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Syfte
• Kartlägga handeln med fisk-, livsmedels- och jordbruksprodukter
mellan Sverige och Ryssland samt hur denna handel kan komma att
utvecklas i framtiden.
• Presentera information om hur svenska företag upplever att denna
handel fungerar.
• Identifiera svårigheter och hinder i handeln mellan Sverige och
Ryssland.
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Handelsöverblick
Total handel mellan Sverige och Ryssland 2012
•

Total export :

24 miljarder SEK

Stora kategorier: maskiner, industriutrustning samt fordon
•

Total import:

58 miljarder SEK

Stora kategorier: fossila bränslen
Handel med fisk-, livsmedels- och jordbruksprodukter mellan Sverige och
Ryssland 2012
•

Export:

0,7 miljarder SEK

Stora kategorier: animaliska och vegetabiliska fetter, bröd och bakverk,
olika former av livsmedelsberedningar samt kaffe
•

Import:

0,4 miljarder SEK

Stora kategorier: etanol samt foderråvaror
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Erfarenheter från svenska företag
• Betydande potential för handeln mellan Sverige och Ryssland att
utvecklas
• Exempel på hinder:
- krångliga och föränderliga ryska regelverk
- höga administrativa krav
- skillnader i standarder
- tullar

”Byråkratin är omfattande. Det är svårt att veta vad som är byråkratiskt
krångel, inkompetens, byråkratisk otillräcklighet eller korruption.”
”Det kan hänga sig på kinkiga saker som att man glömt att sätta en
punkt eller använt liten bokstav där det ska vara stor bokstav med
mera. Det är saker som vi själva kanske tycker inte har någon som
helst betydelse i dokumenten, men kan orsaka extra kostnader.”
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Internationell handelspolitik
• Effekterna av Ryssland medlemskap i WTO sensommaren 2012 är
svåra utvärdera ännu, men tullsänkningar kommer att genomföras.

• Det är inte sannolikt att något bilateralt frihandelsavtal mellan EU
och Ryssland kommer att förhandlas fram de närmaste åren.
• Ryssland lägger allt mer fokus på den tullunion som landet
upprättat med Kazakstan och Vitryssland.
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Åtgärder för att underlätta handel
Från statligt håll:
• Kommunikationskanaler och rutiner för att lättare kunna bemöta
snabba regelförändringar

• Samarbeta med Ryssland på exempelvis området för sanitära och
fytosanitära frågor
• Frihandelsförhandlingar

Från svenska företags sida:
• Samverka med aktörer som redan är verksamma i Ryssland
• Delta i mässor och genomföra studiebesök
• Kunskaper i ryska språket
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Sammanfattande slutsatser
• Ryssland är en stor och närliggande marknad som
kan få ökad betydelse för svensk handel i
framtiden.
• I dagsläget hindrar avgifter, tullar och krångliga
regler denna utveckling.
• Nära samarbete mellan svenska respektive ryska
myndigheter och företag är viktigt för att underlätta
handeln.
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