Nom oficial del país: Rússia / Federació Russa
Capital: Moscou
Població: 146M hab.
Moneda: Ruble
Equivalència: 1EUR = 89RUB
Idiomes: Rus a tot l’estat i llengües regionals com: tàrtar, baixquir, txuvax, txetxè, etc.
PIB:
D’acord amb l’agència TRADING ECONOMICS, el producte interior brut (PIB) a
Rússia valia 1.699 mil M$ el 2019, que equivaldria a uns 1.400 mil M€ segons dades
oficials del Banc Mundial. El valor del PIB de Rússia representa l’1,42 per cent de
l’economia mundial, fet que la situaria en l’onzena posició en el rànquing d’economies
més fortes del planeta.
Sectors forts:
D’acord amb l’agència INVESTOPEDIA El PIB de Rússia es compon principalment de
tres sectors diferents: el sector agrícola, industrial i de serveis. Per una banda el sector
agrícola inclou la producció forestal, la caça, la pesca, l’agricultura i la ramaderia, és
reduït i representa aproximadament el 5% del PIB.
Pel que fa al sector industrial de Rússia s'ha mantingut més o menys estable, amb una
mitjana aproximada del 35% del PIB al llarg dels anys. I finalment el sector dels serveis
contribueix amb gairebé el 62% al PIB de Rússia i dóna feina a més del 67% de la
població.
Unions duaneres:
Rússia és estat membre de la Unió Econòmica Euroasiàtica junt amb els següents estats:
Bielorússia, Kazakhstan, Armènia i Kirguizistan, els països tenen lliure circulació de
mercaderies, capitals i ma d’obra. La UEEA es considera una alternativa a la UE
conservant moneda nacional de cada país. La presència a Rússia facilita la presencia en
aquesta països per tenir unificats els certificats i els aranzels.
També destaca la seva participació en Organitzacions Internacionals com: l’Organització
Mundial del Comerç (WTO), el grup d’economies emergents (BRICS) composat per
Brasil, Rússia, Índia, la Xina i Sudàfrica; el Fòrum de Països Exportadors de Gas (GECF),
la Comunitat d’Estats Independents (CIS), La Organització Àsia-Pacífic Cooperació
Europea (APEC); i el G-20 entre d’altres.
Factors culturals:

Rússia es el país més gran del món i ocupa 1/9 del món, té 146M habitants i la densitat
de població es concentra a la part europea. Normalment les exportacions es localitzen a
Moscou Sant Petersburg i les ciutats grans de +1M habitants, Rússia té riqueses naturals
com petroli, gas metalls i a més molt de talent, els investigadors són molt potents. La
deute eterna és una de les més baixes del món.
El rus segueix sent la Lingua-franca en l’espai post-soviètic. Havent caigut la Unió
Soviètica, la major part dels països naixents van crear la Comunitat d’Estats Independents
(CIS), per mantenir el seu mercat comú.
És un país de molts contrastos on els zones urbanes són fortament seculars, i les zones
rurals conserven les seves tradicions religioses. Les afiliacions depenen de cada república,
però les religions principals son el cristianisme ortodox, l’islam, el judaisme i el budisme.
Cadascun d’ells oficial en una o més repúbliques que conformen la federació russa.
Afeccions a causa de la covid-19:
Donat que Rússia va fer un recorregut llarg els darrers 30 anys amb el traspàs de economia
planificada a economia de mercat, cosa que va fer que el país entrés en diferents crisis ha
fet que la societat ha après a sobreviure a diferents canvis econòmics, polítics, jurídics,
però no estaven preparats per la situació de covid.
A l’inici de la pandèmia, Rússia és el 4t país amb més contagis, està afectat tant a nivell
econòmic com humanitari.
El govern ha pres mesures per la qual cosa ha frenat el creixement. Per la qual cosa hi ha
molts contagiats però menys morts que els països amb més contagis. Rússia ha heretat el
sistema sanitari de la URSS per la qual cosa està lluitant contra l’epidèmia de forma
positiva.
Fronteres tancades a Rússia, encara que es permeten els viatges per motius de treball,
estudis o sanitaris. Els vols majoritàriament estan suspesos, el teletreball està altament
recomanat el confinament és generalitzat i obligatori, mascareta i guants en espais
públics, i les diferents regions estan regulant les fases. Moscou és a fase III i estan tornant
a la normalitat encara que amb us de mascareta i guants en espais públics.
En lo referent a l’impacte econòmic de covid19, està associat amb la caiguda de l’activitat
de la pandèmia. En 2020 Rússia esta molt més preparada ara davant aquestes pandèmies
que en 2014 quan va haver-hi crisis. La caiguda econòmica és d’un 8% respecte l’any
anterior. On hi haurà més incidències eco és en la indústria petrolera. El petroli representa
el 30% del PIB, el 40% d’ingressos fiscals.
Ha portat un 20% a la devaluació del ruble, cosa que ha afectat les exportacions entre
elles les catalanes donat que s’han encarit. Tot i així Rússia ha arribat a un acord amb la
UPEP pactant un retall del preu del cru i com a resultat ha augmentat el preu del petroli i
s0ha recuperat el preu del ruble. A l’agost es reprendrà el conveni.
Majors indicadors macroeconòmics: Tots coincideixen que tot i no haver-hi xifres però
el tancament de pimes pot arribar a 1000s, respecte l’evolució del PIB, s’anticipa una
contracció del OIB del 5% i s’espera que el 20121 creixi un 2.8%. Tema atur. Covid ha
augmentat l’atur, més de 2M de treballadors afectats. Ha crescut 3.5% a l’abril. També

treballadors es van veure forçats a prendre vacances no remunerades. Molts treballadors
van haver d’aturar-se però amb subvenció estatal. Molts van deixar les ciutats per tornar
a les seves ciutats d’origen així que quan van reobrir les botigues de es van quedar sense
empleats.
Taxa d’atur del país és de 5.7% relativament baixa respecte al seu competidor EUA que
és de 20%. S’espera creixement en farmacèutica, mèdica, automoció i equipament
electrònic.
Resta d’indicadors amb seqüeles negatives: disminució d’ingressos reals població,
caiguda d’importacions i exportacions. La moneda local, donat que depèn del preu del
petroli i no pot ser controlat per govern rus, ha creat que tinguin reserves de petroli i
moneda caigui. Si el preu del petroli no baixa, es podrà mantenir el preu del ruble. Però
ja es veurà.
Rússia no està patint una crisis econòmica gran donat que ja la van patir el 2014, i ara
s’estan aplicant mesures per pal·liar com la creació de fons nacional de benestar, amb
recursos equivalents al 10% del PIB cosa que fa que govern hagi pogut prendre mesures
davant de la covid.
Oportunitats de negoci a Rússia:
Actualment el mercat rus, presenta tota una sèrie d’oportunitats diversificades en sectors
molt diferenciats entre ells.
Respecte el mercat d’alimentació, Rússia és un país que exporta més que importa.
Especialment en el cas dels dolços que s’han popularitzat molt en els darrers anys. Sobre
aquests productes hi ha un interès latent a Rússia
Sector Químic, un dels més importants de l’economia catalana i que mostra creixement a
Rússia. La indústria química suposa un 10% de el teixit empresarial rus i un 20%
s'exporta: el més potent són els fertilitzants ja que Rússia produeix un 15% del volum
mundial. Rússia és molt dependent de l'exportació a causa d'un desequilibri de l'economia
mundial.
L’any 2020 s’ha llançat el programa de desenvolupament en química fins a 2030, per
reduir l’exportació però alhora genera oportunitats, com podria ser: el tractament de
residus, o el desenvolupament de química fina. A Rússia hi ha deficiència en la creació
de química especial i es necessiten productes químics fins, com seria el cas de l’
epiclorhidrina per generar coles i farmacèutics. La indústria fina és un 15% de l'economia
química Rússia i a la UE són un 40M$, així que en aquest sector sí que hi ha oportunitats.
El 2018-2019, hi ha hagut un procés de consolidació de mercat en creixement emergent.
Rússia ocupa lloc entre 14 i 16 dels majors mercats químics del món.
El desenvolupament de l'economia local va rebre un impuls el 2012 després de guerra a
Ucraïna bonificant la producció local per no haver d'importar. De les últimes novetats a
Rússia es pot esmentar el sistema track & traci per a seguiment de medicines a base del
mercat digital, legalització de venda en línia de medicines.
Rússia segueix sent un país importador de productes farmacèutics, la importació supera
13 vegades l'exportació tot i que la importació està baixant i l'exportació creix un 9%

anualment. Oportunitats: tots els projectes de lluita contra covid19 té preferència, aquesta
pràctica fa que els desinfectants i protectors facials estan en auge.
La indústria lleugera és de poca rellevància a Rússia (producció de moda), en canvi, els
uniformes i la vestimenta laboral té molta rellevància, es produeix roba còmoda per a qui
treballa en intempèrie, el Sud-est asiàtic lidera l’exportació a Rússia, però Itàlia ara està
en 4ª posició d'importació de vestimenta a Rússia. Mango confeccionat a la Xina, així que
a ulls de Rússia, es converteix en un proveïdor xinès. També s’ha experimentat un
creixement del mercat de moda esportiva. Gairebé totes les marques estan duplicant la
seva venda online i obrint les seves botigues offline.
L’E-commerce també creix a Rússia. Tot i així el país imposa traves per protegir el mercat
nacional. Rússia limita l’enviament a 31 kg de pes i 200 € de factura d'enviament, però si
supera això està subjecte al pagament d'aranzels o 2 € per quilo superat de pes. EMS és
el sistema rus de missatgeria internacional i es recomana el seu ús perquè és el més fàcil
amb aranzels etc.
Projectes de maquinària i equipament són benvinguts, noves tecnologies IT, Smart Cities
IOT desperten molt interès encara que hi ha molt desenvolupament a Rússia.
Sector Bellesa, cirurgia plàstica és molt popular a Rússia però es necessita certificació
russa. Encara que per exemple marques catalanes poc coneguda amb producció en altres
països com Xina són poc acceptades.
La incidència sanitària ha donat un important impuls a la substitució d’importacions i
això ho han de tenir en compte les empreses catalanes; també auells corredors verds que
han obert les duanes russes per importar productes sanitaris i farmacèutics. Aquests no
aparquen productes, però segueix havent embargament sobre alguns productes
agroalimentaris.
Altres mesures com accés a préstecs amb condicions molt favorables, ajudes a sector
automoció i turístic, l’impost de societats per IT baixa del 20% a 3%, també autorització
d’experts estrangers per instal·lació a Rússia.
També s’ha engegat un paquet social de pagament a personal mèdic, els que estan
implicats a tractament de covid, nens menors de 16 anys, iniciativa de crèdits privilegiats
i subsidis a les PIMES per mantenir llocs de treball, pagament aplaçat de deutes,
disminució de pagament a fons socials d’empreses afectades. Segons experts la sortida
d’aquesta crisis serà de forma gradual i des del govern es prioritza la recuperació
econòmica en tres etapes, 9 divisions 30 prioritats, i inversió de 63.5M€ doncs això
moderarà els seus efectes.
En definitiva, un dels sectors que presenta més oportunitats per empresari català son els
productes i ingredients del cultiu: fitosanitaris i fertilitzants. A més, la majoria de
productes veterinaris actualment són importats, el 70% de les vacunes són d'importació.
També la genètica té clares oportunitats en llavors com a bestiar de criança.
Tendències de distribució i retail agroalimentària que és un 50% de tot el retail rus, i
ascendeix a 16% de l'PIB nacional, les xifres de creixement arriben a un 25% i es queden
en el passat ja que el país ha avançat en els últims anys . Com que hi ha importació de

fruita verdura, peix i làctics d'Europa està vetada ja que la producció nacional està
bonificada i importadors han passat a ser xinesa, Turquia, Latam.
La crisi sanitària i el canvi generacional, amb cobertura a internet més extensa fa que l'ecomerce ha crescut, amb pics durant confinament. Cerca de nous formats de venda,
Catalunya ha estat porta d'extracció amb els seus grans mercats. Productes d'interès per
als russos: oli d'oliva, encara que existeix venda a granel i es busca un preu econòmic. Els
vins i sobretot el cava és de molt interès per als russos, encara que en 2023 entra en vigor
nova llei de vi, que introdueix el concepte de DO per a vi local i disminueix l'interès per
a vi importat que avui dia és el 50% per el que aquest perdrà interès bonificant el vi local.
El cava però segueix sent interessant. Pel que fa a productes mediterranis pel que fa a
carxofes, espàrrecs, pebrots són considerats com gourmet. La moda de portar estil de vida
saludable fa que pugi preu de tonyina.

Relacions comercials Catalunya-Rússia:
Rússia i Catalunya mantenen relacions comercials de forma regular des dels darrers trenta
anys. Des del 2012, han existit canvis sobretot en sectors on les exportacions catalanes
eren tradicionalment fortes, especialment des que va esclatar la guerra a Ucraïna. Per
exemple, el sector agroalimentari català era dels més forts en les exportacions a Rússia,
però tot això es va reduir considerablement (en els casos particulars com l’exportació de
carn, on la baixada va ser més gran de 70%, i la producció nacional va augmentar un
96%) sota les afectacions per les restriccions sobre aquest país. Aquest era el context en
què la indústria agroalimentària russa va arribar al 2020.
Les cadenes logístiques no es van trencar a causa del covid19, per prevenir un dèficit
d'aliments en un context en què es buidaven les prestatgeries dels supermercats al llarg
del mes de març. El mes d'abril es van prendre mesures per assegurar el treball al camp,
ajuda financera a pimes i gegants de el sector.
L’agent més potent en representació catalana a Rússia és a present en aquest país a través
de l’Oficina Exterior de Catalunya a Moscou d’Acció, delegació que a més cobreix
regionalment: Kazakhstan, Uzbekistan, Bielorússia, i els altres països membres de l’UEA,
així com Ucraïna.
Actualment el TecnoCampus es troba en contacte amb un Parc Tecnològic rus per tal de
negociar un conveni de soft-landing per poder oferir a les empreses catalanes una pista
d’aterratge empresarial en aquest país. S’espera poder iniciar la cooperació amb aquest
país al llarg del 2021.

