
 

 

 

 
 

Nyhetsbrev Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasus mars 2013 

 
Det här är första upplagan av det nyhetsbrev som vi på kontoren i Moskva, Kiev, 

Sankt Petersburg och Almaty kommer att skicka ut ungefär varje månad för att 

informera våra Business Unit Managers och Regionala exportrådgivare om nya 

affärsmöjligheter, evenemang och våra fokusområden i regionen.  

 
 
OM VÅRA MARKNADER 

Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasus är tack vare ländernas gemensamma historia nära 

knutna till varandra genom gemensamt språk, affärskultur och övergripande 

marknadsförutsättningar. Ryska (och engelska genom tolk) är det huvudsakliga affärsspråket, men 

även ukrainska, kazakiska, uzbekiska, georgiska och många andra språk fyller en viktig funktion. 

Affärskulturen i hela regionen bygger på att skapa och vårda kontakter inom både näringsliv och 

politisk administration. Tålamod och flexibilitet är ofta A och O för att nå framgång. Naturtillgångar, 

stora moderniseringsbehov och en växande, allt mer kräsen medelklass är gemensamma 

kännetecken för länderna i regionen. Vi besöker med jämna mellanrum strategiskt utvalda platser för 

att knyta kontakter, identifiera nya affärsmöjligheter och främja svenska exportföretag.   

Ryssland är världens största land och Sveriges 13:e största handelspartner. Den ryska ekonomin 

växer stabilt, samtidigt som moderniseringsbehovet på många fronter är enormt. Ryssland erbjuder 

varierande affärsmöjligheter på endast en och en halv timmes avstånd från Stockholm. 

Fokusområdena inkluderar infrastruktur & energi, IT & ICT, fordonsindustri, hälsa & sjukvård samt 

konsumtionsvaror & livsmedel.  

Ukraina är Europas till ytan näst största land, och med en befolkningsmässigt, med 45 miljoner 

invånare, ligger det på en sjätteplats. Landet erbjuder affärsmöjligheter inom framförallt gruv-, metall- 

och livsmedelsindustrierna, energi och lantbruk. Kombinationen av en arbetskraft som utgör en av 

Europas mest högskoleutbildade och det låga löneläget gör Ukraina till en attraktiv plats för sourcing 

av produktion och tjänster. 

Centralasien består av länderna Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan och 

Kirgizistan, med sammanlagt 64 miljoner invånare. Vårt kontor är beläget i kazakiska Almaty. 

Regionen erbjuder goda affärsmöjligheter inom gruv-, olje- och gasindustrierna, infrastruktur och 

energi, jordbruk och boskapsskötsel samt konsumtionsvaror.  



Kaukasus består av länderna Armenien, Georgien och Azerbajdzjan, som tillsammans har över 17 

miljoner invånare. Länderna strävar för att förbättra affärsklimatet och rankas idag delvis som lättare 

att göra affärer i än många europeiska länder. Svenska företag erbjuds goda affärsmöjligheter 

speciellt inom infrastruktur, energi, olje- och gastillgångar, gruvindustri, livsmedel och IT & ICT liksom 

verkstadsindustri, medicinteknik och turism. 

 

PLANERADE EVENEMANG FRAMÖVER 

Rysslandsdag på UD i Stockholm, 26 mars  

Målgrupp: Svenska företag i Stockholmsområdet 

Beskrivning: Den 25-26 mars besöker Mikael Johansson, från kontoret i Moskva, och 

Annica Carlstedt, från kontoret i Sankt Petersburg, Stockholm. Vi kommer bland annat att 

delta på UDs så kallade Rysslandsdag som går av stapeln under efter middagen den 26.e 

mars.  Förutom Business Sweden medverkar även UD, Sveriges Ambassad i Moskva samt 

några svenska bolag om utvecklingen i Ryssland och sina erfarenheter. I anslutning till 

aktiviteten kommer det finnas möjlighet att ha separata möten med Mikael och Annica 

Format: Presentation och individuella möten 

Kontakt: Mikael Johansson 

 

Affärsmöjligheter för halländska företag, 20 mars, Halland 

Målgrupp: Svenska företag i Halland 

Beskrivning: Den 20 mars besöker Annica Carlstedt, från kontoret i Sankt Petersburg, och 

Aron Håkansson, från kontoret i Moskva, Varberg och Falkenberg för att presentera 

affärsmöjligheter i Ryssland för halländska företag. Under båda dagarna finns det möjlighet 

att boka individuella möten för individuella diskussioner kring exportsatsningar och 

internationell affärsutveckling.  

Format: Presentation och individuella möten 

Kontakt: Annica Carlstedt 

 

IT-outsourcing B2B Match-making, slutet på maj, Ukraina 

Målgrupp: Svenska IT-intensiva företag i behov av IT-kompetens  



Beskrivning: Ukraina utgör en av Europas mest populära outsourcingdestinationer tack 

vare erbjuder högkvalificerad IT-expertis med lönenivåer som är en bråkdel av de svenska. 

Utifrån önskemål från svenska företag anordnas match-making med lämpliga ukrainska 

potentiella partnerföretag i minst två ukrainska IT-kluster och studiebesök hos redan 

etablerade svenska IT-företag för att få inblick i hur outsourcing till Ukraina fungerar i 

praktiken.    

Website: http://www.business-sweden.se/ukraina 

Format: Match-making och miniroadshow  

Kontakt: Erik Liljengren 

 

TGK-1 Seminarium, april, Sankt Petersburg 

Målgrupp: Svenska tekniska konsulter och leverantörer av utrustning för 

energieffektivisering inom kraftvärme, fjärrvärme, vattenkraft och vattenrening.  

Beskrivning: Seminarium i två delar med målet att presentera grupplösningar inom 

efterfrågade problemområden för TGK-1. Gazpromägda TGK-1 är nordvästra Ryssland 

största värme- och energiproducent med elva stora kraftvärmeverk och ett stort antal 

vattenkraftverk i tre regioner. Under första seminariet möter specialiserade svenska 

tekniska projekterare TGK-1 för att identifiera och diskutera nuvarande problem. De 

tekniska projekterarna förbereder därefter grupplösningar (tekniskt och kommersiellt fokus) 

som involverar intresserade svenska leverantörer av teknik, som under det andra seminariet 

presenteras för TGK-1.  

Website: htts://www.tgc-1.ru/ 

Format: Endagsseminarium 

Kontakt: Ekaterina Pravdina 

 

Mode och design – affärsmöjligheter i Ryssland, 23 maj, Stockholm 

Målgrupp: Svenska design- och modeskapare 

Beskrivning: Business Sweden presenterar resultaten av en förstudie om den ryska 

marknaden för mode och design och affärsmöjligheter för svenska modeskapare och 

designers. Ryssland utgör idag världens åttonde mest attraktiva marknad för 

konsumentvaror, med en årlig tillväxt på 15 %. Business Sweden planerar i oktober att 

http://www.business-sweden.se/ukraina
http://www.business-sweden.se/en/swedishmining/


ordna en svensk catwalk under Aurora Fashion Week, i Sankt Petersburg, en av Rysslands 

mest kända modemässor. 

Format: Presentation 

Kontakt: Maria Balobanova 

 

SymbioCity Komi, maj, Syktyvkar 

Målgrupp: Svenska leverantörer av energieffektiviserings- och miljöteknik samt övriga 

företag med intresse för republiken Komi 

Beskrivning: På önskemål från svenska företag i Ryssland anordnar Business Sweden en 

delegationsresa med SymbioCity-tema till Syktyvkar, republiken Komis huvudstad. 

Republiken Komi, med en knapp miljon invånare, är belägen vid Uralbergen i den nordöstra 

europeiska delen av Ryssland. Regionen har stora naturtillgångar i form av olja, gas, skog 

och mineraler, samt stark industri knuten till dessa. Flera stora projekt inom vattenrening, 

fjärrvärme och infrastruktur planeras under de närmaste åren. Resan kommer att omfatta 

möten med myndigheter och näringsliv, liksom studiebesök.  Datumet är inte slutgiltigt 

fastställt.  

Format: Delegationsresa, 2-3 dagar 

Kontakt: Lana Jönsson 

 

Sverigedagar i Vladivostok och Khabarovsk med SymbioCity, slutet av maj 

Målgrupp: Svenska leverantörer av energieffektiviserings- och miljöteknik samt övriga 

företag med intresse för ryska Fjärran Östern 

Beskrivning: På önskemål från svenska företag i Ryssland anordnar Business Sweden en 

delegationsresa till fjärran östern med Vladivostok och Khabarovsk som huvuddestinationer. 

I båda städerna avses möten hållas med stadens administrationer i form av guvernör, 

borgmästare och andra beslutsfattare inom stadens politiska administration. Resan är därför 

intressant för ett bredare spektrum av svenska företag. Vladivostok kommer även hållas ett 

SymbioCity seminarium där svenska miljötekniklösningar presenteras. Datumet är inte 

slutgiltigt fastställt, preliminärt 20-24 maj 

Format: Delegationsresa, 3-5 dagar 

Kontakt: Natalia Boltovskaya 



 

Svenskt avfallsseminarium på mässan Waste Tech i Moskva, 29:e maj 

Målgrupp: Svenska bolag inom avfallshantering och miljöteknik 

Beskrivning: Under sista veckan i maj hålls Rysslands största mässa inom avfallshantering 

och miljöteknik i Moskva. I samarbete med IMT (särskild grupp inom regeringen som 

arbetar med miljöteknikfrämjande) anordnar Business Sweden ett svenskt seminarium inom 

avfallshantering. Satsningen är en fortsättning på miljöteknikarbetet i Ryssland. Under år 

2012 genomfördes ett avfallshanteringsseminarium tillsammans med ryska 

investeringsbanken och denna aktivitet är tänkt att vidare stärka samarbete mellan Sverige 

och Ryssland på avfallsområdet. Flera ryska myndigheter på områden liksom privata 

aktörer kommer att bjudas in till seminariet. 

Hemsida: http://www.waste-tech.ru/  

Format: Seminarium och Match-making, 1 dag 

Kontakt: Martin Gross 
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