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FORORD 

 

 

 

 

Tillykke med din erhvervelse af e-bogen 5 veje til det lukrative russiske 

marked! Ved at købe denne bog skiller du dig ud fra det konventionelle 

danske erhvervsliv ved at have fokus på Rusland som eksportmarked og ved 

ligesom mig at tro på – eller i hvert fald have en klar fornemmelse af - at 

det er i Rusland, vi kan hente fremtidens eksportprofit. 

 

Denne e-bog er pt. den eneste på markedet, der giver dig et helstøbt 

billede af Rusland som eksportmarked og forklarer tendenserne bag de 

mange tal og fakta, som de konventionelle landeanalyser og 

markedsrapporter ellers er fulde af. Bogen er ikke en tør rapport, men en 

underholdende guide til de fem mest profitable eksportbrancher i Rusland. 

Du får et overblik over de muligheder, danske virksomheder kan profitere 

på, og jeg giver eksempler på danske virksomheder, som allerede har været 

i Rusland. 

 

Til denne e-bog hører også en opsummerende lydfil, som du har fået 

sammen med e-bogen, da du købte den. 

 

De fem eksportbrancher er: 

 Energieffektivitet 

 Medicinalbranchen 

 Turisme 

 Landbrug 

 Konsumvarer 

 

I udvælgelsen af de fem brancher har jeg lagt vægt på, at Danmark inden 

for disse brancher skal have noget at tilbyde russerne, og at russerne rent 

faktisk har brug for den danske ekspertise. Det er med andre ord brancher, 

hvor dansk erhverv har et unikt bidrag. Jeg læner mig op ad tal fra Dansk 

Erhverv, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer og Udenrigsministeriet 

angående eksportandele og vækstrater. Facts og informationer er desuden 
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hentet fra egne researchinterviews. Du får meget viden på de relativt få 

sider. Måske skal du gå tilbage og læse nogle af kapitlerne igen på et senere 

tidspunkt. 

 

Det er mit håb, at du ved endt læsning vil føle dig opdateret om de 

muligheder, Rusland som eksportmarked byder på. Jeg håber også, at jeg 

kan inspirere dig til at se, hvordan netop din forretning kan lukrere på 

Rusland som eksportmarked. 

 

 

Rigtig god læselyst! 

 

Mette Bærbach Bas  

Maj 2012, Malmø 
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HVEM ER FORFATTEREN? 
 

Jeg hedder Mette Bærbach Bas, og 

jeg hjælper danske erhvervsfolk til at 

forstå, hvor russerne kommer fra, og 

hvordan de ser på det at gøre 

forretning. Det gør jeg, fordi det er 

essentielt, at vi som danskere bliver 

klar over, hvordan vi skal håndtere de 

forretningskulturelle forskelle mellem 

Danmark og Rusland, så vi kan 

samarbejde optimalt om at udvikle 

Rusland via danske eksportaftaler til 

gavn for begge parter. 

 

Jeg mener, at vi i Danmark som en højt udviklet nation har en forpligtelse at 

videreformidle vores assets til mindre udviklede nationer. Det kan vi gøre 

gennem samhandel, som er til gensidig fordel. Rusland er et af verdens 

store vækstmarkeder, som har et stort uudnyttet potentiale og som byder 

på gode vilkår for udvikling af dansk-russisk samhandel. 

 

Det, der står i vejen for at sælge til russerne, er den menneskelige faktor: 

forskelligheder i forretningskulturen. Kultur er en af de allerstørste og ofte 

den første forhindring, man møder, og mange undervurderer 

kulturforskelle, når de starter forretningssamarbejder op i andre 

verdensdele. 

 

Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel for dig gennem kulturtræning og 

udvikling af vidensprodukter. Mit credo er, at forståelse fremmer forretning, 

og det er mit budskab til alle danskere, som har modet til at kaste sig ud i et 

eksporteventyr i Rusland. 
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INDLEDNING 

 

 

 

 

Rusland rummer et kæmpestort potentiale for dansk eksport. Dette 

potentiale er langt fra udnyttet. Det vil se anderledes ud om ti år, hvor alle 

danske eksportvirksomheder af en vis størrelse som en naturlighed vil 

tænke Rusland ind i deres eksportstrategi. At vi endnu ikke er nået dertil, 

handler dels om en række mentale barrierer og fordomme hos danskerne, 

hvorved man slet ikke får kastet sig ud i eksporteventyret til det lukrative 

russiske marked.  

 

Det er også dels på grund af, at mange danske virksomheder i tidens løb har 

måttet lukke ned for eksportaktiviteterne i Rusland på grund af manglende 

tilpasning af produkt, markedsføring og forretningsmodel til de russiske 

vilkår og på grund af utilstrækkelig viden om russisk forretningskultur. Det 

har været med til at danne et billede af Rusland som et ufremkommeligt og 

besværligt marked, hvor det er usikkert, om du kan lykkes med din 

forretning. 

 

Med verdens fokus på de nye vækstmarkeder er dette billede imidlertid ved 

at ændre sig. Danske virksomheder og den danske regering tænker i større 

grad Rusland ind i den internationale eksportsammenhæng. Vi må dog ikke 

glemme, at Rusland har en historie, som den dag i dag trække dybe spor 

gennem hele samfundsstrukturen.  

  

Fra opbrud til stabilitet  

Men Rusland er et land, der har været gennem et meget stort opbrud, og 

systemet bærer stadig præg af fortidens omvæltninger. Før 1991var det 

Sovjetunionens planøkonomi, der betingede landets økonomi. Her gjaldt 

det om at opfylde plantallene, og selve opfyldelsen af disse tal blev 

vigtigere end den reelle produktion. Det var det, der gjorde, at plantallene 

til sidst løsrev sig fra virkeligheden og i sidste ende fik selve systemet til at 

kollapse. 

 



10 

 Ruslandseksperten.dk 

Med etableringen af føderationen Rusland blev landet og dets indbyggere 

kastet ud i en samfundsrevolution, vi som danskere næsten ikke har 

forudsætninger for at sætte os ind i. Russerne måtte se deres rubel blive 

devalueret og frysediskene stå tomme hen, og for ganske enkelt at overleve 

måtte russerne stå sammen og støtte hinanden, for staten formåede ikke at 

støtte nogen i den periode. 

 

Forholdene er blevet bedre med årtusindskiftet. Økonomien har stabiliseret 

sig. Landet er stadig en råstoføkonomi, hvor eksport af fossile brændstoffer 

driver økonomien. Med Nord Stream er Rusland nu koblet op på det tyske 

gasforsyningsnet, og det i sig selv har haft enorm økonomisk betydning. 

 

WTO-medlemsskab giver en tiltrængt tryghed 

Rusland er i august 2012 indtrådt som fuldgyldigt medlem af 

verdenshandelsorganisationen WTO. At Rusland har kunnet leve op til 

WTO’s krav til international handel viser, at landet er klar til at handle på 

internationale vilkår. Man forudsiger blandt andet en øget produktion som 

følge af de kommende toldsænkninger, og det vil sætte gang i den russiske 

økonomi. 

 

Vi vil dog se, at reklameværdien vil manifestere sig, længe før vi vil se 

strukturelle forandringer som følge af medlemsskabet. Ruslands 

brandingværdi øges imidlertid med disse begivenheder. At Rusland er 

medlem af WTO, vil gøre danske virksomheder tryggere ved at træde ind på 

det russiske marked, og virksomhederne vil opleve, at finansieringen lettere 

vil gå igennem, da bankernes tillid til Rusland vil øges. 

 

Der vil med tiden blive skabt klare regler for, hvordan Rusland kan opføre 

sig handelspolitisk. Rusland kan ikke længere lukke ned for import af f.eks. 

fødevarer for på den måde at beskytte egne producenter. Det er et 

tungtvejende argument for handelssikkerhed og betyder meget, når vi 

snakker om, hvor mange penge en bank tør lægge på bordet. 

 

Paradigmeskifte og pejlemærker 

Vi er i disse år vidner til et paradigmeskifte i Rusland, hvor landet bevæger 

sig fra planøkonomi til markedsøkonomi. Rusland er i en udviklingsproces 
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henimod en bæredygtig markedsøkonomi. Til at danne os et billede, hvor 

Rusland er i processen, findes der to gode pejlemærker, som vi kan holde 

øje med:  

 

Det ene pejlemærke er en stor drivfaktor i dette spil, nemlig den russiske 

middelklasse. Russerne tjener penge, og de har tradition for at bruge dem. 

Ved at holde øje med russernes indkomstniveau de næste år, vil vi kunne 

danne os et billede af, hvor langt Rusland er kommet med at udvikle sig til 

en fungerende markedsøkonomi. 

 

Et andet nyttigt pejlemærke er energipriserne. Ved at se på hvad de 

russiske forbrugere og de russiske virksomheder betaler for energi, kan vi 

sige noget om, hvor Rusland ligger i forhold til de priser, der gør sig 

gældende på verdensmarkedet. Det vil jeg komme nærmere ind på i 

afsnittet om energieffektivitet, som er den første eksportbranche, jeg 

behandler i bogen. 

 

Lempelige vilkår i regionerne 

Den russiske regering har høje ambitioner om at rydde op i – ja, lad os bare 

være helt ærlige - den rodebutik, som Rusland stadig er. Nærmest alt skal 

moderniseres: landbruget, energiforsyningen, boligerne, hospitalsudstyret, 

infrastrukturen – listen er uendelig. Planen er at tiltrække verdens bedste 

inden for deres felt, og så lære af dem. Derfor arbejder Rusland på at gøre 

sit system mere tilgængeligt for udenlandske virksomheder. I regioner som 

Tatarstan og Kaluga har man indført forenklede og lempede vilkår for 

udenlandske virksomheder, som ønsker at etablere sig og bidrage til den 

lokale udvikling. 

 

Muligheder i næsten alle brancher 

Rusland er Danmarks største nærmarked, men sjovt nok har danske 

virksomheder svært ved at få øje på det. Vi har omkring 200 danske 

virksomheder i Rusland, og det er alt for lidt, når vi ser på markedet 

størrelse og de vilkår, udenlandske virksomheder kan etablere sig under. 

Tendensen peger dog på, at det lige så stille ved at gå op for dansk 

erhvervsliv, hvor lukrativt det russiske marked er. Som du vil erfare i denne 

bog, findes der muligheder for dansk erhverv i næsten alle brancher, og 
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især inden for især energieffektivitet, landbrug og sundhedssektoren. Det 

er områder, hvor dansk erhverv har en særlig force. 

 

Endvidere er der i Rusland efter årtusindskiftet vokset en købestærk 

middelklasse frem, som dels stiller krav til forbedret livskvalitet og dels er 

meget positivt stillet over for vestligt producerede varer. Det gør russerne 

til en yderst attraktiv målgruppe for danske virksomheder, som producerer 

konsumvarer. 

 

Mit bedste råd: Kom i gang! 

Rusland er et ekstraordinært land. Landet byder på ekstraordinære 

forretningsvilkår. Er du motiveret for at gøre forretning på disse vilkår, kan 

du opnå ekstraordinære resultater. 
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EKSPORTBRANCHE NR. 1  

Energieffektivitet 

 

 

 

 

 

Danmark har inden for de seneste par år nærmest været overrendt af 

russiske premierministre og præsidenter. Først Medvedev i foråret 2010 og 

herefter Putin i foråret 2011. De kom selvfølgelig ikke hertil for at se vores 

grønne storbyparker med børn, der helt idyllisk fodrer ænder og svaner. Og 

let’s face it, de kom heller ikke, fordi daværende statsminister Lars Løkke 

var en stor spiller i international politik, som det var nødvendigt at holde sig 

på god fod med. Næ, de kom, fordi Danmark har noget, Rusland kan bruge: 

Energieffektivitet og Østersøen. 

 

Det russiske præsidentpar, Putin og Medvedev, havde begge en helt tydelig 

agenda med deres statsbesøg i Danmark: Primært at konsolidere Nord 

Stream, den nye gasforsyningsrute fra Rusland til Europa, og sekundært at 

skabe forretningsalliancer mellem danske og russiske virksomheder. Det 

gjaldt for de russiske statsledere om at promovere Gazprom og etablere et 

samarbejde med førende danske energivirksomheder, som Dong Energy og 

Mærsk. 

 

Masser af fossilt brændstof – ingen tradition for cleantech 

Rusland er verdens største producent af fossile brændstoffer: Naturgas, olie 

og kul udgør hhv. 34 %, 13 % og 19 % af reserverne på verdensplan. Landet 

har som sådan store ressourcer at sælge ud fra, når det gælder almindelig 

energi. Til gengæld klarer russerne sig ikke særlig godt inden for besparelse 

og effektivisering af energiforbruget. Her er der brug for store strukturelle 

ændringer. 

 

Sagen er nemlig den, at selvom Rusland er en af verdens største 

leverandører af energi, har landet samtidig et meget stort energispild. Hvis 

energiforsyningen og energiforbruget optimeres, vil det betyde, at Rusland 

kan øge sin eksport af fossile brændstoffer. Det er den økonomiske 
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forklaring på, at der fra politisk side er opbakning til en effektivisering af 

Ruslands forsyningssektor. 

 

En supplerende forklaringsmodel på den politiske velvilje over for 

energieffektivisering kan findes i befolkningens krav om energisikkerhed, 

rene fødevarer, et rent indeklima og et rent miljø. Den hastigt voksende 

middelklasse udvikler sig i disse år til en kritisk forbrugergruppe, som 

kræver kvalitet, og det kan politikerne ikke sidde overhørig. 

 

Derfor vender russerne sig i disse år mod verdens førende nationer inden 

for cleantech og altså herunder Danmark. Allerede i 2008 offentliggjorde 

daværende præsident Medvedev den russiske regerings mål om at 

reducere det russiske energiforbrug med 40 procent inden 2020. For at nå 

dette mål skal Rusland optimere sit energiforbrug dels gennem besparelse 

og dels ved hjælp af vedvarende energi. Gennemføres dette, vil det 

medføre væsentlige forbedringer af russisk økonomi. 

 

Vidste du at...  
Rusland har verdens 3. største 

energiforbrug, efter Kina og USA?  

Rusland har mange energitunge industrier, 

som for eksempel kemi- og metalindustrien, 

som øger landets energiforbrug. 

 

Hvor kan det bedst betale sig at spare på energien? 

Strategisk giver det bedst mening for Rusland at renovere sin 

forsyningssektor og udvikle energieffektive boligbyggerier. Hvis du har 

været i Rusland i vinterhalvåret, så har du sikkert oplevet, at man åbner for 

vinduet, hvis der er for varmt i lejlighederne. Varmeforsyningen sker fra 

centralt hold, og man kan ikke selv stille på termostaterne på radiatorerne. 

Alene denne lille ineffektivitet gør, at Rusland lukker helt meningsløse 

mængder varme ud i atmosfæren. 

 

Boligbranchen er en sektor med et meget stort behov for energieffektive 

løsninger. Byggestanderne er forældede og betyder, at energiudnyttelsen er 
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alt for lav. Faktisk vurderes den til ikke at være på mere end 50 procent. 

Forbedringerne skal ske inden for områder som indeklima og måling og 

regulering af varmeforbrug. Her profiterer danske virksomheder som Velux, 

Rambøll og Rockwool allerede i dag af dette behov ved at eksportere 

energiløsninger til Rusland. 

 

Forsyningssektoren er det andet store område, som Rusland fokuserer på at 

renovere. Hovedparten af fjernvarmesystemer og strømforsyningsnet 

stammer fra Sovjettiden. Ja, faktisk anvender man i Sibirien stadig 

rensdyrskind til isolering af varmerørledninger. Ydermere er det sådan i 

Rusland, at 10 mio. mennesker end ikke er forbundet til et 

strømforsyningsnet og varmer deres huse op med separate 

varmegeneratorer. Der er et meget omfattende renoveringsarbejde, der 

venter russerne. Når det er gjort, vil det imidlertid give en betydelig 

energibesparelse. Det samlede potentiale for energibesparelse er gjort op 

til mellem 30 og 50 %. Igen har vi i Danmark en ekspertise, som kan sælges 

til russerne. 

 

Vidste du at...  

Rusland har et energispild på årsbasis, som 

svarer til Frankrigs energiforbrug? Dette 

sker fortrinsvist i forsyningssektoren med 

et forældet fjernvarmesystem og elnet. 

 

Et kæmpe energispild i Rusland 

Problemet – eller et af dem – er måden, energiforsyningen og 

energiforbruget er struktureret i Rusland. Den er ganske enkelt ikke gearet 

til en opgradering efter den vestlige energibesparende model. Samtidig er 

der et frygtelig spild af energi i Rusland – faktisk udleder Rusland et 

energispild, der svarer til Frankrigs samlede årlige energiforbrug. 

 

Det vil kræve en omfattende og omkostningsfuld omlægning af 

forsyningsstrukturen, som både kræver lobbyarbejde på politisk plan og på 

ledelsesplan i de store industrier. Derfor har Eksportrådet oprettet en 

energi- og miljøklub, og Dansk Industri har etableret RuDanEnergo, som er 
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en platform for kommunikation, netværk og lobbyarbejde. Målet er at 

kommunikere udfordringer og løsningsmuligheder til russiske 

virksomheder. 

 

Vidste du at...  

Det russiske/østeuropæiske naturgasnet 

årligt udleder et spild på mellem 10 og 40 

mia. m² naturgas? 

 

Energipriserne er for lave til at motivere besparelse 

En vægtig grund til, at Rusland ikke sparer på energien, er energipriserne. 

Som det ser ud i øjeblikket betaler russiske virksomheder ikke den samme 

pris på energi, som man gør i størstedelen af verden. Dels nyder de russiske 

virksomheder godt af statsgaranterede rabatordninger, og dels er prisen på 

energi internt i Rusland betydeligt lavere end på verdensmarkedet. 

 

Ved at sammenholde de russiske energipriser med markedspriserne får vi 

et troværdigt pejlemærke for, hvordan det går med udviklingen mod en 

fungerende markedsøkonomi. Først når russerne og de russiske 

virksomheder betaler samme pris for energi som eksempelvis Tyskland, vil 

sammenligningsgrundlaget give mening, og først da vil der være en oprigtig 

motivation til at spare på og effektivisere energien. Det betyder dog ikke, at 

man som dansk energivirksomhed ikke skal tænke Rusland ind i sin 

internationale forretningsstrategi, for der er ingen tvivl om, et Rusland 

bliver et stort marked inden for energieffektivitet inden for det næste årti. 

 

Hvilke energier satser Rusland så på? 

Inden for alternativ energi satser Rusland på vind, sol og vand. Tidligere var 

den politiske vilje til at se mod alternative energiløsninger til at overse. Nu 

er situationen imidlertid en anden på grund af det globale politiske fokus 

på miljø og bæredygtighed. Ruslands største eksportgrundlag er stadig 

fossile brændstoffer, og det er paradoksalt, at der i Rusland foreligger store 

mængder naturressourcer, som kan anvendes til alternative energiformer. 

Især er træ, tørv, energiafgrøder, naturgødning og organisk affald 

tilgængelige, men udnyttes ikke. Teknologi- og vidensoverførsel er et godt 
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strategisk kort, som Danmark har på hånden i denne sammenhæng. 

 

Rusland har jo verdens største landareal, så der burde være gode 

muligheder for skabe vedvarende energikilder. Solenergi kan udvikles i de 

sydlige regioner. Vandkraftenergi kan skabes i de regioner med talrige søer 

og floder. Vindenergi giver som udgangspunkt god mening i landets 

kystvendte, nordlige regioner. Men betingelserne er ikke så favorable, for 

de områder, hvor der er meget vind, ligger afsondret, hvilket medfører en 

række praktiske og logistiske udfordringer. 

 

Det nuværende teknologiniveau inden for alternativ energi i Rusland er 

forbavsende lavt i forhold til Europa. Imidlertid er der en politisk vilje til at 

importere energiløsninger fra udlandet. Vi har i Danmark en række store 

virksomheder som Vestas, Grundfos, Danfoss, Løgstør og Rambøll, som 

allerede spiller vigtige roller i denne proces. Behovet for en hurtig og 

effektiv implementering af disse løsninger er stort. Ergo er Rusland et 

yderst eftertragtet eksportmarked for danske energivirksomheder. 

 

Vidste du at...  

 Boligernes standard i Rusland er skyld i en 

meget lav energiudnyttelse?  

Faktisk så lav som 50 procent. 

 

Et globalt ansvar 

Energieffektivitet er den af bogens fem eksportbrancher, som klart nyder 

den største opmærksomhed fra den russiske regering, og hvor der er flest 

fondspenge at hente hjem. Men det handler ikke kun om profit. Danmark 

er en grøn nation, som er globalt kendt for sine høje standarder inden for 

energieffektivitet og cleantech. Derfor har vi et ansvar for at videreformidle 

vores viden og bidrage til den omfangsrige og meget nødvendige 

oprydning, som Rusland står overfor. 
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CASE 

Skolkovo: Ruslands svar på Silicon Valley 

 

 

 

 

 

I en forstad syd for Moskva bliver der bygget på livet løs. Forskerparken 

Skolkovo er lige så stille ved at tage form. Det bliver en fremtidsby, en 

russisk mønsterby, som skal være et eksempel til efterfølgelse. Folkene bag 

Skolkovo ønsker at gøre op med den lange og kedelige tradition for 

energispild og den socialt uholdbare byggetradition. 

 

Det kommer til at blive sådan, at når du ankommer til Skolkovo, skal du 

parkere din bil uden for byzonen og skifte om til cykel, offentlige 

transportmidler eller hybridbiler. Efter du har skiftet om til et mere 

miljøvenligt transportmiddel, kan du få adgang til at opleve og udforske 

Skolkovo, som både er en forskerpark og beboelsesområde for ca. 25.000 

indbyggere. De residerende vil kunne nyde ren luft og et lavt støjniveau i 

byens gader og gode boligforhold med et sundt indeklima. Skolkovo vil 

desuden tilbyde 30.000 arbejdspladser til moskovitterne og de mange 

udenlandske højtuddannede medarbejdere, forskere og forretningsfolk, 

som byen vil tiltrække. 

 

Ruslands svar på Silicon Valley 

Skolkovo kaldes for Ruslands svar på Silicon Valley. Den har fået sit fine ry 

på grund af de høje ambitioner, der ligger til grund for dens oprettelse: 

Forskerparken har med deres outlining formået at tiltrække nogle af 

verdens største virksomheder, der ser muligheder for at udvikle nye 

løsninger inden for deres respektive områder. 

 

Store indflydelsesrige spillere som Microsoft, IBM, Siemens, Boeing, 

Ericsson og Nokia planlægger at etablere udviklingsafdelinger i 

forskningsparken. Det amerikanske Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) har indgået aftale med Skolkovo om udvikling af det universitet og 

omkringliggende universitetsmiljø, som skal opføres inden for 
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forskerparkens ramme. Universitetet skal understøtte forskerparkens 

innovationsarbejde. 

 

Skolkovo går målrettet efter the best of the best og bedriver banebrydende 

forskning af for eksempel nukleare behandlingsmetoder af kræftceller og 

nanomaterialer til energitransport. 

 

Danmark er lig med best practice 

Verdenskendt som en miljøvenlig og energieffektiv nation, nyder Danmark 

en stor anerkendelse hos russerne, som faktisk sætter lighedstegn mellem 

Danmark og bæredygtighed. DI’s netværk RuDanEnergo har desuden gjort 

et stort stykke lobbyarbejde, hvilket har smidiggjort samarbejdet og 

etableret kontakter, så vi kan tillade os at sige, at Danmark er Skolkovos 

preferred partner inden for energieffektivitet. 

 

Med forskerparken Skolkovo ser vi et spændende eksempel på anvendelse 

af dansk ekspertviden i praksis. Danske Rambøll er rådgivende part i 

projektet, for der skal tænkes stort og nyt både inden for forskning og inden 

for social og miljømæssig bæredygtighed. Der er tænkt bæredygtighed ind i 

alle faser, således at byens affald for eksempel genanvendes til 

biobrændstof til hybridbilerne. Det er ikke ofte, der er mulighed til at 

anlægge en helt ny by fra start, og det er et meget omfattende projekt. 

Danmark har erfaring fra udviklingen af den københavnske bydel Ørestad, 

som minder om Skolkovo i areal og indbyggertal. 

 

Hvad betyder det for russerne og Rusland? 

Der er god brug for de positive historier om Rusland, og Skolkovo er en af 

dem. Hvis resultatet bliver lige så godt, som prospektet lægger op til, vil det 

i allerbedste scenarie ændre en del på Ruslands image som en nation, som 

nærmest ikke har udviklet sig siden sovjettiden. Det vil samtidig være med 

til at booste den almindelige russers selvopfattelse. Russerne besidder en 

stor fædrelandskærlighed, og de er et stolt folk.  

 

Som du vil erfare under læsningen af denne bog, er der en masse forhold, 

som russerne ikke er stolte af, men derimod lider under: en truet 

folkesundhed, et nedslidt produktionsapparat, og en middelklasse, som 
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stiller krav om bedre livskvalitet, som landet endnu ikke kan honorere. Ved 

at tage udfordringerne en efter en og finde ud af, hvor Danmark kan 

bidrage med løsninger og samtidig lukrere på det, tror jeg på, at det er 

muligt at opfylde den almindelige russers behov for – og ret til – øget 

livskvalitet og forbedret sundhedstilstand. 
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EKSPORTBRANCHE NR. 2  

Medicinalindustrien 

 

 

 

 

Russerne har det ikke ret godt. Det står faktisk rigtig skidt til med 

folkesundheden i Rusland. WHO placerer Rusland på en 130’e plads på 

listen over verdens landes sundhedssystemers effektivitet. Det er næsten 

lige så slemt med folkesundheden, som rangerer som nummer 127. 

Russerne ryger for meget, de spiser dårligt og frygtelig mange har et 

alkohol- eller narkotikamisbrug. Alt dette resulterer naturligvis i sygdomme. 

Desuden har Rusland en demografisk udfordring: De ældre udgør en 

betydelig befolkningsandel, hvilket også bidrager til en øget sygdomsrate. 

 

Disse forhold gør, at russerne er 30 % mere udsatte for at blive syge end 

resten af europæerne. Det er en meget høj sygdomsforekomst for en 

nation. Den kedelige tendens ser ikke ud til at ændre sig foreløbig. 

Tværtimod forventes det, at man i Rusland også i fremtiden vil imødese en 

større sygdomsbyrde end i noget andet land i Europa. 

 

Nye krav fra forbrugeren 

Siden årtusindskiftet er der vokset er ny forbrugergruppe frem i Rusland: 

Den nye middelklasse, som stiller krav til samfundet og har klare ønsker til 

livskvalitet og sundhed. Det kommer blandt andet til udtryk i forbruget af 

medicinalprodukter, som i følge Dansk Industri stiger med 13 % om året. 

Dog skal det siges, at medicinforbruget er væsentligt lavere i Rusland end 

for eksempel i USA: En russer forbruger 74 dollars per indbygger pr. år mod 

amerikanernes forbrug på 704 dollars. 

 

Den høje forekomst af sygdomme og en øget købekraft hos den russiske 

middelklasse gør, at flere kunder køber mere receptfri medicin. Derfor 

skyder der apoteker op over alt i Rusland i disse år. Apotekerne og den 

rådgivning, der finder sted der, nyder stor tillid blandt befolkningen. 
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Vidste du at...  

Omkring 70 % af det udstyr, der bruges på de 

regionale hospitaler, er forældet? 

 

Den russiske medicinalindustri skal udvikles – hurtigt! 

Der er ingen tvivl om, at inden for medicinalindustrien har Danmark noget 

at gøre på det russiske marked. Inden for den russiske sundhedssektor er så 

mange og så alvorlige udfordringer, at den russiske regering ikke har råd til 

at udelukke udenlandske investeringer og udenlandsk aktivitet. 

 

Sundhedssektorens haltende tilstand er skyld i mange sociale problemer, 

for mange produkter kan fås uden recept, og det betyder, at mange russere 

overmedicinerer eller fejlmedicinerer. Desuden er produkterne ofte af 

meget dårlig kvalitet, og det betyder igen sociale konsekvenser. 

 

Den russiske regering er selvfølgelig opmærksom på tingenes ulykkelige 

tilstand, og et af midlerne til at forbedre den russiske folkesundhed er at 

udvikle den russiske medicinalindustri. Regeringens målsætning er, at lokal 

produktion skal udgøre 50 % af den russiske efterspørgsel, men der er lang 

vej mod dette mål. Der er med andre ord et loop, hvor udenlandske 

virksomheder kan positionere sig og rette sine aktiviteter mod den russiske 

forbruger. 

 

I disse år etablerer et betydeligt antal medicinalvirksomheder sig i Rusland. 

De placerer produktionen af medicinalvarer, som skal sælges til russerne, i 

Rusland, hvor arbejdskraften er billigere og den lokale antagelse er 

betydelig. 

 

Rusland brug for ny teknologi for ikke at sakke længere bagud, og man er 

interesserede i at samarbejde med udlandet. Men det kræver meget 

politisk pondus og forretningsmæssig styrke, for der er også meget politisk 

modstand netop i medicinalindustrien, da man ikke ønsker at miste russiske 

arbejdspladser. Danske medicinalvirksomheder vil derfor have brug for en 

omfattende entry strategy. 
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Et marked i vækst 

Markedet for medicinalvarer i Rusland vokser, efterhånden som flere 

udenlandske medicinalvirksomheder investerer i at etablere 

salgsrepræsentationer og åbne fabrikker i Rusland. Det er den almindelige 

russiske forbruger, som med ønsket om en forbedret livskvalitet nu stiller 

krav til kvalitet og pris på medicinalvarer. 

 

Vi taler ikke blot om et marked, hvor vi kan tjene gode penge ved at 

eksportere vores udstyr, teknologi, produkter og knowhow. Det er også en 

mulighed for, at vi kan tage et socialt ansvar på os og at bidrage til at højne 

den russiske folkesundhed og russisk livskvalitet. 

 

 

Vidste du at... 

Rygning dræber flere russere end alkohol?  

Alkohol dræber ca. 30.000 russere årligt.  

Rygning dræber ca. 350.000 russere årligt. 
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CASE 

Novo Nordisk: Et godt liv med diabetes 

 

 

 

 

 

På Novo Nordisk hjemmeside lover virksomheden dig et godt liv med 

diabetes. At det skulle være muligt, er nærmest en selvfølge for os 

danskere. Og hvorfor skulle det ikke være det? Vi har et sundheds- og 

velfærdssystem, der sikrer, at alle borgere i Danmark kan få adgang til den 

rette medicin, i den rette mængde og til den rette pris. 

 

Logikken er bare ikke lige så indlysende i Rusland, hvor der fejlmedicineres, 

overmedicineres og produkterne er af ringe kvalitet. Her er det altså ikke en 

selvfølge, at du kan få og fortjener et godt liv med diabetes. 

 

En svær branche med store politiske interesser 

Rusland har brug for ny teknologi på næsten alle fronter for ikke at sakke 

længere bagud, og man er interesserede i at samarbejde med udlandet. 

Det gælder også inden for medicinalindustrien, men denne branche er nok 

den sværeste af de fem eksportbrancher, jeg behandler i denne bog. Der er 

meget politisk modstand netop i medicinalindustrien, da man ikke vil miste 

russiske arbejdspladser. 

 

Novo Nordisk bygger i disse måneder en fabrik i Rusland. Selvom fabrikken 

vil give lokale arbejdspladser, vil det i også betyde et tab af russiske 

arbejdspladser i den allerede etablerede russiske medicinalindustri, hvorfor 

vi har set en massiv lobbyistisk modstand mod projektet. Vi oplever ikke 

samme lobbyistiske modstand i industrier, som domineres af Danfoss, 

Grundfos, Velux og Rockwool, for disse virksomheder kom ind på områder, 

hvor der ikke i forvejen var en veletableret russisk industri. Derfor er disse 

mere populære og nyder i højere grad støtte fra regeringen. 

 

Ny Novo-fabrik i regionen Kaluga 

25.000 russere arbejder inden for insulinfremstilling, men de produkter, der 
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produceres, er af dårlig kvalitet. Danske produkter er derfor i høj kurs, og 

det er et af incitamenterne til, at Novo Nordisk har valgt at etablere fabrik i 

Rusland. Politiske grunde vægter også tungt i denne ligning. En fabrik i 

Rusland vil lette forretningsgangen betydeligt. 

 

Fabrikken ligger i Grabtseva Technopark i regionen Kaluga, som ligger 

relativt tæt på Moskva, kun 100 km sydvest fra den russiske hovedstad. Den 

skal producere diabetesmedicin til det russiske marked. Fabrikken forventes 

at kunne gå i gang med produktion i 2014, og den menes at have kapacitet 

til at dække hele efterspørgslen for diabetesmedicin i Rusland. 

 

Som det for eksempel også er tilfældet med regionen Tatarstan, har Kaluga 

valgt at lette de bureaukratiske processer for udenlandske virksomheder, 

som ønsker at investere i regionen. Det betyder, at Kaluga og Tatarstan er 

relativt nemme at etablere sig i. Regionerne vægter vækst højt og ønsker at 

tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og veletablerede 

udenlandske brands. Det gælder ikke kun for medicinalbranchen, men 

faktisk for næsten alle brancher. 

 

Markedet for diabetesprodukter i Rusland forventes at vokse med 0,5 mia. 

dollars til 1.7 mia. dollars i 2015. I forvejen er Rusland et yderst lukrativt 

marked for Novo Nordisk, som har præsenteret en vækst i Rusland med op 

til 30 procent årligt. De danske medicinalprodukter er i høj kurs. De er 

globalt kendt for, at de produceres i god kvalitet og under meget 

kontrollerede vilkår. 

 

At etablere en fabrik i Rusland er noget af det bedste, Novo Nordisk kunne 

gøre for på sigt at gøre produkterne billigere og dermed gøre en stor forskel 

for den russiske folkesundhed ved at sælge kvalitetsprodukter til en pris, 

hvor den russiske middelklasse kan være med. 
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EKSPORTBRANCHE NR. 3  

Turisme 

 

 

 

 

Turisme er Danmarks fjerdestørste eksporterhverv. Det glemmer vi tit at 

tage med i betragtning, når vi beskæftiger os med eksport. Måske fordi 

turisme er en meget kompleks størrelse. Det handler ikke blot om 

fremstilling, salg og markedsføring af et produkt, men om mere abstrakte 

størrelser som forbrugerens adfærd og værdier og værtslandets 

særegenhed. Så glemmer vi, at turisme rent faktisk er forretning, og endda 

udgør en væsentlig andel af Danmarks BNP. 

 

I de seneste år har turismeerhvervet gennemlevet en krise. Askeskyer har 

forhindret udenlandske turister i at komme til Danmark med meget store 

omsætningstab til følge. Finanskrisen har også lagt en dæmper på mange 

turisters rejsetrang. Det lysner dog i øst: Mens vesteuropæerne stadig 

ømmer sig på pengepungen, har den russiske økonomi relativt hurtigt fået 

stablet sig selv på benene, og både privatforbruget og BNP i Rusland er i en 

pæn stigning i disse år på 4-5 %. 

 

Når man kobler dette med det faktum, at den russiske forbruger har et 

relativt stort rådighedsbeløb og samtidig ikke har tradition for at spare op, 

så opstår der et godt match mellem russiske turister og Kongeriget 

Danmark. 

 

Russere forbruger turisme på en anden måde 

Det er fortrinsvist middelklassen, som rejser, og det er en vigtig ting at 

lægge mærke til, for denne gruppe er veluddannet og kulturelt 

velorienteret. Det betyder, at der er nogle ting, vi skal tænke anderledes, 

hvis vi vil nå den russiske forbruger. Et af mine kernebudskaber er, at hvis 

du vil noget i Rusland, skal du gennemtænke din forretningsmodel og 

tilpasse den til russiske vilkår. Det er nok et af de vigtigste kriterier for at få 

succes i Rusland. For eksempel brander Danmark sig som et designland, 

men dansk design tiltaler ikke den almindelige russiske forbruger. Den 
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russiske turist er derimod storforbruger af kultur. Derfor er det de store 

kulturelle flagskibe som H.C. Andersen og Den Lille Havfrue, der skal 

promoveres. 

 

Russerne elsker det danske lilleputland 

Danmark er et land med rent vand i hanerne, trygge forhold og (relativt) 

venlige mennesker. Vi har smukke kvinder og god øl. Og så har Danmark en 

overflod af strand og hav, som russerne især er tiltrukket af. Det er nogle af 

de faktorer, som er med til at gøre Danmark til et eksotisk og tiltrækkende 

feriemål for russerne. 

 

Det er de gamle danske værdier, som er i høj kurs. Danmark fremstår som 

et eventyrland med slotte og et kongehus, som er populært, velfriseret og 

endda med bånd til Rusland via Kejserinde Dagmar, som før revolutionen 

blev gift ind i den russiske zarfamilie. Det idylliske billede af et Danmark 

med strand, skov og herregårde er som taget ud af en russisk drøm om 

tryghed og gamle dage. Det samme repræsenteres ved vores 

forlystelsesparker som Legoland og Tivoli – et miniputland, som er 

velorganiseret, rent, pænt og nysseligt. 

 

Flere russere holder ferie i Danmark 

Man har de seneste år konstateret en stigning i antallet af russiske turister, 

der vælger Danmark som feriemål. Det er der flere grunde til: Man har 

inden for de seneste to år intensiveret promoveringen af Danmark som 

turistmål på russisk tv, og det har givet pote. Det skal vi høre mere om i 

casen om Tourism Intelligence Institute. Herudover har Den danske 

ambassade i Moskva lempet for reglerne for at få turistvisum til Danmark. 

Det tager dog stadig ti arbejdsdage at få et turistvisum, og det sætter nogle 

praktiske begrænsninger, for den russiske turist køber ofte sin rejse i sidste 

øjeblik. Endelig betyder det også noget, at Danmark er tæt på. Det tager 

kun to timer med fly fra Moskva og Sankt Petersborg til København, som 

ofte bruges som hub til at komme videre til de andre nordiske lande. 

 

Vidste du at... 

Antallet af russiske overnatninger steg i 

perioden august 2010 til juli 2011 med 22 %? 
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Men det skal dertil siges, at Danmark er et dyrt rejsemål, og det kan godt 

betyde, at vi mister den konkurrencefordel, vi har med tilgængeligheden, til 

andre billigere destinationer. Da det fortrinsvist er den russiske 

middelklasse, som rejser, er det prisen, som er afgørende. Når det er sagt, 

så har russerne tradition for at bruge mange penge, når de er på ferie. 

Russiske turister lægger omkring 2400 kr. i døgnet per person på tøj, 

forbrugsvarer og souvenirs. Dermed er russerne den turistgruppe, som 

lægger flest penge per turist i Danmark. 

 

Vidste du at... 

Russiske turister lægger i snit 2354 kr. per 

døgn per person under en ferie i Danmark?  

Det er 5 gange så meget som en tysk turist. 

 

Mentale barrierer og fordomme 

Selv om perspektiverne er gode for at øge andelen af de eftertragtede 

russiske turister i Danmark, så har vi en række mentale barrierer og 

fordomme, som det efter min mening vil klæde danskerne at gøre op med. 

Lad mig komme med et par eksempler på fordomme, som russiske turister 

kan risikere at møde hos danskerne: 

 

Der er knyttet mange fejlbehæftede holdninger til Ruslands tid som 

kommunistisk styre: “Under Sovjet var landet fyldt med spioner, og det er i 

bund og grund russernes egen skyld, at de lod sig forføre under 

kommunismen og lod staten udnytte sig”. Disse udtalelser bunder i et 

unuanceret og ofte uoplyst ruslandssyn. 

 

Hvis vi skal gå i den anden grøft, så er en anden stereotyp holdning til 

kommunismen denne, som især er udbredt blandt venstreorienterede 

unge: “Lenin var en helt, fordi han realiserede den kommunistiske ideologi.”  

 

Hvis vi ser på tiden efter 1991, skorter det heller ikke på fordomme. Et 

eksempel er: “Rusland styres af mafiaen, som fik frit spil i 90’ernes 

økonomiske kaos”. 
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Eller: “Putin leder landet uden at tage hensyn til demokratiske værdier og 

på bekostning af den almindelige russers velfærd”.  

 

Jeg kan blive ved: “De nyrige russere bruger penge som skidt, mens de 

fattige sulter og fryser ihjel. 

 

Der er også en række helt generelle fordomme som for eksempel: 

“Russerne drikker masser af vodka og er hele tiden fulde”. 

 

Og: “De russiske piger er smukke, men vil kun have vestlige mænd, som de 

møder over nettet og udnytter økonomisk.” 

 

Vidste du at... 

Rusland er blandt verdens 10 største 

rejsemarkeder for udlandsrejser? 

 

Fordommene bunder i afstand 

Vi kender alle til fordommene, og de præger bevidst eller ubevidst vores 

billede af russerne. Rusland ligger langt væk, de taler et sprog, vi ikke 

forstår, og skriver med bogstaver, vi ikke kan læse, og så har de en 

samfundshistorie, som vi slet ikke kan begribe. Afstanden mellem Danmark 

og Rusland er en realitet på rigtig mange planer. 

 

Det er en af mine kæpheste at oplyse og fortælle danskerne om, hvordan 

den almindelige russers levevilkår er. Jeg møder i forbindelse med mit 

arbejde mange mennesker, som har et forvrænget billede af Rusland som 

værende nærmest et uland. Det er mit håb, at vi med tiden vil kaste de 

gamle fordomme af os og se på landet, som det ser ud i dag: En rodebutik, 

ja. Det er et langt og sejt stræk at få styr på Rusland efter kommunismens 

nedbrydende samfundsstruktur. En udfordring, bestemt. Der er sociale og 

økonomiske udfordringer i Rusland, som vi slet ikke kan tænke os til. Et 

potentiale, absolut. Men med investering af tid og penge, vil Rusland, 

russerne og den russiske kultur komme til at berige os igen i mere end blot 

monetær forstand. 
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CASE 

Tourism Intelligence Institute: En opdagelsesrejse til Danmark 

 

 

 

 

På skærmen ser du en sympatisk russisk mand siddende i et kahyt-lignende 

studie med et modelskib i baggrunden og en gammeldags globus i messing. 

I vinduerne spejler havets bølger sig i solens kær. Den russiske mand sidder 

i en sofa, ved sin side har han en jagthund, og der kravler tamme rotter 

rundt foran ham på sofabord, som er overfyldt med postkort. Han fremstår 

som en blanding mellem Columbus og Kaptajn Klo, og så snart han åbner 

munden, kommer jeg til at tænke på Søren Ryge. 

 

Det russiske TV-program “Hotju Znat” (Jeg vil gerne vide) er den russiske 

medieverdens svar på en virtuel opdagelsesrejse. TV-værten er Michail 

Shirvindt, som tager ud i verden og udforsker de sjove og pudsige vinkler. 

Han modtager postkort fra russere i hele landet, som gerne vil vide mere 

om fremmede himmelstrøg, eller som har hørt en kuriositet, som Michail 

så rejser ud og ser nærmere på. 

 

60 film om Danmark 

Fjernsynet er den mest effektive promoveringsplatform i Rusland, og her 

får russerne Danmark lige ind i stuen i form af søde og sjove film. Der er 

siden juni 2010 indspillet mere end 60 film om Danmark, som er blevet 

sendt i primetime på landsdækkende russisk tv. Det er en af de største 

grunde til, at antallet af russiske turister er boomet inden for de seneste år. 

Man så en klar tendens, hvor antallet af overnatninger steg, i perioden 

efter filmene om Danmark kom i æteren. I perioden fra august 2010 til juli 

2011 steg antallet af overnatninger fra Rusland med 22 % og til samlet set 

73.000 årlige overnatninger i 2011. 

 

Det er Tourism Intelligence Institute, som har taget initiativ til at realisere 

TV-filmene ved at få Michail Shirvindt til Danmark. Michail har i den grad 

næse for den gode vinkel. Han kravler op i et suttetræ, hvorfra han 

fortæller russerne om den kuriøse danske tradition, hvor børn hænger 
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deres sutter på et træ, når de føler sig klar til at holde op med at bruge 

dem. Han stiller sig op midt på Rådhuspladsen og tæller cyklister i 

morgentrafikken, han besøger H.C. Andersens hus i Odense, Bonbon-land i 

Holme-Olstrup og en - for russerne - meget luksuriøs hundekennel, hvor 

den hundeglade opdagelsesrejsende lufter en af hundene ude i det danske 

landskab. 

 

Filmene har skabt resultater 

Da dansk turisme i flere år været i krise, er der opstået et behov for at 

tænke nyt. Derfor har der været opbakning til Tourism Intelligence Institute, 

som kalder sig for en turismetænketank. Det er kendetegnende for TII, at 

de rykker hurtigt og har formået at skabe resultater. De har haft et program 

i russisk TV cirka hver anden uge siden starten af 2010, og den russiske 

turisme til Danmark er i samme periode steget med 35 %. 

 

Problemet er ikke russerne... 

Der er nok af gode vinkler på Danmark. Det beviser den store succes, som 

virksomheden Tourism Intelligence Institute har haft med at producere 

filmene om Danmark til russisk tv. Der er taget udgangspunkt i russisk 

mentalitet, og hvad der tiltrækker den russiske middelklasse. Da russerne 

er glade for en russiske vinkel på historierne, er det selvfølgelig tænkt med. 

Filmene er en succes, hvilket afspejles i de mange forespørgsler fra russiske 

TV-kanaler, som Tourism Intelligence Institute modtager. 

 

De søde film om Danmark smitter positivt af på dansk erhvervsliv, da det 

skærper interessen for Danmark. De gode historier viser også et erhvervsliv, 

som er fremme i skoene. Som det er nu, har danske virksomheder i et 

positivt image i Rusland, og vi har fine muligheder for at etablere 

samarbejdsaftaler. Så problemet er ikke, at interessen mangler fra Rusland. 

Grunden til det store uudnyttede potentiale ligger hos danskerne. Det er 

endnu ikke helt klart for alle, hvor stort og lukrativt det russiske marked er. 
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EKSPORTBRANCHE NR. 4  

Landbrug 

 

 

 

 

Den russiske landbrugsindustri indtager en selvfølgelig plads i en bog om de 

fem mest profitable eksportbrancher i Rusland, for landbrug og fødevarer 

samt eksport af landbrugsudstyr udgør mellem 30 og 40 % af den samlede 

danske eksport til Rusland. 

 

Der er mange danske virksomheder, som allerede har gået vejen, og som er 

veletableret inden for den russiske landbrugsindustri: Danish Crown alene 

står for 20 procent af den samlede danske eksport til Rusland med salg for 

2 mia. kr. En anden virksomhed, som har fået vind i sejlene, er Egebjerg 

International, som under det danske eksportfremstød i Moskva i september 

2011 fik en kontrakt om leverance af fordringsudstyr til svinestalde til 2,9 

mio. euro. Også maskinfabrikken Lachenmeier i Sønderjylland har stor 

succes med at sælge forarbejdningsudstyr til korn- og foderstofindustrien 

og inden for biomasse. Det er nogle få eksempler, som vil blive efterfulgt af 

endnu flere danske virksomheder i de kommende år. 

 

Et forældet produktionsapparat 

Det er naturligvis ikke rentabelt for Rusland at opretholde den store import 

af fødevarer. Derfor har regeringen sat sig det meget ambitiøse mål om at 

være selvforsynende. Her indgår landbrugssektoren som en vigtig strategisk 

brik i planen om udvikling af Ruslands økonomi. Inden for landbrug 

fokuserer regeringen på tre hovedområder: Forbedring af 

konkurrenceevnen, udvikling af infrastrukturen i landdistrikterne og 

skabelsen af et bæredygtigt landbrug. Det er områder, hvor Danmark som 

landbrugsnation har meget at tilbyde russerne. 

 

Dansk eksport af landbrug og fødevarer til Rusland vil dog fortsat udgøre en 

stor del af eksportandelen, for, som det er tilfældet med energiforsyning og 

inden for sundhedssektoren, har russerne brug for at opdatere deres 

produktionsudstyr, og de har ikke selv ressourcerne til det. Selvom man i 
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Rusland arbejder mod at blive selvforsynende, så kommer det ikke til at ske 

lige med det samme, og man har brug for videnstilførsel og udenlandske 

investeringer for at nå i mål. 

 

Vidste du at... 

Danmark i 2011 samlet set eksporterede for 

8.4 mia. kr. til Rusland? 

 

Plads til forbedring 

Rusland har utrolig meget jord og har derfor et landbrugspotentiale, som er 

kæmpestort. Det russiske landbrugsareal, hvor der kan dyrkes afgrøder, er 

med sine ca. 120 mio. hektar 50 gange større end Danmarks. Men kun 7 

procent af arealet benyttes til landbrug. Til sammenligning udnytter 

Danmark mere end 60 procent af sit landbrugsareal. Der er med andre ord 

plads til forbedring. 

 

FN har forudsagt, at Ruslands fødevareproduktion vil stige betydeligt de 

næste ti år, og at Rusland vil komme til at indtage en førende plads inden 

for eksport af fødevarer. Det kræver en modernisering af eksisterende 

produktionsanlæg og opførsel af nye, som er i stand til at producere i 

meget større skala, end vi har set hidtil. Her har dansk agroindustri 

(produktions- og forarbejdningsudstyr til landbrugsindustrien) gode vilkår. 

 

Vidste du at... 

Rusland er verdens næststørste importør 

af fødevarer? Den største er Kina. 

 

Landbrugsindustrien i Rusland 

Vi hører tit om russiske produktions- og landbrugsanlæg, der står og 

forfalder på grund af manglende vedligeholdelse. Men faktisk blev der 

bygget en del nye anlæg i Rusland fra årtusindskiftet frem til 2007. Denne 

udvikling er dog vendt i årene under den økonomiske krise, hvor 

købekraften og investeringerne har været lavere. 

 

Vi ser nu en tendens til øget initiativ, men landbrugsindustrien er stadig 
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mærket af, at væksten har været langt nede, og at landbrug og korn- og 

foderstof er en branche, som kræver langtidsinvesteringer. Inden for 

biomasse (produktion af træpiller) er der lidt kortere horisont til at få sine 

investeringer hentet hjem. I Rusland findes der nemlig store mængder af 

gran og fyr, som er nemt tilgængelige og forholdsvist billige. Det er derfor 

relativt rentabelt at producere træpiller i Rusland, hvorved der åbnes et 

marked for forarbejdningsudstyr til denne branche. 

 

Vidste du at... 

Korn er en af de fødevarer, hvor russerne 

eksporterer mere, end de importerer?  

Det er primært, fordi prisen på korn er 

lavere på det russiske marked end på det 

internationale marked. 

 

Investorer er mere end velkomne 

De udenlandske investeringer i landbrugssektoren er steget betydeligt 

inden for de seneste 8-10 år. Dog besværliggøres investeringerne af ret 

komplicerede ejerskabsforhold, som stammer fra Sovjettiden. Det er for 

eksempel ikke muligt at eje landbrugsjord i Rusland, hvis du er udlænding, 

men du kan leje den. Det, du bygger på jorden, kan du til gengæld eje fuldt 

og helt. 

 

Både russisk regering og russisk erhvervsliv sætter nu aktivt ind på at 

udbygge landbruget, og det er heller ikke umuligt at overkomme de 

strukturelle forhindringer. Med den rette konsulentbistand er det muligt at 

investere endda meget vellykket i russisk landbrug. 

 

Fire grunde til at satse på russiske landbrug: 

 

1. Et uopdyrket landbrugsareal: Rusland er et attraktivt landbrugsland 

– først og fremmest på grund af det store areal af uopdyrket 

landbrugsjord. Der er mere end 45 mio. ha. uopdyrket jord. En stor 

andel af jorden er ikke blevet rørt i mange år, så jorden er meget 

frugtbar. 
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2. Markedet er som skræddersyet til de danske kernekompetencer: 

Der er et utrolig stort eksportpotentiale i hele den russiske 

landbrugsindustri og fødevareproduktion, hvor danske 

virksomheder allerede har manifesteret sig inden for agroindustri, 

svinekød og mejeriprodukter. 

 

3. Danske teknologiprodukter er meget effektive: Den russiske 

regering opmuntrer til investeringer i ny teknologi, som skal øge 

produktionen i erhvervslivet. Der er et stort behov for import af ny 

teknologi, og her har Danmark en fordel i form af meget effektive 

teknologiprodukter. 

 

4. Kort fysisk afstand mellem Danmark og Rusland: Der er en relativ 

kort afstand mellem Danmark og Rusland, især hvis vi sammenligner 

med de andre BRIK-lande. Det er ubetinget en fordel i 

eksportsammenhæng. 
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CASE 

Arla: Booster momentum ved at etablere lokal produktion 

 

 

 

 

Der er altså noget uvirkeligt over at handle ind i et russisk supermarked og 

så pludselig finde en pakke Lurpak eller en Castello-ost på hylderne. Men 

også dejligt at se, at dansk-svenske Arla lykkes så fint med at afsætte sine 

produkter på det russiske marked. 

 

Den fine succes er faktisk rigtig fin: I 2011 voksede eksporten med 30 % til 

en omsætning på ca. 500 mio. kr. Arla har været repræsenteret i Rusland i 

mange år efterhånden. I 2007 etablerede Arla sig med eget setup i Sankt 

Petersborg, og siden åbnede mælkegiganten en salgsafdeling i Moskva, og 

koncernen ser på nye muligheder i andre byer. 

 

Muligheder er der mange af, for Rusland er et land med 14 millionbyer og 

10 mio. husholdninger med økonomisk overskud til at købe forbrugsgoder. 

Det lukrative russiske marked tæller over hundrede millioner forbrugere. 

Arlas mejeriprodukter tiltaler den russiske forbruger, fordi det er produkter 

af god kvalitet, forarbejdet under fødevaresikre forhold. Det vil den russiske 

forbruger gerne betale for. 

 

Anlægger ostefabrik i Rusland 

Ligesom bogens anden case, Novo Nordisk, har Arla succes med at 

eksportere produkter til Rusland, og ligesom Novo Nordisk lægger Arla nu 

også sin produktion i Rusland. Arla tænker stort og vil booste det 

momentum, de allerede har på det russiske marked, ved at kombinere sin 

eksportforretning til Rusland med lokal produktion. Mælkekoncernen har 

derfor indgået aftale med det russiske mejeri Molvest Group, som er det 

tredjestørste mejeri i Rusland. Sammen skal de opføre et ostemejeri i 

forlængelse af et af Molvests eksisterende mejeri i Kalacheevsky, som ligger 

i regionen Voronezh i Ruslands sydvestlige del. Arlas investerer 25 mio. kr. 

til ombygningen af mejeriet, og det forventes, at produktionen kan 

påbegyndes i 2013. Arla forventer desuden, at ostemejeriet vil medføre en 
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fordobling af omsætningen i Rusland inden år 2015. 

 

Mælk fra russiske landmænd 

Det kommer til at foregå på den måde, at Molvest, det russiske mejeri, 

indsamler mælken hos lokale russiske gårde. Mælken bearbejdes på 

mejeriet. Herefter vil Arla købe mælken og producere ost. De færdige oste 

distribuerer og sælger Arla. Hermed sikres den lokale forankring, og Arla 

kan applikere sin knowhow i forarbejdningsprocessen, så produktets 

kvalitet kan garanteres. På denne måde vil der ske en vidensoverførsel af de 

skandinaviske forarbejdningsteknikker til de russiske medarbejdere og det 

russiske mejeri. En good deal for everybody. 

 

Russerne har meget mælk, men de er ikke selvforsynende. Landet er i disse 

år i en overgangsfase fra råstofbaseret økonomi til videnssamfund, og det 

kræver en omfattende modernisering af landets produktions- og 

forarbejdningsudstyr, ikke mindst i landbrugssektoren. Den russiske 

regering har en klar målsætning om at blive selvforsynende, men russerne 

er endnu ikke på det punkt, hvor de er selvforsynende med 

mejeriprodukter. Russerne vil derfor i mange år endnu være en 

nettoimportør af mejerivarer, hvorfor Arla ser en fremtid i at positionere sig 

på markedet med lokal produktion. 
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EKSPORTBRANCHE NR. 5  

Konsumvarer 

 

 

 

 

Konsumvarer er den femte og sidste eksportbranche, jeg har valgt at 

behandle i denne bog. Den burde egentlig være den første i rækken, for 

den russiske forbruger er faktisk incitamentet for eksportvirksomhedernes 

gunstige vilkår. Den russiske forbruger tilhører middelklassen, som efter 

årtusindskiftet har oplevet en stigende indkomst og stabiliserede 

økonomiske forhold. Denne gruppe stiller nu krav om forbedret livskvalitet. 

Det handler om alt lige fra forbedret indeklima, bedre medicinalvarer og 

bedre forbrugsvarer til bedre forhold på skolerne, på hospitalerne og på 

arbejdspladserne. 

 

Det betyder, at Rusland, som er verdens sjette største forbrugsnation, 

imødeser en forbrugerefterspørgsel på varer, som er ordentligt forarbejdet 

og af god kvalitet. Denne efterspørgsel kan landet ikke selv honorere, da 

produktionsapparatet er forældet, og systemet endnu ikke kan leve op til 

de nødvendige sikkerheds- og kvalitetskrav. Igen må Rusland ty til import af 

forbrugsvarer, tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og trække 

på vestlig teknologi og knowhow. 

 

10 mio. købestærke husholdninger 

Den købestærke russiske middelklasse, som vokser i disse år, tæller mere 

end 10 mio. købestærke husholdninger. Det er i sig selv et spændende 

marked med en ganske pæn størrelse, så potentialet er der for de danske 

eksportvirksomheder, som har mod på de udfordringer, det lukrative 

russiske marked byder på. 

 

Forbrugeren er generelt gældfri, betaler en lav indkomstskat og har en lav 

husleje. Så udgifterne er lave, og pengene bliver brugt med det samme. Det 

russiske bankvæsen nyder ikke samme tillid fra befolkningen som i Vesten, 

så russerne har ikke tradition for at spare op. Det hænger naturligvis 

sammen med de store finansielle omvæltninger i 90’erne. 
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Under Putin er Rusland økonomi blevet stabiliseret, og det har gjort, at den 

almindelige russer har kunnet få sin løn til tiden, at han har kunnet stige i 

løn, at hans rubel ikke er blevet devalueret, at der nu er penge til overs til 

at rejse og købe konsumvarer for, og vigtigst af alt: at der nu faktisk er 

konsumvarer at købe i modsætning til 90’erne, hvor man havde 

varemangel, og der i butikkerne kun var én slags makrel på dåse, ét mærke 

mælk og så videre. 

 

I 1998 oplevede Rusland et finansielt krak, og de russiske lønmodtagere 

måtte se deres løn blive mindre og mindre. Det blev til nogle hårde år frem 

til midt i 2000’erne, hvor den russiske middelklasseborger kunne nyde 

følgerne af de høje oliepriser, der sikrede Rusland en stabil valuta. Herefter 

er reallønnen steget, inflationen er faldet, og det har bevirket, at der er 

kommet gang i privatforbruget. 

 

Vidste du at... 

Rusland I 1998 oplevede et finansielt krak? 

Rublen blev devalueret, og de russiske 

lønmodtagere måtte se deres løn blive 

mindre og mindre.  

Efter Putin har russerne oplevet en 

stigning i indkomsten og en stabilisering 

af landets økonomiske forhold. 

 

Den russiske forbruger bliver mere købedygtig 

I takt med at russerne får flere penge mellem hænderne, er 

velstandsfremgangen blevet mere tydelig. Dette afspejles i, at den 

almindelige russer prioriterer sit arbejde højere end tidligere, og det 

betyder, at der blandt andet er mindre tid til at købe ind. Der er således 

opstået et behov for at kunne handle mange forskellige fødevaregrupper på 

samme sted. 

 

Tidligere handlede russerne på de uofficielle markeder, grønttorve, 

fiskemarkeder og lignende, men nu har de skiftet indkøbsmønster, så de nu 
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handler ind i de store supermarkeder og hypermarkeder, som er skudt op i 

Rusland inden for de seneste år. Næsten alle er udenlandske kæder som for 

eksempel Metro, Auchan og Spar. De internationale kæder vil komme til at 

spille en endnu større rolle i fremtiden, og det vil give en række fordele for 

udenlandske eksportører, da der vil ske en professionalisering af branchen. 

Sortimentet bliver bredere, og kravene til fødevaresikkerhed og kvalitet 

skærpes. Det er også gode nyheder for danske eksportvirksomheder. 

 

Vidste du at... 

Rusland forventes at blive Europas største 

forbrugsnation i 2020 og er allerede 

førende forbrugsmarked inden for biler? 

 

Kvalitet frem for alt 

Kvalitet er en stor og vigtig faktor i denne her sammenhæng. Mange af de 

russiskproducerede forbrugsvarer er af frygtelig ringe kvalitet. Der er endnu 

ikke styr på normer, sikkerhed og e-numre, og forarbejdningsmaskinerne er 

af ringe kvalitet. Generelt savnes der en teknologisk knowhow, fordi landet 

har gennemgået en chokerende overgang fra planøkonomi til 

markedsøkonomi, som blandt andet har betydet, at landets 

produktionsapparat skulle lægges om. 

 

Selv om der finder en modernisering sted i disse år, er meget af det, der 

produceres i Rusland, desværre stadig af dårlig kvalitet. Det er den primære 

grund til, at det giver en tryghed at kunne købe en ost, der står Arla på. 

Også på dette punkt er den russiske forbrugers behov meget lig 

vesteuropæerens. Den russiske mor er jo lige så optaget af at give sit barn 

den bedste mad, som en dansk mor er. Den russiske mor vil også gerne 

købe økologisk og være sikker på, at de grøntsager, hun køber, ikke er 

sprøjtede, og at den spegepølse, hun bruger til børnenes madpakker, ikke 

er fuld af tilsætningsstoffer. 

 

Et større forbrugsfokus på fødevarer end i Vesten 

Den russiske forbruger adskiller sig fra den europæiske og amerikanske 

forbruger inden for indkøb af fødevarer. Hvor vestlige forbrugere bruger ca. 
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10 procent af deres indkomst på madvarer, bruger russeren ca. 34. procent. 

Det er en relativ stor del af indkomsten og grunden til, at når der sker en 

prisstigning på fødevarer, påvirker det den russiske forbrugers 

privatøkonomi i højere grad end en vestlig forbruger. Den russiske forbruger 

er derfor meget prisfølsom, når det kommer til indkøb af fødevarer, hvilket 

viser, at russernes velstandsniveau endnu ikke er på højde med Vesten, 

trods en stor udvikling inden for de seneste årtier. 

 

Vidste du at... 

Den lavere russiske middelklasse har en 

månedlig indkomst på 2000-3000 kr. og 

tæller ca. 7 mio. husholdninger?  

Den øvre russiske middelklasse har en 

månedlig indkomst på 6000-25.000 kr. og 

tæller ca. 3 mio. husholdninger. 

 

Netop dette forhold understøtter det faktum, at den russiske middelklasses 

indkomstniveau fungerer som et pejlemærke for, hvor langt Rusland er 

kommet i sin udvikling mod en fungerende markedsøkonomi. Når 

middelklassens garantiløn ligger på et niveau, hvor den russiske forbrugers 

levestandard og forbrugsmønster understøtter markedsøkonomien fuldt 

ud, er Rusland kommet i mål. 

 

Vestlige brands er i høj kurs, og nu er de også tilgængelige 

Efter 1991 blev der i det nye Rusland åbnet op for amerikansk, kinesisk og 

europæisk kultur. Man kunne nu købe magasiner fra England og USA, man 

kunne - i mere udbredt målestok end før - se Hollywood-film i fjernsynet og 

i biografen. Efter årtusindskiftet fik russerne hele verden ind med 

Internettet, og pludselig kunne de følge med i trends og populærkultur. Og 

ikke nok med det: Nu var de ting, som de læste om og så i fjernsynet, blevet 

tilgængelige, i hvert fald i de store byer. For de store verdensbrands - lige 

fra svenske IKEA og H&M til amerikanske Apple og McDonald’s - fik hurtigt i 

90’erne stablet filialer på benene i de store russiske byer. 

 

Under Sovjet var forbrug en anden sag. Da var man ofte nødt til at købe 
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det, der var, og så få det bedste ud af det. Derfor er uafhængighed nu 

blevet et kodeord i russisk markedsføring. Det at gå i et par cowboybukser 

af et vestligt mærke er en måde at udvikle sin identitet og sin 

uafhængighed på: Unge russiske piger kan nu vælge mellem boot cut, slim 

fit og leggings, præcis som danske piger kan. Det svarer lidt til, hvis vi i 

Danmark kun kunne købe cowboybukser i Føtex, og pludselig åbnes dørene 

til indkøbscenteret Fields, hvor butikkerne bugner af spændende brands. 

 

Vidste du at... 

Rusland har 14 millionbyer, hvor den 

købestærke middelklasse mest er situeret? 

 

Den russiske forbruger ligner den vestlige forbruger, hvad angår det at 

shoppe sig til en identitet og iscenesætte sig selv og sine værdier gennem 

sit forbrug. Nu er det muligt: købekraften er der, og varerne er der. Det er 

en naturlig konsekvens, at forbruget af vestlige varer stiger. 

 

Pas på og vær velforberedt 

Når det så er sagt, så er der mange danske virksomheder, som har knækket 

halsen på det russiske marked. B&O trak sig i foråret 2011, Jysk har forsøgt 

igen og igen uden at bide sig fast, for nu at nævne nogle store brands. 

Virkeligheden er nemlig den, at du kan have et egnet produkt, du kan have 

etableret et distributionsnetværk, og du kan have fundet en pålidelig 

russisk partner, men det betyder ikke noget, hvis du ikke har tilpasset dit 

produkt og din markedsføring til russiske vilkår. 

 

Den russiske forbrugers behov ligner vesteuropæerens, men købsmønsteret 

er et helt andet. Hvis danske eksportvirksomheder har det for øje, når de 

tilrettelægger deres markedsføring i Rusland, kan de styre uden om en 

væsentlig og meget almindelig faldgrube: Nemlig den, at man anvender 

den samme markedsføring til sin forretning i Rusland, som man gør til sine 

forretninger i for eksempel Tyskland eller Holland. Det er ikke vejen til 

succes på det lukrative russiske marked. Den finder man derimod ved at 

sætte sig ind i, hvordan den russiske forbruger tænker og bruge de 

ressourcer, der skal til for at få lavet gode markedsanalyser. 
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CASE 

JYSK: Eksporteventyret, som endnu ikke er lykkedes 

 

 

 

 

I bogens fire første cases har jeg udvalgt virksomheder og projekter, hvor 

folkene bag nærmest sidder med sportsvognsfrisure over al den succes og 

de ekstraordinære resultater, de har skabt i Rusland. Men det er ikke alle, 

som lykkes på det russiske marked. En af de danske virksomheder, som 

endnu ikke har fået vind i sejlene i Rusland, er JYSK, og det til trods for, at 

koncernen traditionelt har en enorm ekspansiv styrke. 

 

To gange har JYSK startet op i Rusland, men har måttet lukke ned for 

aktiviteterne igen inden for få år. De første to gange som med 

franchisemodellen i halvfemserne og i 2005. Senest blev der i offentliggjort 

planer om opstart af filial af JYSK Nordic i Sankt Petersborg i 2009, men den 

finansielle krise har sat aktiviteterne på standby. 

 

Ved alle opstarterne har argumentet for etablering i Rusland været, at det 

er et gigantisk marked, og den voksende russiske middelklasse var en 

købestærk og relevant målgruppe for JYSKs produkter. 

 

Det er altid farligt at gisne om andres forretningsforhold, men jeg vil 

alligevel vove pelsen og komme med mit bud på, hvorfor det endnu ikke er 

lykkes for JYSK at få succes med at eksportere til Rusland. Ud fra den 

tilgængelige information kan jeg se, at man ikke har valgt den rette 

markedsføringsstrategi, når det kommer til Rusland. 

 

Slagtilbud er ikke sagen i Rusland 

JYSK er kendt for at anvende en meget ekspansiv markedsføringsstrategi. 

Virksomheden sætter sig ambitiøse mål for antal af butikker og salgstal. De 

slår deres produkter op som slagtilbud og køtilbud. Sagen er bare den, at 

russerne er en særlig forbrugergruppe, som traditionelt ikke falder for 

slagtilbud. 
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I følge Jens Veino, som var indehaver af franchiserettighederne i Rusland, 

var de flydende toldsatser den største forhindring. Toldsatserne var ikke til 

at forudse, og det gjorde det besværligt at prissætte varerne. Herudover var 

det uventet svært at trække folk til. Først troede man, at det var 

beliggenheden, der var problemet, men da man åbnede en ny butik på en 

mere attraktiv beliggenhed, kom der ikke flere besøgende af den grund. 

 

Sengetøjet har andre mål i Rusland 

Det blev klart, at sortimentet ikke passede til Rusland. Sengetøjet, der blev 

solgt i butikkerne, havde andre mål, end man bruger i Rusland. Dyner og 

puder er desuden ting, der går i arv, hvorfor der ikke var så stort et aftag. 

Jens Veino vurderede dog, at det alligevel var muligt at slå igennem med 

assessories, men det viste sig, som jeg nævnte ovenfor, at russerne er ikke 

til fals for slagtilbud. I Rusland køber man det, man skal bruge, og ikke hvad 

man måske får brug for. 

 

Vi kan ud fra dette se, at Jens Veino anvendte JYSKs eksisterende 

markedsføring uden at tilpasse den til de russiske forbrugere. JYSKs 

produkter var måske nok interessante for russerne, men produkterne, 

markedsføringen og forretningsmodellen var ikke tilpasset de russiske 

vilkår. Det er også muligt, at selve det at bruge franchisemodellen i Rusland 

ikke har været det bedste valg. 

 

Rusland bliver svær at komme udenom 

Jeg tror dog, at JYSK vil prøve igen. Argumenterne for at eksportere til 

Rusland bliver sværere og sværere at komme udenom: 

 

1. Rusland er et BRIK-land og dermed et land med høj vækstrate. 

2. Der udvikler sig i disse år en købestærk middelklasse, som er i stand 

til at forbruge, og som ønsker kvalitet og service. 

3. Rusland er netop trådt ind i WTO, hvilket gør samhandel med 

Rusland mere tilgængelig og mere gennemskuelig. 

 

At JYSK endnu ikke er lykkedes på det russiske marked, betyder ikke, at 

koncernen ikke har potentialet til at lykkes i fremtiden. Jeg ser JYSKs 

tilbageholdenhed som et udtryk for, at man er blevet klog af skade og har 
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indset, at det russiske marked ikke indtages så nemt. 

 

Rusland er vores største nærmarked og russerne ligner os rigtig meget, især 

i forbrugsbehovet. Men købsmønsteret er anderledes, og forbrugerens 

mentalitet er betinget af systemet og af fortiden. Det kræver en 

omfattende tilpasning af produkt, markedsføring og forretningsmodel at 

gøre forretning i Rusland, og ofte er netop det en større udfordring for en 

meget stor koncern end for en mindre produktionsvirksomhed. 
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AFRUNDING 

 

 

 

 

Rusland er et spændende marked med muligheder inden for næsten alle 

brancher. Når man vel at mærke har forstået at rette sin markedsføring ind, 

så den rammer den russiske forbruger, og har tilpasset sin forretningsmodel 

og sine produkter til russiske vilkår. Som jeg skrev i indledningen, er 

Rusland et ekstraordinært marked, hvor du kan få ekstraordinære 

resultater, hvis du er villig til at gøre forretning på ekstraordinære vilkår. Det 

har mange danske virksomheder allerede været villig til, og der vil komme 

flere til, efterhånden som Rusland åbner mere og mere op for udenlandske 

investeringer og etableringer. 

 

Når vi ser på de virksomheder, som har succes i Rusland, så er det 

virksomheder, som har haft modet til at indtage et svært og besværligt 

marked. De er også virksomheder, som har en tilstrækkelig finansiel ballast, 

da det er omkostningsfuldt at etablere sig i Rusland. 

 

Tendensen er tydelig: Rusland har brug for teknologisk knowhow, 

højtuddannet arbejdskraft og massive udenlandske investeringer for at få 

ryddet op i systemet og levere velfærd til sine indbyggere. Danske 

virksomheder ligger inde med en række kompetencer, som Rusland kan 

bruge. Rusland byder på en vækstrate, som Danmark kan bruge. 

 

Det burde være et perfect match. Men filmen knækker lige dér, hvor danske 

virksomheder ikke tør tage springet, fordi Rusland er besværligt, det ligger 

langt væk, sproget er uforståeligt, vi ved ikke, hvordan vi skal håndtere 

bureaukratiet, vi er bange for korruption og mafia, eller hvilken historie vi 

nu går og fortæller os selv. Potentialet for danske virksomheder er tårnhøjt, 

og det er rent ud sagt hul i hovedet ikke at udnytte det. Det eneste rigtige 

er at komme ud over stepperne, gøre sig sine egne erfaringer og sørge for 

at være så godt forberedt som muligt. 
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Med 5 veje til det lukrative russiske marked er du forhåbentlig blevet 

inspireret til at tænke om Rusland som et eksportmarked fyldt med 

muligheder. Måske aner du også, at det kræver mere end blot almindelig 

vedholdenhed at lykkes på det russiske marked. 

 

I min forskning er jeg kommet frem til, at der er tre ting, som danske 

virksomheder skal have tænkt ind, når I starter op i Rusland: 

 

1. I skal kende til forskellene mellem dansk og russisk forretningskultur 

2. I skal vide, hvordan den russiske forbruger tænker 

3. I skal have styr på, hvordan I tilpasser jeres produkt, markedsføring 

og forretningsmodel til russiske vilkår 

 

(Disse punkter har jeg lavet et gratis audioprodukt om på 

rusialndseksperten.dk).  

 

Men inden I når så langt, skal I investere tid og ressourcer i at indhente den 

nødvendige viden om det russiske marked. Et godt sted at starte har været 

denne lille e-bog. Hvis du ønsker videre information, så se linksamlingen på 

næste side, hvor du finder links til analyser, rapport, netværk og 

organisationer, der hjælper danske virksomheder ind i Rusland.  

 

Den menneskelige faktor 

Der er mange, der rent faktisk lykkes med deres projekt I Rusland. Også 

iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Som jeg ser det, kan de 

for en stor dels vedkommende takke deres egen tilgang til russerne for 

deres succes. Din attitude har nemlig stor indflydelse på, om Rusland bliver 

knald eller fald for din forretning.  

 

Forskelle i kulturen og forskelle i forretningsvilkår betyder ofte mere, end 

du i første omgang tror. Derfor er kulturtræning nødvendigt. Det kan tages 

online på min hjemmeside, eller I kan få kulturtræning på virksomheden. 

Ved at forstå din egen forretningskultur og din modparts forretningskultur – 

og lære at navigere i spændingsfeltet mellem de to – kan du styre uden om 

en væsentlig faldgrube, undgå de værste bommerter og komme langt 

nemmere igennem med dine ting derovre på det lukrative russiske marked. 
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Held og lykke med DIT eksporteventyr i Rusland! 
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NYTTIG LINKSAMLING* 

 

 

 

 

Bogens 5 cases: 

Forskerparken Skolkovo  

Rambøll  

Novo Nordisk  

Tourism Intelligence Institute  

JYSK 

Arla 

 

Organisationer: 

Udenrigsministreriet og Eksportrådet  

Dansk Industri  

DI’s internationale konsulentnetværk DIBD  

Dansk Erhverv 

Den danske ambassade i Moskva og Generalkonsulatet i Sankt 

Petersborg 

Eksportkreditfonden 

 

Netværk: 

Dansk-Russisk Forening  

Bric-Denmark Russian  

Danish Business Forum  

Russia Net 

BRIK-konsulenterne 

 

Landerapporter og markedsanalyser: 

Dansk Erhverv:  

http://www.sk.ru/en/
http://www.ramboll.dk/
http://www.novonordisk.dk/documents/home_page/document/index.asp
http://www.pressport.dk/pressrelease/Danske-hit-i-russisk-prime-time-skaber-oeget-eksport-og-turisme-12560.aspx
http://www.jysk.dk/
http://arla.dk/
http://um.dk/da/eksportraadet
http://di.dk/Pages/Forsiden.aspx
http://www.dibd.dk/
http://www.danskerhverv.dk/Sider/Forside.aspx
http://rusland.um.dk/da/
http://rusland.um.dk/da/
http://www.ekf.dk/da/vores-viden/nyheder/Sider/Gode-r%C3%A5d-i-Rusland.aspx
http://dkrus.dk/nydkrus/index.htm
http://www.bric-denmark.com/
http://www.rdbforum.com/
http://di.dk/Shop/Netvaerk/Produktside/Pages/Produktside.aspx?productId=4773
http://www.brikkonsulenterne.dk/


50 

 Ruslandseksperten.dk 

Analyse af dansk-russisk samhandel 

Landeanalyse Rusland  

Dansk Industri:  

Markedsfokus Rusland 

Danske vækstmuligheder i Rusland. Indsigt. April 2010 

Markedsinformation om Rusland 

EKF - Eksport Kredit Fonden:  

Landeinformation Rusland  

Landbrug & Fødevarer:   

Rusland en væsentlig nabo  

Udenrigsministeriet: 

Markedsinformation Rusland 

 

Lister over danske virksomheder med aktiviteter i Rusland:  

Udenrigsministeriet: 

List of Danish subsidiaries 

Rosselkhoznadzor: 

Godkendte danske eksportvirksomheder 

 

Normer og certificeringer: 
Russian Certification Centre Rostest  
 

 

*Linksene er hentet i december  2012. Forfatteren kan ikke 

holdes ansvarlig for ændret indhold på de angivne sider eller 

ændringer i sidernes URL. 

 

http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Analyse-af-dansk-russisk-samhandel.aspx
http://www.danskerhverv.dk/Materialer/Sider/LandeanalyseRusland.aspx
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Rusland.pdf
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Downloadboks%20-%20lokale%20filer/2010/Opinion/DI%20Indsigt/20_Indsigt_Danske%20v%C3%A6kstmuligheder%20i%20Rusland.pdf
http://di.dk/Marked/Markeder/Europa/Rusland/Pages/Markedsinformation%20om%20Rusland.aspx
http://www.ekf.dk/da/landeinformation/oesteuropaogsng/Sider/Rusland.aspx
http://www.lf.dk/~/media/lf/Tal%20og%20analyser/Internationale%20markedsanalyser/ruslandfinal.ashx
http://www.lf.dk/~/media/lf/Tal%20og%20analyser/Internationale%20markedsanalyser/ruslandfinal.ashx
http://um.dk/da/eksportraadet/markeder/markedsinformation/publikation/?country=%7b528E2D62-79E2-4758-92FD-2C3606E740CA%7d
http://um.dk/da/eksportraadet/markeder/markedsinformation/publikation/?country=%7b528E2D62-79E2-4758-92FD-2C3606E740CA%7d
http://rusland.um.dk/en/~/media/Rusland/Documents/List%20of%20Subsidiaries%2012-02-2013.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/danmark
http://www.intergost.com/
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MERE FRA RUSLANDSEKSPERTEN 

 

 

 

 

Ruslandsekspertens Blog 
De fleste lærer mig at kende gennem en 
søgning på noget om Rusland og lander så på 
et af mine blogindlæg med relevant 
information og analyse af netop det specifikke 
interesseområde. Jeg har tit undret mig over, 
at så få skriver om Rusland og business, for jeg 
synes aldrig, at jeg løber tør for inspiration og 
idéer til indlæg.  
Vil du læse mere? Klik her. 

 
 

 

Ruslandsekspertens Nyhedsbrev 

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet får du 
adgang til din gratis lydfil med: De 5 mest 
almindelige begynderfejl, som danskere laver i 
mødet med russiske 
forretningsfolk.Nyhedsbrevet giver dig tips og 
nyttig viden til at håndtere dansk-russiske 
kulturforskelle i forretningslivet.  
Vil du læse mere? Klik her. 

 
 
 

Ruslandsekspertens 
Kulturtræningscenter 

Her får du hver måned trænet dine 
interkulturelle kompetencer. Ved at følge mit 
træningsprogram lærer du at styre uden om 
faldgruberne og få succes med din forretning i 
Rusland.  
Vil du læse mere? Klik her. 

http://ruslandseksperten.dk/blog/
http://ruslandseksperten.dk/blog/
http://ruslandseksperten.dk/nyhedsbrev/
http://ruslandseksperten.dk/nyhedsbrev/
http://ruslandseksperten.dk/traeningscenter/
http://ruslandseksperten.dk/traeningscenter/
http://ruslandseksperten.dk/traeningscenter/
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BAGSIDEN: 5 VEJE TIL DET LUKRATIVE RUSSISKE MARKED 

 
 
 
 
Overvejer du at eksportere til Rusland?  
 
Her er den information, som du har brug for til at orientere dig 
på markedet.  
 

Du ved, at Rusland er vores største nærmarked, og du har læst 
om de enorme vækstrater, som andre danske virksomheder kan 
fremvise fra deres russiske forretning. Du ved også, at det 
kræver grundigt forarbejde at etablere sig i Rusland, og at 
vidensindhentning er første skridt på vejen til succes på det 
lukrative russiske marked. 
  
Med e-bogen 5 veje til det lukrative russiske marked får du et 
uddybet branchekendskab til de fem mest profitable brancher i 
Rusland. Undervejs bliver du underholdt med aktuelle cases fra 
dansk erhvervsliv fra Rambøll, Novo Nordisk, Tourism 
Intelligence Institute, Arla og JYSK. 
 
E-bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for Rusland 
som eksportmarked: Administrerende direktører, 
markedsansvarlige, udstationerede, undervisere, studerende, 
journalister, konsulenter og ansatte i offentlige institutioner med 
fokus på dansk-russiske forretningsrelationer. 
 
En uundværlig guide til Rusland spækket med tips og nyttig 
viden til dig, der vil lykkes med din forretning i Rusland. 
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Om forfatteren 
Mette Bærbach Bas er cand. mag i russisk og 
idéhistorie. Hun forsker i russisk 
forretningskultur og forbrugermentalitet. På 
ruslandseksperten.dk videreformidler hun 
sine resultater i den kulturoversættelse, som 
ofte er svær at sætte ord på, men som er 
vigtig for, at danske virksomheder kan lykkes 
på det lukrative russiske marked. 
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