
Un continent amb moltes oportunitats per a empreses 

exportadores 

CESCE reforça la seva presència a l'Àfrica 

 

Un terç dels principals destinacions de l’assegurança emès per compte de l'Estat de 

CESCE el 2020 està en el continent africà. 

Àfrica és un dels escenaris on es concentra una part important de l'activitat de 

CESCE al món, dins de la seva estratègia com ECA (Export Credit Agency) per 

donar suport a la internacionalització de l'economia espanyola. 

En tot l'exercici 2020, CESCE va emetre assegurances per compte de l'Estat 

per un valor de 3.081 milions d'euros. En el grup dels 30 principals 

destinacions del assegurança emès des d'aquesta àrea l'any passat, 9 d'ells, 

gairebé un terç, són al continent africà: Marroc, Senegal, Tanzània, Kenya, 

Camerun, Egipte, Ghana, Algèria i Etiòpia. 

Acotant el rànquing, entre els 10 primers països en què més segur es va emetre 

per compte de l'Estat el 2020, figuren 4 països africans: el Marroc, que va 

aglutinar el 4,7% de tota l'assegurança ofert per compte de l'Estat el 2020; 

Senegal, que va registrar el 2,57%; Tanzània, amb el 2,03%, i Kenya, amb el 

1,28%. 

Pel que fa al risc viu acumulat per CESCE en l'actualitat (és a dir, el risc en vigor 

acumulat en el temps i corresponent a operacions contractades al llarg de diversos 

anys), Angola (5,77%) ocupa el sisè lloc en el rànquing dels 40 principals països 

de tot el món en els quals CESCE té risc en vigor. Entre els països africans amb 

més risc en vigor de CESCE destaquen, per darrere d'Angola, el Marroc (0,95%), 

Algèria (0,74%), Kenya (0,64%), Gabon (0,61%), Camerun (0,61%), Senegal 

(0,48%) i Tanzània (0,38%). 

 

Col·laboració amb asseguradores locals 

El continent africà, amb més de 1.200 milions d'habitants, ofereix moltes 

oportunitats de negoci per a les empreses exportadores, especialment, en 

sectors com la construcció, els transports i les infraestructures. Per promoure els 

interessos de les empreses espanyoles a la zona i cobrir els riscos derivats de les 

seves operacions allà, CESCE ha entrat recentment a formar part de l'accionariat de 

l’African Trade Insurance Agency (ATI), una asseguradora panafricana amb 

seu a Kenya. La incorporació a ATI suposa un important suport per a l'operativa del 

compte de l'Estat gestionada per CESCE en aquesta zona. 

 


