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Creixement econòmic

PIB (PPP) 560.976 M$

Agricultura 12,2%
Indústria 28,6%

Serveis 60,0%

PIB per càpita (PPP) 13.442,1 $

Inflació 7,9%

Taxa d’atur 8,5%

Deute públic 50,1% del PIB

Balança compte corrent -2,7% del PIB

Risc creditici B

Doing Business 64/190

Superfície 603.550 km2

Població 41,7 milions de persones

Densitat de població 77,0 hab/km2

Idioma Ucraïnès (oficial, 67,5%),

Rus (29,6%), Altres (2,9%)

Moneda Hrívnia, 1 EUR = 28,92 UAH

(tipus de canvi mig 2019)
Esperança de vida 72,9 anys

Religió Ortodoxa, Grega Catòlica Ucraïnesa, 

Catòlica Romana, Altres

Taxa d’alfabetització + 

15 anys      

99,8%

Ucraïna

Dades Generals

Quadre Macroeconòmic 2019

Aeroports 108

Aeroport principal Aeroport Internacional de Boryspil

Xarxa ferroviària 21.733 km

Carreteres 169.694 km

Ports principals Feodosiya*,

Illichivsk, Mariupol, Mykolayiv, Odessa, 

Yuzhnyy

(*Península de Crimea)

Infraestructures

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE

(e) estimació

2019 2020 2021

3,2% -7,2% (e) 3,0% (e)
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Creixement 

2020-24

Creixement 

2015-19

Mobile & Gaming 22,93% 25,02%

Biotecnologia 12,17% 24,73%

Indústria farmacèutica 11,84% 23,16%

Wellness & Beauty 11,03% 17,37%

Alimentació i productes gurmet 10,71% 21,77%

Automoció i moto 10,70% 23,11%

Altres bens de consum 10,26% 25,33%

Salut i equipaments mèdics 10,26% 25,74%

Tèxtil i moda 9,97% 21,16%

Energia i recursos 9,93% 26,84%

Principals sectors per volum de negoci, 2019

Principals sectors per volum de negoci a Ucraïna

Principals sectors per creixement del 

volum de negoci, 2020-24
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Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
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Creixement 

2015-19

Maquinària i béns d’equip 16,78%

TIC i transformació digital 15,00%

Automoció i moto 13,97%

Mobile & Gaming 13,60%

Logística, comerç electrònic i distribució 13,02%

Salut i equipaments mèdics 12,82%

Infraestructures i construcció 10,90%

Electrònica i electricitat 9,75%

Indústria 4.0 i impressió 3D 9,00%

Metall i metal·lúrgia 7,78%

Principals sectors per volum d’importacions, 2019

Principals sectors per volum d’importacions a 

Ucraïna
Principals sectors per creixement del 

volum d’importacions, 2015-19
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Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC

Xina

13,3 %

Rússia

14,1 %

Alemanya

10,5 %

Bielorússia

6,6%

Polònia

6,4%
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Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

milions € 2015 2016 2017 2018* 2019*

Exportacions 48,3 61,9 80,6 96,1 114,7

Importacions 274,9 285,6 354,3 345,2 368,5

Saldo comercial -226,6 -223,7 -273,7 -249,1 -253,8

*Dades provisionals

✓ Les importacions catalanes d’Ucraïna han pujat un 6,8% el 2019

respecte l’any anterior, i se situen en els 368,5 milions d’euros.

✓ Catalunya importa principalment d’Ucraïna cereals (67,0%), oli

de gira-sol (9,2%) i fosa de ferro i acer (6,4%) el 2019.

✓ Les importacions catalanes d’Ucraïna representen el 0,4% del

total de les importacions catalanes.

✓ Les importacions catalanes representen el 22,9% de les

importacions de l’Estat espanyol d’Ucraïna.

Exportacions Importacions

1.162 empreses exportadores a Ucraïna, de les 

quals 355 són exportadores regulars.

Relacions comercials Ucraïna - Catalunya

Exportacions i importacions Ucraïna – Catalunya 2015-19
(milions d’euros)

✓ Les exportacions catalanes a Ucraïna han augmentat un 19,4% l’any

2019 respecte el 2018, i se situen en els 114,7 milions d’euros.

✓ Catalunya exporta principalment a Ucraïna peces de vestir (15,4%),

maquinària (11,7%) i perfumeria i cosmètica (8,8%) el 2019.

✓ Les exportacions catalanes a Ucraïna representen el 0,2% del total

de les exportacions catalanes.

✓ Les exportacions catalanes representen el 18,7% de les

exportacions de l’Estat espanyol a Ucraïna.
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Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Inversió estrangera
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Catalunya → Ucraïna

✓ La inversió de Catalunya a Ucraïna ha estat molt baixa en els

darrers cinc anys (250.000 euros en total, concentrats l’any 2017

en comerç). L’any 2019 la inversió ha estat inexistent.

Ucraïna → Catalunya
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✓ La inversió d’Ucraïna a Catalunya en els darrers cinc anys ha

estat baixa (13,5 milions d’euros en total). Va destacar l’any

2016, quan va assolir els 10,4 M€, majoritàriament en activitats

immobiliàries. El 2019 la inversió ha estat de només 576.510

euros.

✓ La Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda d’Ucraïna el 2019

s’ha destinat principalment a la construcció d’edificis (90,4%).

✓ La inversió d’Ucraïna el 2019 representa una part insignificant

del total de la inversió rebuda per Catalunya i el 22,6% del total

invertit a l’Estat espanyol des d’Ucraïna.
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11 filials catalanes de 10 empreses matriu.

Empreses ucraïneses establertes a Catalunya

1 filial ucraïnesa de 1 empresa matriu.

Empreses catalanes establertes a Ucraïna

Les principals empreses catalanes* a Ucraïna són:

✓ PUNTO FA SL

✓ BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL

✓ BORGES INTERNATIONAL GROUP SL

✓ INDUSTRIAS GASER SL

✓ ODESSA BUSINESS SL

✓ SAMAR DEVELOPMENT SL

La filial ucraïnesa a Catalunya és:

✓ YORANIA SUITES AND VILLAS SL (Mr Oleksandr Konstantinovsky)

Principals empreses inversores

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim

una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10

% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa

catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de

l’origen del seu capital (pot ser estranger).

(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a

l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació

estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A

efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un

establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu

social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen

estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.

Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019.

Font: ACCIÓ.
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Oportunitats de negoci internacional a Ucraïna

Ucraïna té mercat per marques de roba de segment mitjà/mitjà baix

Els ucraïnesos inverteixen més de 22 % dels seus beneficis en la compra de roba. La quota de marques estrangeres supera

la producció nacional. La venda del sector de moda a Ucraïna té molt potencial per a les marques conegudes, igual que per a

les cadenes de venda al detall europees, ja que Ucraïna és un dels països més grans d'Europa amb un elevat nombre

d'habitants i, amb la qual cosa, un important potencial de creixement de demanda. Actualment tan sols el 25 % de les

marques de roba tenen presència a Ucraïna. El país té tradició en la producció de roba i representa possibilitats a les

marques catalanes per subcontractar-hi la producció.

Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.

Font: ACCIÓ. 

Tèxtil i moda
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ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n

permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n

distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Realització

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Més informació sobre el país:

http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-oriental-i-asia-

central/ucraina/

Consulta l’informe país aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/nota_economica_ucraina


