NOTA DE PREMSA

El director territorial de CaixaBank a Catalunya analitza a
Tortosa els factors clau de la recuperació econòmica


Jaume Masana destaca entre les fortaleses de l’economia a Espanya un
bon ritme en la creació de llocs de treball, un sector turístic en màxims
històrics i un desapalancament privat molt intens.



Més de 90 empresaris ebrencs assisteixen al dinar organitzat per la
Cambra de Comerç de Tortosa.

Tortosa, 24 de maig de 2017
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, ha analitzat avui a Tortosa
quins són els factors clau per a què es consolidi la recuperació de l’economia que s’està
produint a nivell internacional i a Espanya. Masana ha estat el ponent convidat per la
Cambra de Comerç de Tortosa a una nova edició dels dinars Cambra que tenen com a
objectiu fomentar la reflexió i el debat sobre l’actualitat de l’economia amb els empresaris
del territori.
Més de 90 empresaris de les Terres de l’Ebre han participat en el dinar i han plantejat les
seves preguntes al director territorial de CaixaBank a Catalunya, que ha estat presentat pel
president de la Cambra de Tortosa, José María Chavarría.
Jaume Masana, que s’ha referit en la seva intervenció al darrer informe mensual de
CaixaBank Research, ha destacat l’enfortiment de l’activitat econòmica a l’Eurozona, on el
creixement continua sense pausa però amb problemes estructurals encara per resoldre
com una baixa productivitat, la disparitat entre el nucli i la perifèria, la taxa d’atur i
endeutament i la construcció europea (Brexit).
A nivell de l’Estat, CaixaBank Research destaca que el creixement econòmic és robust i
equilibrat i que l’augment del PIB es sustenta sobre pilars sòlids com les exportacions, la
inversió i el consum privat. Tot i que la recuperació és desigual entre les comunitats
autònomes, l’economia espanyola manté com a fortaleses els guanys a nivell de
competitivitat, la recuperació del sector immobiliari, la moderació salarial, la recuperació del
crèdit i la confiança dels inversors estrangers. Masana ha destacat també el bon ritme en
la creació de llocs de treball, un sector turístic en màxims històrics i un desapalancament
privat molt intens, que ha fet que el nivell de deute de les llars i les empreses s’acostin als
de la zona Euro. Entre els reptes pendents, CaixaBank Research apunta el dèficit dels
comptes públics, que cal reduir i la necessitat de reconduir un mercat de treball
disfuncional.
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CaixaBank Research
L’objectiu de CaixaBank Research és crear i divulgar coneixement, dins i fora de l'entitat, a
partir de la recerca i l'anàlisi econòmica, afegint valor al procés de presa de decisions de
CaixaBank, donant suport a la direcció i les unitats de negoci, i contribuint al debat públic i
a la difusió de l'economia en la societat.
A través de les seves publicacions, estimula el debat i l'intercanvi d'experiències entre tots
els sectors de la societat i afavoreix la difusió dels grans temes de l'entorn socioeconòmic
del nostre temps, situant-los a l'abast del major nombre possible de persones i empreses,
sense renunciar, en cap cas, al rigor científic i metodològic.
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