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Rússia



Data de tancament d’aquesta edició: Juny 2020

Rússia
Forma d’Estat: República federal semiparlamentària 

Capital: Moscou  

Idioma oficial: Rus

Població: 145 milions d’habitants (2019)

Moneda: Ruble (RUB)

Tipus de canvi:  1 EUR = 78,58 RUB (31/05/2020)  
1 USD = 70,64 RUB (31/05/2020) 

PIB: 1.637 milers de milions $ (3,0% del PIB mundial) 

PIB per capita: 11.163 $ (29.642 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 28 millor país del món de 190 segons  
el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Ortodoxa: 41% 

Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que provenen de fonts que considerem fiables. Aquest document té 
un propòsit purament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es responsabilitzen en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI, i poden estar 
subjectes a canvis sense notificació prèvia. 



Rússia

Previsions
econòmiques

•  L’economia russa experimentarà una recessió 
important el 2020 pel fet que el xoc del coro-
navirus afectarà de manera apreciable els 
mercats de referència russos i els preus dels 
hidrocarburs. Així, el fort enfonsament de 
l’economia d’Europa i dels EUA i el sensible 
alentiment de la Xina afectaran de manera 
negativa les exportacions russes (les vendes 
russes a l’exterior a aquests tres països superen 
el 15% del PIB rus). Pel que fa a la cadena dels 
preus de l’energia, la sensible dependència de 
les exportacions de gas i petroli (amb un im-
port equivalent al 15% del PIB) serà un llast 
addicional important. A més, la demanda in-
terna patirà una notable contracció de la in-
versió i el consum. Per tot això, preveiem que 
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EE. UU. Eurozona Emergentes 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
econòmica

•   El quadre macroeconòmic amb què Rússia 
afronta el xoc de la COVID-19 és raonable-
ment equilibrat (baixa inflació, posició fiscal 
prou sanejada i superàvit per compte corrent). 
Per això, sempre que l’impacte del coronavirus 
se circumscrigui majoritàriament als anys 
2020-2021, els buffers disponibles haurien de 
ser suficients per transitar per aquesta etapa 
de debilitament econòmic sense afectar els 
equilibris macrofonamentals. En aquesta tessi-
tura, s’ha optat per un enfocament força dur 
de confinament, però una estratègia de su-
port fiscal limitat. Tot això acompanyat d’una 
rebaixa de tipus d’interès, que continuarà du-
rant tot el 2020, i de l’aplicació de diverses me-
sures monetàries complementàries.
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•  En aquest context, el càstig sobre el ruble pot-
ser ha estat excessiu. Creiem que, després 
d’una etapa en què ha prevalgut la incertesa 
sobre l’evolució prevista del petroli (molt afec-
tat tant per les expectatives de la caiguda de 
la demanda mundial com per la “guerra entre 
productors”, entre els quals es troba Rússia), a 
mesura que es visualitzi més estabilitat en 
aquest àmbit, el ruble començarà a capitalit-
zar els millors fonamentals de Rússia (en com-
paració amb altres economies emergents).

el PIB el 2020 es contregui més d’un 6%. Amb 
tot, atesa la incertesa regnant, no s’ha de des-
cartar que el retrocés del PIB pogués situar-se 
en cotes properes al 10%. 

•  En matèria d’inflació, es contraposaran dues 
dinàmiques. D’una banda, la notable depreciació 
del ruble afectarà els preus interns per l’enca-
riment dels preus dels béns importats. De l’al-
tra, la caiguda de la demanda interna tindrà 
efectes deflacionistes. L’efecte net d’aquests 
dos canals de transmissió serà una caiguda de 
la inflació el 2020, a la qual seguirà un cert 
repunt de preus el 2021 (sense que arribi a su-
perar l’objectiu d’inflació del banc central 
rus).



Rússia

Condicions 
financeres

•  Abans de l’impacte del coronavirus, la situació 
bancària russa era de consolidació gradual 
dels efectes de la forta recessió del 2016. Això 
s’havia reflectit en una millora progressiva de 
la rendibilitat i en certa recuperació dels ni-
vells de capitalització. Quedava per davant la 
plena normalització de la morositat, que en-
cara era relativament elevada. Ara, el xoc in-
trodueix elements de risc, en el sentit que els 
progressos aconseguits es poden desfer. A 
més, la crisi podria pressionar sobre un altre 
flanc feble del sistema bancari rus: el de la di-
visòria entre grans bancs (més sòlids en termes 
generals) i petites entitats de crèdit (menys 
solvents). 
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•  El nivell de deute extern rus és reduït i ha dis-
minuït en els últims anys. Amb tot, no acaba 
de desaparèixer el risc que es deriva del fet 
que una part relativament elevada del deute 
corporatiu estigui denominada en divisa es-
trangera. Tanmateix, cal recordar que el país 
manté un nivell elevat de reserves internacio-
nals i que una part rellevant de les posicions 
en divises de les empreses aparentment està 
coberta.

Situació  
política

•  Creiem que les directrius clau per les quals cir-
culava la política russa els darrers temps no es 
veuran sensiblement modificades per la crisi 
de la COVID-19. Així, i malgrat cert descens de 
popularitat del president Vladímir Putin, els 
canvis constitucionals que estan en marxa (i 
que reforçaran els poders presidencials i am-
pliaran les vies per a la concatenació de presi-
dències) previsiblement s’aprovaran sense ex-
cessiva discussió. Així mateix, sembla que es 
manté la primacia de les consideracions políti-
ques internacionals (consolidació de l’estatus 
de gran potencial mundial) sobre les mera-

ment econòmiques i la continuïtat del gir cap 
a potències no occidentals.

•  Amb tot, l’aprovació de la reforma del sistema 
de pensions (augment de l’edat legal de jubi-
lació), la reforma de l’IVA i l’inici de diversos 
grans projectes d’infraestructura denoten 
d’alguna manera més ambició reformista que 
en el passat. També és positiu el gir recent de 
distensió amb Ucraïna, una via necessària, ja 
que eventualment podria acabar suposant 
una normalització de les relacions i l’aixeca-
ment de les sancions internacionals.

Perspectives 
a llarg termini

•  Les perspectives a llarg termini no són bones. 
Rússia afronta la necessitat d’un canvi de model 
(encara depèn en excés de les matèries primeres) 
que permeti trobar noves fonts de creixement. 
Així mateix, ha d’afrontar una modernització 
que faciliti un augment més gran de la producti-
vitat, atès que la demografia és adversa.
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•  Rússia té pendent la implementació de refor-
mes estructurals (institucionals i de menys inter-
vencionisme públic) que facilitin la modernitza-
ció i millorin l’atractiu internacional del país. De 
moment, el Govern ha anunciat un programa 
econòmic ambiciós que pretén accelerar el crei-
xement potencial, elevar l’esperança de vida i 
reduir la pobresa. El gruix del programa es con-
creta en 13 projectes (“els projectes nacionals”), 
que abasten àmbits com les infraestructures, la 
sanitat i el medi ambient.



Rússia

Risc  
país

Indica que el país té “grau d’inversió”. 

Ràting Última  
modificació Perspectiva

BBB- 23/02/18 Estable

Baa3 08/02/19 Estable

BBB 09/08/19 Estable
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CDS* 5 anys (punts bàsics)  Classificació del risc  
del crèdit de l’OCDE 

(de 0 a 7, essent 0 el millor)

4
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CURT TERMINI

•  Impacte global de la  
pandèmia més gran del previst -            +

•  Preu de les matèries primeres  
inferior del previst   -            +

•  Finances públiques   -            +

Riscos

PUNTS FORTS

• Dimensió del mercat. 
• Infraestructures. 
• Eficiència del mercat laboral. 

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•   Institucions (corrupció i mal funcionament  
de l’Estat de dret).  

•   Declivi demogràfic.  
•   Grau d’innovació reduït.  
•   Eficiència del mercat de béns.   

EXPORTADORS

•  Combustibles minerals, matèries primeres, 
acer i alumini, metalls i pedres precioses, i 
maquinària. 

Sectors 
principals

IMPORTADORS 

•  Maquinària, electrònica, vehicles, productes 
farmacèutics i plàstics. 

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la 
Internacionalització 
Empresarial
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——  Europa de l’Est i Àsia Central i Occidental  —— Rússia
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SUBPILARS

Top 
Infraestructures
Gustos semblants als d’Espanya
Facilitat de desenvolupament 
de negoci

Bottom 
Estabilitat macroeconòmica
Estabilitat institucional
Capacitat d’innovació

24
67

LLARG TERMINI

•  Incertesa geopolítica -            +
•  Fracàs de l’impuls  

modernitzador -            +

•  Manteniment  
del model productiu  -            +

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.

* Credit default swap: mesura de risc país que reflecteix  
el cost d’assegurar l’impagament del bo sobirà.

1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
comercial

4. Entorn financer  
i innovador

5. Estabilitat

POSICIÓ  
EN EL RÀNQUING 
DE PAÏSOS

PILARS

Indica que el país no té “grau d’inversió”. 



Rússia

L’impost sobre la renda de les persones físiques 
estableix un tipus fix del 13% per als residents 
a Rússia. Hi ha dos tipus especials: del 35% per 
als ingressos procedents de jocs, loteries i prés-
tecs de baix interès (excepte per a l’adquisició 
o construcció d’habitatge) i del 30%, aplicable 
als ingressos de no residents. Per als professio-
nals especialistes estrangers reconeguts (amb 
un salari mínim de 2 milions de rubles/any) que 
no hagin obtingut la residència a Rússia, hi ha 
una taxa reduïda del 13% sobre la renda.
L’impost de societats a Rússia pot arribar a una 
taxa màxima del 20%, un 3% de la qual es des-
tina al pressupost federal i un 17% al pressu-
post regional. A Rússia, els Governs federals 
poden establir tarifes reduïdes fins a un mínim 
del 13,5%, de manera que l’impost de societats 
pot variar entre el 13,5% i el 20%. Hi ha taxes 
reduïdes per un cert període, fins i tot exemp-
cions per a empreses que participin en projectes 
d’inversió en determinades zones de Rússia 
com l’est de Sibèria i les regions de l’Orient  
Llunyà. La recent reforma del 2015 ha modificat 
l’impost sobre dividends: la taxa impositiva so-
bre dividends d’empreses russes i de l’Orient 
Llunyà amb accionistes russos va augmentar del 
9% al 13%. A més, el 2015 es va establir una 
nova exempció de pagament d’impostos sobre 
dividends per a les empreses qualificades com a 

“inversions estratègiques“, que són les que te-
nen un 50% dels accionistes amb un període de 
tinença de 365 dies o superior. A partir del ge-
ner del 2015, els guanys de capital sobre la ven-
da d’accions d’una empresa (russa o estrangera), 
en què més del 50% dels actius de l’empresa es 
concentren directament o indirectament en 
béns immobles situats al territori rus, estan sub-
jectes a l’impost sobre societats de Rússia.
L’IVA general és del 20% sobre la venda de pro-
ductes i serveis. Hi ha una taxa reduïda del 10% 
per a algunes categories de productes: farma-
cèutics, equips mèdics, determinats productes 
alimentaris i publicacions de diaris. Les exporta-
cions de productes estan exemptes d’IVA. Addi-
cionalment, hi ha diverses categories de 
productes i serveis exemptes d’IVA com: 
• Terrenys, habitatges, lloguer d’oficines i béns, i 

serveis mèdics.
• Venda d’accions i derivats.
•   Serveis financers oferts per: registradors, di-

positaris, comerciants, corredors, empreses 
de gestió de valors, societats gestores de fons 
de pensions, organitzacions de compensació i 
organitzadors de comerç, entre d’altres.

• Assignació de drets de propietat intel·lectual 
exclusius (patents) amb l’excepció de les mar-
ques comercials i els drets d’ús de propietat 
intel·lectual basats en llicències.

Fiscalitat

SUCURSAL
Una sucursal establerta a Rússia pot desenvo-
lupar qualsevol de les activitats de la seva em-
presa matriu, el seu principal avantatge, sem-
pre que compleixi les condicions dels contractes 
corporatius i la normativa russa. La sucursal ha 
d’estar acreditada pel Servei Federal d’Impos-
tos, de conformitat amb la Llei federal d’inver-
sions estrangeres. Per a l’acreditació s’exigeix 

que tots els documents presentats per una per-
sona jurídica estrangera davant les autoritats 
russes siguin certificats per notari i postil·lats o 
legalitzats al país d’execució. Es requereix la 
traducció dels documents al rus, certificada 
per notari. Posteriorment és necessari el regis-
tre al Comitè d’Estadística Estatal i amb fons 
de prestacions socials.

Establiment SOCIETAT LOCAL
Les formes de persones jurídiques comercials 
més comunes, reconegudes per la llei russa, 
són les següents:
•  Les societats mercantils i cooperatives de 

producció. 
• Societats de responsabilitat limitada. 
• Societats anònimes.
Totes les empreses russes es divideixen en dues 
categories: públiques i privades. Les empreses 
públiques es defineixen com a societats anòni-
mes les accions o altres valors convertibles en 
accions de les quals es col·loquen a través 
d’una oferta pública o es negocien en una bor-
sa de valors. La resta de les societats anònimes 

i societats de responsabilitat limitada es consi-
deren privades.
La societat de responsabilitat limitada i la socie-
tat anònima són les formes més utilitzades. Per a 
la constitució d’una societat de responsabilitat 
limitada, el capital mínim és de 10.000 rubles i ha 
de desemborsar-se íntegrament dins dels quatre 
mesos a partir de la data de registre de la socie-
tat. Per a la constitució d’una societat anònima, 
el capital mínim exigit no pot ser inferior a 100 
salaris mínims. Cal desemborsar un 50% del capi-
tal dins dels tres mesos a partir del registre i el 
50% restant durant el primer any d’activitat de 
la societat.



Rússia

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
Una oficina de representació a Rússia s’encarre-
ga de la promoció de l’empresa estrangera que 
representa i desenvolupa exclusivament activi-
tats auxiliars. La llei prohibeix desenvolupar ac-
tivitats comercials (venda de béns o prestació 
de serveis). La majoria de les empreses no estan 
subjectes a l’impost de societats, llevat que 
l’oficina de representació obtingui guanys a 

través d’activitats comercials. L’oficina de re-
presentació ha d’estar acreditada pel Servei Fe-
deral d’Impostos, de conformitat amb la Llei 
federal d’inversions estrangeres. En algunes in-
dústries hi ha un organisme especial per a 
l’acreditació, com és el cas del Banc Central de 
Rússia, organisme especial per als bancs estran-
gers a Rússia.

ZONA FRANCA
Hi ha 24 zones econòmiques especials (ZEE) a Rússia:
1.  Zones industrials i de producció: Tatarstan, Lí-

petsk, Samara, Sverdlovsk, Pskov i Kaluga.
2.  Zones de tecnologia i innovació: Moscou, Sant 

Petersburg, Tomsk, Dubnà (regió de Moscou) i 
Tatarstan.  

3.  Zones de turisme i oci: Altai, República de Bu-
riàtia, Stàvropol, Primórie, Regió d’Irkutsk, 

clúster a Krasnodar, República d’Ingúixia, Re-
pública del Daguestan, República d’Ossètia 
del Nord-Alània, República d’Adiguèsia, 
Kabardino-Balkària, Karatxai-Txerkèssia i Re-
pública de Txetxènia.

4.  Zones portuàries: Uliànovsk, Múrmansk i Kha-
bàrovsk.

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
A Rússia, les empreses estrangeres poden con-
vertir-se en socis estratègics per a les empreses 
russes mitjançant l’establiment d’empreses mix-
tes. L’establiment d’una empresa mixta reque-
reix planificació i un gran compromís entre les 
parts. Les empreses mixtes en què els socis es-
trangers tinguin participacions minoritàries es 
poden enfrontar a dificultats pel que fa a la 
protecció dels seus interessos en els litigis a Rús-

sia. Les joint ventures presenten diversos avan-
tatges: a més de compartir el risc, l’empresa pot 
arribar a obtenir una identitat russa, ja que hi 
ha una certa desconfiança de les empreses es-
trangeres. S’utilitzen principalment en sectors 
en què les empreses depenen significativament 
de proveïdors estrangers, com és el cas de la in-
dústria del petroli.

Establiment
(continuació)

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Rússia és membre de la Unió Duanera amb Bie-
lorússia i Kazakhstan des del 2010. A més, Rússia 
ha signat tractats bilaterals d’inversió (TBI) amb 
70 països, 54 dels quals estan en vigor. Des de 
l’any 2012, Rússia és membre de l’Organització 
Mundial del Comerç. Pel que fa a les relacions 

entre Rússia i la UE, hi ha un Acord d’associació i 
cooperació (1997) que regula les relacions políti-
ques i econòmiques per a la promoció del co-
merç i la inversió. Des de l’agost del 2014, Rússia 
ha establert sancions a la importació de diverses 
categories de productes des de la UE. 

Condicions 
aranzelàries

ZONA FRANCA
Rússia disposa de 24 zones econòmiques especials 
(ZEE), dividides en quatre categories:
1. Zones industrials i de producció.
2. Zones de tecnologia i innovació.  
3. Zones de turisme i oci.
4. Zones portuàries.
Les empreses que operen en les ZEE gaudeixen 
d’una sèrie de beneficis que el Ministeri de 
Desenvolupament Econòmic estableix amb 
l’objectiu d’oferir als inversors fins a un 30% 

d’estalvi en els costos de fer negocis a Rússia. Els 
inversors es poden beneficiar de requisits i pro-
cediments administratius simplificats, un règim 
duaner més favorable (exempció de drets d’im-
portació i devolucions d’IVA), reducció de les 
taxes d’impostos sobre la renda, propietat, ter-
renys i transport. Els inversors que operen en les 
ZEE també reben descomptes en les despeses 
d’infraestructures i instal·lacions. Aquests bene-
ficis s’estenen durant un període acordat. El 
període comú de durada és de cinc anys.

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
Rússia és un dels països que concedeixen prefe-
rències aranzelàries aplicant aranzel zero o aran-
zels reduïts als països beneficiaris (països menys 

desenvolupats). També Rússia és un país benefi-
ciari de l’SGP de Turquia (UNCTAD 2015).



• Interplastica.
• Expocoating.
• Aqua-Therm.

• Agrofarm.
• Automechanika.
• MIMS.

Fires clau

Webs  
d’interès

• Invertir a Rússia: http://www.investinrussia.ru/
• Duanes de Rússia: http://www.customs.ru/
• Unió Duanera: http://www.tsouz.ru/
• Servei federal encarregat de la protecció dels drets del consumidor: http://www.rospotrebnadzor.ru/

Mitjans de  
cobrament  
i pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Els mitjans de cobrament a Rússia varien segons 
la relació entre els socis i el sector d’activitat. El 
pagament anticipat és una de les formes comu-
nes per a empreses estrangeres en les primeres 
relacions amb els clients russos. Un cop establer-
ta una relació més forta amb el client, es pot con-
siderar la tramitació de les operacions mitjançant 
crèdit documentari o amb crèdit a curt termini, 
aval bancari de pagament o assegurances de 
caució amb cobertura suficient. 

El lísing està sent molt atractiu a Rússia per la 
seva flexibilitat i eficàcia econòmica, especial-
ment en els sectors següents: transport aeri, 
energia, indústria de la mineria, construcció, 
transport, indústria farmacèutica, silvicultura i 
pesca. En contractes de lísing es recomana insis-
tir en un pagament inicial de 3-4 mesos després 
del lliurament per minimitzar els riscos.

MITJANS DE PAGAMENT
Tant els mètodes de pagament documentaris 
(crèdits i avals) com les transferències són habi-
tuals amb Rússia. La remesa documentària no 

aporta més seguretat en les transaccions comer-
cials amb Rússia i amb prou feines s’utilitza. 

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
La legislació de control de divises s’ha liberalit-
zat considerablement en els darrers anys a Rús-
sia. No hi ha restriccions significatives per als 
pagaments relacionats amb la importació de 
béns. El banc de l’importador a Rússia està obli-

gat a garantir el compliment dels pagaments 
amb les regulacions monetàries. 
Es recomana contractar assegurances de tipus 
de canvi a causa de la manca d’estabilitat del 
ruble. 

CULTURA EMPRESARIAL
L’idioma més utilitzat en els negocis és el rus, i 
els empresaris solen anar acompanyats d’intèr-
prets. És important disposar de targeta de pre-
sentació en anglès i portar informació com ca-
tàlegs, fullets, etc. És costum intercanviar regals 
tradicionals entre empresaris i convidar a dinar 

o sopar. La puntualitat és respectada. Abans 
d’anar a la reunió es recomana tenir coneixe-
ment de l’empresa, productes, gerents. El tracte 
formal és de vostè. L’horari laboral habitual és 
de dilluns a divendres de 8.00 a 17.00 h, i el di-
vendres és un dia d’horari reduït.

Negociació 
i protocol

Rússia



CaixaBank 
al món

 Sucursals
 Ofi cines de representació
 Spanish Desks
 Grup CaixaBank

Frankfurt (Alemanya)

Varsòvia (Polònia)

Pequín (Xina)

Singapur

Santiago de Xile (Xile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tànger (Marroc)

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

París (França)

Bogotà (Colòmbia)

Milà (Itàlia)

Alger (Algèria)

Xangai (Xina)

Nova Delhi (Índia)

Istanbul (Turquia)

Dubai (Emirats Àrabs Units)

El Caire (Egipte)

Johannesburg (Sud-àfrica)

Nova York (EUA)

Londres (Regne Unit)

Hong Kong (Xina)

Viena (Àustria)

BPI (Lisboa)

Agadir (Marroc)

Casablanca (Marroc)

Sidney (Austràlia)

Toronto (Canadà)


