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Økt SMB-samarbeid
NorskRussisk Handelskammer (NRHK) fyller fem år 20. 

oktober. Siden oppstarten i 2003 er antallet medlemmer økt 
fra tjue til nærmere 130. Medlemmene står for hoveddelen 
av både eksport til og import fra Russland og utgjør en blan
ding av russiske og norske bedrifter, små og store, fra nord, 
vest og sørøst i Norge samt på russisk side i hovedsak fra 
Moskva og St. Petersburg. Nettverksarenaer er etablert i både 
Oslo, Moskva og i St. Petersburg. Forretningsdelegasjoner 
til det regionale Russland gjennomføres, og seminarer og 
fagkurs om det russiske markedet tilrettelegges både i Oslo 
og regionalt i Norge. 

NRHK har derved etablert arenaer hvor norske og russiske 
bedrifter kan motta informasjoner om respektive markeder 
og etablere nye forretningskontakter, selv om det for tiden er 
få russiske næringslivsaktører etablert i Norge. NRHK ar
beider imidlertid for at dette skal kunne endres.

I løpet av sommeren er foreningen satt bedre i stand til 
å understøtte medlemmene og deres interesser om et 
aktivt og produktivt samvirke med russisk industri, ved at 
StatoilHydro er kommet inn som hovedsponsor. Vi retter en 
takk til vår store medlemsbedrift og oppfordrer andre be
drifter til å slutte seg til som sektorsponsorer. Kammeret 
er som kjent en nonprofitt forening, og bidragene fra våre 
hoved og sektorsponsorer fører til at aktiviteten kan være 
høy og ikke minst til at medlemsavgiftene kan hol des på et 
nivå som gir mange SMBer muligheten til å delta.

Har så norske SMBer noe i Russland å gjøre? Er ikke 
Russland et for komplisert marked, innvender mange. Rus
sland er et krevende marked, men for den som tenker lang
siktig, er det fortsatt store muligheter i de russiske nærmar
kedsområdene. Russland utvikler for øvrig en industripolicy 
for små og mellomstore bedrifter, og ulike ordninger iverk
settes for å understøtte utviklingen av SMBsektoren. 

Mange SMBer i nordlige deler av Norge har vist at de evner 
å operere i det russiske markedet, og vi registrerer også at 
mange flere bedrifter påbegynner en markedstilnærming 
mot andre geografiske områder i Russland utover det nære 
grenseområdet. Både SIVA og Innovasjon Norge er for øvrig 
aktivt til stede i Murmansk med så vel en Technopark som 
et innovasjonssenter og kan understøtte norske SMBer i det 
markedsområdet. Den erfaring norske SMBer igjennom år 
har bygget opp i Murmansk regionen, kan og bør derfor sel
skapene også anvende mot andre områder i det regionale 
Russland hvor avkastningen på investert kapital er større 
enn i storbyene Moskva og St.Petersburg.

Et matchmaking program for norske små og mellom
store bedrifter, uavhengig av bransjer, er lansert av Nord
områdesenteret i Bodø og NRHK. Programmet skal bidra 
til at den kulturelle terskelen som eksisterer mellom våre to 
land ikke virker uoverkommelig, og at SMBer mer aktivt 
kommer inn mot geografiske områder som Murmansk, 
Arkhangelsk, Karelen, Komi, Kaliningrad, St. Petersburg 
by og Leningrad fylke, samt Moskvaregionen.

De siste ukers hendelser i finansnæringen har for øvrig på 
nytt bekreftet at internasjonal økonomi er tett vevet sammen 
og at russisk børs og finansnæring er en del av den globa
liserte økonomien. Vi mener derfor at jo bredere nærings
livskontakter som utvikles mellom våre bedrifter, jo raskere 
vil identifisering av nye forretningsmuligheter konkretise
res, handelsforbindelser styrkes og samhandelen øke. Fordi, 
dersom vi sammenlikner norsk handel med Russland med 
våre nordiske naboers samhandel med den store naboen i 
Øst, viser tallene store forskjeller. I 2007 var for eksempel 
Norges samhandel med Russland på 17 mrd NOK, mens 
Sveriges samhandel på om lag 44 mrd NOK. Vi har med 
andre ord mye å ta igjen.

Jarle Forbord, 
daglig leder i NorskRussisk Handelskammer

Bidragsytere til Reservefondet i Norsk-Russisk Handelskammer:

Sektorsponsorer av Norsk-Russisk Handelskammer:

Hovedsponsor av Norsk-Russisk Handelskammer:

Møter i Moskva

I løpet av møtet drøftet partene spørs
mål om status og perspektiver for norsk
russisk samhandel og investeringsaktivi
tet. Partene fastslo at det nåværende 
nivået ikke gjenspeiler landenes gjensidi
ge økonomiske og investeringsmessige 
potensial, og at økt innsats er påkrevd.

– Siden etableringen av kammeret i ok
tober 2003, har NRHK utviklet og styrket 
samarbeidet med de russiske handels
kamrene, både på føderalt og regionalt 
nivå,  forteller daglig leder i NRHK Jarle 
Forbord. – Samarbeidet omfatter praktisk 
bistand til enkeltbedrifter som er med

lemmer i NRHK og utvikling av samar
beidet handelskamrene imellom. Ansatte 
i de russiske handelskamrene deltar i et 
hospiteringsprogram organisert av NRHK 
i Norge hvor de får økt kunnskap om både 
Norge og norsk industri samtidig som 
de selv markedsfører eget fylkes industri 
overfor norske bedrifter. 

NRHK samarbeider dessuten med de 
russiske handelskamrene om tilretteleg
ging av seminarer, kurser og ved gjen
nomføring av delegasjonsreiser til det rus
siske markedet. Med sine 171 kontorer i 
alle Russlands administrative områder, vil 

kamrene alltid kunne være til særlig nytte 
for våre medlemmer, ifølge Forbord. 

Partene ble også enige om å arrangere 
to konferanser i respektive land i løpet av 
2009, delta i utstillinger i begge land samt 
øke informasjonsutvekslingen mellom 
kamrene. Det siste samarbeidsprosjektet 
mellom handelskamrene er introduksjon 
av et Match Making Program (MMP) 
for norske små og mellomstore norske 
bedrifter som ønsker å gå inn i det rus

Primo september hadde ledelsen i Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) 
samtaler med President Primakov i den russiske føderasjonens handelskammer 
i Moskva (RFCCI). Kammerets delegasjon ble ledet av styreformann Thomas G. 
Michelet. Flere rådsmedlemmer deltok også i møtet.

Den russiske føderasjonens kammer 
for handel og industri (RF CCI)

Den russiske føderasjonens han-
delskammer (RF CCI) har mer enn 
36 000 medlemmer i hele Russland 
og fungerer som  en paraplyorganisa-
sjon for 171 regionale handelskamre. 
Kammerets struktur omfatter flere 
voldgiftsdomstoler, Kommisjonen for 
kvalitetskontroll (Soyuzekspertiza), 
ett av Russlands største utstillings-
sentre (Expocentre), patentbyrå 
(Soyuzpatent) og flere andre velre-
nommerte institusjoner. RF CCI har 
flere komiteer som gir innspill til regje-
ringen under lovgivningsarbeid. 

Kammeret har 16 representasjons-
kontorer i utlandet. RF CCI signerte en 
samarbeidsavtale med Norsk-Russisk 
Handelskammer ved oppstart av 
driften i NRHK.  

LANDETS STØRSTE KAMMER: Den norske delegasjonen ble mottatt av president Jevgenij Primakov (i 

midten), Russlands tidligere statsminister, som i dag leder den russiske føderasjonens kammer for handel og 

industri. 
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siske markedet, men som føler 
at terskelen er vel høy. 

Primakov understreket viktigheten av 
tiltaket, og fant at det vil bidra til å styrke 
samarbeidsforholdene på bedriftsplanet 
ytterligere og for øvrig støtte opp om 
den russiske regjeringens og kammerets 
målsettinger om utvikling av en bredere 
SMB sektor i russisk økonomi. 

Partene ble også enige om å avholde et 
årlig møte mellom ledelsen i det russiske 
handelskammeret og NRHK. Dette vil 
bidra til at norsk og russisk næringsliv 
kan drøfte muligheter og hindringer i 
samband med utøvelse av handel og in
vesteringsaktiviteter mellom våre bedrif
ter på høyt nivå, forteller Forbord.

Ledelsen i NorskRussisk Handelskam
mer besøkte også fungerende President 
Andrej Svinarenko i RSPP, Foreningen for 
russiske industriledere og entreprenører. 
Partene utvekslet informasjoner om re
spektive organisasjoner og drøftet ulike 
tiltak for et mulig samarbeid og ble enige 
om å videreutvikle de innledede relasjo
ner i tiden fremover. ■

St. Petersburg er det nordvestlige Russlands Venezia, grunn
lagt av Peter den Store i 1703. Et stadig økende antall norske 
bedrifter vurderer St. Petersburg som et satsningsområde for 
aktivitet også mot sokkelen i Barentshavet og det meste av 
dagens sjømateksport til Russland leveres gjennom byen. 

Primo september 
gjennomførte NRHK 
møter i den nye nett
verksarenaen etablert 
i byen og hadde mø
ter med myndighetene 
i St. Petersburg for å 
drøfte forslag til ak
tiviteter i Oslo og 
St. Petersburg i for
bindelse med realise
ring av et Informa
sjonssenter for St. Pe

tersburg by i Norge 
som vil bli ledet av 
NRHK.

Senteret skal legge 
til rette for samarbeid 
mellom næringslivet i 
St. Petersburg og i Nor
ge, herunder gjennom 
formidling av kontakter og forretningsforespørsler, spre infor
masjon om markedsmulighetene i St. Petersburg, samt bidra til 
at norske selskaper etablerer seg i dette området. ■

Bilde (fra venstre til høyre): Daglig leder i NRHK Jarle Forbord, senior-

rådgiver Galina Zakharova, avdelingsleder Sergej Nikolaev (Komiteen for 

utenriksrelasjoner, Regjeringen i St. Petersburg).
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St. Petersburg: nye samarbeidsmuligheter

NY ARENA: Norsk generalkonsul i St. Petersburg 

Rune Aasheim holdt en velkomsttale på NRHKs 

nettverksmøte.
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Et matchmaking program 
(MMP) for norske bedrifter 
mot det russiske markedet lan
seres i disse dager. Prosjektet 
gjennomføres av NorskRussisk 
Handelskammer (NRHK) og 
Nordområdesenteret for nær
ingslivet ved Handelshøgsko
len i Bodø og er finansiert av 
Det norske utenriksdeparte
mentet (UD), Nordland 
fylkeskommune, NRHK, og 
omfatter også en mindre be
driftsandel. 

Norske bedrifter mottar gratis 
rådgivningsbistand under en 
besøksreise til potensielle rus
siske samarbeidsbedrifter. I 
starten er programmet åpent 

for eksisterende og nye medlem
mer av NRHK og bedrifter lokalisert i Nordland fylke. Andre 
regioner kan bli med, forutsatt at de dekker sin del av med
finansieringen. Ulike modeller for regional finansiering kan an
vendes.

Målene med matchmaking programmet er å styrke verdiskap
ningen i russiske og norske bedrifter, fremme norske bedrifters 
investeringer i Russland og øke bedriftenes kompetanse om for
retningsvirksomhet og markedsmuligheter i Russland og Norge.

Programmet innrettes geografisk mot det primære nærmar
kedsområdet for norsk næringsliv i dag, det nordvestlige distrik
tet i Russland som omfatter regionene Murmansk, Arkhangelsk, 
Nenets, Komi, Karelen, Leningrad, Kaliningrad, byene St. Pe
tersburg og Moskva, samt Moskvaregionen.

Unikt samarbeid i Russland
Mange former for forretningssamarbeid kan inngås ved hjelp 

av prosjektet, alt fra investeringer til import, eksport og ”joint 
venture”avtaler. Det finnes heller ingen begrensninger for hvilke 
bransjer de deltagende bedriftene arbeider innenfor, men beslut
ning om deltagelse må være forankret i ledelsen i bedriften. På 
NRHKs hjemmesider kan man laste ned en detaljert informa
sjonsbrosjyre om programmet.

En norsk bedrift som ønsker å samarbeide med en russisk 
forretningspartner, må innledningsvis fylle ut en bedriftspro
fil. Denne oversendes programmets nasjonale koordinator i 
Russland, Vladimir Bagreev, som leder NRHKs representasjons
kontor i Moskva. Koordinatoren videreformidler profilen til de 
russiske kamre, som gjennom sitt bedriftsnettverk vil identifi

sere aktuelle bedrifter fra sin 
region. De mottatte russiske 
bedriftsprofiler returneres til 
den norske bedriften, som 
da kan beslutte å gå videre 
med saken. – Det unike ved 
identifiseringsarbeidet er 
bruken av de russiske kamre 
for handel og industri, sier 
den nytilsatte prosjektlede
ren Jørn Tverseth. Kamrene 
er representert i alle landets 
fylker og kjenner naturlig 
nok godt egne medlemmer 
som for tiden omfatter vel 
35 000 bedrifter.

Veiledning fra erfarne 
rådgivere

Dersom den norske bedrif
ten er positiv til å gå videre med kontaktene, gjennomføres en 
besøksreise til aktuelle russiske samarbeidsbedrifter. Bedriften 
kan bringe med seg konsulenter fra Norge som har bred erfaring 
fra forretningsaktiviteter i Russland og som betales av MMP. 
Målet med besøksreisen er signering av en intensjonsavtale om 
forretningssamarbeid mellom norsk og russisk bedrift. 

Rimelig deltageravgift
– Deltageravgiften for den enkelte bedrift er satt til 12500 NOK 

som er svært rimelig for å få undersøkt bedriftens markedsmu
ligheter i et for de aller fleste ukjent marked, sier Tverseth.

Rekruttering av deltagende bedrifter er allerede i gang: – Med 
dette initiativet tilbys et interessant og nyttig verktøy for norske 
SMBer som ønsker forretningsutvikling mot det spennende rus
siske markedet. Slik kan dine Russlandsideer virkelig få en ”flying 
start”, avslutter Jørn Tverseth – som oppfordrer bedrifter til å ta 
kontakt for en samtale om deltagelse i programmet.

Interesserte bedrifter kan ta kontakt på tel. 22 00 29 60 eller 
sende forespørsel til tverseth@nrcc.no. ■

Ved hjelp av de russiske handelskamrenes 
bedriftsnettverk får norske små- og 

mellomstore bedrifter mulighet til å realisere 
partnersøk i Russland – med gratis bistand fra 
aktører med lang erfaring fra og i det russiske 

markedet.

Ta kontakt med Norsk-Russisk Handelskammer:
Kontor i Oslo: 

Telefon: +47 22 00 29 60
Epost: info@nrcc.no 

Kontor i Moskva:
Telefon: +7 906 0740058

Epost: nrccmoscow@nrcc.no

Representant i Kaliningrad:
Telefon: + 7 9062 377568 

Epost: hor@greenreefers.com

–Flying start for your business idea in Russia

OPPSTART: Rekruttering av 

deltagerbedriftene til MMP er 

allerede i gang, sier pro-

sjektleder Jørn Tverseth ved 

NRHK.
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I RUSSLAND: Leder for NRHKs 

kontor i Moskva Vladimir Bagre-

ev skal sørge for oppfølging  av 

profilene.
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SAMARBEID PÅ HØYT NIVÅ: Under møtet hos RSPP ble partene enige om å videreutvikle samarbeid mellom 

de to næringslivsorganisasjonene. 
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RSPP 

Den russiske unionen av industrieiere og entreprenører (RSPP) ble etablert i 1992. 
Mer enn 120 regionale nærings- og bransjeforeninger i Russland er medlemmer i 
unionen, herunder foreninger innen maskinbygging, energisektor, finans, forsvar-
sindustri, næringsmiddelindustri og flere andre. Medlemmer av RSPP står for mer 
enn 60 % av Russlands bruttonasjonalprodukt. RSPP har avdelinger i alle regioner 
i Russland.
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I april i år presenterte arbeidsministeren 
Bjarne Håkon Hansen stortingsmelding 
nr. 18 (20072008) om arbeidsinnvand
ring. Ett av hovedpunktene er enklere 
arbeidsflyt mellom Norge og Russland. 
Blant forslagene er endringer i reglene 
for ufaglært russisk arbeidskraft, foren
klet saksbehandling og etablering av et 
servicekontor i Kirkenes som blant annet 
skal bistå russiske arbeidssøkere. I et 
elektronisk svar mottatt fra Arbeids og 
inkluderingsdepartementet ble det ved 
statssekretær JanErik Støstad gitt en kort 
oppsummering av status i saken. 

Støstad opplyser at når det gjelder 
regelverksoppfølging vil dette skje i ny 
utlendingslov og forskrifter til denne som 
ventelig vil tre i kraft 01.01.2010. Når det 
gjelder meldingens forslag om russisk 
arbeidskraft, kan endringer skje tidligere 
fordi de kan gjøres i gjeldende utlendings
regelverk, ifølge Støstad.

Lettere for ufaglærte 
Behovet for utenlandsk arbeidskraft i 

fiskeindustrien har de senere årene vært 
begrenset, særlig i Finnmark, opplyser de
partementet. Regjeringen vil, i tråd med 
nordområdestrategien, utvide ordningen 
til å gjelde flere sektorer enn fiskeindus
trien.  Tillatelsen skal gjelde for russere fra 
Barentsregionen og skal omfatte arbeids
plasser i de tre nordligste fylker. Det skal 
ikke kreves dokumentert kompetanse.  

Det vil bli opp til arbeidsgiverne å avklare 
om russerne de ansetter har tilstrekkelige 
ferdigheter for de aktuelle jobbene.  Det 
skal fortsatt være en midlertidig arbeids
tillatelse som ikke gir grunnlag for varig 
opphold.  Kravet om arbeidsmarkedsmes
sig vurdering fra Arbeids og velferds
etaten opprettholdes.  Dette gjøres for 
å skjerme lokale arbeidssøkere fra å bli 
utkonkurrert av russiske arbeidssøkere.  
På samme måte vil krav til norske lønns 
og arbeidsvilkår opprettholdes, opplyser 
AID.

Kan jobbe på deltid
Dagens regelverk for arbeidstillatelser 

setter krav om heltidsarbeid. Grunnen til 
kravet er at en arbeidsinnvandrer skal være 

i stand til å forsørge seg selv ved å arbeide. 
Dette hensynet har ikke samme vekt for 
russere som er bosatt i Russland, og bare 
pendler inn til Norge for å arbeide. Tvert 
i mot kan det være en fordel med deltids
arbeidstillatelser både for den enkelte som 
kan forbedre sin økonomi med inntekter 
fra Norge, og for næringer som kan få 
dekket etterspørsel etter arbeidskraft av 
mindre omfang, mener AID.  Ordningen 
kan også fremme en ønsket utvidelse av 
økonomisk samhandel mellom Norge og 
Russland. De nærmere reglene om ord
ningen er under vurdering, ifølge Støstad. 
Det vil være et vilkår at grensependleren 
er bosatt i Russland, ikke i Norge.  Det vil 
være krav om norske lønns og arbeids
vilkår, og det må vurderes om det også 
her skal foretas en arbeidsmarkedsmessig 
vurdering fra Arbeids og velferdsetaten 
før tillatelsen gis.

Vi har også fått svar på en del spørsmål 
som opptar NRHKs medlemmer. 

– Hvorfor omfatter ordningen bare 
de tre nordligste fylkene i Norge og 
de nordligste fylkene i Russland?

– Forslagene i stortingsmeldingen når det 
gjelder russere er satt inn i konteksten av 
Regjeringens nordområdestrategi.  Denne 
strategien omhandler mye mer enn ar
beidsinnvandring fra Russland og har som 
mål å legge til rette for vekst og utvikling 
i nordområdene og i grenseområdene til 
Russland.  Russland er det eneste av våre 
naboland som ikke inngår i EØS/EFTA 
samarbeidet.  Regjeringen ønsker derfor 
å øke samarbeidet i grenseområdene, dvs 
NordNorge og NordvestRussland. 

– Hva med resten av Norge som også 
har stort behov for arbeidskraft?

– Forslagene i meldingen gjelder ufag
lært arbeidskraft, som utvides til å gjelde 
innenfor alle typer næringer i nordområ
dene og det innføres en ny ordning med 
grensependlere. I gjeldende regelverk er 
det også en ordning for torghandlere fra 
Russland. Disse reglene begunstiger rus
sere særskilt og gjelder ikke for borgere fra 
andre land utenfor EØS/EFTAavtalen.  

Når det gjelder arbeidsinnvandring fra 

land utenfor EØS/EFTAavtalen, er det i 
første rekke faglærte og spesialister det er 
behov for.  Russere kan i likhet med andre 
borgere utenfor EØS/EFTAområdet søke 
arbeid overalt i Norge etter reglene om 
faglært arbeidskraft.   

– Hva er formålet med karantene-
paragrafen for russiske fiskeindus-
triarbeidere i Nord-Norge og kan 
man forvente noen oppmykning på 
dette feltet?

 – Midlertidig arbeidstillatelse for inntil 
to år, og muligheten for å søke om forny
else etter ett års karantenetid hører til de 
generelle reglene om ufaglært arbeidskraft 
og gjelder ikke for russere spesielt.  

Det er i første rekke faglært arbeidskraft 
det norske arbeidsmarkedet har behov for, 
og det er ikke foreslått å gjøre endringer i 
reglene om ufaglært arbeidskraft.  Heller 
er det ikke, som nevnt ovenfor, foreslått 
endringer når det gjelder arbeidsmarked
messig vurdering før tillatelse gis.

– Når kan man forvente at endrin-
gene blir iverksatt?

– De generelle regelendringene, for 
eksempel forenkling i saksbehandlingsre
gler, vil skje i den nye utlendingsloven som 
ventelig trer i kraft 01.01.2010. Etablering 
av et servicekontor i Kirkenes er for tiden 
under vurdering. ■

Kommer russerne? RUSSERE I JOBB

Per 01.08.2008 ble det innvilget 
783 arbeidstillatelser til russiske 
borgere (inkl. fornyelser) mot 1174 
i hele 2007. Siden 2003 har UDI til 
sammen innvilget 5572 arbeidstil-
latelser til russiske borgere. 

De to største gruppene er spe-
sialister eller faglærte (36 %) og 
sesongarbeidere (24 %). Resten 
er særskilte arbeidstillatelser til 
russere bosatt i Barentsregionen 
og andre typer tillatelser. 

De fleste russere jobber innen 
jordbruk og fiske, industriproduk-
sjon, konsulentvirksomhet, gru-
vedrift og petroleumsvirksomhet, 
samferdels-, handels-, hotell- og 
restaurantvirksomhet. 

Kilde: UDI

Mang en norsk bedrift venter på innføring av nye regler i forbindelse med arbeidsinn-
vandring fra Russland. Vi har tatt kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
for å få oppdatert informasjon. 

Nettverkstur på Oslo-fjorden 
– Riktig hyggelig! Dette var en enstem

mig konklusjon fra flere av NRHKs 
medlemmer som deltok i kammerets 
sommerarrangement ombord MS Viking 
Saga den 13. juni 2008 i Oslo.  Dette hyg
gelige sosiale arrangementet ble avholdt 
rett etter NRHKs årsmøte som fant sted 
samme dag i lokalene til NRHKs sektor
sponsor, Eksportfinans.

Trass i de truende regnbygene viste sola 
seg frem slik at deltagerne tilbrakte den tre 
timers lange fjordcruisen på dekket hvor 
de koste seg med reker, forfriskninger og 
samtaler med andre Russlandsinteresserte 
– NRHKs medlemmer, rådsmedlemmer 
og inviterte gjester. Denne gangen rommet 
deltagerlisten flere enn 70 navn,  slik at det 
var gode muligheter for nettverksbygging. 
Administrasjonen håper nå på en like stor 
oppslutning rundt NRHKs julemøte som 
er berammet til 3. desember. ■

NRHKs nye representant i Kaliningrad
NorskRussisk Handelskammer har inngått en samarbeidsav

tale med HansOlav Rekdal (bilde), seniorrådgiver for Green 
Reefers ASA og NRHKs styremedlem, som skal fungere som 
kammerets stedlige representant i Kaliningrad.  Hans hoved
oppgave blir verving av nye medlemmer og på sikt utvikling av 
en ny nettverksarena i regionen. 

Kaliningrad fylke er et unikt administrativt område i Russland 
som ligger fullstendig omringet av EU, noe som gjør det veleg
net for utvikling av internasjonale prosjekter. Kaliningrad er 
også en viktig havn for transport av norske gods til Russland. 

Russlands aller første spesielle 
økonomiske sone ble opprettet 
nettopp her, alt i 1996. I 2005 
ble områdets status oppdatert i 
henhold til gjeldende regelverk 
som i dag gir investorene flere 
gunstige vilkår.

Flere norske selskaper, blant 
annet innen landbruk og ship
ping, har allerede etablert seg i 
Kaliningrad. ■

Mer enn hundre russiske selskaper 
deltok i møter og diskusjoner med den 
norske næringslivsdelegasjonen som 
besøkte Krasnodar den 1921. mai 2008. 
Delegasjonsreisen som ble tilrettelagt av 
NorskRussisk Handelskammer i samar
beid med Handelskammeret i Krasnodar,  
ble ledet av Norges ambassadør i Russland 
Øyvind Nordsletten. 

25 representanter for norske bedrifter 
innen olje og gass, eiendomsutvikling, 
landbruk og andre sektorer besøkte Kras
nodar Kraj, som er ett av Russlands mest 
folkerike områder, for å lære mer om nye 
forretningsmuligheter. Regionen  skal som 
kjent være vertskapet for vinterOL i 2014 
som skal avholdes i Sotsji, regionens nest 
største by. ■

Vellykket delegasjonsreise til Krasnodar

STORT OPPMØTE: Både regionale myndigheter og lokalt næringsliv viste stor interesse 

for det norske besøket. Her taler ambassadøren Øyvind Nordsletten (t.v.) foran mer enn 150 

deltagere på mottagelsen den 20. mai 2008. 
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UT PÅ FJORDEN: Godværet var som bestilt for NRHKs sommerparty i Oslo-fjorden. 
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I mars offentliggjorde Statoilkjeden 
sine planer om å bygge 40 bensinstasjoner 
i Russlands nest største by. Satsningen i 
St. Petersburg vil komme som en naturlig 
fortsettelse av ”Statoileventyret” i Mur
mansk som begynte for 15 år siden.  

Et stykke Norge
Det var i 1993 at Statoils første bensin

stasjon ble åpnet i Murmansk i Kolskij 
Prospekt, en av byens hovedgater. Nor
vezjskaja zapravka, ”den norske bensin
stasjonen” (i entall) ble fort et populært 
besøkssted for Murmanskbeboere som 
kom hit for å kjøpe en Leif Vidarpølse, 
en Diplom Is eller rett og slett å ta et bilde. 
Noen av dem kjøpte bensin også. 

– Statoils inntekter i Murmansk fra 
salg av butikkvarer var faktisk større 
enn fra salg av drivstoff i de første årene 
etter åpningen i 1993, forteller Thomas 
Grunde, President Statoil Energy & Retail 
Russia, det russiske datterselskapet av 
StatoilHydro på nedstrømssiden. – Dette 
skyldtes trolig at Statoil var det eneste ut
salget av skandinavisk standard i en by der 
tilbudet på varer og  tjenester var begren
set på grunn av den vanskelige økonomi
ske situasjonen i landet på den tiden. 

For mange Murmanskbeboere er sta
sjonen derfor blitt ”et stykke Norge” som 
de kunne besøke visumfritt. Fram til 2008 
har Statoil bygget åtte stasjoner rundt i 
fylket, mens Murmanskstasjonen på Kol
skij prospekt forblir fortsatt en av byens 
severdigheter. 

Mest lønnsomme
Statoils imperium omfatter 2300 ben

sinstasjoner i Norge, Sverige, Danmark, 
Polen, Litauen, Estland og Latvia, men 
det er russiske stasjoner som topper salgs
statistikken. 

– Våre stasjoner i Murmansk er blant 
de mest lønnsomme i hele den interna
sjonale Statoilkjeden, forteller Grunde. 
– Inntektene fra butikksalget utgjør i dag 
3040 % av den samlede inntekten, den 
høyeste andelen i kjeden. Dette til tross 
for at salgsvolumet av drivstoff per stasjon 
også er blant de høyeste i kjeden. 

Annerledes i dag
Grunde forteller at St. Petersburg med 

sin geografiske nærhet til Skandinavia 
har vært på selskapets agenda siden 1990
tallet. Da ble planene av ulike grunner lagt 
på is. Men nå er det alvor. I løpet av fem
syv år sikter Statoil på å bygge 40 stasjoner 
i byen og jobber nå aktivt med å skaffe 
tomter for utbyggingen. 

Selskapets inntog i St. Petersburgmar
kedet i dag blir imidlertid annerledes enn 
det på 90tallet i Murmansk. Nordmenn 
kommer til å kappes om kundene med 
både Shell, Neste og flere russiske selska
per som til sammen har nærmere 400 
bensinstasjoner i byen. Statoil ser etter 
tomter som har arealet mellom 2500 og 
5000 kv. m, med vann, avløp og strøm, 
som utlyst på selskapets russiske hjemme
side www.statoil.ru. Slike tomter koster i 
gjennomsnitt rundt to millioner dollar 

ifølge forretningsavisen Vedomosti som 
tidligere har kommentert planene til 
Statoil. Prisene økte imidlertid med ca 
3040 % siden i fjor, og fortsetter å øke, 
skriver avisen. 

– Vi har noe å tilby
Statoilledelsen har imidlertid en sterk 

tro på prosjektet. Det utelukkes heller ikke 
at det til og med kan bygges flere stasjoner 
i området og at selskapet vil gå inn i andre 
regioner. 

– Markedet er i sterk vekst, men er fort
satt underforsynt, samt at kundetilbudet 
er underutviklet, sier Grunde. – Derfor 
mener vi at det er plass til en betydelig 
økning i antall stasjoner i løpet av fem 
 syv år uten at salgsvolumet per stasjon 
minker. Og da snakker vi om et salgsvo
lum som er langt høyere enn i Skandinavia. 
Vi vil etablere en levedyktig, langsiktig 
posisjon i markedet og fremtiden vil også 
vise om 40 stasjoner er tilstrekkelig. Vi har 
langtgående planer om å utvide nettverket 
til å dekke også andre regioner enn 
St. Petersburg og Leningrad fylke. 

Når det gjelder konkurranse, mener 
Grunde at Statoil kan måle seg med de 
beste i sin bransje i Europa. 

– Det gjelder både tilbud av varer og tje
nester, personalets serviceinnstilling og 
hvordan stasjonene fremstår. Det vi har 
sett på det russiske markedet styrker oss i 
troen på at vi har noe å tilby den russiske 
forbrukeren. ■

STATOIL I RUSSLAND

OOO Statoil Energy and Retail 
Russia er et datterselskap av 
StatoilHydro som har ansvar for 
drift av bensinstasjoner og salg 
av oljeprodukter til sluttforbrukere, 
inkludert smøreolje, i Russland. 
Denne delen av StatoilHydros 
virksomhet drives fortsatt under 
Statoil-varemerket. 

Selskapet ble etablert i 2007 
i forbindelse med StatoilHydros 
planlagte satsning i St. Peters-
burg-området. I dag har OOO Sta-
toil Energy and Retail Russia 180 
ansatte i Russland. Selskapets 
hjemmeside er www.statoil.ru.Statoil-satsningen i Russland startet med is, pølser og 

bensin i verdens største by nord for polarsirkelen. 
Nå skal Murmansk-suksessen spres til St. Petersburg.  

Statoil satser i 
St. Petersburg
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Det skrives og snakkes mye om 
Sjtokman, men mange kjenner lite til 
hva dette prosjektet egentlig betyr for 
StatoilHydro. 

– Sjtokmanfeltet er et av verdens største 
gassfelt som inneholder om lag like mye 
gass som det hittil er funnet på norsk 
sokkel. For StatoilHydro er deltagelsen i 
Sjtokmanutviklingen et naturlig skritt vi
dere i nordområdene. Her  kan vi benytte  
erfaringen og kompetansen fra krevende 
farvann som vi har opparbeidet oss fra 
norsk sokkel de siste 40 årene. 

Vi er i dag partner med Gazprom og 
Total i Shtokman Development AG 
(SDAG), som er operatør og ansvarlig 
for utbyggingen av fase en av Sjtokman. 
StatoilHydro personell jobber i dag i 
SDAG sammen med ansatte fra Total og 
Gazprom. Sammen planlegger vi prosjek
tet i detalj mot en endelig investerings
beslutning som planlegges gjennomført i 
andre halvdel av 2009. 

StatoilHydros pressetalsmann har tid-
ligere sagt at dere ikke har noe å frykte 
i Russland med tanke på konflikten 
mellom BP og TNK-BP. Betyr det at dere 
føler at dere har full støtte fra deres sam-
arbeidspartner Gazprom? 

– StatoilHydro har jobbet med olje og 
gass i Russland i snart 20 år, og vi har 
et langt perspektiv på våre aktiviteter i 
Russland. Vi følger selvsagt med på den 
politiske og forretningsmessige utviklin
gen i Russland, men det er vårt pågående 
nære forretningsamarbeid med russiske 
og andre selskaper i Russland vi konsen
trerer oss om.  Vi har full enighet om stra
tegien for utviklingen av Sjtokmanfeltet 
med både Gazprom og Total. Vi fortsetter 
å jobbe landsiktig med dette prosjektet, og 
vi ser på Gazprom som en meget god og 
kompetent samarbeidspartner. 

Etter at dere har signert en god avtale 
med Gazprom og Total, er det noe mer 
du ville ønsket deg på din Russlands-
agenda? 

– Vi har vært lenge i Russland og har 
blant annet utviklet virksomhet på 
Kharjagafeltet. Vi har både produksjon 
på Kharjaga og planlegger utbyggingen 
av Sjtokman sammen med våre partnere. 
Vi ser også på andre muligheter for sam

arbeid i Russland, uten at jeg ønsker å 
utdype detaljer omkring dette. 

Opplever du dagens situasjon i Russland 
som stabil nok for å gjøre business her? 

–Til dette vil jeg bare si ja.  Vi har som 
sagt vært lenge i Russland som samar
beidspartner, og vi planlegger også å bli 
her lenge. Både Russland, Norge, russiske 
selskaper og StatoilHydro har utviklet seg 
mye de siste årene. Dette er naturlig for 
både samfunn og selskaper. 

Dere har samarbeidsavtaler (MoU) med 
fylkesadministrasjonene i Murmansk og 
Arkhangelsk. Hvilken verdi har disse 
avtalene for StatoilHydro? 

–Vi er opptatt av å ha god kontakt med 
fylkesmyndighetene i Murmansk og 
Arkhangelsk. Vi har nylig fornyet våre 
samarbeidsavtaler med begge adminis
trasjonene. Vi mener at vi gjennom denne 
kontakten øker forståelsen for vår virk
somhet fra de lokale interessene. 

StatoilHydro mener vi kan bidra til å 
sikre en god utvikling av både leveran
dørindustrien og universitetsutdannelsen 
i disse to områdene. Vi ønsker med andre 
ord å hjelpe NordvestRussland til å være 
forberedt for utviklingen av petroleums
ressursene i Barentshavet. Vi ønsker å 
dele vår erfaring fra utviklingen av norsk 
sokkel, og nå står Russland overfor den 
samme utviklingen til havs.

Føler du at dere har støtte fra disse to 
regionene? 

–Vi har samarbeidet nært med både 
Murmansk og Arkhangelsk i en rekke 
år. Vi opplever dialogen med myndig
hetene i NordvestRussland som svært 
god. StatoilHydro har også god kontakt 
med sentrale myndigheter i Norge og i 
Russland.

Utdanningsprosjekter og utvikling av 
leverandørnettverk står sentralt i deres 
virksomhet i Nordvest-Russland. Har 
dere planer om å etablere samarbeids-
prosjekter i andre regioner?

–Vi har konsentrert oss så langt om 
NordvestRussland, men vi har øynene 
oppe for at samarbeidet kan bli utvidet 
til andre regioner. Vi har riktignok også 
jobbet med leverandørutvikling i andre 

regioner. Dette fordi vi mener behovet 
for leveranser til offshoreprosjekter i 
Russland strekker seg utover Nordvest
Russland.  

Tidligere president Putin hadde i sin tid 
bare godt å si om norske olje- og gassel-
skaper som ”ikke går med nesen i skyene, 
men derimot er saklige og proffe”.

– Dette synes jeg var hyggelig sagt. Vi 
forsøker å fokusere på arbeidsoppgavene, 
og har et oppriktig ønske om å dele våre 
erfaringer fra norsk sokkel med Russland. 
Dette opplever jeg også blir tatt godt imot 
både på industri og myndighetsnivå i 
Russland. Vi mener samarbeid mellom 
våre to naboland er den beste måte å dele 
muligheter for ressursutnytting og ansva
ret for miljø og samfunn i nord.  

Har du møtt den samme positive hold-
ning? Hvilket rykte har norske bedrifter 
generelt sett i Russland?

– Jeg opplever at vi blir respektert av 
russerne, og at vi greier å samarbeide. 
Russerne verdsetter den kompetansen 
som vi har utviklet på norsk sokkel. 
Denne erfaringen vil være svært relevant 
for utvikling av ressursene i Barentshavet.

Mitt inntrykk er derfor at vi blir møtt 
med positiv holdning. Vi respekterer de 
formelle spillereglene i landet og forsøker 
å samarbeide godt innenfor de gjeldende 
rammene i Russland. Både kommersielt, 
kulturelt og politisk.  

Er det noe du vil si til norske bedrifter 
som jobber eller har planer om å jobbe i 
Russland?

– At man kan ikke forvente raske re
sultater. Jeg tror at det som er viktigst er 
tålmodighet.  ■

– Det viktigste er tålmodighet

StatoilHydros landssjef i Russland Bengt 

Lie Hansen
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Intervju med StatoilHydros landssjef i Russland Bengt Lie Hansen.
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sertifisering. Bedriftene er nødt til å rette 
seg etter kundenes eller investorenes sta
dig skjerpende krav. De som vil kjøpe noe 
eller investere, må være sikre på at dette 
er et fornuftig prosjekt. Da må bedriftene 
kunne vise at de har et managementssys
tem som leverer kvalitet i alle ledd. 

De fleste bedrifter går ifølge Sæbø 
gjennom flere stadier. Så lenge de ønsker 
å komme på det internasjonale markedet, 
må de først og fremst ha sine varer ISO
sertifisert. Når de etter hvert begynner 
å tenke på sitt image, implementer de et 
kvalitetsstyringssystem. Etter en tid, og 
kanskje igjen etter økt press fra omgivel

sene, går enkelte bedrifter også inn for 
miljøsertifisering. 

Sertifikat på postordre
Sertifikater for kvalitetsstyring er for 

enkelte russiske bedrifter noe som er 
”kjekt å ha”. Det at noen søker enkle løs
ninger, kan være god butikk for useriøse 
sertifiseringsselskaper. To ledende bran
sjeforeninger for sertifiseringsselskaper 
i Russland, NESK og ASKK, varsler på 
sine hjemmesider om at man blir tilbudt å 
kjøpe ISO9000sertifikater som koster alt 
fra et par tusen rubler til flere tusen dollar. 
Noen går med glede med på det. Men 
sertifikatene disse bedriftene får, har en 
ting til felles: de utstedes av små useriøse 
aktører uten at managementssystemet vir
kelig er implementert og kontrollert, og 
har følgelig ingen reell verdi.

Kvalitetsbevis
Alt dette gjør at det blir enda viktigere 

for bedrifter i Russland å få et sertifikat 
utstedt av et anerkjent selskap for å over
bevise kundene om sin soliditet. Dette 
gjelder for øvrig ikke bare kvalitetssty
ring, men også sertifisering av varer og 
tjenester. Det Norske Veritas som har 
jobbet i Russland i over femten år, er ett 
av selskapene som har et sterkt navn både 
i Russland og internasjonalt. 

Blant de russiske bedriftene 
som har sertifisert sine ma
nagementssystemer hos DNV er Rusal, 
Novoship, Inmarco, Akron, Rosneft og 
flere andre. Flere rederier har klassifisert 
sine skip hos DNV, inkludert en av mar
kedslederne, Sovkomflot. 

Gazprom har brukt selskapets tje
nester siden 1993 på sertifisering av 
rørledninger og skal nå bruke DNVs 
tjenester for bygging av Nordstream, den 
nordeuropeiske gassledningen som skal 
gå fra Russland til Tyskland gjennom 
Østersjøen. 

Tjenester fra DNV, som med sine kon
torer verden rundt i mer enn 100 land, 
kanskje er ett av Norges mest interna
sjonale selskaper, er med andre ord høyt 
etterspurt i Russland. Men ikke på grunn 
av prisen, men på tross av den.

–  Vi er nok blant de dyreste, innrømmer 
Erling Sæbø, –  fordi vi er grundige og 
seriøse. De som velger oss, gjør det ikke 
fordi vi er rimelige. De velger oss fordi de 
ønsker at det nettopp skal være DNV som 
tar seg av sertifiseringen. Kundene vet at 
våre sertifikater er et kvalitetsbevis. ■

Investering i Russland?
Vi har 11 års erfaring i vurdering, etablering, drift og exit av
investeringsprosjekter i Russland, Øst- og Sentral-Europa.

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

Kirkenes
Amund Beitnes, seniorrådgiver, ambei@innovasjonnorge.no
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RENOMMERT SELSKAP: – Våre sertifi-

kater er et kvalitetsbevis, sier prosjektle-

der Erling Sæbø i DNV.
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Spørsmålet om internasjonalisering av 
russisk industri kom på dagsorden i for
bindelse med at Russland innledet for
handlingene med Verdens handelsorga
nisasjon i 1995. Etter at Russland åpnet 
seg for omverdenen på 90tallet, fikk langt 
flere russiske bedrifter enn de som tidli
gere hadde monopol på utenrikshandel, 
tilgang til det internasjonale markedet. 

Det var da at mange oppdaget at russiske 
interne standarder alene ikke var tilstrek
kelig for å overbevise kundene rundt i 
verden om varenes høye kvalitet. Det gode 
gamle GOST var ikke godt nok. 

GOST og ISO
GOST er et standardiseringssystem ut

viklet i sovjettiden som fortsatt gjelder i 
flere SUSland. GOSTsertifisering har i 
mange år vært det viktigste – og det eneste 
–  kvalitetsmerket for varer og tjenester i 
Russland. Sertifiseringen i samsvar med 
GOST er obligatorisk for flere typer varer. 

Russiske bedrifter som kun jobber på 
det russiske markedet, kan fortsatt greie 
seg fint med sertifisering etter russiske 
standarder. De møter først utfordringen 
når de prøver å selge sine varer i utlandet. 
De blir da bedt om å forevise ISOserti
fikater.

– GOST er sikkert kjempegod, og krave
ne her kan ofte være strengere enn ISO
kravene, men veldig få i utlandet kjenner 
til GOST, forteller prosjektleder Erling 
Sæbø ved Det Norske Veritas (DNV). 
– Poenget med ISO er nettopp at man 
prøver å harmonisere standarder mellom 
landene. Innføring av internasjonale stan
darder i Russland har ikke som mål å un
derminere GOST, men å få russiske varer 
og tjenester til å svare til de internasjonalt 
anerkjente krav.

Sæbø sier at hvis Norge har tilpasset seg 
ISOkrav for ca 90 %, er det snakk om kun 
15 % i Russland. Samtidig er det klart at 
prosessen er i gang. Stadig flere russiske 
GOSTstandarder harmoniseres med ISO
krav, og blir omdøpt til GOST R – ISO. 

Konkurranse og spesialisering
Skjerpede krav til sertifisering i Russ

land har gjort at markedet er blitt inte
ressant for sertifiseringsselskaper. Listen 
over sertifiseringsorganisasjoner akkre
ditert av Det føderale byrået for teknisk 
regulering og metrologi (russisk ekviva
lent til Norsk Standard) i Russland 
rommer over tusen navn. Noen av disse 
kan bare sertifisere etter GOST, andre 
kan også sertifisere etter ISOkrav. I 
tillegg kommer det flere store internasjo
nale selskaper som utfører sertifiserings
tjenester uavhengig av GOST, enten etter 
sine egne krav eller etter ISOstandarder. 

DNV som har klassifisert en betydelig 
del av den russiskkontrollerte flåten og 
sertifisert et stort antall russiske bedrifter 
siden 1990tallet, er med andre ord bare 
en av mange som jobber i det russiske 
markedet. I tillegg til flere seriøse rus
siske aktører konkurrerer DNV med 
tyske Germanischer Lloyd, britiske 
Lloyds Register, franske Bureau Veritas 
Certification og flere andre. Samtidig 
mener Sæbø at det har skjedd en viss 
markedsfordeling. 

–  Jeg har en følelse av at alle som jobber 
i Russland med sertifisering, har en eller 
annen spesialisering, det vil si at vi er 
gode på ulike sektorer. Når det gjelder Det 
Norske Veritas, så har vi tre forretnings
områder, nemlig klassifisering av skip, 
sertifisering og konsulentvirksomhet  for 
olje og gassindustrien samt sertifisering 
av managementssystemer. 

Kundene krever kvalitet
Antall russiske selskaper sertifisert etter 

ISOkrav har skutt fart særlig siden 2000
tallet. Særlig imponerende er veksten 
innen sertifisering av kvalitetsstyringssys
temer. I 2002 hadde bare 314 bedrifter ISO 
9001sertifikater i Russland. I desember 
2006 økte antallet til hele 6 398.

Det Norske Veritas har nå i flere år kjørt 
kurser i Moskva for russiske bedrifter som 
ønsker å sertifisere seg etter den interna
sjonale standarden for kvalitetsstyring, 
og merker en stadig økende interesse. 
Kvalitetsstyring er det bedriftene prakti
serer for å sikre at deres rutiner er i pakt 
med kundens forventninger. 

Et iverksatt og dokumentert kvalitetssty
ringssystem gjør det mulig å kontrollere 
forskjellige interne prosesser. Bedriften 
oppnår økt effektivitet og reduserer ri
sikoen for at man ikke kan oppfylle sine 
kundeforpliktelser til et minimum. En 
bedrift som driver i samsvar med et kva
litetsstyringssystem er en mer effektiv og 
lønnsom bedrift. Et sertifisert kvalitets
styringssystem er også stadig oftere et 
krav som stilles ved kontraktinngåelser, 
også i Russland. 

Tvinges til å bli bedre
I Russland har mange den oppfatning at 

kvalitetsstyringssystemer er et uunngåelig 
onde som man er nødt til å ha for å vise 
fram for revisorer og utenlandske inves
torer. Sæbø er ikke bare enig i det, men 
mener at dette er helt naturlig ettersom 
innføring av et nytt managementssystem 
medfører en stor forandring for bedriften, 
mens fordelene i form av bedre kvalitet 
kun kommer etter en viss tid. 

– Det er helt klart at for de fleste er det 
påvirkningen utenfra som gjør at de går til 

Fra GOST til ISO

Sertifisering etter internasjonale standarder blir etterhvert 
et ”must” for stadig flere bedrifter i Russland.  
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Dersom du ønsker informasjon eller er interessert i å delta 
i konseptet - ta kontakt med Geir Reiersen på e-post 
geir.reiersen@sivatech.no eller på tel: 91 38 31 61.

Technopark Nor :
et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge og SIVA SF.

Technopark Nor 
har 50 mål tomt til disposisjon 
og 8000 m2 eksisterende 
bygningsmasse.
Det planlegges å etablere 
terminal for flycargo, vei og 
jernbane, samt funksjoner 
som toll og sertifiseringstjenester.

Technopark Nor -
et logistikk og næringssenter 
under utvikling ved flyplassen i Murmansk 

Kontakter og kontrakter

Med Finnair til Ural
Fra september 2008 startet NRHKs 

medlemsbedrift Finnair direkte flygnin
ger mellom Helsinki og Jekaterinburg. 
Takket være god flyforbindelse mellom 
Oslo og Helsinki kan også norske rei
sende komme seg raskest mulig til Ural
området.

– Flere europeiske selskaper er på plass 
i denne historiske byen, og handels
forbindelsene har vært gode i flere år. 
Etterspørselen viser at det er behov for 
denne flyruten, sier norgessjef Kenneth 
Gillberg i Finnair i selskapets pressemel
ding. ■

A-pressen kjøper seg opp
Apressen AS (NRHKs medlem) har 

kjøpt en aksjepost på 35 % i avistrykkeriet ProfMedia Print (PMP). Som et re
sultat av kjøpet har Apressen konsolidert en 100 % kontrollerende eierandel i ett 
av Moskvas ledende avistrykkerier. Trykkeriet ble åpnet i 2004 som et samforetak 
mellom mediekonsernet ProfMedia og Apressen.  

 – De siste årene har vi kjøpt ut våre minoritetspartnere og konsolidert kontroll over 
flere av trykkeriene i Russland. Trykkeriet i Moskva drives på en profesjonell måte 
og viser gode finansielle resultater. PMP er hjørnesteinen som gjorde at de russiske 
trykkeriene våre i første kvartal kunne levere en tredjedel av hele konsernets brutto 
driftsresultat. Nå ønsker vi å kapitalisere på kompetansen i Moskva og bygge opp 
en konsernstruktur for å drive forretningsutvikling og forbedre virksomheten i vår 
trykkerikjede i Russland, sier Eirik Bogsnes, administrerende direktør i Apressen 
Eastern Europe i selskapets pressemelding. ■

Rambøll Storvik i Komi
I juni 2008 åpnet NRHKs medlemsbedrift Rambøll Storvik AS et nytt kontor i 

Syktyvkar i Komirepublikken. Regionen har vel utviklet olje og gass, tre og gru
veindustri. Fra før har Rambøll Storvik hatt flere prosjekter i republikken. Kontoret 
vil tilby tekniske og logistikktjenester, ifølge selskapets pressemelding. ■

Technopark i Murmansk
SIVA SF og Innovasjon Norge (NRHKs medlemmer) har gått 

sammen om å kjøpe et strategisk logistikksenter ved flyplassen 
i Murmansk som vil kunne gi norske leverandører konkurran
sefortrinn ved salg av høyteknologiprodukter til for eksempel 
gass og oljeindustrien i NordvestRussland. 

– Vi skal bruke september og oktober på å avklare situasjonen 
med norske interessenter. Men vi regner med at samtidig vil sen
teret allerede kunne tas i bruk, sier prosjektleder Geir Reiersen i 
SIVA. ■

Reinertsen bygger i Mur-
mansk

I slutten av juli 2008 ble byggingen av 
en undervannsenhet for StatoilHydros 
Sigridprosjekt på norsk sokkel fullført 
ved Reinertsenverftet i Murmansk. Full
føringen av dette prosjektet utgjør en 
betydelig milepæl i det langsiktige samar
beidet mellom StatoilHydro og regionale 
myndigheter i Murmansk for å forberede 
russiske leverandører for fremtidige ut
bygginger utenfor kysten av nordvest
Russland, skriver StatoilHydro i en pres
semelding. Både guvernøren i Murmansk 
fylke Jurij Jevdokimov og president for 
StatoilHydro Russia Bengt Lie Hansen 
deltok i seremonien. ■

Brig-Star fyller år 
NRHKs medlemsbedrift BrigStar feiret 10 års jubileum den 1. september. Siden 

selskapets etablering i 1998 har BrigStar blitt en av de største importørene av sild og 
makrell fra Norge til Russland. 

Selskapets omsetning var i fjor på 25 millioner euro. I 2007 inngikk BrigStar en 
avtale med Eksportutvalget for fisk om bruk av ”Norge – Seafood from Norway”
merket på firmaets produkter. ■

Lønnheim skal bygge i Krasnodar
Lønnheim Eiendom AS (NRHKs medlem) har signert en 

avtale i Abinsk distrikt i Krasnodar Krai om å bygge et shop
pingsenter på til sammen ca 18 000 kv.m fordelt over to trinn. 
Budsjettrammen er på ca 20 millioner euro. 

Dette er selskapets første skritt mot realisering av planene 
om å bygge en kjede bestående av åtteti kjøpesentre i regio
nen i løpet av femseks år. Flere av “Nordic Shopping Malls”, 

som er navnet på den nye kjeden, kommer også til å ha ulike 
underholdningstilbud innbakt i konseptet, samt ha tilliggende 
hotell og konferansesentre i de distriktene hvor selskapet ser 
potensial for slike fasiliteter. 

Prosjektet skal gjennomføres via Nordic Ltd, et Kyprosregis
trert selskap eid av Lønnheim Eiendom og flere norske private 
investorer. ■

Hydro i samtaler med Murmansk
I begynnelsen av september hadde Norsk Hydro et innledende 

møte med myndigheter i Murmansk fylke for å diskutere mulig
heter for samarbeid i forbindelse med selskapets planer om en ny 
aluminiumfabrikk. 

– Vi ser på mulighetene for å bygge en aluminiumproduksjon, 
og vurderer i denne forbindelse ulike steder i verden, sier kom
munikasjonsansvarlig Halvor Molland i Hydro til Journalen. 
– Murmansk fylke er ett av disse stedene, men vi er i en veldig 
tidlig fase for å komme med noen som helst konklusjoner. ■ 
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Medvedevs egne ord. Er det da i det hele 
tatt mulig for norske bedrifter å drive bu
siness i Russland og ikke være en del av 
dette systemet?

– Ja, svarer Michelet bestemt, – men man 
bør være seg dette bevisst. Vi har jobbet i 
markedet i mange år og har selv sluppet 
fra problemet. Enkelte av våre klienter har 
møtt dette, men gjort det klart at korrup
sjon er en uakseptabel framgangsmåte. 
Det har også gjort at oppdrag for dem har 
gått tapt.

Vær realistisk
Størst er korrupsjonsnivået i forbindelse 

med offentlige anbud og innkjøp som 
foretas av statseide bedrifter. Dette viser 
en undersøkelse gjennomført av Institutt 
for samfunnsprosjekter (INOP) i 2007. 
Blant de meste korrupte bransjene nevnes 
finanssektoren og utvinning av naturres
surser, herunder olje og gass, samt alle 
monopolbransjer. 

Advokatenes råd er entydig: 
– Ha klare interne antikorrupsjonsreg

 ler, gjør alt etter boken og gi aldri bestik
kelser. Betaler du under bordet én gang, 
er mølla i gang. Du vil lett bli presset til 
å betale igjen og igjen, sier Tregubenko. 
Samtidig oppfordrer han norske firmaer 
til ikke å bli rigide. – Å gi blomster til 
kvinner den 8. mars, herunder til din 
kontakt i skatteetaten, er et ”must”.

Tregubenko ber norske investorer om å 
være realistiske.

– Norske selskaper har ofte strenge anti
korrupsjonsregler som ikke bare forbyr å 
gi bestikkelser, men til og med å invitere 
statlige ansatte ut på en middag. Mange 
russiske selskaper anser verken det ene 
eller det andre som et problem. Under 
slike vilkår, med et norsk og et russisk 
selskap som konkurrerer om et statlig pro
sjekt, er det ikke vanskelig å tippe hvem 
som vinner fram. Men vinner du ikke den 
gangen, vinner du kanskje en annen gang 
– eller et annet sted. Her må man evne å 
være langsiktig.

Vær godt forberedt
Norske investorer må heller ikke under

vurdere sine russiske forretningspartnere. 

– Russiske selskaper har tjent seg bety
delig kapital og akkumulert erfaringer, 
også på det internasjonale markedet. 
Samtidig er de på ”hjemmebane”; de 
kjenner aktørene i markedet og har sine 

nettverk. Mange av dem vil også utnytte 
myndighetene til sin fordel. Dette gir dem 
klare konkurransefortrinn. 

For å drive forretninger i Russland må 
nordmenn derfor være godt forberedt, 
etablere sine nettverk og skaffe seg erfa
ringer – kanskje ved å starte i det små. 

– Samtidig har jeg mange ganger opp
levd at russere er svært lojale mot sine for
retningspartnere og inngåtte kontrakter, 
påpeker Michelet. – Det blir derfor helt feil 
å generalisere. Dette varierer fra bransje 
til bransje og fra person til person.

Få på plass et rammenettverk
Advokatene mener at en norsk bedrift 

som skal starte opp i Russland vanskelig 
vil klare seg uten en pålitelig russisk part
ner. Men partnerskap innebærer ikke nød
vendigvis at man må eie virksomheten 
sammen.

– Vi anbefaler alltid klientene å sikre seg 
kontroll med den russiske virksomheten 
så langt det lar seg gjøre, sier Michelet. 
– Hvor det er forretningsmessig mulig, 
anbefaler vi samarbeid basert på avtale 
heller enn gjennom et eiermessig partner
skap. Selv minoritetsaksjonærer har etter 
russisk rett rettigheter som kan misbru
kes. Russiske ”hostile takeovers” forekom
mer dessverre fremdeles. Disse starter 
ofte med at en tredjemann kommer seg 
inn på eiersiden. Derfra er løpene basert 
på en kombinasjon av kreative grep, både 
lovlige og ulovlige.

Før du inngår et samarbeid, er det viktig 
å vurdere krisescenarier. Du vil aldri klare 
å gardere deg mot alle typer risiki. Men 
du må i det minste forsøke å få på plass et 
så vanntett juridisk rammenettverk som 
mulig.

– Start med å tenke på 
”skilsmisse” før du ”gifter 
deg”, anbefaler Tregubenko. 
– Før du etablerer et firma sammen med 
russiske partnere, tenk på hvordan du 
kan komme deg ut. Mange glemmer dette 
når man inngår avtaler. Valg av forret
ningspartner er selvfølgelig viktig. Men 
formaliseringen av samarbeidet er minst 
like viktig. 

To go or not to go?
Trass i alle hindringer regnes Russland 

fortsatt som et attraktivt marked fra et 
forretningsmessig ståsted. Ifølge det in
ternasjonale pengefondet kommer Russ
lands økonomi til å være en av de raskt 
voksende i verden også i årene som 
kommer. I 2008 vil BNPveksten utgjøre 
6,5 %, i 2009 – 6,3 %. Veksten stimuleres 
av høye oljepriser og økende kjøpekraft 
som følge av veksten i russernes reelle 
inntekter. Betyr det at norske bedrifter bør 
gå inn i Russland?

– Utenlandske investorer må regne med 
at det tar tid og er komplisert å komme inn 
på det russiske markedet. Samtidig er det 
muligheter for høy fortjeneste i Russland, 
mener Tregubenko. – Det russiske marke
det er på mange områder underutviklet, 
særlig i regionene. 

Høre med andre, bestemme selv
Michelet mener at på lik linje med andre 

markeder må man alltid veie risiki opp 
mot mulighetene.

– Barrierene er ikke større enn at Rus
sland helt klart bør med på kartet hvis 
man ønsker internasjonal vekst og dette 
markedet passer inn i bedriftens strategi, 
sier Michelet. – Russland byr på betyde
lige risiki, men også på eventyrlige mulig
heter.

De som etablerer seg må samtidig ha for
ankring i bedriften for hva en slik satsning 
innebærer. Støtte fra ledelsen og styret er 
helt avgjørende, både for storselskaper og 
småbedrifter. 

– Ikke alle som har planer om å jobbe 
mot Russland har et realistisk bilde av hva 
det kommer til å koste. Du må ha midler 
og tid til å gjøre business i Russland. 
Derfor er det viktig å trekke på erfarin
gene fra dem som har vært der, uansett 
om det er et nettverk, som NorskRussisk 
Handelskammer, eller erfarne rådgivere. 
■ 

”Ingen andre europeiske land 

kan skryte av samme grad av 

ringeakt overfor lov og rett 

som det er tilfelle i Russland”.

Dmitrij Medvedevs tale på Sivilforumet 
i Moskva i januar 2008 (sitert etter 

Avisen Trud).Det er blitt ryddet vesentlig i villniset 
av lover og regler i Russland siden landet 
startet en smertefull overgang til mar
kedsøkonomien. Den russiske lovgivnin
gen har tilnærmet seg den europeiske. 

– Før risikerte man at ett og samme 
forhold var regulert av en lov som var i 
motstrid med et etterfølgende president
dekret som igjen var ulikt en forskrift. I 
dag er systematikken blitt mye bedre, 
forteller advokat og partner Thomas G. 
Michelet (48) i Advokatfirmaet Selmer 
DA. – Men selv om det er mange likhets
trekk mellom russisk og norsk lov, er det 
sentrale forskjeller på viktige områder. 
I tillegg er det en rekke detaljforskrifter 
man må forholde seg til. 

Michelet har jobbet med Russland i 15 
år og leder i dag Selmers Russlandsteam. 
Han sier at betydelige rettslige utfordrin
ger i Russland i dag dreier seg mer om 
hvordan lovgivningen praktiseres, mindre 
om selve innholdet. 

Tvilsomme dommer
– Det er særlig fokus på videre oppbyg

ging av domstolenes kompetanse. Risi
koen for svake dommer og ikke minst 
gjennomføring av tvangsfullbyrdelse av 
dommer er et problem, sier Michelet. 
– Den nylige dommen avgitt av en lokal 
domstol i KhantyMansisk mot Telenor 
som dømmes til å betale NOK 15 milli
arder basert på en søksmål fra en minia
tyraksjonær i VimpelCom, fremstår som 
tvilsom. Ettersom jeg ikke kjenner detal
jene i saken, vil jeg begrense meg til det. 

På generelt grunnlag mener Michelet at 
det er et stort problem at russiske private 
forretningsmenn kynisk kan utnytte kor
rupte deler av systemet til egen fordel. 

– Enkelte påberoper seg sågar at de gjør 
dette for å ivareta fedrelandets interes
ser. Dette er trist fordi det skader både 
Russland som nasjon og de mange seriøse 
russiske aktørene internasjonalt.

Ulik tolkning
De russiske flaskehalsene er velkjente. I 

2006 ble 155 utenlandske investorer spurt 
om hva som står i veien for deres business 
i Russland. I undersøkelsen gjennomført 
av selskapet PBN svarte 80 % av investo
rene at de anså administrative barrierer og 
korrupsjon som de største hindringene.

Når det gjelder administrative barrierer, 
dreier det seg om et paradoks. Russiske 
myndigheter praktiserer svært ulik tolk
ning av lover og regler, men utviser sam
tidig en meget formalistisk tilnærming til 
dokumentasjon, til de minste detaljer.

– Dette skjer på både føderalt og regio
nalt nivå. I vår praksis opplever vi stadig 
at loven kan bli tolket svært ulikt i ulike 
regioner, fra Murmansk til Vladivostok, 
forteller Michelet. 

I og med at det finnes muligheter for 
ulik tolkning, vil for eksempel skattein
speksjonen alltid klare å finne feil i din 
dokumentasjon – uansett hvor godt den 
var forberedt, ifølge advokat og partner 
Yevgenij Tregubenko (35) som leder 
Selmers kontor i Moskva. 

– Man kan imidlertid bestride skat
teinspeksjonens vedtak i retten, sier han. 
– Statistikken viser at cirka 60 % av retts
sakene mellom skattytere og de russiske 
skattemyndighetene blir løst til fordel for 
skattyteren.

Formalisme
Verre er det med den formalistiske hold

ningen fra de offentlige og kontrollerende 
organer, som utviser ”null” slingrings
monn. 

– Dette kan medføre at søknader eller 
regnskap ikke blir akseptert, forteller 
Tregubenko. – Et typisk eksempel er når 
det norske morselskapet fyller ut russiske 
skjemaer som ikke finnes i Norge. Da er 
det ikke rart at man gjør feil. Men i stedet 
for å få veiledning av de russiske myndig

hetene blir man rett og slett avvist eller får 
avslag og alt må gjøres på nytt.

 Det som utlendinger anser som flise
spikkeri, kan få fatale følger for bedriften. 
Hvor galt det kan gå, når formalite
tene ikke er i orden, ble nylig demonstrert 
under konflikten mellom TNKBP og BP 
hvor den britiske staben ikke fikk fornyet 
sine arbeidstillatelser. 

– I Norge kan de fleste papirer fylles 
ut av en kontoransatt. I Russland må du 
som regel ha en eller flere jurister som går 
gjennom hele saken for å påse at ingen 
regler er oversett, sier Tregubenko. – Vi 
anbefaler derfor våre norske klienter i 
Russland å være særdeles oppmerksomme 
på de formelle aspektene. Ikke minst 
gjelder dette arbeidstillatelser.

Tidoblet korrupsjon 
Korrupsjon er næringslivets største 

problem i dagens Russland. Korrupsjonen 
er blitt betydelig forverret og gjennomsy
rer store deler av maktapparatet, fra bunn 
til topp. Ifølge tenketanken Indem ut
gjorde det samlede beløpet av bestikkelser 
betalt av næringslivet til myndighetene i 
2006 cirka 316 milliarder dollar, noe som 
er ti ganger mer enn i 2001. 

Fra 72. plass i Transparency Internati
onals korrupsjonsindeks i 2001 raste Rus
sland ned til 121. plass i 2006. I fjor gjorde 
Russland enda et par steg mot bunnen, og 
ramlet på 143. plass. Gjennomsnittsstør
relsen på bestikkelser har også blitt tido
blet siden 2000tallet. 

Korrupsjon er med andre ord blitt et 
”systemproblem”, om man skal bruke den 
nyvalgte russiske presidenten Dmitrij 

Realistisk om risiki i 
Russland

Siden reformene startet i Russland på 1990-tallet, har 
det skjedd vesentlige forbedringer i det russiske retts-

systemet. På andre områder har det gått fra galt til verre. 

BETYDELIG VERRE: Korrupsjon gjen-

nomsyrer store deler av maktapparatet i 

Russland.
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Konflikten i Kaukasus har ført til en bety
delig lavere entusiasme hos både russiske og 
norske investorer med tanke på aktiviteter i 
Russland. Mens investorenes emosjoner var 
vanskelig å måle, ga tallene fra det russiske 
børsmarkedet et klart og trist budskap. 

– Fallet på den russiske børsen har vært 
betydelig. I USD har fallet fra 30. juni og 
frem til 31. august vært på 28,5 %, forteller 
Jørgen Hjem Bakkerud i East Capital Asset 
Management som leder kontoret i Norge.  
– Vi må tilbake til maijuni i 2006 for å 
finne en tilsvarende korreksjon. 

Bakkerud mener samtidig at det var andre 
faktorer enn krigen i Georgia som har 
bidratt til børsraset, nemlig misfor ståtte ut
talelser fra Putin tidligere i sommer om 
stål og metallselskapet Mechel.

– Dette er veldig trist, da Russland per 
halvårsskiftet hadde gjort det meget godt 
sammenlignet med de aller fleste andre 
markeder, sier Bakkerud.

Hendelsene i Russland har fått negative 
konsekvenser for fondene som East Capital 
forvalter. Likevel er situasjonen langt fra å 
være dramatisk.

– Dette har selvsagt påvirket våre fond, 
men siden USD har styrket seg de siste 
månedene er fallet noe mer dempet. Vårt 
Russlandfond har i juliaugust falt med 
20,1 % mot 23,3 % for RTS Index (begge 
tall i SEK). East Capital ØstEuropa som 
har i underkant av 50 % eksponering mot 
Russland har klart seg noe bedre. De tilsva
rende tallene er 10,2% for fondet og  13,0 
for MSCI Emerging Europe Index. Vi har 
med andre ord klart oss bedre enn mange 
andre i denne vanskelige perioden.

Flere eksperter har vært raskt ute med å 
sammenligne dagens situasjon i Russland 
med krisene på 1990tallet. Bakkerud 
mener slike påstander ikke holder mål. 

– Absolutt ikke. Situasjonen nå og da er 
som natt og dag. Den gangen var Russland 
i praksis konkurs. Det er det ikke nå, og det 
er det som er paradokset i dagens situasjon 
– landet har en solid økonomi. 

Bakkerud trekker fram slike argumenter 
som at Russland fortsatt har store over
skudd på handels og statsbudsjettet, 500 
milliarder dollar i valutareserver, et ”sta
biliseringsfond” (”oljefondet”) på 200 mil
liarder dollar og meget høy vekst i konsum 
og investeringer. 

– På tross av dette er markedet i dag priset 
som om konkursspøkelset venter rundt 
neste hjørnet, sier han. – Jeg ser dog paral
leller til Khodorkovskysaken i 2003 der 
også markedet reagerte kraftig negativt på 
denne affæren på tross av et godt makro
bilde. 

Ifølge Bakkerud er det nå man har meget 
god anledning til å kjøpe mer eller å starte 
byggingen av en Russlandsportefølje. Han 
er sikker på at dagens situasjon ikke 
kommer til å få langsiktige konsekvenser 
for investorer som har penger i Russland i 
dag.

– Når markedet har roet seg ned og 
vurdert alle fakta, vil det oppdage at 
reaksjonene, som vanlig, var i overkant 
drastiske. Investorene vil komme på banen 
igjen og ting vil normaliseres. Vi skal huske 
på at Russland trenger Vesten like mye 
som Vesten trenger Russland – og dette vet 
begge partene svært godt. 

Samtidig varsler han at en normalisering 
denne gangen godt kan ta noe lengre tid i 
og med at øverste politiske nivå er involvert 
og på grunn av de mange negative artiklene 
i vestlig presse. 

– Dette bør investorene være klar over, 
sier Bakkerud.  ■

 – Investorene vil komme på banen igjen
Om man skal kjøpe seg en 
Russlandsportefølje, bør 
man gjøre det nå, råder 
eksperten. 

Lær om Russland fra innsiden
Dette har aldri blitt gjort før. Nå kan du få førstehåndskunnskap om russisk næringsliv, for-

retningsdrift og bedriftskultur. Fra russere. I Russland. Gratis. 

Få viktig kompetanse og kontakter i din bransje ved
å se russisk næringsliv fra innsiden!

I regi av Presidentprogrammet arrangerer NHO kurs i St. Petersburg 
fra 15. til 30. april 2009. Kurset er beregnet på deg som ønsker 
å styrke din kompetanse om russisk samfunn og næringsliv. 
Oppholdet gir deg også muligheten til å hospitere i en russisk bedrift.

Antall plasser er begrenset. Søkere med Russland som arbeidsfelt 
vil derfor bli prioritert. Det er ingen kursavgift. Utgifter til reise 
og opphold vil bli dekket av NHO.

For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt 
Halvor Willadssen i NHO via e-post: hlw@nho.no

Forstår du russisk næringsliv?

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største 
interesseorganisasjon for bedrifter. Gjennom Presidentprogrammet 
arbeider NHO for økt næringsvirksomhet og forståelse mellom 
Russland og Norge. Les mer på www.nho.no/pp

Ann_russisk_NHO.indd   1 15-08-08   09:50:01

I april 2009 arrangerer NHO (NRHKs medlem) sammen med 
sine russiske partnere for første gang et kurs i St. Petersburg som 
skal gi deltagere fra Norge solid innføring i russisk næringsliv og 
forretningsdrift. I tillegg får deltagerne hospitere flere dager hos 
russiske bedrifter. 

– Dette er en unik mulighet til å få se russisk næringsliv fra inn
siden, og dermed kunne forstå tankesett og organisering bedre, 
mener seniorrådgiver Katarina Sætersdal i NHO. 

I februar, i forkant av kurset, arrangeres et forberedelsesseminar 
for deltakerne i Oslo. Seminaret arrangeres også i samarbeid med 
NorskRussisk Handelskammer. Det vil gi deltagerne innføring i 
russiske forhold – kultur, politikk, samfunn, mentalitet og språk.

Dypdykk i det russiske miljøet
Kurset skal etter planen holdes i St. Petersburg og deltakerne 

vil få solid opplæring om utviklingen av russisk næringsliv og 
samfunn. Alt fra temaer som det politiske liv til nyttige tips om 
kontraktsforhandlinger og skatteregler vil bli gjennomgått.

Deltagelse i kurset, inkludert reise og opphold er gratis og fi
nansieres av norske og russiske myndigheter. Det er NHOs rus

siske partner, den føderale kommisjonen for lederopplæring i 
Russland, som står for organiseringen av kurset. Det er også den 
russiske kommisjonen som skal plukke ut matchende russiske 
vertsbedrifter for de norske deltagerne. 

Kommisjonen, som ligger under Det russiske departementet for 
økonomisk utvikling, står for organiseringen av utdanningen av 
5000 bedriftsledere i Russland årlig. De har et bredt kontaktnett 
i russisk næringsliv, noe som kommer norske bedrifter til gode 
gjennom Presidentprogrammet.

Regner med stor interesse
Ifølge Sætersdal er et lignende opplegg prøvd ut mellom 

Tyskland og Russland. Det har allerede vært trefire vellykkede 
runder med tyske hospitanter i Russland. NHO håper derfor på å 
få mange interessenter før søknadsfristen går ut 15. desember.

– Antall plasser er noe begrenset og prioritet blir derfor gitt til 
søkere fra bedrifter som allerede jobber mot Russland. Men også 
de som har planer om å gå inn i markedet, vurderer fellesprosjek
ter og andre interesserte er velkommen til å søke, sier Katarina 
Sætersdal. ■

Det føderale byrået for fiskeri
virksomhet i Russland, som er ekvi
valent til det norske Fiskeridirektora
tet  foreslår å øke  importavgifter på 
norsk fisk.Under besøket til Petropav
lovsk i sommer sa direktoratets leder 
Andrej Krajnij i et intervju til Avisen 
Kamtsjatskije Vesti at Russland ”må 
frigjøre sitt marked for å gi plass for 
egen fisk. Det at man selger norsk 
oppdrettsfisk i Petropavlovsk, som jo 
er Russlands laksehovedstad, er helt 
uakseptabelt”. 

Komi teens pressetalsmann Alek
sander Saveljev bekrefter overfor 
NRHK at Fiskeridirektoratet i 
sommer leverte et forslag om økning 
av importavgifter på oppdrettsfisk til 
den russiske regjeringen. Det handler 
først og fremst om norsk oppdretts
laks og ørret. 

– Norsk fiskeeksport til Russland 
bare øker, noe som ikke kan la være 
å bekymre oss. Framfor alt, må vi 
etablere gunstige rammevilkår for 
russiske selskaper. Interesser til uten
landske aktører, herunder norske, 
kommer i annen rekke. 

På spørsmålet om hvor høy av
giftsøkning det er snakk om, svarte 
Saveljev diplomatisk:

– Høy nok for å beskytte russiske 
aktører. 

Saveljev opplyste samtidig at han 
ikke per i dag har informasjon om 
når eller hvordan forslaget blir be
handlet av regjeringen. 

I juli eksporterte Norge sjømat for 
2,5 milliarder kroner, en økning på 
7% sammenlignet med juli 2007, het
er det i en pressemelding til Ekspor
tutvalget for fisk. I juli var Frankrike 
Norges største eksportmarked med 
en verdi på 311 millioner kroner. 
Russland var på andre plass med en 
eksport på 240 millioner kroner. ■

Vil 
demme 
opp for 

norsk oppdrettsfisk
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KOMPETANSE: Nordnorsk Skipskonsult AS har hatt et eget 

designselskap i Arkhangelsk i åtte år. Bildet viser en ferge 

som var tegnet i Arkhangelsk og levert til Fjord 1.
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Geografiske fordeler
Nordnorsk Skipskonsult AS 

gikk først inn i Arkhangelsk i 
2000 med å etablere et skips
design og engineeringselskap. 
I 2005 etablerte de sammen 
med Innovasjon Norge enda 
et selskap, som driver med 
utleie av leiligheter. For NSK 
ble Arkhangelsk nettopp det 
de var ute etter. 

– Vi prøvde å etablere oss i 
Murmansk først, men der var 
det ikke mulig å rekruttere 
skipsdesignere eller personer 
som hadde erfaring med engi
neering. Vi har derfor oppda
get at i Murmansk reparerer 
de skip, men bygger ikke, for

teller daglig leder Kjartan Kar
lsen. – I Arkhangelsk og Se
verodvinsk har de lang 
tradisjon på skipsbygging. Her 
er det store skipsverft som byg
ger skip, plattformer og mili
tære fartøyer. Verftene har nok 
“snublet” mye de siste årene, 
men jeg håper de klarer å få 
kontroll snart.

I tillegg til tilgang til teknisk 
kompetanse mener Karlsen at 
selskapets plassering vil kunne 
gi dem en geografisk fordel 
når oljeutbyggingen i Nord 
kommer for fullt. 

Når det gjelder skrekkhisto
riene, mener Karlsen at dette 

overhodet ikke har noe med 
Arkhangelsk å gjøre. 

– Det som har skjedd eller 
skjer i Arkhangelsk, har skjedd 
eller kan skje overalt i Russ

land. Jeg mener også at man 
bør bruke flere år på å bli kjent 
med sine potensielle russiske 
partnere, før man inviterer 
noen inn i et fellesprosjekt. 

Takket være sin geografiske posisjon ved 
Kvitsjøen har Arkhangelsk, grunnlagt i 
1584, lenge vært senter for handelsvirk
somhet i det russiske nord. Handelen 
med de skandinaviske land, og særlig med 
Norge, spilte en betydelig rolle i byens 
økonomi. 

På hjemmesidene til  Pomormuseet i 
Vardø heter det at mer enn 300400 rus
siske skuter pleide å besøke nordnorske 
havner hvert år. Handelsmenn fra 
Kvitsjøen, hovedsakelig fra Arkhangelsk 
og omegn, brakte mel og korn til Nord
Norge for å bytte det med fisk og skinn. 
De ble kalt pomorer, eller ”de som bor 
ved havet”, og handelen fikk derfor navnet 
”Pomorhandelen”. Men den første ver
denskrig og revolusjonen gjorde at han
delen brått tok slutt. 

Beskjedne tall
I dag ligger samhandelen mellom 

Arkhangelsk og Norge på et beskjedent 

nivå. Det at fylket ligger lenger borte fra 
den norskrussiske grensen, i motsetning 
til Murmansk, spiller nok sin rolle. I dag er 
økonomien i Arkhangelsk sterkt dominert 
av treforedlings og papirindustri som 
ikke er representert i tallene for norsk
russisk samhandel. Arkhangelsk fylke har 
NordvestRusslands største skogområder 
etter republikken Komi. 

Halvparten av alle industriansatte i re
gionen jobber ved sagbruk, trevirke og 
papirindustri. De fleste utenlandske – men 
ikke norske –  investeringer i regionen i 
2007 gikk nettopp til denne industrien. 

Trelast, tømmer og papirvarer utgjorde 
to tredjedeler av all eksport fra fylket i 
2007, men gikk hovedsakelig til Polen, 
Nederland og Tyskland. Samtidig utgjorde 
varer og tjenester importert fra Norge i 
fjor bare litt over 7 % av fylkets importsta
tistikk, men disse knyttet seg hovedsakelig 
til et par store skipsbyggingsprosjekter. 

Uheldige historier 
I dag er det minst tre ganger flere aktive 

norske etableringer i Murmansk enn det 
er i Arkhangelsk. I tillegg til de objektive 
faktorene har Arkhangelsk fått et dårlig 
rykte blant norske investorer etter en serie 
ubehagelige episoder hvor norske selska
per har vært involvert. 

På 90tallet forsøkte flere norske bedrif
ter å etablere seg i regionen noe som var 
omtalt som gjenreisningen av Pomor
handelen. Noen av disse prosjektene var 
til å begynne med vellykket, men så gikk 
det galt. 

Norske medeiere i vindu og dørpro
dusenten RossNor ble i 1994 tvunget av 
den russiske partneren til å selge seg ut 
av selskapet. Norske eiere av Solombala 
Skipsverft måtte selge sine eierandeler 
til et annet russisk selskap så sent som i 
2005. Og i 2008 kansellerte Odfjell en 
milliardkontrakt med Sevmasj skipsverft 

Pomorbyen ved Kvitsjøen

Satser på Arkhangelsk
Trass i alle uheldige historier har en del norske selskaper funnet seg til rette i Arkhangelsk 

eller har planer om å gå inn i markedet.  Vi har snakket med fire av disse.

På 1700-tallet var denne byen senteret for Pomorhandelen mellom Norge og Russ-
land. I dag møter Arkhangelsk utfordringer knyttet til et noe uheldig omdømme.
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Ingeniørkompetanse
Aker Solutions er ett av de 

norske selskapene som har 
vært til stede i regionen over 
flere år. 

I dag eier de 50 % av andelene 
i Zvezdochka Engineering, et 
samforetak med Zvezdochka 
skispdesignbyrå. Andelen ble 
kjøpt fra det norske selskapet 
Kimek Offshore.

– Aker Solutions har hatt god 
erfaring med russisk personell 
fra dette selskapet i gjennom
føringsfasen på Hammerferst 
LNGprosjektet på Melkøya. 
Vi har også dratt nytte av 
deres ingeniørkompetanse på 
andre prosjekter, og vi tror 
Zvezdochka Engineering er et 
positivt bidrag til vår ingeni
ørkapasitet, sier visepresident 
Audun Magnussen i Aker 
Solutions i Egersund.

Håper å få lokale kunder 
Nærheten til Sjtokmanpro

sjektet og flere av Russlands 
ledende skipsverft har også 
vært avgjørende for Rambøll 
Storvik AS som i 2007 eta
blerte et kontor i Arkhangelsk. 

Daglig leder Rune Rautio ser 
markedsmulighetene for sel
skapet som hovedsakelig knyt
tet til prosjekter innen olje og 
gass, infrastruktur og miljø. 
Rambøll håper også å få 
kunder lokalt i Arkhangelsk. 

– Vi har utført flere oppdrag 
i Arkhangelsk som var bestilt 
av russiske institusjoner og 
selskaper som befinner seg 
utenfor fylket. Men vi håper 
også å få lokale kunder fordi vi 
forventer den samme økono
miske utviklingen i området 
som det er i andre regioner i 
Russland, sier Rautio.

Reiselivssatsning
Det var i 2007 at Hurtigruten 

vendte blikket mot Arkhan
gelsk. Da startet selskapet sam
men med konsulentfirmaet 
Bedriftskompetanse (NRHKs 
medlem) en utredning av mu
lighetene for lansering av et 
nytt produkt i Pomorbyen. Det 
er nå utarbeidet et konsept for 
opplevelsesturer i Kvitsjøen og 
Arkhangelsk. 

Konseptet forutsetter at tu
ristene vil bli flydd til Arkh
angelsk og deretter får firefem 
dagers omvisning i området, 
herunder på Solovkiøya som 
står på Unescos verdensarvlis
te.

Utredningsprosjektet som 
forventes avsluttet i 2009, vil 
danne grunnlaget for at Hur
tigruten skal kunne gå inn i det 
russiske markedet. Men allere

de i dag sier markedsdirektør 
Olav Luhr ved Hurtigruten 
ASA at planene er realistiske. 

– Arkhangelsk er helt klart et 
veldig interessant område for 
Hurtigruten, som passer godt 
i vår profil. Utfordringen per 
i dag er at vi ikke har ledige 
skip for denne nye turen. Når 
vi starter der oppe – og jeg sier 
”når” og ikke ”hvis” – vil det 
også være helt avgjørende at vi 
har en lokalkjent og langsiktig 
russisk partner med på laget, 
sier Luhr. 

Ifølge Luhr kan det nye pro
duktet komme på markedet 
tidligst i 20112012. ■

Har du noe å fortelle om dine 
erfaringer i Russland? Send oss 
gjerne en epost til info@nrcc.
no. 

på grunn av store forsinkelser og samar
beidsproblemer. 

Husk fortiden, men se mot framti-
den

– Disse uheldige historiene har nok 
bidratt til å skremme bort norske inves
torer, sier direktør Erik WelleWatne i 
Innovasjon Norge. 

WelleWatne har ansvar for Innovasjon 
Norges Investeringsfond for Russland 
og ØstEuropa som har medeierskap 
i flere russiske selskaper. Innovasjon 
Norge har også medeierskap i et selskap i 
Arkhangelsk sammen med et annet norsk 
firma. 

– Arkhangelsk har vært mye mer lukket 
for internasjonale investeringer enn 
Murmansk. Det gamle Sovjet har liksom 
ikke helt sluppet taket der oppe, mener 
han. 

WelleWatne påpeker samtidig at det er 
viktig å se ting i et større perspektiv.

– Vi må naturligvis se på historien og 
huske at her har det skjedd en del uheldige 
ting. Samtidig må vi se på mulighetene i 
dag, sier han. – Arkhangelsk har mye mer 
industri enn det man har i Murmansk. 
Hvis du har planer å henge deg på 
Sjtokmanprosjektet, så er det mye større 
muligheter for å etablere produksjon og 
finne samarbeidspartnere med teknisk 
kompetanse. 

WelleWatne mener også at etter gu
vernørskiftet i fylket begynner man å få  
større grad av åpenhet overfor utenland
ske investorer. Dette skal komme norske 
selskaper til gode. 

Guvernørskifte
Eksguvernøren i Arkhangelsk fylke 

Nikolai Kiselev ble i 2007 konfrontert 
med korrupsjonsbeskyldninger uten at 

etterforskerne har funnet bevis. Likevel 
har Kiselevs rykte fått en kraftig skrape. 

Før hans guvernørperiode løp ut i mars, 
kom daværende president Putin med et 
forslag til en ny kandidat til guvernør
posten, nemlig tidligere ordfører i Ja
kutsk Ilja Mikhaltsjuk. I april 2008 ble 
Mikhaltsjuk valgt til fylkets guvernør. 

Ett av de nye initiativene til guvernøren 
var rettet mot å invitere norske bedrifter 
til aktivt samarbeid i regionen, noe han 
bekreftet i et brev adressert til Norsk
Russisk Handelskammer i slutten av juli 
2008. 

– Styret i handelskammeret vil i løpet av 
høsten ta stilling til hvorvidt det er hen
siktsmessig å arrangere en norsk forret
ningsdelegasjon til Arkhangelsk, som er 
Norges naboområde, sier daglig leder 
Jarle Forbord i NorskRussisk Handels
kammer.  ■
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Medlemmer i Norsk-Russisk Handelskammer

Acergy Norway
H.r. advokat Gunnar Nerdrum

AIMS International Norway
Air and Sea Transport

Aker Solutions
AKVA Group

Anders Wilhelmsen & Co
Apressen

Arctic Arena
Artemis

Arts & Crafts
Bakhyt Sh. Nadirov

Bank 1 Oslo
Barentsforlag

Bashkortostan Rep Office
Bedriftskompetanse

Benum
Blue Planet Communication

Brig Star Group
BusinessForum

Colliers International
Consult Inform

Continent Express
D&F Group

Dag Klaastad tolketjeneste
Dalmorneftegeofizika

Det Norske Veritas
DLA Nordic (DLA Piper Norway)

DnB NOR
East Capital Asset Management

East Partners Norway
ECDL

Econ Poyry
Eksportfinans

Eksportutvalget for fisk
Export Finance Services

Fara
Finnair

FinStroyLeasing
Fjording AS /Suportnet

GC Rieber Skinn
GIEK

Green Reefers
Huurre Coldstores

Høyskolen i Narvik
InCorso RDI

Innovasjon Norge
International Trade Advisers

Interra
Irina Fedorina

Jotun
K. Lund Offshore

Karet
Kirkenes Transit

Kverneland
Kvestor Holding

LuksStroy
Lønnheim Eiendom

Maria Kim Språktjenester
Martin M Haarr/Landfiks

Microimpulse
Musikkprofil booking & management

NHO
Njardar
Nordea

Nordic Seal
Nordområdesenteret for næringslivet

Norge Fish
Norges varemesse

Norsar
Norsk Hydro

Norsk Jernbanedrift
Norwegian Air Shuttle

Nova Subsea
Nutritech System
Oil Information

Olga Rød Tolke og translatør tjeneste
Optimal Finansforvaltning

Orkla Foods CIS
Pareto Securities
Pertinax Group

Privjet/Northern Peak
ProBio International

R&E Consulting and Trading
Radisson SAS Royal Hotel, 

St. Petersburg
Radisson SAS Scandinavia Hotel, 

Oslo

Rambøll Storvik
Regional Economic Development Fund

Russia Baltic Pork Invest
Russian Scientific Cultural Centre 

“Culture –to the World” KUMIR
Russian Tourist House Victoria

Schibsted
Selkhozinvest

Selmer 
SGS Norge
Simonsen 

SIVA
Soyuz

Sparebank 1 NordNorge
Statkraft

StatoilHydro
Stavangerregionen næringsutvikling

Steenstrup Stordrange 
Svea Finans

Tandberg Telecom
Tekst og Tale

Telenor
Th. Jacobsen & Co

Titan Airservice
TKS Mekaniske

Tone Lise Akademiet
TrallNor

Troika Seafood
Tschudi Shipping Company

Volga Fish Company
VPK Montagnik

Wikborg Rein
Økopomorka

Aalesund Seafood

Personlig medlemskap
Elena Horne

Oddvar Rønsen
Vladimir Bykov

Nils Thrane
Morten Fredrikson
Anders Skjørestad

Artur Larsen
Nils Solberg

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


