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Per què Austràlia? 

El FMI situa a Austràlia en el capdavant del creixement econòmics dels països més 
desenvolupats. Les darreres estimacions publicades situen el creixement del seu PIB 
en el 2,6% per 2017 i 3% en 2018. L’evolució favorable de la seva economia, la facilitat 
per fer negocis, l’estabilitat del seu marc legal i polític, i la seva elevada renda per 
càpita són factors que, per sí sols, podrien justificar l’interès per aquest mercat. 

Però a banda d’aquests atractius, caldria destacar l’enorme dotació de recursos 
naturals (minerals i energètics): carbó, ferro, bauxita, or, plata, urani, gas natura l, … i 
una situació estratègica en la dinàmica de la regió asiàtica, que es preveu que 
representi a mig termini el 45% del PIB mundial. 

Com a atractius del mercat cal destacar: 

 Seguretat jurídica i estabilitat política. 
 Bones perspectives econòmiques, ja que és un país capaç de generar demanda. 
 Mentalitat oberta als productes que arriben de l’exterior. Desig de consumir, 

conèixer i incorporar productes que aporten una diferència respecte els altres. 

Per què Nova Zelanda? 

Tot i la llunyania i la seva mida reduïda amb poc més de 4,5 milions d’habitants, Nova 
Zelanda destaca per tenir una economia oberta, flexible, amb un elevat nivell de vida i 
de renda per càpita. Per tot això, presenta noves oportunitats de negoci per a les 
empreses gràcies a la seva evolució econòmica i a l’interès pels productes de qualitat. 

Des que l’economia neozelandesa va sortir de la crisis, ha mantingut un taxa de 
creixement que va arribar al 4,1% al 2016, segons estimacions del The Economist 
Intelligence Unit. Alhora, ha continuat liderant les classificacions relacionades amb el 
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clima de negocis, la bona governança o la transparència i la capacitat per fer front als 
reptes com la reconstrucció de la regió de Canterbury després dels terratrèmols patits 
al 2011. 

Les previsions per el futur són optimistes i es calcula que l’economia creixerà de 
mitjana un 2,3% durant els propers cinc anys, recolzada en el ràpid augment de la 
població i en l’impuls de l’activitat constructora. Per altra banda, la inflació seguirà en la 
línia d’estabilitat dels últims exercicis i es preveu que creixi un 1,9% anual entre 2017 i 
2021. 

PROGRAMA: 

09:00h  Benvinguda.  

09:10h Presentació d’ Oportunitats de negoci a Austràlia i 

Nova Zelanda.  

10:20h            Accions de promoció en el mercat. 

10:30h  Col·loqui. 

11:00h Cloenda de l’acte. 

 

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre 

d'inscripció. 

 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1380    

INSCRIPCIÓ JORNADA 

 

 

Dia: Dijous, 15 de Juny de 2017 

Hora: De 09:00 a 11:00 hores 

Lloc: ICEX 

Via Augusta 197-199 

08021- Barcelona 

Més informació: tel. 93 745 78 10  

encarna.rubio@plametall.cat   

  

Assistència 

gratuïta! 
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