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Råd om regler og barrierer
i international handel
I takt med at ﬂere danske virksomheder vokser ud over
nærmarkederne, kommer der stigende fokus på compliance.
Compliance er en fællesbetegnelse for de love og regler om etiske standarder, som virksomheder skal eller vælger at skulle overholde. DI’s internationale indsats inden for compliance er især koncentreret mod eksportkontrol
og Corporate Social Responsibility (CSR), herunder ansvarlig leverandørstyring og anti-korruption.

Eksportkontrol og sanktioner
Visse varer, produkter og teknologier kan potentielt set være farlige, hvis de
ender i de forkerte hænder. Det kan for eksempel være teknologi, der kan
understøtte fremstillingen af masseødelæggelsesvåben. Eksportkontrol sikrer, at varerne ender hos den rigtige slutbruger, men reglerne er ofte ganske
komplicerede at forstå, og derfor tilbyder DI gratis råd og vejledning på området.

”Vi har haft stor gavn af
at kunne sparre med DI
om de praktiske udfordringer i forbindelse med
håndtering af reglerne
for eksport af produkter
med dobbelt anvendelse
– eksempelvis i forhold
til vækstmarkederne i
Asien.”
Zahra Kitson
Export Control Manager
Brüel & Kjær Sound &
Vibration Measurement A/S

Ansvarlig leverandørstyring og anti-korruption
Stadig ﬂere virksomheder opererer på internationale markeder, og
samarbejder med leverandører fra hele verden. Det gælder også lande, hvor
respekten for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøhensyn
ikke er den samme som i Danmark, og hvor korruption er mere udbredt end
på de traditionelle eksportmarkeder. Også her kan DI tilbyde praktisk råd
og vejledning om, hvordan disse udfordringer bedst håndteres.
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Råd om regler og barrierer
i international handel
Hvem

>> DI-medlemmer, der er til stede på eksportmarkeder eller
overvejer at komme ud på nye markeder, og som ønsker information om compliance

Hvad

>> Rådgivning om mulighederne og udfordringerne for din
virksomhed

HVOR?

Undersøg muligheder
på markedet

HVORDAN?
Vælg strategi

AFSTED

Din virksomheds fordele
>> Adgang til netværk hvor virksomheder kan videndele og søge inspiration
hos hinanden, drøfte fælles udfordringer og vurdere konsekvenserne af
nye politiske initiativer.
>> Adgang og hjælp til effektiv brug af online værktøjer, der kan hjælpe dig
i hverdagen, herunder især csrkompasset.dk og
globalcompactselfassessment.org
>> Rådgivning fra medarbejdere, der altid har opdateret viden
om den nyeste lovgivning.

Besøg markedet og
etabler en tilstedeværelse

NAVIGER

Forstå markedets regler
og rammer

VOKS

Styrk dine relationer
og udbyg din forretning

>> Udvikling af forretningsmodeller og programmer, der er skræddersyet
til din virksomhed.

Hvor kan du finde mere information?
Hold øje med DI’s internationale portal di.dk/internationalt. Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet International Business og den internationale netværksgruppe DI International Business Network. Så modtager du automatisk information om DI’s internationale aktiviteter.
Vi vil gerne høre fra dig hvis du har forslag til emner og aktiviteter.
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