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Creixement de l’activitat econòmica per sobre
del 2,5% i augment d’ocupació als sectors
serveis i turisme a les Terres de l’Ebre
L’anàlisi de l’activitat econòmica a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
corresponent al segon trimestre de 2018, aporta una visió general anual que pot resumir-se en un
creixement de l’activitat econòmica per sobre del 2,5%. Tot i això, hi ha una sèrie d’indicadors que
suggereixen que cal prendre aquesta dada amb molta cautela.
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Aquest matí s’ha presentat l’informe de Conjuntura del segon trimestre de l’exercici de 2018 que recull l’anàlisi
de l’Economia del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, amb la valoració de dades estratègiques com
l’ocupació, atur, preus, comerç exterior o activitat empresarial. L’informe el realitzen la Càtedra Innovació
Empresa, i les Cambres de Comerç de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls, i està elaborat pel Grup de Recerca
d’Indústria i Territori (GRIT), Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
Aquestes són les conclusions més importants de l’estudi:
El segon trimestre de l’any 2018 s’ha registrat un creixement de l’activitat econòmica per sobre del
2,5%. Tot i això, hi ha una sèrie d’indicadors que suggereixen que cal prendre aquesta dada amb molta
cautela:
1. L’ocupació ha disminuït un 0,41% en dades interanuals el segon trimestre de l’exercici. La disminució més
importat s’ha registrat en el sector serveis, amb una caiguda del 4,47% (gairebé 11.000 ocupats), i no s’ha
pogut compensar amb els augments en indústria i construcció.
2. Les dades de la Seguretat Social assenyalen que els augments interanuals registrats en l’àmbit provincial
(3,53%) i al Camp de Tarragona (3,08%) són inferiors a la mitjana catalana (3,98%). Pel que fa a les Terres de
l’Ebre, aquest augment, del 5,67%, ha estat superior a la mitjana catalana.
3. La contractació laboral ha augmentat un 1,43% en dades semestrals respecte de 2017. Hi ha un excés de
contractació temporal per menys d’un mes, ja que aquesta fórmula representa el 38,70% dels contractes
temporals signats al segon trimestre de 2018, mentre que al mateix període de 2017 en representava el
36,18%.
4. La taxa d’atur (14,69%) ha disminuït 0,25 punts en dada interanual, una xifra inferior a la dels totals català
(11,39%) i espanyol (15,28%), on ha caigut més de dos punts.
5. L’indicador de preus de consum assenyala una major vivacitat a la zona que als conjunts català i espanyol,
amb un índex que ha estat superior al català en 8 grups i a l’espanyol en 10.
6. Respecte del primer semestre de 2017, el nombre d’empreses ha incrementat un 0,72% a la zona, un
1,54% a Catalunya i un 1,62% al conjunt espanyol.
7. Si es compara el capital de societats creades amb la xifra de l’any anterior, s’observa una caiguda del
50,08% a Tarragona, del 14,35% al conjunt català i del 3,99% a l’espanyol.
8. El dinamisme inversor és menor a les tres àrees no només en valors interanuals, sinó també com a
desviació de la mitjana semestral des de 2016. Aquest fet es podria relacionar amb una certa cautela en els
projectes d’inversió.
9. El finançament bancari cau i disminueix un 3,98% a la zona i un 9,27% a Catalunya en dades interanuals
del segon trimestre de 2018. Els dipòsits disminueixen un 9,60% a la zona i un 15,75% al conjunt català.
10. Fins al juny, i en dades interanuals, les exportacions disminueixen a la zona un 4,29%, mentre que al
conjunt català augmenten un 2,86% i a l’espanyol, un 2,87%. La incidència del sector químic i energètic en
aquestes diferències és determinant.
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