JORNADA
OPORTUNITATS DE
NEGOCI A

RÚSSIA
Per què Rússia?
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.
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.
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10:00h

Benvinguda.
Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall

10:10h

Presentació d’ Oportunitats de negoci a Rússia.
Sra. Ekateria Podkomornaya – Delegada de Vsi Consulting a
Rússia.

11:40 h

Accions de promoció en el mercat:
 Grup d’Exportació a Rússia.
 Delegat a Rússia

11:50h

Col·loqui entre els assistents.

12:00h

Cloenda de l’acte.

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1499
INSCRIPCIÓ JORNADA
Dia:

Dimecres, 29 de maig del 2019

Hora:

De 10:00 a 12:00 h

Lloc:

CECOT
Sant Pau, 6
08221 - Terrassa
Més informació: tel. 93 745 78 10
encarna.rubio@plametall.cat

