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Economia mundial
SITUACIÓ ACTUAL

Les diferències entre les polítiques
econòmiques aplicades als
diferents països marquen les
dinàmiques de recuperació.

DESPESA EN POLÍTIQUES FISCALS I MONETÀRIES DE
RECOLZAMENT A L’ECONOMIA SOBRE EL PIB (%).
2020 – 2022

Les economies avançades
continuen amb polítiques fiscals
per activar la demanda interna.
PERSONES AMB VACUNACIÓ COMPLERTA (%).
JULIOL 2021
Fonts: Elaboracions pròpies a partir de dades de l’FMI.

Previsions del PIB (2021)
EUA

6,0%

Xina

7,2%

Índia

8,0%

PIB mundial

5,9%
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El context de les economies espanyola i catalana

VARIACIONS INTERANUALS D’ALGUNS INDICADOR EN
LES ECONOMIES ESPANYOLA I CATALANA, 2020 – 2021

SITUACIÓ ACTUAL

Un menor augment de
l’esperat del PIB al tercer
trimestre de 2021, mostra
que l’economia espanyola
té un menor creixement.

Les variacions sectorials de
l’últim trimestre són
lleugerament diferents entre les
economies espanyola i
catalana.
La demanda externa té una
importància creixent en
l’augment del PIB.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i IDESCAT.
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L’economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
SITUACIÓ ACTUAL

El conjunt provincial ha
recuperat relativament l’ús
de la capacitat productiva
en relació a 2019.

Els indicadors econòmics
assenyalen una millora de
l’economia de la zona, tant
a les Terres de l’Ebre com al
Camp de Tarragona.
L’Alt Camp, Baix Ebre, la
Conca de Barberà i el
Tarragonès presenten més
dificultats per assolir el ritme
d’anys anteriors.

INDICADOR D’ÚS POTENCIAL DE L’ACTIVITAT PRODUCTIVA,
2019 – 2021

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

Ús potencial de l’activitat productiva
Camp de Tarragona

▲ 33,17%

Terres de l’Ebre

▲ 14,03%
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Ocupació i atur (I)
VARIACIÓ INTERANUAL EN DE PERSONES, 2018 – 2021

CREIX L’OCUPACIÓ

Al tercer trimestre de 2021,
l’ocupació ha crescut en
30.000 persones, amb una
variació interanual del 4,63%.

Al tercer trimestre de 2021
es registra el major nombre
d’ocupats des de 2009.
* En milers.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA.

Variació sectorial interanual d’ocupats
Serveis

▲ 6,44 %

Indústria

▲ 0,17%

Construcció

▼ 3,97%

Agricultura

▲ 0,80%

L’atur disminueix en 3,65%
respecte el tercer trimestre
de 2020.
La taxa d’atur de la zona
continua sent superior a la
catalana (10,92%) i inferior
a l’espanyola (14,57%).
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Ocupació i atur (II)

Variació de l’atur registrat
(2021/2019)
Baix Camp

8,17 %

Baix Penedès

9,00%

Conca de Barberà

14,7%

Tarragonès

9,15%

Terra Alta

9,30 %

L’atur registrat ha disminuït
de manera molt superior a la
zona, fet que ha permès que
la taxa d’atur s’acosti a la
mitjana catalana.

LA TAXA D’ATUR. VARIACIÓ INTERANUAL DE L’ATUR
REGISTRAT AL CONJUNT PROVINCIAL, 2018 – 2021

Nota: nombre absolut, a l’eix de l’esquerra, i variació, al de la
dreta.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del
Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya).

La taxa d’activitat continua sent més
baixa que al conjunt català i espanyol.
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Els expedients de regulació d’ocupació
DISTRIBUCIÓ DELS TREBALLADORS AFECTATS PER ERO
(%). 2020 – 2021.

La disminució d’ERO ha
estat significativa en totes
les comarques. Destaquen:
l’Alt Camp, el Baix Camp,
la Conca de Barberà i el
Tarragonès.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del
Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya).

SITUACIÓ ACTUAL

Els treballadors afectats
per ERTO han estat 6.779
l’any 2021 i 67.103 al 2020.

Els ERO han servit per
mantenir l’ocupació, sense
afectar en gran mesura
l’estructura ocupacional de
les empreses.
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Contractació laboral
CREIX LA
CONTRACTACIÓ

NOMBRE DELS CONTRACTES LABORALS, 2019-2021
(GENER A SETEMBRE).

La contractació laboral ha
augmentat a la zona fins al
setembre de 2021.

La contractació de la zona
encara no ha arribat als
nivells de 2019 (-8,92%).
Contactació laboral (%)
Indefinida

▼ 43,65%

Temporal

▼ 2,07%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del
Treball i Model Productiu (Generalitat de Catalunya).

El mercat laboral de la zona depèn
d’un turisme molt estacional.
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L’afiliació a la Seguretat Social

VARIACIÓ INTERANUAL (%) DELS AFILIATS AL
RÈGIM GENERAL PER COMPTE DE TERCERS I DELS
TREBALLADORS PER COMPTE PROPI, 2019-2021.

El nombre d’afiliacions a la
Seguretat Social ha augmentat
al mes de setembre en relació
amb l’any anterior (4,82%).
Al sector serveis l’increment
ha estat superior (5,68%).
L’increment registrat a la zona
és superior al del conjunt
català (3,52%).
Variació interanual d’afiliacions

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT.

Camp de Tarragona

▲ 5,44 %

Terres de l’Ebre

▲ 2,51%
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La dinàmica empresarial
Les empreses concursades l’any
2020 no permeten establir
conseqüències directes de la
pandèmia. Les més perjudicades
van ser les que tenen volums de
vendes fins a 250.000€.

NOMBRE D’EMPRESES CONCURSADES PER MILIONS
DE LA XIFRA DE NEGOCI, 2018-2020.

NOMBRE D’EMPRESES CONCURSADES PER
NOMBRE DE TREBALLADORS, 2018-2020.

La distribució segons el nombre
de treballadors registra una major
incidència en les inferiors a 20
treballadors i majors de 8 anys.

Fonts: Elaboracions pròpies a partir de dades de l’INE.

L’indicador de creació de
societats s’ha recuperat després
de la caiguda de 2020.
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La construcció residencial

SITUACIÓ ACTUAL

Augmenten les
transaccions immobiliàries
d’habitatge gràcies a
l’increment d’hipoteques
signades.

HABITATGES INICIATS I ACABATS AL CAMP DE
TARRAGONA (CT) I A LES TERRES DE L’EBRE (TE).
GENER-JUNY DE 2021.

Relació
iniciats/ habitatges/
d’habitatges acabats hipoteques
2017

1,00 %

14,97%

2018

1,22 %

8,55%

2019

1,37%

4,00%

2020

1,14%

7,33%

2021

0,37%

14,4%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de
Drets Socials (Generalitat de Catalunya).

Tant el PIB com l’ocupació creada en
el sector de la construcció, han tingut
un comportament a la baixa.
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La variació de preus
VARIACIÓ INTERANUAL DE L’IPC, 2020-2021.

L’IPC

Al mes de setembre,
l’IPC interanual a la zona
és del 4%. L’índex de
variació en relació a
2016 es de107,84.

La inflació subjacent al
conjunt d’Espanya es troba
al voltant de l'1%.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.

Variació interanual de subgrups l’IPC
Electricitat i combustibles

35,7 %

Vehicles personals

14,0%

Begudes no alcohòliques

7,2%

Serveis hospitalaris

6,4%

L’augment dels preus dels
inputs i les dificultats de
subministrament poden
complicar la recuperació
econòmica.

12

El finançament de l’economia

FINANÇAMENT

Hi ha hagut una caiguda
del crèdit bancari en
l’economia de l’àrea.

VARIACIÓ CREDITÍCIA I EL SEU PES EN EL CRÈDIT
HIPOTECARI I EL NOU CAPITAL SOCIETARI.
2018-2021. (%)

El crèdit hipotecari es
manté a l’alça des del
quart trimestre de 2020.

El palanquejament es
troba a un 107,45%.

Nota: Hipoteques i nou capital societari sobre crèdits (Hip. i
Soc./Crèdit), a l’eix de la dreta.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i Banc ’Espanya.
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El comerç amb l’exterior

LES EXPORTACIONS I IMPORTACIONS DE TARRAGONA.
MILERS D’EUROS. 2019-2021.

Variació interanual
Exportacions

▲ 36,25 %

Importacions

▲ 28,86%

Les principals
destinacions de les
exportacions de la zona
es concentren en deu
països.

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

Al voltant del 16% del
total d’exportadors,
tenen un volum
d’exportació creixent
(75%), augmentant el seu
pes en el total exportat.

Resum en 5 punts de l’Informe de Conjuntura Econòmica
del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
Tercer trimestre de 2021

1

3

L’índex d’ús de la capacitat
productiva ha augmentat un 28,7%
respecte 2020, i disminuït un 1,65%
respecte 2019.

El nombre d’empreses concursades no
augmenta.
La inversió no augmenta, ni tampoc les
ampliacions de les societats existents.

2

4

L’ocupació ha augmentat un 4,63% i
la taxa d’atur és d’11,77%.

Els dipòsits augmenten, i els crèdits
disminueixen.
La taxa d’inflació interanual és del 4%.

Les afiliacions a la Seguretat Social
han augmentat un 4,82% i les
contractacions laborals un 29,16%.

5
Les exportacions han augmentat un
36,2% i les importacions un 28,9%.

Consideracions i reflexions a partir del 3er trimestre
El tercer trimestre de 2021 mostra uns
indicadors a l’alça, encara que
lleugerament inferiors als de 2019.
Tarragona s’ha adaptat a aquesta
dinàmica tot i les dificultats del turisme
i la dinàmica inversora.

SITUACIÓ ACTUAL
L’economia presenta una
recuperació molt ràpida si
considerem els efectes de la
caiguda que ha patit per la
pandèmia.

Aspectes importants a considerar en una relació temporal encadenada:
Curt termini

Preocupació pels efectes de la pandèmia i la crisi
dels subministraments, el preu de l’energia i les
conseqüències que poden tenir sobre la inflació.

Mig termini

Fomentar la capacitat per utilitzar els fons Next
Generation, que poden i haurien de ser un element
revulsiu en la dinàmica inversora de la zona.

Llarg termini

Prevenir l’adaptació als canvis mediambientals.
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