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• A exportação ucraniana de bens
para a UE atingiu o seu recorde histórico.
O recorde prévio foi em 2008, ano em
que se iniciaram as negociações da
zona de comércio livre abrangente e
aprofundada.
Os números relativos a 2018 mostram o impacto das reformas e medidas
de estabilização que têm sido implementadas desde 2014. A Ucrânia conseguiu
restaurar a estabilidade e garantir o
crescimento económico.
A reforma do setor bancário continuou com o fortalecimento do ambiente
regulador e de supervisão, desenvolvendo-se estratégias sobre como abordar o
alto nível de empréstimos inadimplentes e reestruturar os bancos estatais. O setor
bancário da Ucrânia manteve também o seu robusto desempenho nos primeiros
meses do ano corrente, com um forte aumento nas receitas. De acordo com dados
divulgados pelo Banco Nacional da Ucrânia, os bancos solventes da circunscrição
registaram uma receita mensal de 20,18 mil milhões de dólares canadienses
(aproximadamente 745 milhões de dólares americanos) durante janeiro de 2019,
representando um aumento anual de 38%. Este crescimento de receitas segue
os fortes resultados de 2018, altura em que se produziu o primeiro ano de lucro
desde 2013. O setor bancário da Ucrânia passou por uma reforma sistemática nos
últimos cinco anos, com novas regulamentações que levaram a uma maior
transparência e ao encerramento de
dezenas de bancos em incumprimento.
No setor energético, a Ucrânia
prosseguiu os trabalhos sobre o desenvolvimento de legislação secundária,
com base nas alterações legislativas
adotadas nos últimos anos. Além disso,
o trabalho no domínio da eficiência
energética progrediu substancialmente
com a operacionalização do Fundo para
a Eficiência Energética, com um apoio
financeiro substancial da UE associado
às condicionalidades claras no sentido
de promover reformas neste setor.
A Ucrânia garantiu o acesso a 85
novos mercados de exportação agrícola
no ano passado, enquanto o país continuava a expandir o seu alcance global como
fornecedor de alimentos. O processo foi parte de uma tendência de expansão em
curso que viu os exportadores de alimentos ucranianos ganharem maior participação no mercado desde 2014, na Europa, na América do Norte, na Ásia e na
África. Novos mercados iniciados em 2018 incluíram a Albânia, a Tunísia e o Gana
(avicultura), Montenegro, Marrocos e a Sérvia (ovos), a Macedónia do Norte (leite)
e os Emirados Árabes Unidos (ovinos).
A Índia foi o principal mercado de exportação agrícola da Ucrânia em 2018 pelo
segundo ano consecutivo. Ao mesmo tempo, as exportações agrícolas da Ucrânia
para a UE cresceram 8,7% por ano e alcançaram 6,3 mil milhões de dólares. Os
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Ucrânia é o núcleo da maior força de engenharia na
Europa Central e Oriental.
Nos últimos tempos, as oportunidades de
investimento na Ucrânia na esfera da agricultura,
energia, tecnologia da informação, infraestrutura e
manufatura etc., têm crescido demais para serem
ignoradas pelos investidores estrangeiros. Quando
combinadas com uma força de trabalho altamente
qualificada, eficiência de custos, localização geográfica e estratégica e um clima de negócios em rápida
melhoria, a Ucrânia tem muito a oferecer.
Com as reformas abrangentes e sem precedentes que têm vindo a ser implementadas ao longo
dos últimos 5 anos, a Ucrânia tem-se transformado
rapidamente numa nova oportunidade de investimento mesmo à porta da Europa.
O ritmo das reformas na Ucrânia continua a acelerar, apesar da agressão russa. A implementação
eficaz do Acordo de Associação com a União Europeia continua a ser um dos principais motores das
reformas da Ucrânia. Desde a sua entrada em vigor,
o Acordo de Associação trouxe resultados positivos
para a economia nacional e para o mercado bilateral:
• A UE tornou-se o maior parceiro comercial da
Ucrânia, representando 42,6% do total de comércio
de bens externo ucraniano.
• Em 2018, a exportação de bens da UE para a
Ucrânia, bem como a importação de bens da Ucrânia para a UE cresceu, respetivamente, 15% e 10%.
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A Ucrânia localiza-se no centro da Europa e tem acesso direto de transporte à Ásia através do Mar
Negro, o que a torna ideal para a indústria e o comércio. Com mais de 170.000 km de estradas, 22.000 km
de linhas ferroviárias e 13 portos marítimos, a Ucrânia tem uma infraestrutura para a transportação rápida
de mercadorias - desde cereais a autopeças – tanto dentro do estado como além-fronteiras.
A taxa de literacia na Ucrânia é 99,4%, dos quais de 70% têm o ensino secundário ou superior. Na
Ucrânia, o desejo de estudar mantém uma forte ênfase em áreas que atualmente impulsionam o crescimento económico global – particularmente, nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática
(STEM). Como resultado, a Ucrânia é um dos países de TOP na Europa, devido ao número de graduados
em engenharia, com mais de 130.000 novos engenheiros e 16.000 graduados em TI todos os anos. A

cinco principais parceiros agrícolas da Ucrânia na UE em 2018 foram: a
Holanda (1,2 mil milhões de dólares), a Espanha (1 mil milhões de dólares),
a Itália (738 milhões de dólares), a Alemanha (667 milhões de dólares) e a
Polónia (657 milhões de dólares).
Muitas empresas americanas e europeias acharam mais fácil trabalhar
com empreendedores e empresas outsourcing na Ucrânia do que com outros
parceiros externos tradicionais devido ao estreito alinhamento da Ucrânia
aos ideais, valores, normas e mentalidades culturais europeus. Além disso,
os ucranianos têm uma reputação merecida por serem capazes de realizar
o trabalho pesado necessário,
independentemente da área.
O alinhamento cultural
tem sido a força motriz por
detrás do crescimento acelerado em determinadas esferas
económicas, em particular, na
tecnologia de informação e no
fabrico e produção.
A contribuição da indústria
ucraniana de TI para o PIB do
país pode subir dos atuais 4%
para 6,8% até 2021, afirmou o
Presidente da Ucrânia, Petro
Poroshenko, no final de fevereiro. Estes números otimistas refletem a crescente importância
do setor de TI para a economia
ucraniana, após anos de rápida expansão. Muitas das principais empresas
de tecnologia do mundo já estabeleceram escritórios na Ucrânia, incluindo
a IBM, a Samsung, a Siemens e a Huawei, enquanto uma força de trabalho
atual estimada em 161.000 profissionais de TI forma a espinha dorsal da
classe média do país, ajudando a impulsionar a expansão numa variedade de
indústrias relacionadas, desde o aluguer de escritórios a imóveis residenciais.
A Ucrânia oferece uma combinação única de indústrias tradicionais e
emergentes, que são alinhadas para estabelecer a próxima fase do ritmo
acelerado da inovação tecnológica moderna. Aqui se inclui o fabrico e produção (automotiva, agroalimentar, aeroespacial), a criação (moda, design
gráfico, produção de filmes), e o recurso digital e energético (solar, eólico,
bioenergia).
Cada vez mais e mais empresas interessadas em aumentar receitas,
cortar gastos, alcançar novos clientes, maior eficiência e posicionar-se para
tendências futuras estão a explorar – e a investir – na Ucrânia.
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