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Per què Kenya?

Kenya ha gaudit d’una dècada de fort creixement econòmic, que ha permès al país
accedir al estatus del país amb ingressos mitjans el 2016. El 2018, el creixement del PIB
es va accelerar fins al 6% (del 4,9% el 2017), impulsat per una forta recuperació de
l’agricultura. per millorar les condicions meteorològiques, el rendiment de la resiliència
dels sectors de serveis, el fort consum privat i la confiança sostinguda en l'economia
gràcies a la moderació de les incerteses polítiques. S'espera que el creixement es
mantingui al mateix nivell el 2019 (6,1% del PIB segons les estimacions del FMI),
recolzat pel consum públic, la inversió i el turisme.
Per al 2019, les autoritats van reiterar el seu compromís amb les polítiques
macroeconòmiques que mantindrien el deute públic i preservar l’estabilitat externa. El
país espera aconseguir un acord amb el FMI sobre un nou préstec de reserva. La "Big
Four Agenda" del president Uhuru Kenyatta, introduïda el 2017, se centra en la
fabricació, l'habitatge assequible, la cobertura sanitària universal i la seguretat
alimentària i nutricional.
La població de Kenya és jove (70% per sota dels 35 anys) i creix ràpidament. La classe
mitjana s'està expandint i guanyant riquesa, amb un augment del PIB entre 2000 i 2015.
A les zones urbanes, la població és multilingüe i té una bona formació. Els serveis
financers oficials s'han expandit significativament en els darrers anys, especialment en
la banca mòbil. Tots aquests factors afavoreixen el creixement continuat de la despesa
dels consumidors. Així, la cistella dels compradors de Kenya ha augmentat un 67% de
mitjana durant un període de cinc anys, la qual cosa fa que Kenya sigui el mercat
minorista amb major creixement a Àfrica (font: l'informe de KPMG sobre consumidors
africans - 2016).

10:00 h

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

10:15 h

Presentació d’ Oportunitats de negoci a Kenya.
Sr. Robert Bach Casanovas – Director de l’Oficina Exterior a
Nairobi.

11:00 h

Accions de promoció en el mercat:


Missió Comercial Kenya ( 5 al 9 de novembre de 2019)

11:30 h

Col·loqui entre els assistents.

12:00 h

Cloenda de l’acte.

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1504
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