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Ghana: Dades generals
Dades Generals
Superfície

238.533 km2

Població

31,3 milions de persones (e)

Densitat de població

136,6 hab./km2

Idioma

Anglès (oficial), Asante (16%), Ewe (14%), Fante
(11,6%)

Moneda

Cedi ghanès, 1 EUR = 6,87 GHS (tipus de canvi mig
2021)

Esperança de vida

69,4 anys

Religió

Cristiana (71,3%)
Musulmana (19,9%)
Tradicionalista (3,2%)
Altres (4,5%)
Cap (1,1%)

Taxa d’alfabetització +
15 anys

79,0%

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE
(e) estimació
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Ghana: Quadre macroeconòmic i infraestructures
Quadre Macroeconòmic 2021
Creixement econòmic

2021: 4,2% (e)

PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis

Infraestructures
Aeroports
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193.768 M$ (e)
18,3%
24,5%
57,2%

Aeroport principal

Kotoka International Airport

Xarxa ferroviària

947 km

Carreteres

65.725 km

PIB per càpita (PPP)

6.194,2 $ (e)

Ports principals

Takoradi, Tema

Inflació

10,0% (e)

Taxa d’atur

4,7%

Deute públic

81,8% del PIB (e)

2022: 5,2% (e)

Balança compte corrent -3,0% del PIB (e)
Risc creditici

CCC+

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), S&P
(e) estimació

2023: 5,1% (e)
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Ghana: Sectors per volum de negoci
Principals sectors per creixement
del volum de negoci, 2022-26

Principals sectors per volum de negoci, 2021
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Sectors
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Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

Creixement 2017-21 (%)

Creixement 2022-26 (%)

23,62%

14,12%

22,58%

5%

Energia

13,87%

26,67%

Alimentació

13,38%

14,80%

Videojocs

13,16%

23,47%

Residus

12,74%

16,29%

Altres manufactures de disseny

12,66%

22,25%

Matèries primeres

12,38%

16,13%

Salut i serveis sanitaris

12,23%

12,81%

Indústria farmacèutica

12,17%

14,03%

0%

Volum de negoci 2021 (M$)

18,40%

10%

10.000

-

Creixement
2017-21

Educació i formació i serveis
editorials
Infraestructures i construcció

15%

5.000

Creixement
2022-26
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Ghana: Sectors per volum d’importacions
Principals sectors per volum d’importacions, 2021

Principals sectors per creixement
del volum d’importacions, 2017-21
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Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

Creixement 2017-21 (%)

Creixement 2017-21

20%

Infraestructures i construcció

26,93%

15%

Mobilitat ferroviària

19,33%

10%

Salut animal

16,57%

5%

Salut i serveis sanitaris

16,57%

0%

Logística de mercaderies

15,27%

-5%

Turisme i oci

14,97%

Cultura

12,53%

Esports

11,17%

Residus

10,07%

Energia

8,13%

2.000
1.500

Sectors
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Ghana: Proveïdors principals
Proveïdors principals, 2021
(% sobre total importacions)
Xina
41,2%

Països Baixos
5,3%

Bèlgica
3,5%

Font: ITC-Trademap

Índia
5,6%

Estats Units
5,0%
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Relacions comercials Catalunya – Ghana

130 empreses exportadores regulars a Ghana.
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Nota: Dades en milions d’euros
*Dades provisionals
Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX

2020*
Importacions

2021*

Exportacions

Importacions

Taxa de variació 2021/2020

-15,6%

177,1%

Principals productes
(pes s/total exportat/importat
al país en %)

Preparacions alimentàries
(12,4%)
Perfumeria i cosmètica
(10,0%)
Combustibles (6,9%)

Combustibles (61,5%)
Cacau (36,9%)

Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat per
Catalunya (pes en %)

0,1%

0,2%

Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat al país
per Espanya (pes en %)

18,2%

55,6%
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Inversió estrangera (I)
Ghana a Catalunya
• La inversió de Ghana a Catalunya ha estat pràcticament inexistent
en els darrers cinc anys (5.250 euros). El 2021 ha estat nul·la.

Evolució de la inversió (milers d’euros)
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Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Inversió estrangera (II)
Catalunya a Ghana
• La inversió de Catalunya a Ghana ha estat de 63,2 milions d’euros
en els darrers cinc anys. Va ser elevada el 2019 (32,2 M€) i el 2020
(20,1 M€), en ambdós casos destinada principalment a la fabricació de
begudes. El 2021 va ser de 6,8 M€.

Evolució de la inversió (milers d’euros)
35.000

32.232

30.000
25.000

• La totalitat de la inversió de Catalunya a Ghana el 2021 s’ha destinat a
la fabricació de begudes.
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Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

• La inversió de Catalunya a Ghana el 2021 representa el 0,4% del total
de la inversió realitzada per Catalunya i el 100% del total invertit des de
l’Estat espanyol a Ghana.
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Empreses catalanes establertes a Ghana
5 filials catalanes de 3 empreses matriu
• AGROMLIMEN SA
• COBEGA, SA
• ALUMBRADOS VIARIOS SA

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). Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2022.
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Empreses ghaneses establertes a Catalunya
No hi ha filials ghaneses principals a Catalunya

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 2022.
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Oportunitats de negoci internacional a Ghana (I)
Sector de l'energia a Ghana.

Energia

El desenvolupament del sector del petroli i el gas upstream i downstream, així com la demanda creixent d'energia tradicional i renovable, obre
la porta a oportunitats i necessitat de coneixements i tecnologia en el sector de l'energia. El desenvolupament del sector del petroli i el gas
requereix un suport tecnològic que no està disponible localment. Observem la necessitat creixent de coneixements per al desenvolupament
de solucions per a millorar l’accés a l’energia i a l’electricitat de la població en zones urbanes i rurals. Molts d'aquests projectes compten amb
finançament multilateral i existeixen oportunitats per a dur a terme projectes d'innovació per al desenvolupament de tecnologies adaptades a
les necessitats locals amb un cost assequible. Hi ha demanda per a millorar l'eficiència energètica i per a solucions d'energia renovable.

Equipaments i tecnologia mèdica a Ghana.
La crisi de la COVID-19 ha impulsat una creixent preocupació per la millora de les infraestructures sanitàries i els laboratoris. El
Govern ghanès ha anunciat la construcció de 88 hospitals. El país es beneficia també del suport d'organismes multilaterals
com, per exemple, el Banc Mundial per a millorar les infraestructures sanitàries. La xarxa d'hospitals privats està creixent en
paral·lel i ha rebut suport d'actors com IFC (Nyaho Clinic, per exemple) o de fons d'inversió internacionals (Lucca Health, per
exemple). La via d'entrada sol fer-se a través d'un soci local especialitzat en equipaments sanitaris i de laboratoris. Les
importacions des d'Europa se centren en tecnologies mèdiques, equips de diagnòstic i consumibles sanitaris d'alt valor afegit.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ

Salut i
serveis
sanitaris
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Oportunitats de negoci internacional a Ghana (II)
Productes químics a Ghana.

Química i
plàstics

La gran majoria dels productes químics a l'Àfrica occidental s’importen a causa de la baixa producció local, que es limita, a nivell bàsic, a
detergents, productes cosmètics, pintura i fertilitzants. Ghana va importar productes químics varis el 2021 per un valor de més de 350 milions
de USD. Específicament a Ghana, es detecten com a oportunitats els productes següents: fertilitzants, pesticides, productes químics per al
tractament d’aigua, química industrial i química per a la construcció. També hi ha demanda de productes químics per a la mineria i per a la
indústria alimentària i de la cosmètica. Catalunya el 2021, per exemple, va exportar més de 5,5 milions d'euros en preparacions per la
cosmètica i la perfumeria.

Productes alimentaris a Ghana.
El creixement de la classe mitjana i del poder adquisitiu a Ghana estimula una demanda de productes alimentaris cada vegada
més sofisticats en qualitat i en varietat. Les cadenes de supermercats estan creixent. La distribució de productes alimentaris a
Ghana continua molt integrada verticalment amb importadors que també distribueixen i tenen punts de venda al detall i
supermercats. Cerquen productes de més qualitat però a preus competitius. El creixement urbà, demogràfic i de la classe
mitjana impulsen la demanda de productes alimentaris. Ghana continua tenint una gran dependència dels productes
importats, encara que s'estigui fent un esforç molt important per la industrialització local i la producció de productes «Made in
Ghana». Es comencen a veure tendències de consum d'aliments dietètics i saludables i aliments sense gluten, per exemple, la
qual cosa és una nova tendència a Ghana.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ

Alimentació
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Oportunitats de negoci internacional a Ghana (III)
Tecnologies industrials a Ghana.
El programa d'intercanvi de know-how industrial entre Catalunya i Ghana, juntament amb l’Association of Ghana Industries, presenta
oportunitats per a les tecnologies industrials catalanes, en especial per a la indústria agroalimentària. En el marc de l'Agenda per a la
Transformació Industrial de Ghana, el Govern té una prioritat clara: crear llocs de treball a partir de la indústria, a través del programa One
Maquinària i District One Factory, del 2017. Aquest programa està vehiculant projectes de creació i expansió industrial i generant oportunitats per a les
béns
d’equipamen empreses especialitzades en tecnologies, maquinària i equipament per a la indústria, així com formulacions, matèries primeres i
semiprocessades, ingredients i enginyeria, i know-how industrial en general. El subsector prioritari és la indústria agroalimentària. La indústria
t
és el sector prioritari del programa Ghana CARES, un programa de revitalització postcovid que preveu una injecció de 100.000 milions de
GHS.

Salut animal a Ghana.
Ghana està apostant per l'autosuficiència en carn de pollastre. La inversió en granges de pollastre i de porc està creixent i,
alhora, la demanda de solucions de nutrició i salut animal. Ghana necessita importar solucions de salut i nutrició animal que
permetin augmentar l'eficiència de les granges i reduir els costos de producció per a lluitar contra les importacions sovint més
econòmiques de carn. Hi ha demanda de medicaments, solucions naturals (com alternatives als antibiòtics), vacunes,
premescles per a l'alimentació d'animals i know-how per a millorar els processos de control sanitari de les granges i de les
preparacions d'alimentació per a animals.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ

Salut animal

15

Oportunitats de negoci internacional a Ghana (IV)
El sector dels envasos a Ghana.

Packaging

El creixement de la indústria, en particular agroalimentària, estimula la demanda de solucions i tecnologies d'envasat. Hi ha també més
preocupació per solucions de traçabilitat per a poder exportar productes produïts localment. Les empreses cerquen solucions per a millorar
l'accés al mercat intern i per a exportar la seva producció de productes alimentaris transformats, cosmètics, i d'altres productes industrials.
Els envasos estan en el punt de mira de les indústries ghaneses, atès que volen oferir productes més atractius, més sostenibles i adaptats a
les normatives dels països europeus per poder exportar. Cerquen solucions d'envasos acabats i de tecnologies d'envasat. El Govern de
Ghana, a través dels programes One District One Factory i del programa de revitalització postcovid Ghana Cares, prioritza el creixement
industrial, en particular de la indústria agroalimentària.

El sector farmacèutic a Ghana.
L'Àfrica occidental importa entre el 60% i el 80% del seus medicaments. Es tracta d'un sector estratègic per als mercats que
volen estimular la producció local i les col·laboracions amb empreses estrangeres per millorar la seva tecnologia. Els països
més avançats de la zona en producció farmacèutica són Nigèria i Ghana. Ghana té una base industrial més petita que Nigèria,
però ha fet esforços en els últims anys per desenvolupar la seva producció local de medicaments. No hi ha producció local
d’ingredients actius farmacèutics (API). També hi ha cada vegada més demanda de productes de venda lliure i de salut i
benestar per part de la classe mitjana. El sector té una dimensió estimada de 600 milions de USD i un creixement anual de
l'11%. La pandèmia ha impulsat la producció local de medicaments i vacunes. Ghana preveu poder iniciar la producció de
vacunes el 2024 i ha establert un full de ruta de 10 anys amb el suport de GIZ.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ

Indústria
farmacèutica
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Oportunitats de negoci internacional a Ghana (V)
Tractament d'aigües a Ghana.

Aigua

Existeixen oportunitats per a projectes de transferència de tecnologia i solucions per transformar l’economia ghanesa en un model
d'economia circular: tractament d'aigua, de residus, waste to energy i pràctiques sostenibles per a la indústria. El creixement industrial
sostenible amb el lema «Zero Waste Industry» és una prioritat per al teixit empresarial i industrial ghanès i per al govern, així com per als
organismes multilaterals que aporten finançament al país. Els reptes d’accés a l’electricitat assequible i de gestió de residus desperten un
gran interès per part de Ghana en les tecnologies de waste to energy i simbiosi industrial. La transformació del sector industrial ghanès en un
model d’economia circular és un àmbit d'oportunitat per proposar innovacions catalanes. Cal remarcar la necessitat d'implementar
tractaments d'aigües residuals tant industrials com urbanes.

El sector de l'habitatge a Ghana.
Ghana continua amb un dèficit d'habitatge important valorat en 1,7 milions d'unitats, tant d'habitatge social com per a la
classe mitjana. El creixement urbà continua alimentant una demanda important de construcció residencial i comercial. La
demanda de materials de construcció per a acabats és important i cada vegada més sofisticada: solucions per a cuines,
banys, paviments, solucions divisòries, il·luminació, etc. S'observa l'aparició de més marques europees que treballen amb
distribuïdors. Existeixen també moltes empreses que gestionen projectes de construcció i que importen directament per a un
projecte determinat. El preu continua essent un factor determinant, però s'evidencia una demanda de més disseny.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ

Hàbitat
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