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Per què Costa d’Ivori?
El creixement econòmic de Costa de Marfil en els últims anys es situa al voltant del 10%
i el consum per càpita ha crescut de forma significativa.
Hi ha una classe mitjana amb cert poder adquisitiu que està en desenvolupament.
Aquest fet explica l’existència actualment d’un boom en els sectors de la construcció i
de gran consum.
També cal destacar que, com a conseqüència del seu creixement, hi ha una saturació
de mercat relativament baixa en tots els sectors.
L’estabilitat política en el país es creixent i existeix una estabilitat econòmica assegurada
gràcies a la moneda del país (FCFA), ja que te paritat fixa amb l’ Euro.
Per últim, senyalar que Costa de Marfil es el país referent, el motor i la porta d’entrada
a tota la zona África Occidental, que compta amb 340 Milions d’habitants.
Per què Senegal?
L’economia d’aquest país africà ha experimentat en aquests últims anys uns resultats
macroeconòmics positius i estables. El PIB ha crescut de mitjana un 4% anual en els
darrers 8 anys i el poder adquisitiu va en augment en aquest país, que compta amb una
piràmide poblacional jove i amb potencial. El Senegal pertany a la UEMOA (Unió
Econòmica i Monetària de l’Àfrica Occidental), una agrupació de 8 països amb política
monetària i aranzelària comuna. L’estabilitat política i jurídica, i la facilitat per a la inversió
estrangera que presenta el Senegal, el converteixen en un hub econòmic i cultural i en
una porta d’entrada a la resta de països integrants de l´Africa Occidental.
Per què Camerun?
És l’economia més gran dels països que conformen la Comunitat Econòmica i Monetària
d’Àfrica Central (CEMAC) amb una població propera als 24 milions d’habitants i un PIB
estimat de 33.000 milions de dòlars (al voltant del 2,95% del PIB d’Espanya). Segons
les estimacions de l’FMI, el creixement real del PIB per als exercicis 2014, 2015 i 2016
va ascendir a 5,9%, 5,9%, i 4,8% respectivament. Per als propers exercicis, s’espera
que l’economia se segueixi expandint a un ritme entre el 4 i 5% del PIB, xifra que
coincideix amb el potencial de creixement estimat de Camerun.

10:00h

Benvinguda.
Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall

10:10h

Presentació d’ Oportunitats de negoci a Àfrica Occidental:
Costa d’Ivori - Senegal - Camerun.
Sr. Dani Vives Santacana. Delegat Plametall a l’ Àfrica
Occidental.

11:10h

Presentació cas pràctic d’empresa catalana introduïda al
Àfrica Occidental.

11:30h

Accions de promoció en el mercat de Costa d’Ivori:
 Delegat a l’Àfrica Occidental.

11:40h

Col·loqui entre els assistents.

12:00h

Cloenda de l’acte.

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre d'inscripció.
L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar les
condicions esmentades a la circular informativa.

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1396
INSCRIPCIÓ JORNADA
Assistència
gratuïta!

Dia:

Dilluns, 18 de desembre del 2017

Hora:

De 10:00 a 12:00

Lloc:

CENTRE METAL.LÚRGIC
C. Tres Creus, 66
08202- Sabadell
Més informació: tel. 93 745 78 10
gemma.cano@plametall.cat

