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PER QUÈ SINGAPUR I INDONÈSIA? 

 

 

Indonèsia és l'economia més gran del sud-est asiàtic i una de les més importants 

d’Àsia. És el quart país més poblat amb més de 255 milions d'habitants, en l'actualitat ha 

experimentat un important procés de expansió després de la recuperació posterior a la 

crisi asiàtica de finals dels 90. El creixement econòmic, de la mà de l'exportació de 

commodities i el dinamisme del consum i la inversió en els últims anys ha permès una 

sensible millora en termes de renda per càpita, el creixement de l'emergent classe mitjana 

i reducció de la pobresa passant de la categoria de països de renda baixa a ser un país 

de renda mitjana-baixa (segons la categoria del Banc Mundial) encara que amb una 

relativa disparitat. 

 

Indonèsia compta amb un volum de PIB de 870.000 milions de dòlars en termes nominals 

per a l'any 2015. Es tracta de l'economia més gran del sud-est asiàtic, la quinta d'Àsia en 

termes nominals i ocupa la posició número 16 a nivell mundial. En termes de paritat de 

poder adquisitiu és la quarta economia d'Àsia i es troba entre les deu primeres a nivell 

mundial. 

 

Singapur és un país de mida reduïda que compta amb un mercat de 5,3 milions 

d'habitants. La població es troba repartida en diferents grups ètnics, sent majoria la 

comunitat xinesa que exerceix una gran influència en el país. El nivell de vida mitjà és 

relativament alt i els seus habitants compten en general amb bon poder adquisitiu. El 

país representa una bona plataforma d'entrada al mercat del Sud-est Asiàtic, que té 

aproximadament 600 milions d'habitants. 

 

Pel que fa al sector dels materials de construcció, moble i il·luminació, hi ha dos canals 

de penetració en el mercat de Singapur ja sigui a través de l'importador o mitjançant la 

consecució de projectes públics o privats. Per poder accedir a aquesta última opció, és 

interessant que l'importador disposi de contactes dins del sector, com a dissenyadors 

d'interiors o firmes d'arquitectes, ja que són aquests col·lectius els que especifiquen els 

productes que s'inclouran en les obres i projectes. 

 

  

 
  

 



 

 
 

 

 
PROGRAMA 
 
10:00h Benvinguda.  
 Sr. Josep M. Campanera. Director Departament 
 Promoció Internacional de Plametall. 
 
10:10h Ponència 

Sr.Toni Hernández García. Consultor de Ceo Indonesia-
Consulting.  

 
11:15h Cas pràctic  d'empresa exportadora a Indonèsia  
 
11:30h  Presentació de la Missió comercial a Singapur-   

Indonèsia. 
 
11:40h Precs i preguntes. 
 
12:00h Cloenda de l’acte 

 

 

  

INSCRIPCIONS 
 
http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1323 
 
 
Dia:  Dimarts, 19 d'abril de 2016 
 
Hora: De 10:00 a 12:00 hores  
 
Lloc: CENTRE METAL.LÚRGIC 
  Carrer Tres Creus, 66 
                 08202 Sabadell  
 
 
Més informació:  Tel. 93 745 78 10     encarna.rubio@plametall.cat 
 
 
 

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. 
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