferent en el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. L’estimació està basada en 

sectors que tindran conseqüències en el curt termini. Tanmateix, altres sectors de ben 

segur també es veuran afectat a través dels efectes arrossegament que existeixen 

d’un sectors caps a d’altres. Per tant, ja podem imaginar l’efecte sobre el sector 

immobiliari, el comerç, etc.  

Actualment, hi ha una sèrie de mesures prioritàries com són les de tipus sanitari, les 

polítiques de garantir les necessitats bàsiques de persones vulnerables, d’assegurar 

la liquidesa empresarial, etc. Però si anem més enllà, en el mig termini les mesures 

de revitalització de l’economia s’hauran d’afrontar de forma diferenciada en el territori 

per tal de ressorgir i no crear desequilibris territorials.  

 

Nota: S’agraeix el suport de Pau Tarrés, membre de la Càtedra per al Foment 

de la Innovació Empresarial. Les possibles opinions només corresponen a 

l’autora. 

Reus, 23 de març de 2020 

 


