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Kazakhstan

Per què Kazakhstan?
Kazakhstan és un mercat amb un gran potencial per a les empreses espanyoles. Es
tracta del país més ric d'Àsia Central i destaca per la seva posició estratègica entre
Àsia i Europa i el seu lideratge econòmic a la zona. En els últims deu anys la seva
economia ha crescut a una taxa mitjana anual d'un 8%, sent els sectors de l'energia i
de serveis els principals motors.
El 2010 el Govern va posar en marxa un pla d'inversions de gairebé 45.000 milions
USD i més de 150 nous projectes: el Programa Estatal de Desenvolupament Industrial
i Innovació 2010-2016. El seu objectiu ha estat fomentar la diversificació de l'economia
i desenvolupar determinats sectors com ara transport, productes farmacèutics,
telecomunicacions, petroquímica i processament d'aliments.
La UE és el principal soci comercial de Kazakhstan, seguida de Rússia i la Xina. Al
costat de Rússia i Bielorússia forma part de l'Espai Econòmic Únic, que permet la lliure
circulació de béns, serveis, capitals i mà d'obra. A partir de 2015 és convertirà en la
Unió Econòmica Euroasiàtica.
El sector de la construcció a Kazakhstan va créixer un 4,1% al 2014. Es van dur a
terme 14,4 bilions de $ en obres del sector de la construcció, segons xifres de la
comissió estatal d'estadístiques.

PRINCIPALS INDICADORS MACROECONÒMICS

EXPORTACIONS D’ESPANYA, ALEMANYA, FRANÇA I ITALIA A KAZAKHSTAN,
PER SECTOR DE MATERIES PRIMES, TECNOLOGIA INDUSTRIAL I BENS
D’EQUIPAMENT.

Per a les empreses que puguin estar interessades en el mercat de Kazakhstan hem
preparat aquesta jornada amb el següent programa:
10:00h
10:05h

10:30h
11:00h
12.00h

Benvinguda. Sr. Josep Maria Campanera.
Director Departament de Promoció Internacional Plametall.
Ponència Oportunitats de Negoci a Kazakhstan. Sr. Marc Borrell,
Gerent de la Consultoria Borsub International. Connexió per skype
amb el Sr. Almur Nurlanou, soci de Borsub a Kazakhstan.
Col·loqui entre els assistents.
Accions de promoció en aquest mercat: “Missió a Kazakhstan”.
Sr. Josep M. Campanera.
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.

INSCRIPCIÓ JORNADA

Assistència gratuïta!

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1255
Dia:

Dilluns, 16 de febrer de 2015

Hora:

De 10:00 a 12:00 hores

Lloc:

CECOT
C/ Sant Pau, 6
08221 Terrassa
Més informació: tel. 93 745 78 10 encarna.rubio@plametall.cat

