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III NORSK-RUSSISK BUSINESS FORUM I OSLO, 24. OKTOBER 2012 
Ny virkelighet, nye muligheter 
 
Om nøyaktig to måneder og for tredje år på rad samles flere norske og russiske bedriftsrepresentanter til et 
næringslivsforum for å drøfte muligheter og utfordringer i de to landenes samhandel, denne gangen i Oslo.  
 
”III Norwegian-Russian Business Forum: New Realities, New Opportunities ”(III NRBF) arrangeres av Norsk-
Russisk Handelskammer (NRHK) og Den russiske føderasjonens kammer for handel og industri (RF CCI). Det 
norske nærings- og handelsdepartementet, Det norske utenriksdepartementet, Statoil, Telenor, NHO og 
Norges sjømatråd er sponsorer av Forumet (pt). 
 
III NRBF finner sted den 24. oktober 2012, fra kl. 1000 til kl. 1630 i NHOs lokaler i Majorstuen, Middelthunsgt 
27. Det forventes om lag 250 næringslivsrepresentanter fra Norge og Russland.  
 
Oppdatert informasjon og program finnes på Forumets hjemmeside www.nrbf2012.com.  
 
Norske og internasjonale massemedia inviteres til å dekke saken og bes om forhåndsregistrering innen 20. 
oktober 2012. E-post for registreringer registrations@nrcc.no, telefon  47 21 01 57 50.  
 
Registreringen må inneholde navnet på mediet, journalistens fulle navn, mobiltelefonnummer og e-post 
adresse.  
 
Spørsmål om arrangementet kan rettes til informasjonsdirektør i Norsk - Russisk Handelskammer, Katerina 
Smetanina, tel.  47 21 01 57 51, mob. 47 48 19 37 89, e-post katerina.smetanina@nrcc.no 
 
Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) etablert i 2003 er Norges ledende bedriftsnettverk på Russland. NRHKs medlemmer er norske 
bedrifter som jobber mot Russland, samt russiske bedrifter interessert i samarbeid med norsk næringsliv. Kammerets hovedkontor 
ligger i Oslo, foreningen har et representasjonskontor i Moskva. Kammeret tilbyr sine medlemmer nettverksbygging i Norge og i 
Russland (nettverksmøter, seminarer og frokostmøter), kompetanseheving, promotering av medlemmer i de to markeder, praktisk 
bistand med mer. NRHKs hjemmeside: www.nrcc.no  
 
Den russiske føderasjons kammer for handel og industri (RF CCI) er Russlands ledende handelskammer med flere tusen 
medlemsbedrifter i hele Russland og vel 170 regionale handelskamre. Handelskammerets hovedoppgave er å representere små, 
mellomstore og store bedrifters interesser i ulike sammenhenger. Hovedkontoret ligger i Moskva. RF CCI tilbyr et bredt spekter av 
tjenester til næringslivet, herunder vareekspertise, messevirksomhet, voldgiftsbehandling med mer. RF CCIs hjemmeside: 
www.tpprf.ru.  
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Utvidet pressemelding fra Norsk-Russisk Handelskammer 
Oslo, 23. august 2012 
 
Ny virkelighet, nye muligheter 
III NORSK-RUSSISK BUSINESS FORUM I OSLO, 24. OKTOBER 2011 
Hva venter norske bedrifter i det russiske markedet nå, etter at Russland er blitt medlem i WTO og uten 
Sjtokman-prosjektet? Dette er hovedtemaet på Norsk-Russiske næringslivsforum som arrangeres  i Oslo den 
24. oktober 2012. 
 
- Med Statoil ut av Sjtokman-prosjektet må norsk næringsliv aktivt søke kunnskap om andre 

markedsmuligheter i Russland, og det er mulighetene vi skal snakke om på Forumet, sier Jarle Forbord, 
daglig leder i Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) som arrangerer norsk-russiske næringslivsforum i Oslo 
i oktober. – Russlands medlemskap i WTO vil over tid resultere i et endret markedsbilde og endret 
markedsadgang ikke bare til Russland, men også til tilstøtende markeder som Hviterussland og Kasakhstan.  

 
Åpner dørene til asiatiske markeder 
Foruten de ”tradisjonelle” sesjonene viet til henholdsvis olje og gass, fiskeri og akvakultur, samt forskning og 
utvikling, får forumsdeltagerne mulighet til å diskutere utfordringer og løsninger innen transport og logistikk, 
samt drøfte betydningen av Russlands medlemskap i Verdenshandelsorganisasjon for norsk næringsliv.  
- Konsekvensene av Russlands medlemskap i WTO er såpass omfattende, at disse vil bli diskutert under en 

egen sesjon på Forumet, sier Jarle Forbord, daglig leder i Norsk-Russisk Handelskammer. – Det åpnes nye 
markedsmuligheter for norske næringslivsaktører som spenner langt ut over Russlands grenser. Norske 
eksportører og investorer får enklere adgang til markedene i Hviterussland og Kazakhstan takket være det 
Euroasiatiske økonomiske samarbeidet innenfor RuBeKa-avtalen, sier han. 

- Videre, har transportsamarbeidet mellom Norge og Russland pågått i flere år. Den økte viktighet av Den 
nordlige sjøruten og intensiverte gruveaktiviteter i Nord gjør at nye markedskrefter og nye aktører trekkes 
inn. Dette krever bl.a. god innsikt i eksisterende og framtidige samarbeidsmuligheter innen transport og 
logistikksektor, sier Forbord.  

 
Må provosere fram en ærlig debatt 
Under det tredje NRBF flyttes vekten i diskusjonene fra firmapresentasjoner til fellesutfordringer. I et slikt 
forum vil mange av deltagerne kjenne hverandres produkter og tjenester fra før.   
- Og vi vil derfor ta skrittet videre og heller skape gode diskusjoner om fellesutfordringer i utvalgte bransjer 

framfor en rekke av firmapresentasjoner, sier Forbord. - Hva skjer nå, når Sjtokman for tiden er ute av 
bildet? Finnes det reelle finansieringsløsninger for eksport av norsk fartøysteknologi? Kan forskning bidra til 
økt profitt for bedriftene? Hvilke nisjer åpnes for norske bedrifter som resultat av Russlands WTO-
medlemskap? Hvilke konsekvenser får kommersialisering av Den nordlige sjøruten for norsk industri? Ved å 
sette noen få hovedtemaer på agendaen i forumets fem rundebordssesjoner vil vi provosere fram en ærlig 
debatt om hvilken framtid vi ønsker oss i de prioriterte samarbeidssektorene.  

 
Manglende markedskunnskaper 
Forbord erkjenner at flere norske bedrifter er avventende når det gjelder å satse i Russland. Noen er skeptiske 
fordi de anser Russland som et komplisert marked.  
- Vi har flere medlemsbedrifter som jobber internasjonalt, og de kan fortelle at Russland ikke er mer 

vanskelig å jobbe i, enn for eksempel Frankrike eller USA. Alle markeder uten unntak er krevende på sin 
måte, dette glemmer man altfor ofte, sier Forbord.   

Ved inntreden i WTO er Russland forpliktet til å følge internasjonalt regelverk, også når det gjelder beskyttelse 
av utenlandske investeringer. Dette er viktige skritt i riktig retning også for norske investorer og etablerere. 
– Russland er uansett et nærmarked for norske bedrifter, både store og små, og skepsisen kommer ofte av 
manglende markedskunnskaper og urealistiske forventninger. Man må både gjøre hjemmeleksa og ikke minst 
lære av andre norske bedrifter som har lyktes i Russland – og de er det mange av, ikke minst i NRHK.  
 
III Norsk-Russisk Business Forum finner sted den 24. oktober 2012, fra kl. 1000 til kl. 1630 i NHOs lokaler i 
Majorstuen, Middelthunsgt 27. Mer  informasjon på www.nrbf2012.com   
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