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Agenda 

• Historien og status for banken i dag 

•Russlands økonomiske situasjonen (Nordområdene / Nord-Vest    

Russland, makrotall)  

• Dagens realitet, tendenser og betingelser for videre vekst 

•Økonomi Norge/Russland, muligheter og utfordringer. 

 

 



Bankens tilnærming: "Veien 

østover" 
 

 

2006 Strategisk satsing med langsiktig perspektiv 
 

 

Hensikt: 

1. Følge kundene inn i nytt marked 

 

2. Være aktivt tilstede, bygge erfaring 

 

3. Engasjere SNN i bankvirksomhet 



1. Markedsundersøkelse 2006 

 

2. Representasjonskontor i Murmansk 2007-2010 

 

3. Eierskap 10 % i Bank Tavricheskiy 2008 

 

4. Etablert ny bank sammen med TB 2010, SNN eier 75 % 

 

5. Banken i drift 2010  

Stegvis tilnærming 



• Bank i Murmansk og St Petersburg (HQ) – alle grunnleggende 
banktjenester Kontoforhold 

• Betalingsoverføringer Norge – Russland og vv. 

• Lån og kreditter 

• Innskudd 

• Nettbank 

• Betalingskort og kredittkort 

• Kredittportefølje  (hvorav ca 65 % BM, 35 % PM) 

• Salgsretting av banken 

• Språk- og kulturutvekslingsprogram NW1AB og SNN 

• Banken driver med overskudd 

• 70 ansatte 

• 5 (av 7) styremedlemmer utpekt av SNN 

 

 

 

Banken i 2013  



Vårt markedsområde  

• Nordvest Russland 

• Murmansk og Leningrad Oblast 

 

• Målgrupper   

• Norske, russiske og internasjonale SMB 

• Privatkunder, ansatte hos våre bedriftskunder oa. 

 



Våre produkter og tjenester  

Til våre kunder tilbyr vi  

 

• Nettverk. Deltakelse på ulike arenaer og nettverk 
innenfor forretningslivet 

• Forretningsutvikling. Å dele vår kunnskap og erfaring 
fra Russland, felles utvikling.  

• Banktjenester. I Russland og grensekryssende Norge - 
Russland  

• Rådgivning fra våre kontor i Murmansk og St 
Petersburg, med både norsk- og russisktalende 
medarbeidere. Diskusjonspartner for etablering og 
forretningsutvikling i Nordvest Russland 



Nordområdene og Arktis 

• Rike perspektiver i nord 

 

– Marine ressurser 

– Mineraler 

– Olje og gass 

– Nye transportleder 

– Naturverdier, turisme 

– Kultur 

– Forskning 



Delelinjeavtalen 



Norsk næringsliv ser østover 

• Muligheter og fortrinn 

– Politisk klima; sterk støtte til 

utvikling av cross-border 

business i Nordområdene, 

god relasjon mellom Norge og 

Russland 

– Markedsmuligheter; 

energisektoren, transport, 

bygg og anlegg, eiendom, 

boligsektor, forbruksvarer 

– Gunstig lokalisering; nærhet 

og enklere tilgang til 

markedene 





Russland 
• Befolkning på ca 140 mill  

• Niende største økonomien i verden (BNP) 

• Målt i BNP pr Capita er Russland nummer 47 (2012) 

• BNP vekst  3,4% ( 2012) 

• Arbeidsledighetstall er ca 5,3%  

• ”Lett å gjøre forretning” indeks  112 plass (20 plass?) 

• Statsgjeld utgjør 11% av BNP 

• Høyest eksport til Kina, Italia, Tyskland og Polen 

• Høyest import fra Kina, Tyskland, Ukraina og Italia 

• WTO medlem i 2012 (tollsatser fra 10% til 7.8%) 

 

 

 



BNP per innbygger 

•BNP vekst stagnerer: jan-juli 2013 - 1,7%  mot 3,4% i samme periode i 2012 

•Ingen industrivekst mot 3,3% samme periode 2012, 17% er sysselsatt av SMB (Tyskland 59%) 

•Årlig inflasjon er på 7,4% mot målet på 5-6% 

 (prisvekst på matvarer grunnet fjorårets tørke) 

•Arbeidsledighetstall er ca 5,3% (statsansatte, mørketall?) 
•WTO medlem i 2012!!! Utfordringer: tilpasning, konkurranse. 5100 nye varer på lista. 

 

 



For å intensivere industrimodernisering og 

redusere råstoffavhengighet  

 
• Konservative budsjetter og sparing av oljeoverskudd 

• Pengepolitikk med fokus på lavere inflasjon og sterkere 

inflasjonskontroll 

• Strengere kontroll av bankvesenet og tiltak for å redusere risiko i 

forbindelse med sterk vekst av forbrukslån i landet 

• Redusere statens deltagelse i økonomien og forbedring av 

investeringsklima 

• Demografiske utfordringer: eldende befolkning og reduksjon i antall 

innbyggere. 

• Styrking av statsstyring ved hjelp av større gjennomsiktighet og 

effektiv kamp med korrupsjon. 

 
ref .World Bank in Russia 2013 

 



Norge/Russland 

• Ca 70 Norske bedrifter er representert i en eller annen form i 
Russland 20 i St Petersburg (Jotun, Orkla Brands, Elopak, Elkem, 
Norway Park, FMC Technologies, Det Norske Veritas) 

• I Murmansk er det størst aktivitet, ca 20 norske bedrifter 

• Total samhandel utgjør ca 18 milliarder kroner (13 plass blant 
norske handelspartnere, etter Japan) 

• Eksport + 13,6% (2012) 

• 80% av Norges eksport er sjømat 

• Russland passerte i 2012 Frankrike som største importør av 
Norsk sjømat  ca 6000 MNOK 

• Import + 2,1% (2012) 

•Største importvare fra Russland er aluminium  

 

 



Utfordringer 

 

• Språk 

• Kultur 

• Lovverket,  – regelverk, 
praksis 

• Byråkrati 

• Ting tar tid 

• Effektivitet 

• Ledelse 

• Nyskapning, innovasjon 

 

 

Mulighetene ligger 

i dette grenselandet ! 

Muligheter og rike perspektiver i nord 

 

• Marine ressurser 

• Mineraler 

• Olje og gass 

• Nye transportleder 

• Naturverdier, turisme 

• Kultur 

• Forskning 

• .. 

Forretningsdrift i Russland  



Språk og kommunikasjon 

Er en meget stor utfordring på internasjonal forretningsarena 

 

• Unøyaktig oversettelser – kilde til misforståelser  (Kommunikasjon 

foregår på engelsk, ulik nivå på engelske kunnskaper) 

• Ikke verbalt kommunikasjon (reserverte nordmenn vs gestikulerende 

russere) 

• Fritid og kulturell utveksling. Å være ”norsk” representant i utlandet 

 



Kultur og holdninger. 

Å inntre et nytt marked. 

Fellestrekk for ledere som leverer resultater over tid: 

Personal humility and professional will.   
      ”Good to great”, Jim Collins 

 

Ydmykhet def. 

“noble choice to forgo your status and use your influence for the 

good of others before yourself.  To hold power in service for 

others.”  

 

 



Kultur og Ledelse. Holdninger i en 

flerkulturell bedrift 

• Evaluer egne internasjonale erfaringer 
Russland er ikke Norge, ”slik gjør vi det i Norge” fungerer ikke, heller skaper en barriere og 

dualitet. Det ender opp med svar ”slik gjør vi det i Russland, ifølge den russiske loven at…” 

SIVA, Per Støle: «Å være leder i Russland krever en annen tilnærming 

enn i Norge. En dyktig leder i Norge er ikke automatisk en god leder 

internasjonalt. Man skal både håndtere kulturforskjeller og ulikt 

lovverk med hensyn til arbeidsgiveransvar.(Bedriftsrådlagning, Murmansk 

juni,2013) 

 

• Ansett prosjektledere/ledere med russisk kompetanse   
 De har tidligere erfaringer, kjennskap til forretningskultur og lovgivning 

 De har en hel boks med forretningsverktøy og er i stand til å takle utfordrende situasjoner 

 

 

 

 

 

 



 

Kultur og Ledelse. 

Lovverket: regelverk, praksis, beskyttelse mot svindel 

 
• Engasjer en erfaren internasjonal jurist(spør etter anbefaling lokalt) 

for gode rammeavtaler - ”better safe, than sorry” 
Senere kan man bruke billigere juridisk assistanse for mindre avtaler 

• Hvis mulig: unngå partnerskap. Det er best å eie alt selv.  

 Kulturforskjell er altfor stor for langsiktig felleskap. 

 Joint venture er ”nødvendig onde”  

• Øst-Europeiske ansatte i ”sovjet alder” 

 

”Vi undervurderte kulturforskjellene. Det er behov for å etablere rutiner rundt 

informasjonsflyt, rutiner og kontroll. Ikke forvent at en russisk ansatt skal 

forstå hvordan det gjøres i en norsk bedrift. «Å ta ansvar eller initiativ» er 

ikke noe som faller naturlig for russiske ansatte. De følger 

arbeidsbeskrivelsen, utover det er det ikke naturlig å ta initiativ. ” 

 



Å komme inn på det russiske markedet for 

SMB, hva begynner vi med 

 

– Komme i kontakt med relevante kunder eller 

partnere.  
Samme tiltak som i andre markeder: bransjeutstillinger, forum, møter. 

Det er flere bransjeutstillinger i landet, de fleste av dem er i Moskva 

(krever markedsbudsjett).  

– Kan jeg stole på selskapene jeg kommer i kontakt 

med? Hvor stor sjanse er det å bli lurt? 

Selskaper som kommer til Moskva bransjemesser er etablerte 

selskaper med egen historie og gjerne etablert rykte i bransjen. 

Moskvamesser er ikke billige, gjerne dyrere enn europeiske. Alt for 

stor investering for et useriøst selskap. 

 

 

 

 



Lover og regler for russiske selskaper som 

driver med import/eksport  

• Strenge regler for valutakontroll, hvitvasking, betaling til utenlandske 

partnere.  

• Kontrakt (med beløp og utnl.bankrekvisita) innleveres til banken og 

hver transaksjon sjekkes mot kontrakten, ved endringer kreves en 

ny kontrakt (stemplet og signert av ledelse i begge selskap)  

• Russiske banker er pliktig til å kreve detaljert dokumentasjon fra 

kunden ang. hver valutatransaksjon.  

 



Nasjonale rammevilkår 

Byråkratiske utfordringer 
• Overdreven utøvelse av ansvar for en enkel del, uten 

hensyn til helheten  

• Overordnede kan bli straffet for underordnedes feil, 

mange saker blir dermed sendt til mange instanser før 

avgjørelse blir tatt (personlig bot) 

• Ekstra tid og problemer dersom ikke rutinesak. 

Oppfatte det som realitet og være beredt at 

ting tar tid i Russland 



Skatt 
• Skattesystemet i stadig utvikling, betydelig 

effektivisering siste 5 år (beskatning fra stat, region 

og lokale myndigheter) 

• Ulike skattelovene kan gå på akkord med 

hverandre (lokale inspektørene tolker lovene ulikt) 

• Russere er forberedt på lengre prosesser, 

i de fleste tilfeller klarer de å løse 

utfordringer og tilpasser seg til lokale krav 

 



Russland/Norge  

! Russland er fremdeles en 

spennende marked også for 

SMB.  

! Vær beredt på at den er veldig 

annerledes. 

! Lokaliser og snakk med dem 

som lyktes og lytt til dem. Skaff 

nettverket som vil gi deg tilgang 

til aktuell informasjon.  

! Bruk jurister, prosjektledere og 

ledere med internasjonal, gjerne 

russisk kompetanse.  

! Gjerne betaling på forskudd. 

 

Lykke til ! Udachi!  


