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Utfordrende år
2008 har vært et utfordrende år for
både norske og russiske medlemmer av
Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK).
Den internasjonale finanskrisen slo inn i
norsk og russisk økonomi med full tyngde utover høsten 2008 og etterhvert som
vanskene i realøkonomiene befestet seg,
var det mange som forventet betydelig
nedgang i samhandelen mellom landene.
Dette materialiserte seg imidlertid ikke
i 2008. Handelen økte på nytt i forhold
til året før. Dette skyldes ikke minst at
norsk fiskeeksport etterhvert har tatt igjen
midlertidig tapte markedsandeler, samtidig som russisk eksport opprettholdt
sitt solide nivå. Det forventes imidlertid
nedgang i samhandelen i 2009 som følge
av store fall i prisene på råvarer og manglende diversifisering i handelen.
Mens vi nærmer oss tiden for investe
ringsbeslutninger i Schtokman Develop
ment Company med hensyn til utvinning
av gass fra det store Sjtokman-feltet i
Barentshavet, pågår samtidig rettssaker
i russiske domstoler mellom Telenor og
Alfa-gruppen. Man kan få inntrykk av at
dette er hovedstatus for næringssamarbeidet mellom Norge og Russland, men
parallelt løper et mangeårig godt samarbeid mellom norske og russiske myndigheter om forvaltning av fiskeressursene i
Barentshavet, økt eksport av norsk sjømat
til Russland, samt forbedret samarbeid
innen skipsbyggingsindustrien.
Arbeidet med et logistikksenter for
bedrede transportstrukturer i de Nordlige

regioner mellom våre to land pågår
likeledes for fullt, og et utspill om etablering av mulige tvillinghavner mellom
Norge og Russland, lansert av en norsk
reder i samband med rundebordsmøter
i Murmansk og Arkhangelsk i januar,
møtte merkbar interesse fra utvalgte russiske aktører.
For en person som har deltatt i utviklingen av det innledende nærinsgsamarbeidet i nord fra begynnelsen av 1980-tallet,
representerer dette gledelige utviklingstrekk. Folk til folk samarbeidet i Nord
mellom Norge og Russland fremholdes av
de fleste som mønstergyldig og som et eksempel til etterfølgelse. Dog er det viktig
at man nå, – etter hvert som næringssamarbeidet får økt fokus i våre bilaterale
relasjoner i Nord, – får løst opp de mange
byråkratiske forviklinger som bedriftsrepresentanter møter i sin hverdag. Mange
av disse spørsmål kan kun de to lands
myndigheter bidra til å løse, men god
planlegging fra bedriftenes side er vel så
viktig som det blant annet fremholdes
i journalen. Byråkrati har det vært, og
vil det være i begge land i uoverskuelig
fremtid. Det er like godt å følge de anbefalinger som fremføres fra første stund.
Mye mediafokus har vært rettet mot
samarbeidsperspektivene innen olje- og
gassamarbeidet i Nord. I skyggen av dette
har St. Petersburg vist en aktiv profilering av regionen overfor norsk industri
og norske regionale myndigheter de
seneste to-tre år. St Petersburg er et svært

sentralt knutepunkt for import av norsk
fisk og sjømat som har utgjort om lag
70 % av all norsk eksport til Russland de
senere år. NRHK har derfor etablert en
ny Nettverksarena i St. Petersburg hvor
jevnlige møter bidrar til gjensidig kunnskap og nye kontakter med bedrifter i
regionen. Både Oslo og Stavanger er blitt
vennskapsbyer og utvikler aktivt sine
næringsrelasjoner. Kammeret har også
oppnevnt en representant i Kaliningrad
som ivaretar medlemmenes interesser i
en region hvor norske landbruksinteresser og norsk oppdrettsteknologi for tiden
står i fokus. Russisk Østersjøområde
(St. Petersburg, Leningrad og Kaliningrad
fylker) er en viktig samhandelsregion for
norske eksportbedrifter og også regionale
myndigheter i Sør-Norge.
NRHK er blitt en vesentlig bidragsyter
til styrking av norsk-russisk næringsutvikling. Gjennom våre nettverk på både
norsk og russisk side og et løpende matchmaking program for norske SMBer mot
Russland som utføres i samarbeid med
Nordområdesenteret i Bodø og russiske
handelskamre i Russland, er kammeret
en tilleggskanal som er eid og styrt av
industrien i begge land. Årets Kommi
sjonsmøte som nylig ble avviklet i Oslo
under ledelse av statsråd Brustad og første
vise-statsminister Zubkov (også styreleder i Gazprom), understreket viktigheten
av arbeidet Kammeret utfører. Vi ønsker
derfor alle en god sommer og ser frem til
medlemmenes aktive deltagelse til høsten
som for øvrig vil inneholde flere nyheter.

Jarle Forbord,
daglig leder i Norsk-Russisk Handelskammer
Hovedsponsor av Norsk-Russisk Handelskammer:

Sektorsponsorer av Norsk-Russisk Handelskammer:

Bidragsytere til Reservefondet i Norsk-Russisk Handelskammer:
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Fra Murmansk til Moskva på femten år
Knut Hauge var Norges første generalkonsul i Murmansk
på 90-tallet. Det skulle gå 15 år før han flyttet tilbake til
Russland – denne gangen til Moskva.
opplever at norske synspunkter blir lyttet
til og respektert, selv om vi naturligvis
ikke alltid er enige.
Norge er samtidig fortsatt et eksotisk
land for mange russere, dog med et positivt tegn.

– Norge har generelt et godt omdømme
som et stabilt naboland. Vi framstår vel
som litt eksotiske, rike og velorganiserte.
Spennende og nyttig
Våre holdningsundersøkelser viser – ikke
Den norske ambassaden i Moskva er en overraskende – at bildet er mest positivt
av Norges største utenriksstasjoner. Derfor der man kjenner oss best, i nordvest.
mener Hauge det er veldig spennende å
jobbe i Russland. Han er også sikker på at Nordmennene kommer?
hans erfaringer fra Murmansk vil komme I 1993 skjedde det noe som Murmansk
ham til nytte.
aldri før har opplevd – en nordmann kjøpte seg nemlig en eiendom i byen. Dette
– Det er en stor fordel for oss som bor og skapte en viss uro. Mange russere fryktet
arbeider i Moskva å kjenne dette landet fra for at ”vi alle blir kjøpt opp av nordmenn”.
flere sider, nettopp fordi kontrastene er så Kan det virkelig skje, spurte en lokal avis
store, sier Hauge. – Det er lett å falle i den den nytilsatte generalkonsulen Knut Hafellen å tro at livet i metropolen er typisk uge. ”Objektivt sett er det en fare for det,
russisk. Erfaringene fra Murmansk, og i ja”, sa generalkonsulen da. ”Men våre forog for seg også fra Voronezj, gir en viktig retningsmenn er ikke så rike at de kan risidybde til forståelsen av hva som foregår i kere å tape penger på grunn av det komlandet.
pliserte russiske regelverket. Den største
utfordringen er mangel på investeringer, og
Ikke ”lille Norge”
ikke at vi ”kjøper dere opp”, avsluttet han.
Størrelsesforskjellen mellom Norge og
Russland er en utfordring i seg selv. Men De femten årene som har gått siden inpåstanden om ”det lille Norge” og ”den tervjuet, har vist at frykten for de norske
store naboen” holder ikke mål i absolutt investorenes fremmarsj i det russiske maralle sammenhenger, ifølge Hauge.
kedet ikke var berettiget. Mange norske
bedrifter har riktignok investert i Russ– Russiske toppolitikere tenker nok ikke land, men omfanget av de samlede norske
på Norge hver dag, men her skiller de seg investeringer i Russland er mye lavere enn
vel ikke så mye fra sine kolleger i andre de av finske eller svenske bedrifter.
store land. Men vi må også være klar over
at Norge som energiprodusent og fiskeri Kalkulert risiko
nasjon langt fra kan betegnes som et lite Ambassadøren mener at alt har sin forland. I nordområdene er vi en likeverdig klaring.
partner, slår han fast.
– Til syvende og sist er Russland ikke
Et godt forhold
et umiddelbart nærområde for viktige
Hauge mener at både på det politiske og norske befolkningssentra, i motsetning til
det menneskelige planet har russere et godt hva situasjonen er for Finland. Men jeg er
forhold til Norge.
selvfølgelig enig i at det er store muligheter
i Russland også for norsk næringsliv.
– Russiske myndigheter verdsetter det
grunnleggende gode forholdet mellom Han er også enig i at uforutsigbarheten i
våre to land og lar sjelden en sjanse gå fra Russland som i den senere tiden igjen har
seg til å understreke dette, sier han. – Jeg blitt gjenstand for store avisoppslag, ikke

FOTO: NORGES AMBASSADE I MOSKVA

Norges nye ambassadør til Russland Knut
Hauge føler seg privilegert. Han hadde
nemlig mulighet til å oppleve Russland i
tre ulike perioder. Hauges første kontakter
med Russland skriver seg fra et student
opphold i Voronezj på 1970-tallet. I 1992
ble han Norges første generalkonsul i Rus
slands utpost i Nord, Murmansk. Og i no
vember 2008 kom Hauge til Moskva, rett
fra ambassaden i Warszawa.

Knut HAUGE
Født 28. juli 1953, gift, har tre barn.
Utdannet cand. polit. (statsvitenskap, russisk,
historie) fra UiO. Norges første generalkonsul i
Murmansk i 1992. Ministerråd ved Ambassaden
i London (2001). Norges ambassadør til
Polen, Warszawa (2005). Siden november
2008 – Ambassadør til Russland, Moskva

minst i Telenor-saken, er én del av virkeligheten i Russland. Men...
– Vårt inntrykk er likevel at norske bedrifter som etablerer seg i Russland tar en
kalkulert risiko. De vet at det kan være mer
utfordrende å jobbe i Russland, samtidig
har det vist seg at markedsmulighetene i
Russland er betydelige og at flere norske
bedrifter gjør det godt, understreker han.

Vet lite om Norge

Det at kun et fåtall russiske bedrifter
har etablert seg i Norge, kan ifølge Hauge
skyldes at russisk næringsliv ikke vet nok
om Norge.
– For det første, må næringslivet selv
få bestemme hvor man ønsker å investere. I Norge tilbyr samtidig myndighetene
stabile, transparente og likeverdige rammebetingelser for utenlandske aktører.
At så få russiske bedrifter etablerer seg i
Norge kan rett og slett skyldes at russisk
næringsliv har for dårlig kunnskap om
hva Norge som marked har å tilby. Russisk
medlemskap i WTO ville være et meget
viktig bidrag og jeg tror dette også ville få
gunstig innvirkning på det tosidige investeringsklimaet, avslutter han. ■
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Krisen er kommet til Russland
På lik linje med resten av verden, er russisk økonomi nå kommet i en resesjonstilstand. Men
Russland er fortsatt et annet sted, slik at virkningene av finanskrisen her er annerledes enn i
nærmeste naboland.
Krisen har rammet Øst-Europa tyngre
enn de vesteuropeiske land. Landene som
sliter mest, er de samme landene hvor økonomien inntil nylig har nytt en rask vekst
takket være utenlandske investeringer, og
landene i Baltikum er gode eksempler.
Den russiske økonomien er også rammet
av krisen, men på en annen måte.

Negativ effekt

Fallende oljepriser får dramatisk effekt
som kjennes i langt flere bransjer enn
bare russisk oljesektor. Ekspertene i Econ
Pöyry AS, internasjonalt rådgivningselskap og medlem i NRHK, sier at mye
skyldes en ensidig utvikling av Russlands
økonomi.
– Den russiske økonomien som er råvarebasert, har bare ett bein å stå på. Når
dagens oljepriser kun utgjør en tredjedel
av hva de var for ett år siden, gir det
utslag i alle sektorer. Når oljeselskaper
får betalingsproblemer og Gazprom skal
kutte bortimot fire milliarder i sitt inves
teringsprogram, får det store konsekvenser for alle vare- og tjenesteleverandører,
sier rådgiver Daniel Fjærtoft i Econ
Pöyry.
East Capital som er en av verdens leden

de investorer i Øst-Europa og Russland og
medlem i NRHK, følger utviklingen med
argusøyne. Ifølge Jørgen Hjelm Bakkerud,
leder av East Capitals kontor i Norge, var
situasjonen særlig vanskelig i industrien,
men han ser at økonomien er på bedringens vei.
– Industriproduksjonen er så langt blitt
hardt rammet. Metallurgisk industri
opererte med en kapasitetsutnyttelse på
kun 20-30 % i desember og januar. Men,
allerede nå opplever sektoren et vesentlig
bedre klima og er oppe på rundt 70 % av
maksimal kapasitet, et tegn på at etters
pørselen er kommet tilbake. Det ser vi
også ved at diverse råvarepriser har flatet
ut og begynner å stige igjen, sier han.

Konsekvenser for banksektoren

Alle eksperter NRHK har snakket med,
er enige i at finanskrisen vil føre til en
betydelig restrukturering av det russiske
banksystemet som per i dag teller rundt
1200 banker, ikke minst som resultat av
store tap på utlån.
– Flere småbanker vil gå konkurs. Det
nåværende antallet er altfor høyt i forhold
til nivået i russisk banksektor, sier Jørgen
Hjelm Bakkerud. – Andelen av såkalte

non-performing loans, tapsutsatte lån,
har allerede gått opp fra om lag 2 % til
ca 5-6 %, og kan stige videre til ca 10 % i
løpet av året.
Samtidig er det lite som tilsier at banksektoren kommer til å bryte sammen,
ifølge Bakkerud.
– De største bankene i Russland som
VTB og Sberbank, samt rundt 30-40 regionale banker, har høy nok kapitaldekning
(i gjennomsnitt 15 % mot 8-9 % i Norge)
til å kunne klare en slik økning. I tillegg
tjener russiske banker i dag gode penger
fordi de fortsatt opererer med rentemarginer på 5-6 % mot i beste fall 2 % i Norge.
Utenlandske banker kan i en slik situasjon også få et fortrinn.
– Det vil bli stilt nye krav til egenkapital for russiske banker. Dersom bankens
egenkapital pr 1. januar 2007 var lavere
enn 90 millioner rubler, blir banken
pålagt å øke den til dette beløpet innen
1. januar 2010, og til 180 millioner rubler
innen 1. januar 2012. Dette vil sile ut de
dårligste bankene, mens situasjonen samtidig ser bra ut for kapitalsterke aktører.
Det er også gode muligheter for etablering
av utenlandske banker, sier leder av representasjonskontoret til Sparebank1 NordNorge i Murmansk, som også er medlem i
NRHK, Claus Bergersen.

Lavere trykk

Også konsummarkedet er hardt rammet. Russernes økende forbruk har vært
drivkraften bak veksten i landets økonomi
i de siste årene. I perioden 2000-2008 har
forbruket økt med ca 26 % per år, ifølge en
rapport utarbeidet av Boston Consulting
Group i desember 2008. I samme periode
gikk andel kostnader i forbindelse med
innkjøp av basisvarer og tjenester ned fra
75 % til 55 %. Både el-butikker, bilforhandlere og reisebyråer har nytt godt av
russernes endrede forbruksmønster.
BREMSING: Etter flere år med en gjennomsnittlig vekst i russernes forbruk på 25 % kommer
dårlige tider. Ifølge det mest optimistiske scenariet skal årsresultatene ligge på fjorårets nivå.
Men flere bransjer melder allerede om nedgang på 30-50 %.

Men i 2009 har salget av nye og brukte
biler gått dramatisk ned, med hele 47 % i
april 2009 sammenlignet med i april 2008.
Gullsmedbutikker rapporterer om en 30-
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50 % nedgang i salgstall
for årets første tre måneder
i forhold til samme periode i
fjor. Salget av mobiltelefoner har
også gått ned med 30 % i denne perioden.
Ifølge prognoser laget av komiteen for
forbruksmarkedet ved Den russiske fø
derasjonens handelskammer vil omfanget
av forbruksmarkedet i 2009 samlet sett
ligge på 2008-nivået. Ifølge andre estimater vil veksten totalt sett bli negativ,
uten at det foreligger nøyaktige tall. Mye
vil avhenge av inflasjonstempoet og ikke
minst ledighetstallene.

Mindre valuta for pengene

Siden november 2008 iverksatte den
russiske sentralbanken en gradvis devaluering av rubelen. Ifølge prognosene til
det russiske økonomiministeriet skulle
rubelkursen samtidig ikke overstige 35
rubler pr dollar i 2009. Men når man nå
får litt under 33 rubler for en dollar, er det
ikke usannsynlig at kursen kommer opp
i 40 rubler allerede til høsten. Det mest
pessimistiske scenariet går ut på at kursen
blir 50 rubler pr dollar ved årsskiftet.

Når cirka to tredjedeler av forbruksmarkedet i Russland er importvarer, er
det ikke vanskelig å se at en slik utvikling
vil treffe både importører og forbrukere
hardt. Russiske produsenter kunne gledet
seg, men også deres produksjon er ofte
avhengig av importerte råvarer. Lav
rubelkurs ville vært en velsignelse for
russiske eksportører under andre omstendigheter, men så lenge etterspørselen på
verdensmarkedet generelt er lav, har dette
konkurransefortrinnet mindre betydning.

Litt bedre

Det finnes imidlertid flere faktorer som
gjør at situasjonen i Russland er litt bedre
enn i flere andre land.
– Russland, i motsetning til flere andre
østeuropeiske land, har i større grad selv
vært investor, og ikke investeringsmottaker. Landet har i tillegg ”penger på bok”,
og den russiske staten kan bruke midler
av stabiliseringsfondet til å subsidiere
og investere i egen økonomi, sier rådgiver Daniel Fjærtoft og seniorkonsulent
Morten Anker i Econ Pöyry AS.

Per 1. april 2009 utgjorde størrelsen på
det russiske stabiliseringsfondet (som
i februar 2008 ble delt i to fond, Reser
vefondet og Fondet for nasjonens velferd)
samlet sett over 200 milliarder dollar. Den
russiske regjeringen har allerede gitt en
generøs redningspakke til banksektoren
og landets ledende oljeselskaper. Andre
redningstiltak er øremerket særskilte regioner og bransjer, og har som hensikt å
skape en buffer mot kritiske svingninger
både i industriproduksjonen og befolkningens levestandard.
Ifølge Jørgen Hjelm Bakkerud er
Russland faktisk i en bedre situasjon enn
de fleste andre land.
– Landet har solide statsfinanser, et stort
innenlandsk marked og har lite belånte
konsumenter, påpeker han. – Statsgjelden
er kun 2-3 % av landets BNP, mens de
fleste vestlige land ligger på 50-60 % eller
høyere. Landet har allerede brukt et beløp
tilsvarende 5-6 % av BNP på krisepakker
til industri og banksektor. ■

Er det noen vinnere?
Krisen har rammet alle sektorer i russisk økonomi uten unntak, men enkelte bransjer fremstår samtidig mer attraktive for investorer enn andre.
Det er vanskelig å snakke om ”vinnere” i dagens situasjon. Men
vi har bedt våre eksperter plukke ut ”de rette hestene” for investeringer.

Konsummarked og næringsmiddelindustri

Jørgen Hjelm Bakkerud, East Capital: Russiske konsumenter
generelt har svært lave låneforpliktelser. Vi venter på ingen måte
noen kollaps i etterspørsel fra konsumentene slik situasjonen er
nå. Konsumentvareselskaper som selger varer som kundene må
ha vil klare seg godt, spesielt de som henvender seg til de lavere

segmenter. Etter krisen i 1998 så vi at russernes konsumvaner
gjennomgikk et drastisk skifte, nemlig fra importerte varer til
egenproduserte. Importsubsidiering vil stå sentralt denne gangen også. Russland er et stort marked med mange konsumenter
som på tross av den nåværende krisen har langt bedre kjøpekraft
enn for få år tilbake.
Rådgiver Daniel Fjærtoft og seniorkonsulent Morten Anker,
Econ Pöyry AS: Næringslivsmiddelindustrien er i utgangspunk
tet en interessant sektor, fordi etterspørsel etter basisvarer er

Våre eksperter (fra
venstre til høyre): seni
orkonsulent Morten
Anker og rådgiver Daniel
Fjærtoft, Econ Pöyry;
Jussi Hahtela, sjefsanalytiker, Nordea Markets
og Jørgen Hjelm Bakkerud, leder av East
Capitals kontor i Norge.
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mindre utsatt for variasjoner. Russisk
produserte varer blir relativt billigere. Det
som også er et vesentlig fortrinn for utenlandske investorer, er at bransjen er mye
mindre politisert til forskjell fra for eksempel strategiske sektorer.
Jussi Hahtela, Nordea: Konsumvarepro
dusenter som konkurrerer med import
varer er relativt sett vinnere, fordi russere
kommer til å skifte fra utenlandske dyre
merker til tradisjonelle nasjonale varemerker, og fordi den billige rubelen gjør
importerte varer dyrere. Samtidig kan
fallet i forbruk skvise ut også nasjonale
varemerker, med unntak av de som produserer basisvarer. På den annen side,
hvis oljeprisen plutselig stiger raskt, noe
som foreløpig ikke er sannsynlig, vil det
igjen føre til økte kostnader blant nasjonale produsenter, og til økt etterspørsel
etter dyre produkter.
Claus Bergersen, Sparebank1 NordNorge: Konsummarkedet tåler situasjonen
bedre. Russere har tradisjonelt ikke vært
vant med å ta opp lån. Matvareprodusen
ter kan ha en gunstigere posisjon. Men
billigere produkter fra utlandet kan forverre situasjonen.

Kraftsektor og spesielt vannkraft:

East Capital: Vi har tro på kraftselskaper og spesielt vannkraft. Det er riktig at
etterspørselen etter kraft faller med redusert økonomisk aktivitet, men denne etterspørselen har de siste årene vært langt
større enn tilbudet grunnet tariffprising,
et system man nå gradvis er på vei bort
i fra. Ved utgangen av 2009 vil 50 % av
kraftmarkedet være liberalisert. Videre
økes tariffprisene med 18 %-30 % i år.
Størst økning vil det være for vannkraftprodusenter. Dette er også den absolutt
billigste kraften, som uansett vil bli konsumert. Noe risiko er knyttet til muligheten for at veien mot et fullt ut liberalisert
marked kan ta noe lenger tid på grunn
av nedgangstidene. Men selskapene er
uansett svært attraktivt priset for tiden og
tjener gode penger.
Econ Pöyry: Det enorme behovet for
investeringer og modernisering i denne
sektoren er fortsatt til stede. Problemet er
samtidig at russiske energipriser er ganske lave i verdenssammenheng. Bransjen
blir mer interessant for investorer hvis
energiprisene blir høyere. Samtidig er det
vanskelig å skru opp prisene nå, fordi det
ville ramme både eksportbedrifter og alle
andre produsenter. De påbegynte refor-



mene i kraftsektoren som skal liberalisere
bransjen, kan også bli forsinket som resultat av krisen.

Oljesektor:

East Capital: Oljesektoren kan i hvert
fall være en relativ vinner. Men hvordan
kan det ha seg når oljeprisen har falt fra
nesten USD 150 til USD 50 fat? For det
første er sektoren veldig oversolgt, russiske oljereserver prises til 85 % rabatt
sammenlignet med både vestlige og andre
fremvoksende økonomiers oljeselskaper.
Trass i for lite og foreldet produksjonsutstyr har Russland store reserver som
vil vare mye lenger enn i de fleste andre
selskaper i vest. Russiske oljeselskaper
oppnår nå positive effekter av rubeldevalueringen, fordi de har inntekter i dollar,
og utgifter i rubler.

Landbrukssektor:

Econ Pöyry: Sektoren er avhengig av
kreditter, men hvis det ikke er penger å
få, blir det med en gang vanskelig. Når
rubelen svekkes, blir importerte matvarer
dyrere, og man vil satse på egenproduksjon i stedet. Jeg ville sagt at dette absolutt
er en interessant sektor, men man må se
nærmere på befolkningens etterspørselstilpasninger og tilgangen på innsatsfaktorer.

Hvordan er utsiktene? Er det lurt
for potensielle investorer å sitte på
gjerdet og vente og se, og i så fall
hvor lenge?
Econ Pöyry: Det er klart at når markedet
nærmer seg bunnen, bør man vurdere å
investere. Men det er ingen som kan si

med sikkerhet at markedet
allerede har nådd bunnen.
Jeg vil bare hevde at når markedet er på vei nedover, noe det
fortsatt er, da bør man følge nøye med og
forberede seg på et kjøp i framtiden.
Nordea: Når russiske aktiva har gått
ned med 60 % sammenlignet med i fjor
sommer, gir det lite grunn til å vente på
et enda lavere nivå, hvis man planlegger et
kjøp. Russiske aktiva har allerede vist en
relativt sett god utvikling i økende grad
hjulpet av stabilisering av oljeprisen.
Sparebank1 Nord-Norge: Det å sitte og
vente er ingen bra løsning. Når toget er
gått, er det for sent og ikke minst kostbart
å være med. Det forventes bedring i økonomien i slutten av 2010, og devaluerin
gen av rubelen har allerede stoppet. Rus
sland har store naturressurser og er godt
rustet for framtiden.
East Capital: Vi tror man skal slutte å
vente og heller begynne å innta posisjoner nå. Markedet vi nå observerer er helt
annerledes enn for kun få måneder siden.
Optimismen og interessen er i stor grad
tilbake. Vi registrerer at investorer som
var veldig tidlig med å gå inn i Russland
etter siste krise, igjen er ivrige investorer.
Bunnen er lagt bak oss, men det kan og
vil komme negative markedskorreksjoner
fremover. Strategien blir da å gå inn med
30-50 % nå og spre gjenværende beløp en
til to ganger over de neste 12 månedene.

■

Annonse

EKSPORT TIL RUSSLAND / CIS
Behov av GOST R Sertifikat,
Russisk Hygiene sertifikat eller RTN godkjenninger?
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
SGS Norge AS
Eidsvågveien 150
NO-5105 Eidsvåg
Telefon: 971 82 868
e-mail: sca.gost@sgs.com
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Sammen om utforming av framtiden
Utviklingen i Nordområdene i årene fremover vil være helt avhengig av velfungerende
logistikkløsninger, og det om bare noen få år. Nå har både forskerne og næringslivsaktørene i
Norge og i Russland mulighet til å påvirke hvordan disse løsningene vil se ut.
I fjor høst ble etableringen av et kunnskapssenter for logistikk i Nordområdene
annonsert. Senterets målsetning er å jakte
på effektive og gjennomførbare løsninger
for transport i Nord. Initiativet til etableringen av senteret ble tatt av Tschudi
Shipping Company AS som lenge har
hatt stort fokus og interesse for transport og logistikk i Nordområdene, og
særlig logistikkløsninger mellom Norge
og Russland. Tschudi Shipping ønsker
nå at flere aktører både fra forskning og
næringsliv kommer inn i prosjektet for å
utforme framtiden til nytte for alle.

Riktig tidspunkt

Tschudi Shipping Company AS har skutt
inn seks millioner kroner til den faglige
oppbyggingen av senteret. Det norske
utenriksdepartementet deltar med et like
stort beløp.
Tidspunktet var ikke tilfeldig. I fjor feiret
Tschudi Shipping Company sitt 125-års
jubileum. I den anledning bestemte de
seg for å gi et professorat til Norges Re
deriforbund og Oslo Maritime Networks
initiativ: ” The global maritime knowledge
hub”. Dette prosjektet er rettet mot å bygge
opp maritime forskningsmiljøer basert
på den komplette næringsklyngen som
de maritime næringene representerer i
Norge. Men nettverket hadde ikke noen
spesielle tanker om Nordområdene. Det
hadde derimot Felix H. Tschudi, styreleder og eier av Tschudi Shipping Company
AS og medlem av NRHKs råd.
– I Nordområdene spiller transporten
virkelig en nøkkelrolle i forhold til å få
vanskelig tilgjengelige ressurser ut til markedet. Vi snakker altså om ruter fra vest
til øst, lengre inn mot Sibir, eller fra øst til
vest. På sikt kan det også bli aktuelt å korte
ned veien fra Atlanterhavet til Stillehavet,
det vil si, virkeliggjøringen av den gamle
drømmen om Nord-øst passasjen, Nordvest passasjen eller til og med den transpolare ruten.
Og det er nå at man må forsøke å gjøre
noe med drømmene. Ellers blir det for
sent.

INVITERER TIL SAMARBEID: Felix Tschudi som står bak etableringen av Logistikksenteret i
Kirkenes, håper at flere norske og russiske aktører kommer til å delta i prosjektet.

– Det er ikke mye som fysisk skjer i
Nordområdene ennå, og vi vet ikke om det
skjer først om tre år eller fem år. Da tenker
jeg ikke bare på Sjtokman, men også på
utviklingen på Jamal, Karjaga-feltet og så
videre. Men når det først skjer, blir det for
sent å begynne å utvikle løsninger. Da må
vi ha både løsninger og mennesker klare,
slår Tschudi fast.
– Innebærer dette at det om tre-fem år
vil foreligge anvendbare løsninger på disse
problemstillingene?
– Det kan godt hende før, sier han.
– Det avhenger av hvor vanskelige disse

oppgavene er. Men tre-fem år er ganske
realistisk.

Konsolidering av kunnskap

Senteret som fikk navnet The Centre for
High North Logistics er registrert som en
stiftelse i Kirkenes og styres av senterleder
Kristin Omholt-Jensen, basert i Oslo i
et nært administrativt samarbeid med
Nordområdesenteret for Næringslivet ved
Høyskolen i Bodø og BI.
Men hvorfor trenger vi enda et senter,
som også driver med Nordområdene? Vil
ikke dette føre til enda større spredning av
ressursene?
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–Nei, sier Felix Tschudi bestemt. – Tvert
imot, vi føler at kunnskapen er veldig pulverisert i øyeblikket og vi prøver å være en
aktør som konsoliderer. Det er så mange
miljøer i Norge og i verden som forsker på
det samme. Nordområdesenteret er valgt
på grunn av deres nære kontakter med
russiske utdanningsinstitusjoner. Både
i Norge og i Russland finnes det enormt
med kunnskap, men ofte er den fragmentert. Vi må prøve å samle den.
Tiltaket vil heller ikke føre til at det blir
flere stillinger, mer byråkrati og enda flere
kontorer. Senteret skal ta i bruk eksisterende forskningskrefter, og vil snarere
fungere som et virtuelt nettverk.
– Tanken vår er å bygge et tverrfaglig
nettverksmiljø og vi ser etter mennesker
og organisasjoner som kan bidra med
kunnskap på spesielle områder. Dette
miljøet kan da i fellesskap skape anvendbar kunnskap i grensesnittet mellom ulike
fag, forteller Tschudi.

Må kunne brukes

Arbeidet skal realiseres gjennom et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i
ulike land, men også i tett samarbeid med
næringslivet som kan fortelle forskerne
hva de skal se nærmere på.
– Vi setter som mål at det ikke skal være
forskning for forskningens skyld, sier
Tschudi. – Her har man et mål – å skape
noe som kan brukes, å skape anvendbare
og gjennomførbare løsninger.
Samtidig advarer Felix Tschudi mot
altfor kortsiktig tenkning.
– Det kan bli veldig kortsiktig hvis
forskningen retter seg mot særskilte,
enkle problemstillinger. Dette området
har såpass mange ubesvarte spørsmål at
man også må ha grunnforskning som går
bredere. Det må være en kombinasjon
som tar vare på helheten. Men det er klart
at vi er fokusert på at løsningene må være
anvendbare.

Inviterer flere

Senteret ønsker seg flere sponsorer og
prosjektdeltagere, først og fremst utdann
ings- og forskningsinstitusjoner, men
også klassifiseringsselskaper, olje og gass,
skipsverft, finansinstitusjoner, forsikr
ingsselskaper og juridiske firmaer. Det
Norske Veritas har allerede meldt inn sin
interesse for å bidra til prosjektet med sin
kompetanse, noe Tschudi synes er spen-



nende. Og for et par måneder siden offen
tliggjorde StatoilHydro sitt bidrag på en
million kroner øremerket professorater
ved tre russiske universiteter i NordvestRussland – Det baltiske universitetet i St.
Petersburg, Det tekniske universitetet i
Murmansk og i Arkhangelsk.
Deltagelse i prosjektet kan med andre
ord skje gjennom ulike modeller, hvor
noen bidrar med penger, andre med
arbeidsinnsats og kunnskap. Uansett bidragsform, får alle som deltar, mye ”valuta
for innsatsen”, lover Tschudi.
– I dette konseptet bidrar man til fellesforskning på mange områder for senere
å kunne plukke det man ønsker til egne
prosjekter. Men sponsorene får også mulighet til å være med å styre prosjektene
det forskes på. Det er bare på denne måten
at det egentlig fungerer. Det er først når
du har partnere som har egen interesse
av å utrede og utvikle spesielle løsninger,
at du får frem innsatsen som kreves for å
komme fram til resultatet.

Russland står sentralt

Etter Tschudis mening er det helt avgjørende at senteret får russiske samarbeidspartnere, både fra vitenskapsmiljøet og
næringslivet.
– I og med at over halvparten av
Nordområdene er russisk, legger vi stor
vekt på å få inn russiske partnere og
interessenter. Ellers blir det ensporet.
Vi er i dialog med flere universiteter og
forskningsinstitusjoner i Russland, men
vi ønsker selvfølgelig å få med næringslivsaktører. Derfor har vi tatt kontakt med
noen store selskaper i Russland og fått positive meldinger om interesse. Med andre
ord er prosessen i gang.
Tschudi understreker at selv om initiativet er tatt i Norge, skal det ikke være et
norsk senter.
–Vi ønsker å lage et internasjonalt senter
med deltagere fra flere land som har inte
resse for Nordområdene. Og Russland
står selvfølgelig helt sentralt.

Spennende grense

I hans kontor med havutsikt henger
vakre antikke kart med vignettert påskrift
Russiae vulgo Moscovia dictae og Terre
artiche. Russland og de polare havområdene, the High North, er hva både selskapet og selskapets eier er mest opptatt av.

Ett av hans store forbilder
er Jonas Lied, norsk konsul
og forretningsmann som la
grunnlaget for to store Sibir-rederier i Russland tidlig på 1900-tallet. Nå
står Tschudi Shipping Company overfor
samme utfordringer som den norske
konsulen i sin tid, nemlig å finne effek
tive logistikkløsninger mellom Øst og
Vest i nord.
Selv hadde Felix Tschudi interesse for og
jobbet med Russland lenge før han trådte
inn i familiebedriften. Fra byttehandel med
det nye Russland og et bakeri i Murmansk
og til etablering av Kirkenes Transit i 1997,
har han vært sikker på en ting:
– Norge har bare en spennende grense,
og den er med Russland, smiler han.

Bør tenke pragmatisk

Når det gjelder senterets lokalisering
i Kirkenes, er dette ifølge Tschudi både
naturlig og symbolsk. Kirkenes anses som
et potensielt viktig logistikksenter med
all infrastruktur som skal til for å betjene
de behovene som kan komme i framtiden. Nærhet til den russiske grensen
spiller også en stor rolle. Samtidig mener
Tschudi at den påståtte konkurransen
mellom Murmansk og Kirkenes havn i
forhold til Sjtokman, egentlig ikke bør
være et problem.
– Vi tror at når aktiviteten i Nordområ
dene kommer i gang, vil den ha såpass
stort omfang at Murmansk som etter vår
mening vil være den naturlig største basen,
vil ha behov for ytterligere kapasitet, sier
han. – Da vil oppgavene kunne fordeles
mellom Murmansk og Kirkenes. Man
snakker ofte om tvillingbyer, men hva
om man etablerer tvillinghavner, som, for
eksempel Murmansk og Kirkenes havn,
gjennom krysseierskap, eller på andre
måter? spør han.
Han oppfordrer de norske og russiske
parter til å legge til side den gamle tanken
om hvem som får mest ut av de planlagte
aktiviteter.
– Oppgavene vi står overfor i
Polarområdene med alle sine tekniske
utfordringer er så store at vi må søke beste
løsninger i fellesskap, både når det gjelder
Sjtokman og andre prosjekter. Man bør
rett og slett være pragmatisk. ■

Ministermøte på Jæren

Mange medlemmer i NRHK har samarbeidet aktivt
om et felles prosjekt i Kaliningrad.
Nå begynner resultatene å komme.
Etter mange positive omstendigheter har bitene begynt å falle
på plass i et stort norsk-russisk prosjekt med formål å revitalisere landbruket i Kaliningrad. Det hele startet forsiktig etter
at NRHK arrangerte et seminar på våren 2007 da flere parter
møttes og fattet interesse for å lære av hverandres kunnskap
innen landbruk i denne delen av Russland. Frem til nå har et
titalls av kammerets medlemsbedrifter vært involvert i prosjektet i ulike sammenhenger.

På jakt etter kunnskap

Prosjektet startet med at det russiske selskapet Avtotor, som
er stor i produksjon av biler for det russiske markedet av typen
BMW, Hummer, KIA og Chevrolet hadde kjøpt opp over en
million mål med dyrkbar mark i regionen. Mye av den lokale

kunnskapen ved å drive landbruk forsvant etter oppløsningen
av storparten av kollektivbrukene på 90-tallet, og Avtotor søkte
derfor etter kunnskap og ekspertise i Europa. Ettersom SuPortNet
hadde drevet med mange prosjekter i Kaliningrad helt siden
2002, ble selskapet tidlig forespurt om de kunne bidra.

Prosjektet Agro 100

Planleggingen startet høsten 2007, og inntil nå har et 30-40 talls
norske bønder besøkt Kaliningrad for å vurdere aktiviteter innen landbrukssektor i området. Jorden er av den aller frodigste
og er på nivå med Danmark og Sør-Sverige. Fra gammelt av var
denne byen en av verdens kornbørser på lik linje med Chicago,
noe som sier litt om hvilke muligheter som ligger i landområdet.
”Prosjektet Agro 100” som ble startet opp, har som mål å få
med 100 norske bønder, som hver har i gjennomsnitt 10.000 mål
dyrkbar mark under produksjon. Det ble stiftet et norsk holdingsselskap SuPortNet Agro AS, hvor deltagende parter går inn med
aksjekapital. Selskapet eier igjen 100 % av et russisk datterselskap
Agronet som skal stå for den aktive driften i Kaliningrad (les mer
på www.agronet.eu).

Gode utsikter

UTVEKSLING AV ERFARINGER: Landbruksminister i
Kaliningrad fylke Andrej V.Romanov (tv) på besøk hos
Jone Wiik

Til nå har fem landbruksbedrifter fått støtte gjennom NOPEF
til å gjøre forstudier i Kaliningrad, noe som forhåpentligvis vil
føre til at en rekke andre bedrifter søker seg til området. Det er
inngått en avtale om opplæringssamarbeid med Kaliningrad
State Technical University, hvor studenter skal tilbys praksispla
sser hos norske bønder, før de eventuelt får sin faste arbeidsplass
på de ”norske bondegårdene” i Kaliningrad. I tillegg arbeides
det tett med representanter for lokale landbruksskoler og land
bruksmiljøet i Kaliningrad med en tilsvarende avtale.
SuPortNet Agro har fått meget god hjelp fra lokale myndigheter. Landbruks- og fiskeriminister i Kaliningrad fylke Andrej
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Lokale bønder har allerede gjort seg kjent med
planene til SuPortNet Agro og mange stiller seg
åpne for et nærmere samarbeid. Et godt eksempel
på at det tilsynelatende umulige er mulig, er det norske
selskapet RBPI AS, som har kommet svært godt i gang med oppdrett av gris i stor skala i Kaliningrad. Det skjedde ifølge Romanov
fordi grunder Knut Langeteig var på rett plass til rett tid.

JÆREN-BESØK: Den norsk-russiske delegasjonen på besøk
hos sauebonden Bjørn Høyland.

V. Romanov takket ja til en invitasjon fra SuPortNet Agro om
å besøke Jæren for å studere hvordan norsk landbruk drives og
var tydelig begeistret over møtene med ulike leverandører som
kunne være med på å bygge opp infrastrukturen i Kaliningrad.
Han har nemlig som målsetning at fylket skal bli en eksportør av
matvarer, fremfor å importere.
Ifølge Romanov bruker lokalbefolkningen nærmere 50-60 %
av lønnen på mat, mot noe i underkant av 15 % i Norge. Med
alle ressurser som ligger i den dyrkbare jorden, ser han frem til å
få satt fortgang i produksjonen og setter sin lit til at blant annet
norske bønder kan gi inspirasjon til russiske bønder og befolkningen for øvrig.

Ellers var Romanov svært imponert over det han fikk se under
sitt besøk til Jæren, med melkeroboter, gartnerier, foredlingsbedrifter, utstyrsleverandører og ikke minst fiskeoppdrett. Han var
fascinert over å møte representanter fra Norsk Sau og Geit, som
fortalte om prosjekter de hadde i Romania – en suksess som han
nå håper kan gjentas med samme iver i Kaliningrad.

Inviterer til samarbeid

Romanov ser at det er mye å lære av nordmenn, samtidig som
han også har tro på at norske bønder kan lære mye av hans landsmenn, som ikke bare har en høy teoretisk utdannelse, men også
erfaringer fra virkelig storgårdsdrift.
Før delegasjonen satte kursen tilbake til Kaliningrad, ble det
avtalt gjenvisitt med flere av de norske involverte parter, for å
fortsette utviklingen av felles planer. Nå håper alle på at det snart
blir satt flere ploger i jorda i Kaliningrad, og da skal det helst
være kvalitetsploger levert av NRHKs medlem Kverneland. ■
Artikkelen er skrevet av Hans-Olav Rekdal, medlem av NRHKs styre og
NRHKs representant i Kaliningrad. Bilderettigheter tilhører SuPortNet.

Investering i Russland?
NWR

Vi har 11 års erfaring i vurdering, etablering, drift og exit av
investeringsprosjekter i Russland, Øst- og Sentral-Europa.
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Innovasjon Norge har fond som saminvesterer
med norske bedrifter i Russland.
For mer informasjon:

www.innovasjonnorge.no/fond
Kontaktpersoner:
Oslo
Erik Welle-Watne, direktør, erwel@innovasjonnorge.no
Egil Andenes, seniorrådgiver, egand@innovasjonnorge.no
Johan Bjørkevoll, seniorrådgiver, jobjo@innovasjonnorge.no
Kirkenes
Amund Beitnes, seniorrådgiver, ambei@innovasjonnorge.no

Kina

Det ”søte” livet
Den ligger i Sosialistisk gate, er oppkalt etter Vladimir Lenins kone og tjener
gode penger på å selge de gode, gamle Sovjetsjokolademerkene. Oppskriften
til suksessen til Krupskaya-sjokoladefabrikk er å ta vare på tradisjoner og
samtidig tenke nytt.

Foran den gamle bygningen som ligger
et par kilometer fra Nevskij prospekt, St.
Petersburgs pulserende hovedgate, vaier
tre flagg i den sure vinden: et russisk, et
norsk og et flagg med St. Petersburgs
byvåpen. Lukten som pirrer i neseborene i
det man åpner inngangsdøren, reiser ikke
tvil om hva som produseres innenfor disse
veggene. Om lag 19 000 tonn sjokolade
sendes ifra Krupskaya-sjokoladefabrikken til butikker og distributører både i
Nordvest-Russland og utenfor regionen
hvert år. Til sammenligning var det norske
sjokolademarkedet på 46000 tonn i 2007.
Det russiske markedet er stort, men
har fortsatt vekstpotensial. Mens en
gjennomsnittsnordmann spiser cirka ti
kilo sjokolade hvert år, nøyer en russer
seg med om lag fem kilo. Men det spises
stadig mer sjokolade i Russland, og det
russiske sjokolademarkedet har økt
jevnt de siste årene med ca 6-8 % per år.
Verdensgiganter som Kraft Foods, Nestle,
Mars og flere andre har i flere år drevet
aktivt oppkjøp av eksisterende fabrikker
og etablert egen produksjon i Russland.
En stor del av markedet kontrolleres
derfor i dag av utenlandske aktører.

Krupskaya gifter seg

I 2006 kjøpte Orkla flaggskipet i sjokoladeindustrien i Nordvest-Russland,
Krupskaya-fabrikk i St. Petersburg. Dette
ble umiddelbart reflektert i avisoverskrifter som ”Krupskaya gifter seg med en
nordmann”.
Siden da har mye endret seg i måten den
tradisjonsrike bedriften som ble etablert i
1938, styres og jobber på. Det var mange
utfordringer, og en av de største var å få
endret den gamle salgsmodellen.
– Vi måtte lære vårt salgsfolk å gå ut
og møte kundene i stedet for bare å sitte
på kontoret og vente på ordrer, forteller
administrerende direktør Philip Wegh
som gikk over til Orkla i 2001 etter å ha
jobbet for Kraft Foods, Cadbury og ABB i

Russland. Takket være sine russiske besteforeldre og amerikanske opprinnelse, har
Wegh både en god forståelse av russisk
mentalitet og vestlig tilnærming til forretningsdriften.
I 2007 tok den nye fabrikkledelsen et
meget i det russiske markedet uvanlig
skritt, nemlig inngåelse av direkte avtaler
med de største matvarekjedene. Flere av
konkurenter til Krupskaya er ifølge Wegh
fortsatt avhengige av egne distributører.
Kun 15 % av forbruksmarkedet i Russland
kontrolleres i dag av matvarekjedene til
forskjell fra Norge hvor markedet stort
sett domineres av fire aktører.
Etter at Krupskaya begynte å jobbe med
kjedene direkte, har inntektskurven imi
dlertid gått raskt oppover. Derfor er Wegh
sikker på at utviklingen går den rette
veien. Fabrikken har fortsatt avtaler med
flere distributører, men fokuserer i større
grad på matvarekjedene. Samarbeidet
med disse gjør også at fabrikkens produkter blir kjent i regioner langt utenfor
Nordvest-Russland – uten at det fører
store salgs- eller lagerkostnader med seg
for selve fabrikken.
– Hvor matvarekjedene enn går
– Volgograd, Astrakhan osv – har de
Krupskaya med seg. Dette gjør oss attraktive også for lokale distributører som
gjerne vil ha de samme produktene som
markedslederne, forteller Wegh.

høyere enn hos de fleste konkurrenter,
med unntak av et par fabrikker i Moskva.
Men Wegh har løsningen.
– Vi har planer om å bygge en ny, mer
automatisert fabrikk, og da vil vi få større
produksjonskapasitet. Det ideelle vil være
å flytte nærmere ringveien, noe som er
mye bedre for logistikken. Men jeg vil
understreke at vi ikke ønsker å flytte ut
av byen. Krupskaya er et symbol på St.
Petersburg, og i St. Petersburg skal vi bli,
lover han.

Sovjetmerker populære

Transportbåndene kjører små brune
brikker til en pakkemaskin hvor de
raskt blir omtullet av et fargerikt papir
som avbilder en polarbjørn. Dette er
Misjka na Severe, ”Polarbjørn i Nord”,
som i mange år var et av de mest kjente
sjokolademerkene i Sovjetunionen. Etter
Sovjetunionens kollaps ble noen av sovj
etmerkene lisensiert av enkelte fabrikker,
slik som Krupskaya gjorde med Misjka.
Andre forblir i slags ”allemannseie”, og i
dag produserer bare Krupskaya alene mer
enn 130 typer sjokolade, hvorav noen er
generiske (det vil si, i ”felleseie”), mens
andre er eid av Krupskaya.

Leter etter et nytt sted

Det forhold at fabrikken ligger midt i St.
Petersburg sentrum har sine fordeler og
ulemper. Nærmere markedet kommer du
ikke, men denne posisjonen i en by med
stadig tettere trafikkork og gammeldags
infrastruktur, er et mareritt for varebiler.
Produksjonen har for lengt vokst ut av
den gamle treetasjes fabrikkbyggingen,
slik at mye arbeidskraft i dag går på å
flytte ting mellom etasjer. Også arbeid
koster penger. Lønnskostnadene her er

GAMMELT OG NYTT: Administrerende direktør
Philip Wegh viser fabrikkens sortiment som
omfatter flere enn 130 typer sjokolade.

Krupskaya-sjokoladefabrikk:
Etablert i 1938 og oppkalt etter Nadezjda Krupskaya, Vladimir Lenins kone. Kjøpt av Orkla i 2006. Produserer over 130 typer
sjokoladeprodukter, og er den regionale markedslederen i Nordvest-Russland på sjokolade i løsvekt, sjokoladeplater og sjokolade i
esker. I 2008 produserte og solgte selskapet 19 812 tonn sjokolade. Fabrikken har 900 ansatte.

bak. Krupskaya fant en tilsynelatende
paradoksal løsning ved å begynne å selge
løsvektsjokolade i egen emballasje.

POLARBJØRN: De gamle sovjetmerkene, herunder Misjka Na Severe, er
fortsatt populære.

Denne type produksjon er ”god butikk”.
Etter å ha spist seg mett på ulike Mars og
Snickers som overflommet markedet på
1990-tallet, har russere vendt tilbake til
smaken de kjenner igjen fra barndommen.
Kundeundersøkelser viser at forbrukere
oppfatter russiske matvarer som ”mer naturlige, mer helsenyttige, mindre dyre” og
som ”kvalitetsvarer”. Løsvektsjokolade er
også billigere, og utgjør i dag mer enn halvparten av det russiske sjokolademarkedet,
mens sjokoladeplatene kommer på andre
plass. Krupskaya dominerer det regionale
markedet i Nordvest-Russland med 57 %
av markedet for løsvekt, og 31 % av sjokoladeplater.

Utfordrende markedsføring

Problemet er at det finnes i overkant av
100 sjokoladefabrikker bare i Russland,
for ikke å snakke om Ukraina, som produserer sjokolade under Sovjetmerkene.
Ukraina er i en særklasse. Mens sjokoladefabrikkene i Russland må betale høy toll
på sukker som brukes i produksjonen, kan
deres ukrainske konkurrenter produsere
samme type produkter med både billigere
arbeidskraft og billigere sukkerpriser for
deretter å eksportere dem til Russland
avgiftsfritt.
At flere produserer samme merker,
skaper problemer for markedsføringen
for den enkelte fabrikk. Kundene leter
etter et spesifikt merke og er ikke så
nøye på hvilken produsent som står

– For å gjøre forbrukeren bevisst på
hvem som står bak produktet, produserer
vi de mest populære sjokolademerkene i
plastemballasje med egen logo, sier Wegh
og viser fram en gjennomsiktig plastpose.
– Dette viste seg å være en effektiv og
etterspurt løsning også for kjedene som
har begrenset lager- og hylleplass og
som bare kjøper inn de mest populære
merkene.
Beslutningen om innkjøp av ny emballeringsmaskin ble tatt i desember 2008,
mens finanskrisen herjet på det verste.
Orkla-ledelsen i Norge har tro på fabrikkens framtid, forteller Wegh.
– Det er litt for mye dramatikk i massemedia om hvor vanskelig ting er i
Russland. Men ledelsen i Oslo, særlig de
som har besøkt vår fabrikk, har sett at vi
har funnet den riktige måten å jobbe på,
og at det går bra med oss, trass i utfordringene, sier Wegh.

Kinesisk nyttår og Zenit

Klokka nærmer seg seks på ettermiddagen, og ansvarlig for eksterne relasjoner
Olga Agafonova er litt bekymret for at
en av avdelingene hun gjerne skulle vist
oss, er stengt. Dette ville aldri skjedd på
høsten. Årets siste fem måneder er nemlig
den mest hektiske perioden for fabrikken,
som da hyrer inn flere hundre vikarer. Da
produseres det tonnevis av ”sjokoladegavepakker” i ulike varianter, som selges
gjennom matvarekjedene.
Det at russere er trofaste mot den kinesiske kalenderen, og vet nøyaktig hvilket
dyr som symboliserer hvilket nyttår,
må også tas i betraktning. Året 2009 var
Oksens år, derfor ble flere av nyttårspakkene produsert av Krupskaya i fjor, dekorert med leketøy – snille kyr og okser i
ulike farger og fasonger.
På sidebordet på Weghs kontor står det
også sjokoladeesker og sjokoladeplater
med logoen til Zenit fotballag. Det er ikke

fordi Wegh heier på St. Petersburgs stolthet. En stor del av fabrikkens inntekter
kommer nemlig fra skreddersydd produksjon av ”sjokoladefirmagaver” for et
bredt spekter av kunder, fra storbedrifter
til kommuner. I dette tilfellet skal Zenitsjokoladen også selges via fotballagets om
lag femti butikker i byen, noe som gir god
profilering for Krupskaya.
– Vi kaller denne type ordrer for ”vårt
lønnsomme mareritt”, særlig når de
kommer før årsskiftet, smiler Wegh. – Da
er vi i full fart både med rutinemessig produksjon, med standardnyttårsgaver og så
disse ordrene som vi selvfølgelig er veldig
glade for. Nylig har vi fått en ordre på 80
tonn fra et stort oljeselskap som bestilte
slike gaver for alle sine ansatte, forteller
han.

Fornøyd investor

Til forskjell fra mange andre utlendinger
i Russland klager Wegh verken på byråkratiet eller korrupsjon, selv om han også
har hatt sine tunge stunder. En dag i fjor
var fabrikken på nippet til å bli stengt på
grunn av en overivrig inspektør som plutselig har oppdaget noen brudd på branninstrukser pålagt i 2001 – altså seks år før
Orkla kjøpte fabrikken. Kun innblanding
fra bydelsmyndigheter gjorde at produksjonen med 1000 ansatte kunne fortsette
sin vanlige drift.
Wegh tar det hele med stoisk ro og et
bredt smil, og mener ellers at så lenge
utenlandske næringslivsaktører viser lo
kale myndigheter at de er seriøse, lang
siktige og pålitelige, så går det bra.
Krupskaya har et meget godt omdømme
og gode kontakter med byens adminis
trasjon. Dette er nøkkelen til stabil drift,
sier han.
– Det hjelper selvfølgelig at vi er en av
de største arbeidsgiverne i byen. Men vi er
også klare til å støtte byens administrasjon
om de skulle trenge det, sier Wegh. – Vi
støtter dem, og vi vet at de støtter oss. Vi
pleier å si til guvernørens kontor at hvis de
trenger referanser fra en fornøyd investor
i Russland, så er de velkommen til å ringe
oss. ■
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Tungvint og tidkrevende
Mens Norge og Russland diskuterer et forenklet
visumregime, blir reglene for arbeidstillatelser
i Russland stadig vanskeligere, også for nordmenn.

VANSKELIG: Regler om kvotert arbeidsinnvandring som trådte i kraft i Russland for et par år siden, gjør det vanskelig for norske selskaper å
ha norske og utenlandske ansatte i Russland på permanent basis.

Mens Norge forenkler reglene for arbeidsinnvandring fra nabolandet i øst,
opplever flere norske selskaper i Russland
at reglene for arbeidstillatelser for deres
norske og utenlandske ansatte stadig blir
mer komplisert og vanskelig å følge.

Kvotering

I 2007 ble det innført kvoter på arbeids
innvandring i Russland. Kvoten bestemmes av den russiske regjeringen for
hvert år og fordeles deretter regionalt i
Russland.
For 2009 ble kvoten for hele Russland
satt til 3,9 millioner arbeidere, herav 1,250
millioner fra land utenfor SUS, ”det fjerne
utlandet” som det heter på russisk. Norge
hører til denne gruppen.
Bedriften som ønsker å ansette uten-

landsk (herunder norsk) arbeidskraft må
sende inn en søknad til myndighetene om
tildeling av spesifisert antall stillinger fra
kvoten. En slik søknad må sendes mellom
1. januar og 1. mai og gjelder da for påfølgende år.
Problemet er at selv om du overholder
fristen, kan kvoten allerede være oppbrukt. Enkelte norske selskaper skal ha
fått beskjed ved flere anledninger om at
kvoten er oppbrukt og at de følgelig verken
får tillatelse til å ansette nye utenlandske
spesialister eller forlenge de nåværende
arbeidstillatelsene.

Vanskelig for bedrifter

Å søke om kvoten åtte måneder i forveien kan være vanskelig i seg selv for mange
bedrifter. Søknaden må nemlig foruten
antall stillinger oppgi nøyaktig blant annet

stillingsbenevnelse og nasjonalitet til den
framtidige arbeideren.
– Dette er en stor utfordring for en prosjektorganisasjon som henter ansatte fra
hele verden, sier Per Einar Evensen som
leder representasjonskontoret til Aker
Solutions i den russiske hovedstaden. – Vi
vet for eksempel at vi skal ha en leder på
et prosjekt, men vi vet ikke ett år i forveien
hvor denne personen kommer fra. Er det
England, Norge eller Finland?
Krav om en forhåndssøknad gjør det
med andre ord umulig for et nystartet
selskap i Russland å ansette utenlandsk
arbeidskraft uansett hvilken stilling det
gjelder – nettopp fordi søknaden må
sendes åtte måneder i forveien, forteller
Evensen i Aker Solutions AS.
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Et alternativ for noen bedrifter kan være
å ha ansatte som pendler mellom hjemstedet og Russland med et årsvisum, men det
holder kun hvis man ikke behøver å være
i Russland på permanent basis. Videre bør
man også være oppmerksom på ”karantenetiden”. Etter at man har oppholdt seg
i Russland i tre måneder, må man fysisk
reise ut av landet og oppholde seg utenfor
Russland i tre måneder før man kan reise
inn igjen. Dette fungerer derfor ikke for
alle. De som jobber permanent i Russland,
må ha en arbeidstillatelse.

Tidkrevende prosess

Når – eller hvis – man har fått tildelt den
omtalte kvoten, må man søke om en tillatelse til å ansette utlendinger. Tillatelsen
søkes av og gis til bedriften, ikke til personen som skal ansettes.
Det er først når bedriften har fått firmatillatelsen, kan det søkes om en arbeidstillatelse for den konkrete personen. Dette
kan gjøres av utlendingen selv eller av
arbeidsgiveren.
Her får mange nordmenn seg en ubehagelig overraskelse når de får krav om
å legge ved vitnemål og andre bevis på at
vedkommende er skikket til stillingen. En
ting er å klare å huske i hvilken skoeske på
loftet vitnemålet nå befinner seg, særlig når
det er utstedt for et eks antall år siden. Det
andre er å få originalen sendt til Russland
hvor den skal oversettes til russisk og bekreftes av notarius. Alternativt kan oversettelsen gjøres av en autorisert translatør
på bakgrunn av en notarialt bekreftet og
apostillert kopi av vitnemålet.
Regelen er at alle dokumenter som skal
framvises i Russland, men er utstedt i
Norge, med unntak av dokumenter utstedt
av russiske ambassader og konsulater i
Norge, må ledsages av autorisert russisk
oversettelse. Notarisert kopi av originaldokumentene utstedt i Norge må i tillegg
bli påført apostillen, et legaliseringsstempel som i Oslo fåes ved Fylkesmannens
kontor.
Saken slutter allikevel ikke med at man
får arbeidstillatelse. Da må det søkes om
et arbeidsenkeltvisum som vanligvis utstedes for tre måneder. Med dette visumet
reiser man inn til Russland og søker om
et arbeidsmultivisum. Som navnet tilsier,
i og med at det dreier seg om enkeltarbeidsvisum, har man i praksis ikke mulig-
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het til å reise ut av landet før multivisumet
er utstedt.
Hele saksbehandlingsrunden kan ta opp
til åtte måneder. I praksis betyr det at etter
at alle tillatelser er mottatt, må bedriften
umiddelbart starte en ny runde for å sikre
forlengelse av tillatelsene for neste år.

Obligatorisk legeattest

Det er ikke bare byråkratiet som nordmenn får oppleve på nært hold. For å få
den nevnte individuelle arbeidstillatelsen
i Russland må man også fremvise en
gyldig legeattest om at vedkommende er
HIV-negativ, ikke har alkohol- eller narkotikarelaterte problemer, og heller ikke
innehar smittsomme sykdommer etter en
nærmere bestemt liste.
For å få attesten må man møte opp
personlig – på et autorisert sykehus. Kun
et begrenset antall sykehus og klinikker
i hvert fylke er autorisert til å utstede
slike attester. Dette prøves nå i et russisk
rettsystem, men utfallet er foreløpig ikke
kjent.
Selv om du endelig har fått legeattesten,
kan du bli nødt til å se de hvite frakkene
igjen om ikke så lenge.
– Helsesertifikatet har nemlig en begrenset gyldighetsperiode, forteller en ansatt
ved et norsk firma i Russland. – Prosessen
for å få arbeidstillatelsen tar imidlertid så
lang tid, at helsesertifikatet kan utløpe. Da
må alt gjøres på nytt.

Negative konsekvenser

Hvis det oppstår forsinkelser, uansett
hvor skylden ligger, kan den aktuelle
utenlandske personen – som ofte er bedriftslederen – ikke være fysisk tilstede i
eget selskap. Dette kan få store følger for
selskapet etter russisk lov.
I et brev som ble sendt av Norwegian
Business Association (NBA) i Murmansk
til norsk UD i februar 2009 står det blant
annet: ”I de tilfellene en ny arbeidstillatelse
ikke er utstedt innen utløpet av gjeldende
tillatelse, mister den norske eier/leder
blant annet alle juridiske rettigheter til
ledelse og signatur i eget selskap inntil nye
tillatelser er på plass”.
I brevet har NBA blant annet tatt opp
ulike forhold knyttet til den tidkrevende
prosessen med tildeling av kvoter, lang

saksbehandling, behov for å
legge fram samme dokumentasjon om og om igjen, rigide regler, samt
andre spørsmål som opptar norske forretningsmenn i regionen.
Brevet er signert av styret i NBA-nettverket som består av representanter for DnB
NOR, Ølen Betong, StatoilHydro, Kimek,
Barel og Innovasjon Norge, og flere av
dem kjenner prosessen på kroppen.
Problemstillingen ble også tatt opp i møtet
i Den norsk-russiske økonomiske kommisjonen i Oslo i begynnelsen av mai og vil
bli fulgt opp av de to lands myndigheter.

Lær reglene, start tidlig

I en slik tidkrevende prosess velger
enkelte bedrifter å sette dette arbeidet ut
til eksterne rådgivningsfirmaer som tar
seg av papirarbeidet, kontrollerer at alt
er riktig utfylt, leverer søknadene til russiske utlendingsmyndigheter og følger
opp saken inntil tillatelsene er gitt. Denne
businessen har virkelig blomstret opp
etter at russiske bedrifter aktivt begynte å
ta i bruk utenlandsk arbeidskraft, først og
fremst fra tidligere sovjetrepublikker.
Som i alle bransjer, finnes det imidlertid
mange useriøse aktører på dette området.
Særlig i storbyer blir man stadig konfrontert med tilbud om ”rask løsning av
problemer knyttet til arbeidstillatelser”
som kommer fram i annonsene i aviser og
reklamearkene som deles ut til forbipasserende på gata eller limes på lysstolper.
De fleste norske selskaper i Russland vi
har snakket med, mener derfor at det er
viktig å ha et dedikert russisk personale
som kjenner reglene og som tar seg av
papirarbeidet fra A til Å.
Det er også fornuftig å starte så tidlig
som mulig, og ikke vente til siste liten
fordi noe alltid kan oppstå.
– Det skal normalt ikke være et problem
med å få arbeidstillatelser for nordmenn
i Russland, så lenge man setter seg inn i
regelverket og er ute i god tid med all
dokumentasjon, mener Per Einar Evensen
i Aker Solutions. – Utfordringen oppstår
når man endrer planene underveis. Et
godt råd er å forberede og oversette all
dokumentasjon for den enkelte, mens
bedriften får de nødvendige tillatelser til å
ansette utlendinger, anbefaler han. ■
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Kontakter og kontrakter i medlemsbedrifter
Nye navn

– Representasjonskontoret til Advokat
firmaet Selmer DA i Moskva har fått ny
leder, advokat Ståle Torgersbråten som
overtok etter den tidligere stasjonslederen Jevgenij Tregubenko som valgte å
søke nye muligheter utenfor selskapet,
etter fem år i Selmer, heter det i selskapets
pressemelding. ■
– Jotun i Russland får ny direktør i
sommer. Den avtroppende direktør
Øistein Hoem flytter hjem etter fire år i
St. Petersburg, og blir erstattet av Claes
Jansson som i dag jobber som Jotuns
landsjef i India. ■

SGS nummer tre på Forbes-listen

Stor kontrakt til Aker Solutions

I slutten av april 2009 ble Aker Solutions
tildelt en storkontrakt verdt 600 millioner
dollar på Sakhalin-1 i Russland. I arbeidet
med prosjektet vil selskapet hovedsakelig
bruke russisk personale og materialer,
heter det i selskapets pressemelding. ■

Tone Lise utvider distribusjon i
Russland

Tone Lise Akademiet har inngått en
avtale om distribusjon av egen produktlinje TL Design med det russiske selskapet
Plastek, en av Russlands ledende leverandører av utstyr og produkter til skjønnhetssalonger. ■

I en årlig rating utarbeidet av Forbes er sertifiseringsselskapet SGS kåret som
verdens tredje beste selskap innen næringslivsrelaterte tjenester (Business Ser
vices Category) i Global 2000-listen. NRHK gratulerer! ■

Statkraft inngår avtale med WWF

I begynnelsen av mai 2009 signerte
Statkraft en samarbeidsavtale med WWF
som har som formål å bidra til lavere klimautslipp.
Det er den første avtalen WWF-Norge
inngår med en produsent av fornybar
energi, heter det i Statkrafts pressemelding. ■

D&F Group ble Beerenberg

Oljeserviceselskapet D&F Group skiftet i
april 2009 navnet til Beerenberg. Det nye
navnet er hentet fra verdens nordligste
aktive vulkan, Beerenberg på Jan Mayen,
heter det i selskapets pressemelding.
Selskapet har hovedkontor ved Kokstad
i Bergen, samt avdelinger i Stavanger,
Haugesund, Houston, Kasakhstan og St.
Petersburg. ■
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Nytt fra NRHK
Utnevnelse av æresmedlemmer
I løpet av høsten 2008 ble det avholdt en
ekstraordinær generalforsamling i NorskRussisk Handelskammer som blant annet
utnevnte flere russiske og norske æresmedlemmer. Ifølge statuttene til NRHK
kan personer som i tillegg til å fremme
kammerets målsetting gjennom sitt virke
i det norsk-russiske handels- og industrisamarbeid har gjort seg fortjent til det, bli
valgt til æresmedlemmer.

I disse dagene reiser den første norske
bedriften til Russland for å møte potensielle russiske samarbeidspartnere innenfor
rammene for Matchmaking program for
norske og russiske bedrifter (MMP).
Prosjektet gjennomføres av NorskRussisk Handelskammer (NRHK) og
Nordområdesenteret for næringslivet ved
Handelshøgskolen i Bodø og er finansiert
av Det norske utenriksdepartementet,
Nordland fylkeskommune, Innovasjon
Norge Nordland, NRHK, og omfatter
også en mindre bedriftsandel (se Journal
2/2008).

På generalforsamlingen ble det vedtatt å
hedre enkeltpersoner som har nedlagt et
vesentlig arbeid og innsats for at de bilaterale næringsrelasjonene mellom Norge
og Sovjetunionen, og senere Norge og
Russland, har kunnet utvikle seg videre i
etterkrigstiden.

Flere norske bedrifter er allerede med
i programmet, og det pågår aktivt søk
etter matchende bedrifter på russisk side,
blant annet i Murmansk, St. Petersburg,
Leningrad fylke og Moskva. Det er regionale russiske handelskamre som står for
kartlegging av aktuelle bedrifter i hvert
fylke. NRHKs representant i Moskva står
for koordinering av aktiviteter i Russland
og kvalitetssikring av de russiske bedriftsprofilene.

Under NRHKs tradisjonelle julemøte
som ble avholdt i Telenors lokaler den 3.
desember 2008, ble tidligere direktør for
Nordhandel AS (Kirkenes), senere NRKkorrespondent og nåværende direktør
i Consult Inform Elnar Seljevold samt
Norges tidligere ambassadør i Russland og
nåværende Norges ambassadør i Irland,
Øyvind Nordsletten, utnevnt til æresmedlemmer i NRHK.
I overkant av 70 representanter for
NRHKs medlemsbedrifter, norsk næringsliv og myndigheter deltok i arrangementet. Møtet ble avsluttet med en tradisjonell
julemiddag. ■

MMP-prosjektet er i gang

De norske deltagende bedriftene er
NRHKs medlemmer og bedrifter lokalisert i Nordland fylke. Prosjektet er fremdeles i sitt første driftsår.
FIKK UTMERKELSE: Øyvind Nordsletten
(bildet øverst) og Elnar Seljevold (nederst)
ble utnevnt til NRHKs æresmedlemmer
på NRHKs tradisjonelle julemøte.

– Trass i finanskrisen er det godt å se at
små- og mellomstore bedrifter fortsatt er
aktive når det gjelder søk etter nye muligheter, sier prosjektleder Jørn Tverseth i
Norsk-Russisk Handelskammer. ■

Informasjonskontor for St. Petersburg by i Oslo
Den 5. november 2008 ble det avholdt et rundebordsmøte i Oslo i forbindelse med besøk av en delegasjon fra regjeringen i St. Petersburg. Flere
norske bedrifter som er aktive i Russlands nest største by, herunder Orkla,
Statoil Energy and Retail Russia og andre, presenterte sine prosjekter i
regionen. Også flere eksterne aktører (ikke-medlemmer) tok del i arrangementet.
Under besøket ble ”Informasjons- og næringslivssenteret for St.
Petersburg by” offisielt åpnet i lokalene til Norsk-Russisk Handelskammer
i Oslo. Senteret skal legge til rette for samarbeid mellom næringslivet i
St. Petersburg og i Norge, herunder gjennom formidling av kontakter og
forretningsforespørsler, spre informasjon om markedsmulighetene i St.
Petersburg, samt bidra til at norske selskaper etablerer seg i området. ■

TETT SAMARBEID: Flere norske storbedrifter og organisasjoner deltok i et rundebordsmøte med St. Petersburgdelegasjon den 5. november 2008.
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Kommisjonsmøte i Oslo
Den norsk-russiske kommisjonen for økonomisk samarbeid intensiverer arbeidet innen
flere sektorer og ønsker det gode samarbeidet mellom Norsk-Russisk Handelskammer og kamrene i Russland velkommen.
Utveksling av arbeidskraft over Norges
fellesgrense med Russland er et økende
behov. I regjeringens nordområdesatsing er det et mål å legge til rette for
forenklinger i grensekontrollen og ved
visumbehandlingen for russiske borgere.
Kommisjonen konkluderte med at spørsmålet om gjensidig forenkling av reglene
for opphold og arbeid krever ekstra oppmerksomhet.

Nye arbeidsgrupper

Kommisjonen har understreket behovet
for mer aktivt samarbeid innen utvalgte
sektorer, noe som resulterte i opprettelse
av nye arbeidsgrupper.

FOTO: KJELL BRATAAS/NHD

En arbeidsgruppe skal ta seg av spørsmål knyttet til skipsbygging og skal ha
sitt første møte i andre halvår i 2009.
Partene ble også enige om å etablere en
arbeidsgruppe om energispørsmål og
blant annet starte regelmessig utveksling
av informasjon om situasjonen i gassmarkedet mellom de to land, samt informere
hverandre om byggeprosjekter og privatiseringsplaner i energisektoren.
VIKTIG FORUM: Næringsminister Sylvia Brustad og Russlands første visestatsminister
Viktor Zubkov ledet det 12. møtet i den norsk-russiske regjeringskommisjonen i Oslo.

Det 12. møtet i Den norsk-russiske
kommisjonen for økonomisk, industrielt
og teknisk-vitenskapelig samarbeid fant
sted i Oslo den 13. og 14. mai. Den norske
delegasjonen ble ledet av nærings- og
handelsminister Sylvia Brustad. Første
visestatsminister Viktor Zubkov ledet den
russiske delegasjonen.
Kommisjonen er det viktigste bilaterale
forum for økonomisk samarbeid mellom
Norge og Russland. Her drøftes saker som
berører det økonomiske samarbeidet med
Russland, blant annet fiskeri, transport,
energi og kommunikasjon.

Økende samhandel

Samhandelen mellom Norge og Russ
land har økt jevnt i de siste syv-åtte årene
og endte for første gang opp på over 17
milliarder kroner i fjor. Til tross for en
viss nedgang i importen fra Russland de
tre første månedene i 2009, har sjømatek-

sporten økt, sier Nærings- og handelsdepartementet i en pressemelding.
Kommisjonsmøtet ble også brukt til å
drøfte de realøkonomiske følgene av finanskrisen, og viktigheten av ikke å møte
utfordringene med proteksjonistiske
tiltak.

Forenkling av visumforhold

Et nytt avtaleverk som forenkler passeringer over den norsk-russiske grensen
trådte i kraft i desember 2008.
– Avtalen om visumfasilitering står
sentralt i arbeidet for økt samhandel og
næringslivssamarbeid mellom Norge og
Russland. Dette vil bidra til forenkling
og lettelser i visumforhold, og være til
stor hjelp for næringslivet i nord, sier næringsminister Brustad i pressemeldingen
til Nærings- og handelsdepartementet.

Kommisjonen diskuterte også flere
henvendelser fra norske og russiske
transportselskaper og konkluderte med at
spørsmålene skal følges opp med aktuelle
myndighetsorganer i de to land.

Kammerets arbeid

Partene har med tilfredshet bemerket
at samarbeidet mellom Norsk-Russisk
Handelskammer og Den russiske føderasjonens kammer for handel og industri
sørger for et betydelig bidrag til utviklingen av norsk-russisk samhandel og økonomiske relasjoner.
Kamrenes arbeid med intensivering av
kontakter mellom SMBer i de to land og
gjennomføring av årlige næringslivskonferanser, ble beskrevet som meget nyttig
for næringslivet, og kommisjonslederne
lovte å gi nødvendig støtte til gjennomføring av tiltakene.
Protokollen finnes i sin helhet på NRHKs
hjemmeside.■
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Norsk-russisk næringslivsdelegasjon til Arkhangelsk

POTENSIAL: Statssekretær Elisabeth
Walaas fra UD oppfordret bedriftene i
de to land til å satse på FoU.

UT I REGIONENE: Om lag 40 norske næringslivsrepresentanter deltok i delegasjonen til
Arkhangelsk fylke i januar 2009. Her fra seminaret som ble arrangert den 21. januar.

20-22. januar 2009 arrangerte NorskRussisk Handelskammer en norsk-russisk
næringslivsdelegasjon til Arkhangelsk i
anledning utenriksminister Jonas Gahr
Støres planlagte besøk til fylket.
Den 21. januar deltok delegasjonen i et
seminar som ble tilrettelagt av NRHK i
samarbeid med Arkhangelsk fylkesadministrasjon og Sozvezdie leverandørnettverk. Om lag 40 norske og 60 russiske
representanter deltok i seminaret som ble

åpnet av statssekretær Elisabeth Walaas
og Sergej Moltsjanskij, viseguvernør i
Arkhangelsk fylke.
I sin tale sa statssekretæren at landene
foreløpig ikke har fått noen gjenopptagelse av “Pomorhandelen”. Hun sa at
mens Arkhangelsk for 100 år siden var
et kraftsentrum i norsk økonomi, er det
i dag få norske prosjekter i Arkhangelsk
som har vist seg bærekraftig over tid. Hun
føyde til at myndighetene har en rolle å

spille i å legge forholdene til rette for at
markedskreftene skal skyte fart mellom
Norge og Arkhangelsk. Hun minnet også
om at forskning og utdanning har vært
ryggraden i samarbeidet mellom Norge
og Arkhangelsk siden 1991, og oppfordret
bedrifter fra begge land til å utnytte dette.
Seminaret ble videre delt inn i flere seksjoner, herunder olje og gass, bedriftsrettet opplæring, transport og investeringer.
Det ble gitt presentasjoner av fylkets økonomiske potensial, samt utvalgte sektorer
og prosjekter. Blant norske bedrifter som
presenterte sine aktiviteter under seminaret var StatoilHydro, Innovasjon Norge,
Rambøll Storvik, Coates Elektromotor,
GC Rieber Skinn, Tschudi Shipping
Company og flere andre. ■

Rundebordsmøte i NHD
I forkant av kommisjonsmøtet mellom Norge og Russland
i Oslo i mai ble Norsk-Russisk Handelskammer forespurt av
Nærings- og handelsdepartementet om å bistå med tilrettelegging
av et rundebordsmøte mellom representanter for embetsverket
og norsk næringsliv. Invitasjonen ble sendt til alle medlemmer i
Kammeret, samt utvalgte ikke-medlemmer.
I overkant av 30 representanter for norske selskaper, blant annet
Acergy, Agri Design, Aker Solutions, DnB NOR, East Capital,
Econ, FMC Technologies, GIEK, Green Reefers, Lønnheim,
NHO, Nordområdesenteret, Privjet, Rambøll Storvik, Reinertsen, Schibsted, Selmer, SIVA, Telenor, Tone Lise Akademiet,
Tschudi Shipping Company, Wikborg Rein med flere deltok i
møtet.

Møtet fant sted 23. april og ble fra departementets side
ledet av ekspedisjonssjef Jan Farberg, som også er mangeårig
nestleder i den norske delegasjonen i kommisjonen. Nærings
livsdeltakergruppen ble ledet av styreleder i NRHK Thomas G.
Michelet.
Under møtet ble det formidlet informasjoner fra Nærings- og
handelsdepartementet og Utenriksdepartementet om pågående
forhandlinger med russisk side som er av interesse for norsk
næringsliv. Næringslivet ved Kammerets medlemmer formidlet
erfaringer og perspektiver fra sine engasjementer i Russland, og
tok også opp saker og problemstillinger overfor norske handelsmyndigheter som senere ble fulgt opp under kommisjonsdrøftingene med den russiske part. ■
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Nye medlemmer
I løpet av årets fem første måneder har NRHK fått følgende nye medlemmer:

Aker Solutions

Linabond RUS

Aker Solutions er tungt involvert i flere store prosjekter i
Russland, herunder på Sakhalin. Selskapet har hovedkontoret
i Oslo og representasjonskontoret i Moskva.

Adresse: Pavilion Rossi 2, 39E Nevsky pr., St Petersburg 191023
Russland
Telefon: 7 812 310 65 44
Hjemmeside: www.linabond.ru

Aker Solutions er et av de ledende internasjonale konsernene
med forretningsområdene olje og gass, raffinering og kjemikalier, gruvedrift og metaller, samt kraftforsyning.

Postadresse: Postboks 169, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Snarøyveien 36, Fornebu
Telefon: (47) 67 51 30 00
Hjemmeside: www.akersolutions.com

Coulant AS

Coulant AS er et investeringsselskap som blant annet driver
med import og eksport, rådgivning, eie og drift av fast
eiendom, investeringer i aksjer og andre verdipapirer og lignende.
Adresse: Utsynet 42, 1512 Moss
Telefon: (47) 90 64 32 39

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er en
finansieringsordning for forskning og utvikling i fiskeri- og
havbruksnæringen.
Fondets primære oppgave er å identifisere forskningsoppgaver som næringen har interesse av å få løst og vurdere hvordan
dette best kan gjøres.
Postadresse: Postboks 429 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 32, Oslo
Telefon: (47) 23 89 64 08
Hjemmeside: www.fhf.no

Fridtjov Johansen

Sivilingeniør Fridtjov Johansen (enkeltmannsforetak) er
oppfinner og gründer av Ultimat fabrikken som produserer
miljøvennlig lagerisolasjon av tekstilavfall.
Postadresse: Høybråtenveien 11a, 1055 Oslo
Telefon: (47) 22 32 86 85

Linabond Rus er en del av Linabond Eurasia Gruppen, den
største distributøren av Linabond Co-Lining™ systemer for
beskyttelse mot korrosjon i kommunale avløpsnett.

Pepeliaev, Goltsblat & Partners

Pepeliaev, Goltsblat & Partners er Russlands største advokatfirma med flere enn 150 advokater som jobber ved kontorer
i Moskva og St. Petersburg. Forretningsområdene omfatter
skatterådgivning, corporate, eiendom, handel, arbeidsrett og
toll.
Adresse: Shpalernaya st. 54, St. Petersburg 191015, Russland
Telefon: 7 812 333 07 17
Hjemmeside: www.pgplaw.ru

Oslo Teknopol IKS

Oslo Teknopol er et interkommunalt selskap som eies av Oslo
kommune og Akershus fylkeskommune.
Selskapet arbeider med regional næringsutvikling og profile
ring av Osloregionen som en internasjonal nærings- og
kunnskapsregion, med størst fokus på slike næringsklynger
som maritim, energi og miljø, IKT, life science og kultur.
Postadresse: Postboks 527 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 32, 0157 Oslo
Telefon: (47) 22 00 29 90
Hjemmeside: www.oslo.teknopol.no

Sigurd Coates / Coates Elektromotor

Coates Elektromotor AS er et reparasjons- og vedlikeholdsverksted for elektromotorer, generatorer og transformatorer
med verksteder i Moss, Drammen, Trondheim, Molde og
Kristiansand.
Postadresse: Postboks 460, 1502 Moss
Besøksadresse: Solgaard Skog 7, Moss
Telefon: (47) 69 24 40 00
Hjemmeside: www.coates.no ■

Ikke medlem? Søk om medlemskap i dag på www.nrcc.no

