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Com a seguiment al correu enviat, li remetem les sancions que han estat adoptades en els darrers dies. També 
incorporem Suïssa, que ha decidit alinear-se amb les sancions de la Unió Europea. 
 

A continuació, li detallem les principals mesures adoptades:  
 

Declaració conjunta de la Comissió Europea 
 

La Unió Europea, els Estats Units, el Regne Unit i altres països estan coordinant les sancions financeres. Els aliats 
d'Ucraïna han acordat excloure bancs importants del sistema de pagaments internacional SWIFT (d'aquí poc 
comptarem amb més informació) i prohibir al banc central rus fer transaccions, així com congelar els actius d'aquest 
banc. A més, es tenen en el punt de mira els actius que pertanyen a individus propers al règim rus. Entre ells figuren 
CEO d'empreses russes, periodistes i membres tant governamentals com a militars. 
 

La Unió Europea ha tancat l'espai aeri a les aeronaus russes i ha prohibit els mitjans públics Russia Today i Sputnik, 
així com les seves filials. Bielorússia serà sancionada a causa del seu paper actiu a la guerra contra Ucraïna. Les noves 
sancions prohibeixen les exportacions bielorusses de minerals combustibles, tabac, fusta, ciment, ferro i acer, entre 
d'altres productes. Les restriccions a les exportacions aplicades a Rússia s'estenen a Bielorússia, i s'hi inclouen més 
ciutadans bielorussos a les llistes dels sancionats. 
 

Econòmiques  
• La UE, els EUA, el Regne Unit i el Canadà han acordat evitar que el Banc Central Rus desplegui els seus 640.000 
milions d'euros de reserves internacionals. 
• La UE i els EUA han prohibit totes les transaccions amb el Banc Central Rus. Rússia no pot recaptar deute sobirà i les 
entitats estatals russes ja no poden cotitzar a les borses de valors de la UE. 
• Diversos bancs russos estan sent eliminats del sistema de pagaments internacionals Swift. 
• Els EUA han imposat restriccions a les 10 principals institucions financeres de Rússia, entre elles Sberbank, que 
representa al voltant del 30% de la banca russa. 
• També s'han congelat els actius de molts altres bancs russos, inclosos VTB, Bank Rossiya i Promsvyazbank. 
• Mastercard ha bloquejat diverses entitats financeres russes de la seva xarxa de pagament. 
  
Personals: 
• Els actius exteriors de Putin, el seu ministre d'Afers Exteriors, Sergei Lavrov, i el ministre de Defensa, Sergei Shoigu, 
han estat congelats a la UE, els EUA i el Regne Unit. El mateix ha passat amb el cap de seguretat de l'FSB, Alexander 
Bortnikov; el cap de les forces armades, Valery Gerasimov i membres del consell de seguretat del Kremlin. La UE ha 
imposat sancions als 351 membres del parlament rus, la Duma. 
• Més d'una dotzena d'oligarques multimilionaris amb vincles amb el règim de Putin estan a llistes de congelació 
d'actius i prohibició de viatjar a tot el món. 
• El Regne Unit ha imposat un límit de 50.000 lliures esterlines als comptes bancaris de ciutadans russos al Regne Unit, 
i la UE un límit de 100.000 euros als bancs de la UE. 
 

Indústria i Transport: 
• Les companyies russes i els jets privats han estat prohibits progressivament a l'espai aeri del Regne Unit i la UE. 
Diverses aerolínies europees estan aturant les rutes a Rússia. 
• Biden anuncia el tancament de l'espai aeri dels EUA a les aerolínies russes. 
• Els EUA han prohibit a l'empresa energètica russa Gazprom, l'empresa d'oleoductes Transneft i l'empresa elèctrica 
RusHydro, així com les empreses de transport, ferroviàries i de telecomunicacions més grans del país, accedir als 

mercats crediticis. 
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• La UE ha introduït una prohibició a les exportacions d'aeronaus i peces d'aviació a Rússia, així com a les exportacions 
de productes d'alta tecnologia, incloent-hi semiconductors, ordinadors, telecomunicacions i equips i sensors de 
seguretat de la informació.  
• Apple ha aturat totes les vendes dels seus productes a Rússia i ha deixat d'exportar al país. També s'ha limitat l'accés 
al sistema de pagament Apple Pay i s'ha deixat d'oferir certa informació als mapes d'Ucraïna de la seva aplicació Apple 
Maps. 
• Nike ha paralitzat les vendes dels seus productes a Rússia, tant a la pàgina web com a l'aplicació. 
• Adidas ha interromput amb efectes immediats la col·laboració amb la Federació Russa de Futbol. 
• Shell ha comunicat la seva intenció de sortir de les empreses conjuntes amb Rússia en què participa juntament amb 
Gazprom, així com de posar fi a la seva participació en el projecte de l'oleoducte Nord Stream 2. 
• La petroliera britànica BP també ha anunciat la intenció d'abandonar completament els seus negocis a Rússia. 
• TotalEnergies ha assegurat que implementarà les sancions imposades per la Unió Europea i que ja no proporcionarà 
capital per a nous projectes al país. 
• La petroliera nord-americana ExxonMobil ha decidit abandonar l'explotació del jaciment rus Sakhalin-1 i ha assegurat 
que tampoc no invertirà en nous desenvolupaments. 
• Ford ha suspès immediatament les seves operacions a Rússia, a través de la 'joint venture' que manté al país, 
anomenada Sollers Ford. 
• Dos dels principals naviliers mundials han suspès des d'aquest 1 de març el trànsit de contenedors amb Rússia, 
segons han anunciat en dos comunicats. Maersk i MSC només permetran a partir d'ara el transport en contenidors cap 
i des de Rússia de productes essencials de menjar, medicaments i productes humanitaris. 
 

Esport i cultura: 
• La final de la UEFA Champions League ha estat traslladada de Sant Petersburg a París. 
• La FIFA i la UEFA han suspès els clubs i equips nacionals russos de totes les competicions. 
• El Gran Premi de Fórmula 1 i tots els esdeveniments d'esquí de la Copa del Món a Rússia han estat cancel·lats. 
• A Rússia se li ha prohibit participar al concurs de cançons d'Eurovisió. 
• Disney i Sony han anunciat que no estrenaran a Rússia les últimes pel·lícules. 
 

Més informació i documentació: 
 

Unió Europea 
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2022/02/27/ 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1441 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:055:TOC (inclou la decisió de concedir assistència macrofinancera a 
Ucraïna) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:057:TOC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:058:TOC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:059:TOC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:060:TOC (assistència / European Peace Facility) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:061:TOC (assistència /European Peace Facility) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:093I:TOC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:098:TOC 
Estats Units 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0612 
Regne Unit 
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057799/Notice_Russia_280222.pdf 
Suïssa 
Switzerland adopts EU sanctions against Russia (admin.ch) 
 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o informació que estimeu oportú compartir amb nosaltres. 
Per part nostra, us mantindrem informats sobre les novetats. 
 

#TreballemPerGuanyarElFutur                  L’Hospitalet, març 2022 
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