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Feia bastants trimestres que l’economia de l’àrea no creava ocupació neta i que no 
disminuïa l’atur. Això ha succeït en dades interanuals durant el segon trimestre de 
l’exercici 2014, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) i també les 
d’afiliats a la Seguretat Social.

El bon comportament de la creació neta d’ocupació i la reducció de l’atur ha tingut lloc, 
pràcticament, en totes les comarques de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona.

Tot i que aquest resultat podria generar un cert optimisme, és convenient matisar-lo si 
ens volem fer una idea més exacta de la situació econòmica de l’àrea durant el primer 
semestre del 2014. En primer lloc, cal considerar que la taxa de variació de l’ocupació 
ha crescut menys que en el conjunt català i espanyol i, en segon lloc, que la taxa d’atur 
és superior a la d’aquestes zones. El mercat de treball de l’àrea té un dinamisme 
menor, tot i la importància que pot tenir la contractació en el període estival, que en 
aquest exercici podem considerar que arriba amb retard. 

A més, com a element positiu en la situació actual, podem assenyalar que l’estructura 
empresarial s’ha mantingut estable, però les seves perspectives —tot i crear un xic 
més d’ocupació— són d’una gran cautela, ja que la demanda interna no estira com 
es podia preveure i l’exportació s’ha frenat, fets que comporten que l’índex de preus 
sigui negatiu. 

Malauradament, el crèdit no arriba i les opcions d’inversió, per manca de perspectives 
o de plantejaments de solvència, no corren cap a les empreses. En aquesta situació, 
tot i els indicadors de creixement moderats que s’han donat en l’activitat econòmica 
del país en general, sembla que no tenen un gran efecte en aquesta zona, que es veu 
més afectada per la poca incidència dels elements positius en un àmbit general.

El menor creixement de l’economia alemanya i francesa i la recessió de la italiana 
durant el segon trimestre de l’any repercuteixen en el conjunt del creixement de la 
zona euro. Al final, tornem a dependre de les polítiques del Banc Central Europeu, de 
les opcions i preferències en política econòmica de la Unió Europea i de la gestió del 
deute públic —que, com que ha augmentat, no ha disminuït la càrrega financera—, el 
que dificulta previsions de dèficit i assenyala dificultats a nivell espanyol a una política 
expansiva en la demanda interna. Les dificultats de creixement a la zona euro i de 
marcar unes línies de creixement clares i coordinades, els desequilibris de l’economia 
espanyola i els condicionants de l’àrea, dificulten tenir unes perspectives optimistes a 
curt termini en el dinamisme econòmic d’aquesta zona.

Segon trimestre del 2014
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En dades interanuals de l’EPA, en el segon trimestre 
de l’exercici s’ha recuperat ocupació (un augment 
d’unes 2.500 persones, que representen un augment 
interanual del 0,81 %), fet que és positiu i que marca, 
en variacions interanuals, una lleugera tendència a la 
millora des de trimestres anteriors. Tot i la significació 
d’aquesta valoració, encara cal plantejar-se alguns 
aspectes en relació amb la recuperació de l’ocupació 
en l’àmbit general i, després, a les comarques 
de Tarragona en particular. La recuperació dels 
indicadors d’ocupació és, en general, positiva. Si bé 
les perspectives generals són optimistes, cal matisar-
les si considerem que, segons l’EPA, el nombre 
d’hores setmanals treballades per ocupat, en el 
segon trimestre de l’any, era de 22,4 hores en front 
de 23,5 hores fa un any. Aquesta evolució planteja 
dubtes ferms sobre la recuperació del mercat de 
treball en general i assenyala, indirectament, les 
dificultats existents a la nostra àrea.

A la zona, l’increment interanual (0,81 %) ha estat 
molt més feble que el total català, que ha arribat a un 
3,38 %, i que l’espanyol, amb un 1,11 %. Aquí costa 
més crear ocupació i no hem d’oblidar que s’ha 
destruït molt ràpidament i amb un ritme superior al 
de les altres àrees. 

La variació positiva del total d’ocupats a les 
comarques de la zona en dades interanuals ha 
estat conseqüència de l’augment de la indústria i 
els serveis, que són els sectors que han fet créixer 
l’ocupació a la zona i també en el conjunt català. A 
les nostres comarques, l’increment de la indústria 
ha estat superior i el dels serveis, menor; en canvi, 
en el conjunt de Catalunya, els serveis han estat els 
principals generadors d’ocupació.

La distribució de l’ocupació a la zona ens indica, 
d’una banda, el pes dels serveis i la recuperació 
de la indústria al llarg del darrer trimestre —encara 
que amb unes xifres molt inferiors a les del 2011— i, 
de l’altra, una pèrdua del pes de l’agricultura i de 
la construcció. Els canvis estructurals a les nostres 
comarques són palesos, tot i que la diferència amb 
l’estructura catalana es manté, amb un pes inferior 
de la indústria i dels serveis i superior de l’agricultura 
i la construcció, cosa que evidencia la major dificultat 
de creació d’ocupació a les comarques del Camp i 
de l’Ebre.

1. ELS OCUPATS

Nombre d’ocupats . Segon trimestre de 2014  

Variació ocupació Tarragona. Milers de persones. Segon trimestre.

TOTAL 2011 2012 2013 2014
Nombre d’ocupats 344,90 326,30 308,00 310,50

Variació anual 1,20 −5,39 −5,61 0,81

Agricultura Indúsria Construcció Serveis
Milers      

2011 18,20 64,10 32,10 230,60

2012 14,10 55,00 31,30 225,90

2013 14,30 50,50 27,30 215,90

2014 11,80 53,20 22,10 223,40

Sig. Sectorial %

2011 5,28 18,59 9,31 66,86

2012 4,32 16,86 9,59 69,23

2013 4,64 16,40 8,86 70,10

2014 3,80 17,13 7,12 71,95

Var. interanual %

2010-11 10,98 20,49 −18,32 −0,60

2011-12 −22,53 −14,20 −2,49 −2,04

2012-13 1,42 −8,18 −12,78 −4,43

2013-14 −17,48 5,35 −19,05 3,47

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA
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La creació d’ocupació en dades interanuals també 
es reflecteix en el recompte d’afiliats a la Seguretat 
Social, que mostra una variació positiva en totes les 
comarques amb l’excepció del Baix Ebre i de la Terra 
Alta, com es pot observar en el quadre següent. 
També, es poden observar diferències amb el 
conjunt català, que assenyalen un creixement menor 
degut al descens en la construcció i l’agricultura, i 
també en l’indicador dels serveis, que no s’ha pogut 
sumar a la forta estirada de la indústria.

L’anàlisi comarcal per sectors d’aquest indicador 
mostra com el fort impuls de la indústria s’ha 
concentrat en tres comarques: el Baix Camp, el 
Tarragonès i la Ribera d’Ebre, fet que podem 
relacionar, en bona part, amb l’eventualitat 
que representa l’augment d’ocupació amb les 
recàrregues i les parades nuclears en les dues 
comarques i el manteniment en la química al 
Tarragonès. D’altra banda, també cal indicar 
que a la resta de comarques l’augment ha estat 
positiu. Pel que fa als serveis, observem un 
aspecte contradictori, ja que a les principals àrees 
turístiques del Tarragonès i el Baix Camp, sembla 
que la contractació hagi estat menor que en anys 
anteriors si n’observem el resultat negatiu, que no 
s’ha pogut compensar —en termes globals— per 
l’increment d’aquest sector en el Montsià i el Baix 
Penedès. En relació amb la construcció, es pot 
valorar com continua el reajustament a la baixa del 
sector, ja que es produeix una pèrdua d’ocupats en 
totes les comarques. Cal destacar la situació de la 
Conca de Barberà i la Terra Alta, que, en termes 
globals, en un cas s’ha compensat amb la indústria 
i els serveis i en l’altre no ha estat possible. En 
relació amb l’agricultura, la disminució es dóna en 
totes les comarques de l’Ebre, fet notori tenint en 
compte la significació relativa del sector en aquesta 
zona; també disminueix a l’Alt Camp i al Baix Camp 
amb una incidència diferent sobre el conjunt de 
l’ocupació.

Tot i l’augment de l’ocupació que s’ha manifestat en 
dades interanuals pel segon trimestre de l’exercici, 
l’estructura d’ocupació de l’àrea es mostra molt 
feble, no solament per la diferència amb altres 
zones, sinó també pel menor dinamisme del treball 
assalariat en aquest mercat laboral. El pes dels 
autònoms en aquesta dinàmica de creixement de 
l’ocupació ha estat superior al total dels ocupats 
en totes les comarques —tret del Montsià i el 
Priorat—, cosa que posa de manifest les febleses 
que experimenta el mercat laboral local.

Font: Elaboració pròpia a partir de l’EPA

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

Variació interanual del 2n trimestre de 2014  
Nombre d’afiliats al règim general (RG) i al règim especial de 
treballadors autònoms (RETA).

Variació interanual afiliats  a la Seguretat Social 2T. 2014 

1.1. L’ocupació comarcal.  
Dades de la Seguretat Social

Agricultura Indúsria Construcció Serveis Total
Alt Camp −4,11 2,05 −4,34 1,26 0,98

Baix Camp −0,65 22,62 −1,82 −0,82 2,05

Baix Penedès 2,82 6,37 −0,16 2,32 2,68

Conca de 
Barberà 0,52 2,88 −16,70 1,44 0,47

Priorat 4,36 5,86 −5,58 −0,99 1,04

Tarragonès 0,82 20,40 −5,18 −0,28 1,53

Camp de 
Tarragona −0,06 14,23 −3,99 −0,06 1,70

Baix Ebre −1,71 7,69 −2,58 −2,77 −1,27

Montsià −3,37 5,21 −3,91 2,63 2,28

Ribera d’Ebre −6,56 13,98 −1,21 0,44 0,71

Terra Alta −2,25 4,79 −7,86 −0,15 −0,74

Terres de l’Ebre −3,05 6,70 −3,24 −0,47 0,22
Província de 

Tarragona −1,70 12,76 −3,82 −0,13 1,44

Catalunya 0,20 7,49 −2,77 1,02 1,73
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1.2. L’ocupació municipal.  
Dades de la Seguretat Social

Taxes de variació interanuals Afiliats i població
Agr. Ind. Constr. Serv. Total Afiliats Població Afiliats/Població

Constantí −18,82 2,19 −16,81 5,82 1,48 3.907 6.748 57,90

Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant 

39,13 0,40 −3,16 2,09 1,29 3.386 5.992 56,51

Selva del Camp, la 2,13 −2,54 −10,22 0,63 −1,47 3.008 5.614 53,58

Tarragona 12,73 −0,07 −6,34 0,96 0,48 71.027 133.545 53,19

Salou 450,00 0,00 5,64 1,47 1,58 12.506 26.752 46,75

Montblanc 16,13 0,61 −15,17 2,07 0,35 3.418 7.409 46,13

Vila-seca −6,25 −10,38 −0,43 2,20 1,24 9.848 21.689 45,41

Valls −2,78 0,87 −4,68 1,13 0,67 10.469 24.649 42,47

Arboç, l’ 0,00 1,55 −39,36 −1,88 −1,75 2.017 5.517 36,56

Canonja, la 0,00 3,52 16,26 −0,52 2,32 1.982 5.741 34,52

Tortosa −2,61 1,60 −2,74 −5,46 −4,11 11.522 33.992 33,90

Reus 3,31 0,00 4,03 2,07 1,95 35.405 106.790 33,15

Amposta 1,19 −1,10 −1,27 1,38 0,61 6.443 21.511 29,95

Aldea, l’ 4,04 −3,00 −3,29 1,78 −0,23 1.299 4.414 29,43

Torredembarra −6,25 14,16 −12,73 13,38 11,18 4.465 15.354 29,08

Móra d’Ebre 5,66 −0,43 −2,03 6,24 4,40 1.590 5.608 28,35

Roda de Barà 21,43 3,61 7,28 3,11 3,73 1.751 6.394 27,39

Riudoms −7,09 17,06 −11,64 5,99 4,06 1.719 6.472 26,56

Ulldecona −3,45 −0,78 −5,56 5,95 1,75 1.920 7.240 26,52

Alcover −10,53 −14,99 −17,81 1,88 −8,43 1.357 5.142 26,39

Cambrils −0,88 −0,28 −10,30 4,29 2,74 8.624 33.775 25,53

Sénia, la 1,15 −4,91 −11,76 2,16 −1,68 1.342 5.987 22,42

Altafulla 33,33 8,33 15,28 7,29 7,97 1.097 4.928 22,26

Sant Carles de la 
Ràpita −12,50 0,00 −12,36 5,59 3,30 3.284 15.245 21,54

Ametlla de Mar, l’ 50,00 10,53 0,00 1,16 1,53 1.654 7.704 21,47

Vendrell, el 25,81 −6,72 0,29 1,74 1,06 7.823 36.747 21,29

Mont-roig del Camp −13,64 3,98 −5,26 5,85 3,48 2.648 12.906 20,52

Deltebre 11,43 1,41 1,87 2,50 2,83 2.362 12.158 19,43

Calafell −10,53 8,12 8,14 1,59 2,53 4.572 24.563 18,61

Alcanar −6,20 47,37 −1,46 13,08 11,59 1.801 10.389 17,34

Roquetes −13,91 4,29 −3,68 0,82 −0,49 1.411 8.297 17,01

Pallaresos, els 0,00 5,05 1,39 7,02 6,04 667 4.450 14,99

Catllar, el −9,09 0,00 1,46 −1,45 −0,83 598 4.164 14,36

Cunit 0,00 −13,43 1,68 8,39 6,73 1.713 12.416 13,80

TOTAL −0,86 0,08 −3,45 1,82 1,18 228.635 650.302 35,16
Província −1,70 12,76 −3,82 −0,13 1,44 267.856 810.178 33,06

Nombre afiliats i variació interanual del 2n trimestre 2014 (municipis de més de 4.000 habitants)

A  partir de les dades de la Seguretat Social, podem analitzar la 
variació interanual de l’ocupació en els municipis de més de 4.000 
habitants, cosa que ens assenyalarà una sèrie d’aspectes en la 
seva variació sectorial, així com diferències amb la dinàmica del 
conjunt comarcal. Això ens porta, indirectament, a considerar els 
municipis que tenen un pes superior d’ocupació en relació amb 
la seva població, fet que ens pot indicar que atreuen ocupació 
d’altres indrets. Es tracta de 34 municipis (el 20 % del total), que 
representen el 80,26 % de la població provincial i més del 85 % 
de l’ocupació. 

En aquests municipis, la variació interanual sectorial ha estat 
positiva, tot i que el seu dinamisme ha estat inferior al del 
conjunt provincial en unes dècimes, tal com es pot observar en el 
quadre recollit a continuació. Les situacions més destacades són 
l’increment de l’ocupació industrial a Torredembarra, Riudoms, 
Altafulla, l’Ametlla de Mar, Calafell, Alcanar i els Pallaresos i, per 
contra, la disminució d’aquesta en els municipis de Vila-seca, la 
Selva del Camp, Alcover i el nucli del Vendrell i a les comarques 

de l’Ebre, la Sènia, Amposta, l’Aldea i Móra d’Ebre. La construcció 
ha disminuït pràcticament en tots els municipis i els serveis han 
augmentat quasi en tots. Els augments més significatius s’han 
produït a Torredembarra, Altafulla, els Pallaresos i Cunit, al 
Camp i a Alcanar a l’Ebre; mentre que les principals caigudes de 
l’ocupació s’han produït a Alcover i Tortosa.

En general, les taxes de variació interanuals del nombre d’afiliats 
ha estat un xic superior en els municipis petits (amb menys de 
4.000 habitants) que en els municipis amb més de 4.000 habitants. 
A més, la relació entre ocupats i població solament és superior 
a la mitjana provincial en els nou primers municipis indicats; en 
la resta de municipis de més de 4.000 habitants, és inferior, és 
a dir, que es produeix un biaix en aquests nuclis en la relació 
població-ocupació, que es concentra als voltants dels nuclis de 
Tarragona i Reus, així com de Tortosa i Amposta. D’altra banda, 
aquesta relació ens indica un altre factor important en l’ocupació 
dels principals municipis de la zona: la forta mobilitat laboral que 
genera la diferent concentració de la població i l’ocupació.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social Municipis de les Terres de l’Ebre
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La taxa d’atur ha disminuït gairebé dos punts 
en dades interanuals a les comarques de l’àrea, 
fet que succeeix per primera vegada des de 
l’any 2011. No obstant això, aquesta reducció és 
inferior a la registrada en el mercat laboral català 
i força similar a la del conjunt espanyol. En efecte, 
les comarques del Camp i de l’Ebre assenyalen 
una diferència, en la seva taxa d’atur, de més de 
tres punts i mig a les del conjunt català, i és menys 
d’un punt inferior a la del conjunt d’Espanya. 
La caiguda de l’atur a la zona és conseqüència, 
principalment, de la disminució dels actius. És a 
dir, per cent aturats menys setanta s’expliquen 
per la reducció del nombre d’actius i el trenta per 
cent restant per la creació d’ocupació. 

En el gràfic següent, podem observar la variació 
de la taxa d’atur a la zona des de l’any 2009. 
Podem comprovar que la taxa d’atur provincial 
ha estat similar a la de Catalunya i Espanya; però, 
a partir de 2012, entra en una dinàmica diferent, 
ja que des de llavors és superior als altres llocs, 
mentre que en el darrer any disminueix de 
manera similar a la catalana en dades interanuals. 
L’ajust d’ocupació coincident amb la reforma 
laboral del 2012 va tenir un efecte superior a la 
zona, fet que contrasta amb el menor dinamisme 
actual en la creació d’ocupació, que sovint s’ha 
volgut relacionar amb aquesta reforma.

En un any, en el mercat de treball de l’àrea, l’atur 
ha disminuït en unes 9.000 persones, cosa que, 
a nivell sectorial, comporta un menor nombre 
d’aturats en construcció i serveis, així com en els 
aturats de llarga durada o en els que cerquen una 
primera ocupació, molts dels quals han sortit del 
mercat de treball. En la indústria, la construcció 
i els serveis, la taxa d’atur és relativament baixa 
i, sense considerar l’atur de llarga durada, 
disminueix i representa l’equivalent a l’11,08 %, 
el que fa que un gran nombre dels aturats siguin 
de llarga durada i la seva evolució ens mostra les 
dificultats que experimenten per incorporar-se 
al mercat laboral. El pes d’aquesta categoria de 
treballadors amb atur continua creixent en valor 
relatiu i representa el 60,06 % del total, que és 
seguit, en significació relativa, pel sector terciari, 
l’agricultura i la indústria. La construcció té un 
pes inferior i traspassa la majoria de les persones 
aturades a l’atur de llarga durada.

2. ELS ATURATS

Taxa d’atur. Segon trimestre

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA

Milers TOTAL Agricultura Indúsria Construcció Serveis Llarga durada

2011 75,7 1,0 6,2 8,6 24,4 35,5

2012 83,6 7,3 4,8 4,4 20,3 46,8

2013 105,8 5,7 4,8 5,3 27,4 62,6

2014 96,9 5,7 5,3 2,3 25,4 58,2

Taxa d’atur TOTAL Agricultura Indúsria Construcció Serveis Llarga durada

2011 17,97 5,21 8,82 21,13 9,57 10,41

2012 20,40 34,11 8,03 12,32 8,25 10,13

2013 25,57 28,50 8,68 16,26 11,26 12,30

2014 23,78 32,57 9,06 9,43 10,21 11,08

Distribució TOTAL Agricultura Indúsria Construcció Serveis Llarga durada

2011 100,00 1,32 8,19 11,36 32,23 46,90

2012 100,00 8,73 5,74 5,26 24,28 55,98

2013 100,00 5,39 4,54 5,01 25,90 59,17

2014 100,00 5,88 5,47 2,37 26,21 60,06

Els aturats. Anàlisi sectorial. Segon trimestre

Variació de l’atur.

Tarragona Catalunya Espanya

2009 16,29 15,92 17,77

2010 18,13 17,56 19,89

2011 17,97 17,93 20,64

2012 20,40 21,79 24,4

2013 25,57 23,61 26,06

2014 23,78 20,22 24,47
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*Aturats que cerquen la primera ocupació o fa més d’un any que estan desocupats
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L’índex general de preus a finals del segon 
semestre de l’any es manté pla i, si considerem 
l’evolució des de principis del 2011, en tres anys 
i mig s’ha situat en 103,862. Això, indica una 
moderació important en la variació d’aquest en 
els darrers anys, moderació que s’acumula en 
els darrers mesos, des que s’han compensat els 
efectes d’increments d’impostos i taxes.

La variació és menor a la zona que en el conjunt 
català i espanyol. Això ens assenyala una major 
feblesa en la demanda interna, que es pot 
compensar en un sistema de distribució i, fins i tot, 
de venda més generalitzada (no específica de la 
zona), el que permet un major ajust de preus.

L’evolució interanual de l’indicador del mes de 
juny de 2014 ens assenyala una variació de –0,1 
per l’àrea; mentre que en el conjunt català ha 
tingut un resultat de 0,4 i en l’espanyol, del 0,1, 
valors plans però que trenquen la significació de 
les variacions negatives que es produeixen a la 
zona. Com dèiem anteriorment, és conseqüència 
d’una menor pressió de la demanda interna. Si 
analitzem l’evolució del període, podem observar 
el fort descens en comunicacions i també un 
descens progressiu en els aliments, el parament 
de la llar i l’esbarjo i cultura. Aquests descensos 
tenen una incidència un xic superior a la zona. A 
més, cal afegir-hi els efectes de moderació de 
l’augment dels productes petrolífers, que ha estat 
un element important en la contenció dels preus 
—i la moderació de l’indicador—, i del resultat 
negatiu pel mes de juny a les comarques del 
Camp i de l’Ebre.

En el gràfic següent, podem observar la variació 
interanual i la mensual de l’indicador de preus 
minoristes, des del 2010. Amb una mica de 
perspectiva, assenyalen l’augment de principis 
del 2011 i de la segona meitat del 2012, a causa 
d’ajustos impositius que ja han estat compensats 
interanualment, i marquen de manera clara com 
des del darrer trimestre del 2013 les variacions són 
negatives.

3. L’ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM  

(IPC)

Índex de preus de consum. Juny de 2014 (Base 2011)

La variació de l’IPC a les comarques de Tarragona

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

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

 Base 2011 Tarragona Catalunya Espanya
Índex general 103,862 105,447 104,329

Aliments i begudes no alcohòliques 104,264 105,146 104,220

Begudes alcohòliques i tabac 113,160 113,460 113,586

Vestit i calçat 104,153 107,106 106,147

Habitatge 106,384 108,276 107,079

Parament de la llar 99,283 103,027 101,645

Medicina 113,979 113,572 110,976

Transports 104,343 105,325 105,561

Comunicacions 87,444 87,321 87,409

Esbarjo i cultura 98,462 102,239 100,445

Ensenyament 114,973 118,478 114,900

Hotels, cafès i restaurants 103,899 103,203 102,092

Altres béns i serveis 106,402 107,535 105,817

Variacions interanuals % 
Índex general −0,1 0,4 0,1

Aliments i begudes no alcohòliques −1,1 −0,9 −1,5

Begudes alcohòliques i tabac 2,2 2,0 2,1

Vestit i calçat 0,0 0,3 0,2

Habitatge 1,7 2,4 2,1

Parament de la llar −1,9 −0,9 −0,9

Medicina 0,5 0,4 0,1

Transports 0,9 1,1 1,1

Comunicacions −5,9 −6,0 −5,9

Esbarjo i cultura −1,5 −0,1 −0,9

Ensenyament 0,3 0,7 1,9

Hotels, cafès i restaurants 0,0 0,5 0,4

Altres béns i serveis 1,8 1,9 1,2
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 Crèdit Dipòsits

Tarragona Total A. P. Altres 
resi-

dents

Total A. P.

Total Vista Estalvi Aplaçat
Març  

2014-2013 −8,02 −11,29 −7,88 2,94 12,54 2,71 8,12 5,60 0,07

Març  
2013-2012 −15,59 −15,81 44,52 3,13 −9,42 3,48 −4,49 1,95 6,96

Relació PIB 91,14 3,39 87,75 57,30 1,47 55,83 12,31 10,08 33,44

Conjunt 
Espanya

Total A. P. Altres 
resi-

dents

Total A. P.

Total Vista Estalvi Aplaçat
Març  

2014-2013 −7,32 −10,84 −7,10 0,65 −14,56 1,83 8,42 4,01 −1,62

Març  
2013-2012 −10,67 13,62 −11,89 2,33 20,88 1,13 4,60 −0,89 0,39

Relació PIB 140,92 8,28 132,64 115,63 7,05 108,57 28,35 19,47 60,75

El crèdit continua sense fluir cap a l’activitat 
econòmica en general ni cap a les empreses i 
els consumidors en particulars. El crèdit cau tant 
per les administracions públiques com per altres 
residents i ho fa amb uns percentatges superiors 
als del conjunt de l’economia espanyola. Aquest 
menor endeutament té una incidència important 
en el dinamisme econòmic de l’àrea. Hi ha un 
indicador indirecte d’aquesta disminució del 
crèdit: l’establiment de la relació entre aquest 
i el PIB, que a l’àrea representa un 90 % del PIB; 
mentre que, en el conjunt espanyol, està al 140 %. 
Aquesta relació sembla indicar que l’apalancament 
és inferior a la zona, en part perquè les empreses 
grans de l’àrea tenen menors dificultats a la hora 
de trobar finançament extern.

Els dipòsits han augmentat en els darrers exercicis 
amb canvis importants en la seva estructura (s’ha 
passat de l’aplaçament cap a l’estalvi i a la vista) i 
també s’han incrementat els de les administracions 
públiques. Si considerem la relació entre crèdits i 
dipòsits amb el PIB, ens trobem que a la zona, els 
primers representen un 91,14 % i els dipòsits, un 
57,30 %; mentre que en el conjunt de l’economia 
espanyola aquesta relació és de 140,92 i 115,63. 
Això ens indica que un euro de dipòsit a l’àrea en 
genera un 1,59 de crèdits, mentre que al conjunt 
de l’economia espanyola la relació és d’1,21, dades 
que ens poden indicar que l’economia de l’àrea 
té una forta dependència de la inversió externa i 
també una major dependència del crèdit, la qual 
cosa implica que les frenades creditícies tenen uns 
efectes molt preocupants en l’activitat productiva i 
de consum de la zona.

Els efectes de la manca de crèdit per al 
funcionament de l’economia fan ressaltar un altre 
aspecte important: la caiguda del valor mensual 
de les hipoteques concedides a la zona, que des 
d’uns 130 milions d’euros mensuals l’any 2009 ha 
passat a estabilitzar-se al voltant dels 20 milions 
en el 2013 i el 2014. Això comporta, pels cinc 
primers mesos del 2014, en relació interanual, 
una disminució del 21,88 % en el nombre de les 
tramitades per habitatge, amb un valor inferior al 
22,4 % i un menor crèdit per operació de l’1,91 %. 
En una zona on l’estoc d’habitatge encara és molt 
important, aquest fre en el finançament agreuja la 
dinàmica creditícia i de dipòsits que comentàvem 
anteriorment.

Un altre indicador que també podem considerar 
a l’hora de valorar les dificultats de finançament i 
de creixement de la demanda interna és el dels 
efectes comercials vençuts en el primer semestre 
en relació amb l’exercici anterior. En podem 
observar el descens a Tarragona i cal destacar la 
forta caiguda d’import dels vençuts, que és superior 
que en la resta d’àrees. En el quadre següent, hi ha 
una altra dada a interpretar: el fort descens dels 
impagats, fet que també podem relacionar amb 
les condicions de finançament de la banca que 
vol assegurar, en la gestió del crèdit, una garantia 
més solvent, que fa disminuir els impagats. D’altra 
banda, però, actuar en condicions més estrictes 
limita el crèdit al consum i a l’oferta.

4. EL FINANÇAMENT DE L’ECONOMIA

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

 Vençuts Impagats 

 Nombre Import Nombre Import

Tarragona −7,45 −29,24 −19,26 −37,33

Catalunya −13,61 −22,96 −27,11 −38,03

Espanya −20,37 −29,75 −33,67 −49,46

Efectes vençuts i impagats (variació interanual del primer semestre)

Hipoteques habitatge. Valor mensual (Milers €)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

Altres Residents

Altres Residents
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En dades interanuals del primer semestre de l’exercici, l’oferta 
empresarial de la zona sembla estabilitzar-se si considerem 
l’evolució dels centres de cotització al règim general de la 
Seguretat Social. Tot i això, en aquesta estabilitat hi ha alguns 
punts a considerar que afecten essencialment les empreses 
d’entre 51 i 250 treballadors. En aquestes empreses es 
redueix el nombre de treballadors a l’Alt Camp, el Baix Ebre 
i el Baix Penedès. També destaca el fort descens que implica 
el canvi en una empresa de més de 251 treballadors al Baix 
Ebre. En aquest grup, cal observar un augment important al 
Montsià 

En termes globals, el nombre de comptes ha augmentat en 
totes les comarques de l’àrea amb l’excepció de la disminució 
de l’oferta empresarial a la Terra Alta i el manteniment a la 
Ribera d’Ebre. És positiu observar que el 0,67 % d’augment 
dels centres de cotització i de l’1,35 % del nombre de 
treballadors en el règim general, ens mostren una estabilitat 
a l’alça de l’oferta empresarial de la zona i una estructura 
empresarial que vol agafar vigor, ja que les empreses amb 
més de 500 treballadors han incrementat d’una manera 
significativa. Malgrat aquest aspecte positiu, cal ressaltar 
que, de manera comparativa, l’increment de la zona ha estat 
inferior al del conjunt català.

5. L’ACTIVITAT EMPRESARIAL

 
Fins a 5  

treballadors
De 6 a 50 tre-

balladors
De 51 a 250 
treballadors

251 i més  
treballadors Total

Diferència valor 
absolut  

Tarragona

Alt Camp 0,29 2,69 −6,67 0,00 0,65 9

Baix Camp 0,33 4,14 3,97 0,00 1,15 68

Baix Ebre 0,69 4,21 −5,41 −16,67 1,16 29

Baix Penedès 0,65 4,67 −4,08 0,00 1,28 32

Conca de 
Barberà 1,14 2,38 0,00 0,00 1,36 9

Montsià 0,89 −0,60 18,75 0,00 0,78 16

Priorat 1,39 5,41 0,00 s.e. 1,83 6

Ribera d'Ebre 0,80 −4,00 0,00 s.e. 0,00 0

Tarragonès −0,67 3,00 0,35 0,00 0,15 13

Terra Alta −4,32 −5,00 0,00 s.e. −4,42 −15

Província de 
Tarragona 0,09 3,03 0,53 −1,03 0,67 167

Catalunya 1,47 1,63 2,17 1,07 1,52

Variació absoluta 1,19 −1,10 −1,27 1,38 0,61 6.443

Demarcació de 
Tarragona 18 147 3 −1 167

Comptes de cotització a la Seguretat Social (variació del període 2013-2014, segon trimestre)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social
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En els darrers informes de l’economia a les 
comarques del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre, comentàvem que la dinàmica 
de les vendes a l’exterior es frenava, és a dir, les 
exportacions disminuïen. Aquesta era la visió que 
s’anava consolidant al llarg del 2013 i es va veure 
confirmada a finals de l’exercici. Aquesta tònica ha 
continuat en els primers mesos de l’exercici actual, 
amb una disminució de les exportacions en dades 
interanuals del 3,98 %, encara que proporcionalment 
amb menys intensitat que en el conjunt del 2013. 
D’altra banda, pel que fa a les importacions, s’ha 
experimentat un augment que contrasta amb la 
disminució que, també, es va produir en l’exercici 
anterior. 

L’economia de l’àrea és oberta i l’augment de les 
importacions vol dir que es mantenen alguns nivells 
d’activitat, però el que resulta preocupant és la 
davallada de les exportacions, principalment dels 
diversos grups de química i plàstics, produccions 
determinants en l’economia de la zona, que no 
mantenen els ritmes que experimentaven en anys 
anteriors. La disminució interanual d’exportacions 
amb Alemanya (−7,95 %), França (−2,44 %), Itàlia 
(−8,73 %) i EUA (−24,65 %), no ha pogut compensar 
els increments del Regne Unit (41,40 %) ni de 
Portugal (10,21 %).

Les importacions han augmentat per compres de 
productes petrolífers i químics, així com per una 
certa funcionalitat distribuïdora que juga la zona 
pel que fa a productes importats per tot el país. 
Aquesta dinàmica ens porta a valorar l’altra cara 
de la moneda, és a dir, les majors dificultats de 
les empreses industrials de l’àrea per mantenir 
nivells d’exportació que no han acabat d’assolir 
(tot i la millora relativa en les seves vendes a 
l’exterior), situació agreujada en els darrers mesos si 
considerem els resultats de l’economia europea del 
segon semestre amb el fre del dinamisme alemany, 
francès i italià, principalment, el que ha repercutit 
d’una manera important en les vendes a l’exterior.

En aquesta dinàmica les exportacions de la zona 
disminueixen, mentre que les del conjunt català 
tenen uns bons resultats i les del espanyol es 
mantenen; en canvi, en termes interanuals, les 
importacions augmenten més a l’àrea que en altres 
llocs. Aquests fets comporten una disminució de 
la significació del comerç exterior de l’àrea en el 
conjunt català.

6. EL COMERÇ EXTERIOR

Exportacions i importacions de Tarragona (milers d’euros)

Milers d’euros exportats des de les comarques de Tarragona.

Efectes vençuts i impagats (variació interanual del primer semestre)

 Any 2013 Any 2014
 Exportació Importació Exportació Importació

Gener 567.808 991.830 604.238 897.829

Febrer 670.027 770.557 544.266 1.124.786

Març 582.052 849.970 634.854 1.073.608

Abril 594.490 876.283 640.608 952.890

Maig 672.630 993.908 540.141 951.771

Juny 560.460 796.686 — —

Juliol 550.637 883.621 — —

Agost 561.519 1.020.607 — —

Setembre 542.689 1.169.855 — —

Octubre 663.286 1.063.395 — —

Novembre 615.715 1.031.764 — —

Desembre 494.913 927.022 — —

TOTAL 7.076.226 11.375.498 2.964.106 5.000.883
Variació interanual

 Exportació Importació Exportació Importació

Gener −11,38 9,43 6,42 −9,48

Febrer 14,94 −26 −18,77 45,97

Març −13,71 −23,98 9,07 26,31

Abril 13,07 −19,05 7,76 8,74

Maig 11,38 −6,85 −19,70 −4,24

Juny 4,76 −6,12 — —

Juliol −13,39 −1,14 — —

Agost −1,45 −1,29 — —

Setembre −18,6 0,55 — —

Octubre −11,21 −6,94 — —

Novembre −0,88 28,27 — —

Desembre −33,32 −0,81 — —

TOTAL −6,22 −5,49 −3,98 11,56

Font: Elaboració pròpia a partir de l’INE

 Exportació Importació

Tarragona 

Variació 2013-2014. Acumulat Maig −3,98 11,56

Catalunya

Variació 2013-2014. Acumulat Maig 2,19 8,08

Espanya

Variació 2013-2014. Acumulat Maig 0,81 6,29

Tarragona/Catalunya 

Any 2013 12,12 17,07

2014 fins a maig 11,93 16,78


