
 

 
 

RESUM DE L’INFORME DE COJUNTURA DE L’ECONOMIA DEL 
CAMP DE TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE 

IV TRIMESTRE 2022 

 

L’exercici de 2022 l’economia mundial ha tingut un creixement del PIB 

relativament baix (3,4%) pels efectes globals de la guerra d’Ucraïna i la 

desacceleració de l’economia xinesa. Les perspectives de l’FMI per a 2023 són 

incertes però superiors a les de l’octubre passat. 

El dinamisme de la zona es pot resumir en cinc punts: 

1. La població ha augmentat un 4,21% des de 2014. L’emigració ha estat la 

base essencial d’aquest creixement, tot i que no ha evitat l’envelliment de 

la base demogràfica. L’ocupació ha incrementat un 5,95% en valors 

interanuals. Per contra, la taxa d’atur ha disminuït fins el 9,83%.  

2. El nombre de contractes laborals ha disminuït un 4,94% a la zona en relació 

amb l’exercici anterior. En canvi, el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social 

han augmentat un 2,34% a la província, un 2,72% al conjunt català. 

3. Les empreses sense assalariats han augmentat un 4,06% interanualment, 

mentre que les empreses amb assalariats han disminuït un 0,25%. El nombre 

de viatgers ha augmentat un 2,60% en relació amb el 2019, encara que el 

total de pernoctacions ha disminuït un 3,29%. 

4. Els crèdits han disminuït un 1,82% en valor interanual. D’altra banda, els 

dipòsits augmenten en 6,18%. El palanquejament ha disminuït a 96,23 punts. 

L’IPC de la zona ha estat d’un 5,5%, una xifra superior al 5,2% de Catalunya i 

inferior al 5,7% del conjunt espanyol.  

5. El comerç amb l’exterior registra increments interanuals importants i se situa 

en un 7,00% pel que fa a les exportacions i en un 27,14% pel que fa a les 

importacions.  

Les perspectives per a 2023 són incertes i d’un creixement inferior al de l’exercici 

actual, però sembla que se superarà la caiguda de 2020. 
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