
 

 

 

 

 

 
  

 

 

Creació de  

GRUPS D’EXPORTACIÓ a 

RÚSSIA  

per a les cadenes de valor:  
 

1. Maquinaria i Subministraments Industrials 

2. Habitat i construccció 

3. Productes industrials 
que, organitzats pel Departament de Promoció Internacional, 

s’acolliran als ajuts del Programa de Cupons a la 

Internacionalització d’ACCIÓ 2019. 

 

 

PER QUÈ RÚSSIA?. 

La Federació Russa és un país de 146 milions d'habitants i més de 17 milions de Km2. 

El seu pes polític, econòmic, comercial i cultural el converteixen en un actor molt 

important en l'esfera internacional que no s'ha de subestimar. 

El pes de la seva classe mitjana ha anat augmentant; es tracta d’una franja de població 

amb una gran tendència al consum que s'ha traduït en creixements sostinguts de la 

demanda de béns de consum com: calçat, cosmètica, confecció tèxtil, productes 

d’habitatge, material de construcció, etc. Així mateix, ha propiciat un augment del 

consum de serveis, en els quals destaquen l'oci, el turisme i els serveis financers. 

L’economia de Rússia es basa en l’exportació de recursos naturals i té una gran 

experiència en sectors tecnològics com la indústria aeroespacial, l’energia atòmica i els 

complexos militars i industrials. 

Tot i així, Rússia presenta grans necessitats de renovació de la seva infraestructura 

per augmentar el potencial de creixement de l'economia. Per aquest motiu i d’altres, 

els sectors més atractius per a la inversió són les infraestructures, l’energia, l’agricultura 

i el turisme. 

Després d’uns anys de creixement negatiu, a causa de la caiguda del ruble, la 

disminució dels preus del petroli i les sancions comercials occidentals a causa de la 

crisi d’Ucraïna, l’economia russa va tornar al modest creixement des del 2017, 

principalment per l'extracció de recursos minerals, i el consum privat. El FMI va estimar 

el creixement en un 1,7% del PIB per al 2018, recolzat per l’augment del crèdit i els 

ingressos disponibles, i es preveu que es mantingui en el 1,8% del PIB el 2019 i el 

2020. 



 

 

 

 

 

 

 

Per a facilitar la introducció de les empreses catalanes, en els mercats internacionals i 

especialment a França, estem promocionant la creació d’aquests Grups d’Exportació a  

Rússia.  
 

Aquesta acció consisteix en reunir un grup d’empreses (mínim de 4) que actuaran en 

aquest mercat per una durada inicial de 12 mesos, mitjançant l’actuació d’un comercial 

especialitzat en la internacionalització a Rússia i coneixedor del sector.  

Les despeses generades pel grup es reparteixen entre totes les empreses integrants i es 

demanarà un ajut a ACCIÓ, dins del Programa de Cupons a la Internacionalització 2019.  

L’Entitat promociona, tutela i coordina el grup en totes les seves fases.   
 

OBJECTIUS 

✓ Introduir-se en el mercat de Rússia, tant per vendre els seus productes, com per 

a cercar socis o implantar-s’hi industrialment. 

✓ Potenciar la cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus 

productes o serveis. 

✓ Guanyar competitivitat a través de noves oportunitats de negoci. 

✓ Implementar millores en els processos de negoci (subministrament, assistència 

tècnica, manteniment, etc.) 

AJUT 

Per aquest grup es demanarà un ajut del 80%  atorgat per ACCIÓ 

sobre el cost subvencionable acceptat (màxim 5.000€) per aquelles 

empreses que compleixin la normativa del programa.  

El cost de participació en un grup de 4 empreses, una vegada descomptada la subvenció 

per aquelles empreses que compleixin la normativa, és aproximadament de 4.280,00€ 

anuals de despesa fixe, que mensualment representen una despesa d’uns 356,66€ per 

empresa.  

Despeses d’inscripció: Socis: 395€ (+IVA); No socis: 475€ (+IVA) 

INSCRIPCIÓ 

Per al formulari cliqueu 

http://www.plametall.cat/inscripciogrup.asp?id=1500   

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària. 

Tel. 93 745 78 10 – Fax 93 726 09 95 – Correu electrònic: encarna.rubio@plametall.cat 
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