ОГЛЯД РИНКУ
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
НОРВЕГІЇ

НОРВЕГІЯ
Населення: 5,3 млн
Прогноз зростання ВВП: 3,9% (2021)
ВВП: $403,3 млрд
ВВП на душу населення: $75,4 тис

7ма в світі за рівнем ВВП на душу
населення
Валюта: Норвезька крона
Норвегія не є членом ЄС, однак
входить до Європейської асоціації
вільної торгівлі (ЄАВТ)

Пріоритетними галузями
економіки Норвегії є:
▪ нафта і газ
▪ риба та морепродукти
▪ деревина та металеві вироби
▪ телекомунікації
▪ гідроенергетичне
обладнання
Вплив Covid-19 на економіку: помірний
порівняно з іншими західноєвропейськими
країнами через менший рівень розповсюдження
вірусу та великі внутрішні фінансові резерви.
Норвегія уникне наслідків пандемії для
економіки в довгостроковій перспективі.
Джерело: World Bank, IMF

АНАЛІЗ СПОЖИВАЧІВ

Вікова структура населення, 2019р.

Домогосподарство за типом сім’ї

66+ років
15%

0-15 років
19%
16-19 років
5%

45-66 років
28%
20-44 років
33%

1 млн

одинаків\
одиначок

1,2 млн

пар без дітей

0,8 млн

неповних сімей
з дітьми

1,9 млн

пар з дітьми

Тенденції:
▪

▪

кількість одноосібних домогосподарства буде
збільшуватися у 2020-2040 роках, оскільки
норвежці обирають можливості для кар’єри, а не
створення традиційних сімей
Кількість дітей буде скорочуватися
Джерело:
©Euromonitor International, Statista

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Тенденції

Витрати населення за категоріями, 2020 р.
млн євро
Житло

▪

▪

▪
▪

У 2019 році норвежці мали 5й найвищий
чистий дохід на душу населення у світі, який
за прогнозами подвоїться протягом 20202040
Домогосподарства середнього класу
Норвегії складатимуть 30% в 2040 році, що
трохи менше їх частки у 2019 році
Частка з низьким рівнем доходу збільшиться
на 2% та досягне 27,3% до 2040 року
Населення переважно зосереджене в
великих містах: Осло, Берген та Ставангер
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Джерело: © Euromonitor International

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
НОРВЕГІЇ
▪

Сільськогосподарські угіддя складають лише
3% території Норвегії

▪

Близько 65% цієї площі використовується під
випас корів та овець, близько 30% для
вирощування зерна, а решта (5%) - на фрукти та
овочі (морква, картопля та капуста) та тепличне
виробництво.

▪

М'ясо та молочна продукція є найважливішими
видами виробництва та складають 2/3 доходу в
аграрному секторі країни.

▪

Ферми здебільшого невеликі, в середньому
менше 30 доїльних корів і близько 25 гектарів.
Ферми найчастіше об’єднані великими
кооперативами

Норвегія має високорегульований
сільськогосподарський сектор. Ціни на
норвезьку с\г продукцію
встановлюються на переговорах між
профспілками фермерів та урядом. Для
захисту вітчизняних виробників
Норвегія використовує імпортні мита,
квоти, а інколи заборону на ввезення
продукції, яку країна виробляє сама

ОГЛЯД
ТОРГІВЛІ

ТОРГІВЛЯ НОРВЕГІЇ
▪

Норвегія є нетто-імпортером
сільськогосподарської продукції – імпортує більше
половини від загальних потреб країни. В лідерах
експорту – риба та морепродукти

▪

При цьому обсяг імпорту збільшився в 4 рази за
останні 20 років і продовжує зростати (11% зростання
в 2020 році)

▪

Основними продуктами, які імпортує Норвегія, є
корми (соя, зернові рослинні олії), тропічні фрукти та
овочі, соки, вино, кава, цукор, тютюн, квіти.

▪

Основні країни-постачальники – країни ЄС, на які припадає 62%
всього імпорту (серед лідерів – Швеція, Данія, Німеччина,
Нідерланди)

Торгівля с\г продукцією
Норвегії
з усім світом мрд NOK

Імпорт

Експорт
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Насіння і плоди
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Імпорт Норвегії з усього світу, за 2020 рік, млн дол. США
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Джерело: Trade Map

Імпорт харчової продукції Норвегії з України, тис дол. США
1400
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1206

▪

Загальний імпорт Норвегії з
України в 2020 році склав
$61,4 млн.

▪

Найбільша категорія імпорту
– зернові (кукурудза,
пшениця). Імпорт цієї
категорії впав з майже $8
млн в 2018 році до $1,8 млн в
2020му.

▪

Другою категорією в 2018
році був імпорт соєвих бобів
($5,8 млн), однак за 2019-2020
роки імпорту не було.
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ІМПОРТНІ ТАРИФИ
▪

▪

▪

Норвегія не є членом ЄС, однак
входить до Європейської
асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ)
Між Україною та ЄАВТ діє Угода
про вільну торгівлю. Між
Норвегією та Україною також діє
Угода про сільське господарство.
Діючі тарифи та квоти для України
можна перевірити в Додатку II цієї
угоди за посиланням.
Чутливі для Норвегії товари
захищені тарифами. Це впливає і
на використання їх як інгредієнти:
молочний шоколад має вищі
тарифи ніж чорний; пироги м’ясні
мають вищій тариф ніж пироги
овочеві

Високі тарифи Середні тарифи

Низький рівень тарифів

М’ясо

Картопля

Випічка

Молочні

Овочі

Зернові
Korn

Фрукти та
ягоди

Піца,
пироги

Яйця
Чутливі
продукт
и

Джеми
Супи, соуси

Протягом
сезону
(травеньжовтень)

Шоколад
Морозиво

Низький
рівень

Пиво,
мінеральні
воли
Цукор
Рис,
кукурудза,
соя
Кава, чай
Hides, skins
0% митний
тариф («Вільно»)
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ОГЛЯД
ВНУТРІШНЬОГО
РИНКУ

ВИМОГИ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ
▪

Норвегія дотримується аналогічних ЄС
вимог до продукції. Якщо продукція
легально імпортується до ЄС, перешкод до
потрапляння на внутрішній ринок Норвегії
з ЄС також немає

▪

Ознайомтеся з вимогами до харчової
продукції в ЄС на Експортному порталі

▪

Відповідальним за імпорт є норвезький
імпортер:
▪ Зареєстрований в Норвегії
▪ Зареєстрованим Норвезьким органом
безпеки харчових продуктів як
імпортер
▪ Є першим суб’єктом, приймаючим
імпортовану продукцію в Норвегії
▪ Відповідальний перед державними
органами влади Норвегії

Процедура імпорту:
▪ Щонайменше за 24 години до
запланованого імпорту, імпортер
має повідомити Норвезький
орган з безпеки харчових
продуктів (NFSA – Mattilsynet);

▪

Контроль з боку NFSA на
кордоні:
▪ Контроль документів
▪ Відбір проб (здійснюється
випадковим чином або на
основі ризику)

▪

Продукція, що підпадає до групи
ризику регулюється
Регламентом (ЄС) 2019/1793.

ОСОБЛИВОСТІ
ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ
▪

Ціни на харчову продукцію в Скандинавський
країнах традиційно вищі за ціни в середньо по ЄС,
однак в Норвегії вони вище і в порівнянні з
сусідами. Норвезькі ціни на продукти харчування
на 30% вищі, ніж у Данії та Швеції, на 51% вище на
молочні продукти та яйця, на 29% на м’ясо.

▪

Висока концентрація на ринку: на первинному
ринку домінують великі кооперативи, які
покривають виробництво (Tine в молочних
продуктах, Nortura – червоне м’ясо)

▪

Зменшення кількості сільськогосподарських
земель

•

Увага уряду до програм підтримки здорового
харчуванняХХХХХ

ТРЕНДИ під час
COVID-19
Фокус на здоров’я: зростає попит на
корисні інгредієнти, органічні,
вегетаріанські та рослинні продукти
харчування
Фокус на місцевого виробника: лого “Nyt
Norge” (“Enjoy Norway”) супроводжує
продукцію, що вироблена в Норвегії

Прозорість та надійність: інформація про
продукт та виробника на упаковці та
можливість знайти детальніше інформацію

Важливість продукції, яка
вироблена в Норвегії або
неподалік
25% споживачів вважають дуже
важливим споживати харчову продукцію,
вирощену в Норвегії. Несуттєвим цей
критерій вважають 21% споживачів

Низька ціна

Важливіше купувати продукцію, яка
вирощена неподалік, ніж органічну
продукцію?
40%
30%
20%
10%
0%

33%
24%

17%

На що звертають увагу норвезькі
споживачі, обираючи їжу?

12%

79%

Свіжість

55%

Купували раніше

54%

Швидко і легко приготувати

46%

Вироблено в Норвегії

46%

Великий термін придатності

36%

Низький вміст цукру

36%

Хороша упаковка\маркування

36%

Без/малий вміст добавок

34%

Знижений вміст жирів

34%

Здорове харчування

30%

Те, що любить вся родина

30%

Натуральні інгредієнти

30%
0%

20%

40%

60%

80%
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Джерело: Ipsos (2020), Oslo Metropolitan University
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ЯГОДИ та ФРУКТИ

85 кг

споживання на
1 особу на рік

Обсяг продажів обраних свіжих фруктів в Норвегії
в 2019, тони
60 000
52 800

▪

Яблуко є 2м за споживанням фруктом
після банану. Обсяг внутрішнього
виробництва яблук сягає 15,5 тис тон (до
Covid-19), обсяг річного імпорту – 45 тис
тон. Головними постачальниками свіжих
яблук є Італія (57%), Чилі (12%), Польща
(9%).

▪

Найпопулярніші ягоди – черешня та
вишня, полуниця, лохина та малина.
Головними постачальниками
черешні\вишні є, полуниці –
Нідерланди (55%), Іспанія (20%), Бельгія
(16%); лохини та малини – Португалія
(45%), Марокко (35%), Іспанія (10%)

Sales volume in metric tons

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

5

29 223
25 751
16 099
8 935
4 883

2 138

Джерело: Statista, Trade Map

МЕД та ГОРІХИ
Продажі меду в Норвегії, тони
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1

Органічний малиновий мед
Компанія: Honning Centralen
Країни виробництва: Норвегія
Дата виходу: березень 2021
Лого: Nyt Norge (Enjoy Norway)
та Debio
Ціна:
€7.93
Вага:
270 г

1
0
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Споживання на душу населення горіхів та
гороху в Норвегії, кг
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Органічний мед
Компанія: Coop Trading (private
label)
Країни виробництва: Данія
(виробник Jakobsens)
Дата виходу: березень 2021
Лого: EU Green Leaf, Debio та
Statskontrolleret Økologisk
Ціна:
€8.34
Вага:
425 г
Джерело: Mintel GNDP, Euromonitor International

ОЛІЯ

▪

В 2020 зріс як обсяг продажів харчові олії
зріс (на 6%), так і ціни на одиниці продукції.
Основна причина – люди більше готують
вдома

▪

За прогнозами, обсяги продажів
соняшникової олії до 2025 року зростуть на
3,6% (оливкової – на 8,4%; ріпакової – 5,7%;
соєва – 3,4%; а продажі кукурудзяної впадуть
на 13,7%)

▪

Private label займає більше 50% ринку
(дешевші варіанти – для смаження,
преміальні органічні – для салатів). Найбільші
бренди – 15,4% ринку належать Ybarra
(Haugen-Gruppen AS); 14,7% – Rema 1000
(private label); 14,3% – Coop (Private Label)

▪

Найбільші постачальники соняшникової олії –
Нідерланди (21%), Німеччина (15,7%), Бельгія
(15,6%), …., Україна (5%)

Роздрібні продажі олій за типами, тони
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Соняшникова олія
Компанія: Coop Trading (private
label)
Країни виробництва: Польща
(виробник EOL Polska)
Дата виходу: квітень 2020
Лого: Green Keyhole (низький
вміст жиру)
Ціна:
€1.95 Об’єм:
1 літр
Джерело: Mintel GNDP, Euromonitor International

М’ЯСО, РИБА та
МОРЕПРОДУКТИ

▪

Історично споживання м’яса зменшується
(особливо червоного м’яса – практично в 2
рази з 90х років). Споживання риби
зменшується: в 2007-2009 рр на рівні 23-24 кг
на особу в рік, в останні роки – в середньому
19,5 кг в рік

▪

Турбота про здоров’я та довкілля впливають
на споживання м’яса та їх замінники. Кількість
вегані та вегетаріанців залишається
стабільною, при цьому багато споживачів,
особливо молодших, бажають зменшити
споживання м’яса. Довгострокова мета уряду
– збільшити споживання риби та зменшити
споживання червоного м’яса

▪

Серед компаній-лідерів на ринку м’яних та
рибних продуктів – Nortura (30,5%),
Lofotprodukt (8,6%), Grillstad (8,5%), Orkla Foods
Norge (7,1%), Nordfjord Kjøtt (4,7%), Rema 1000
(private label, 4,6%), Coop (private Label, 3,6%)

▪

Найбільші постачальники яловичини –
Намібія, Німеччина, Ботсвана, Уругвай;
свинини –Німеччина (50%), Данія (17,3%),
Фінляндія (11,7%), Швеція (10,2); курятини –
Данія (42%), Нідерланди (14,6%), Франція
(11,3%), Польща (10,2%).

Обсяги споживання риби та м’яса на особу в рік в кг
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Джерело: Statista, Trade Map

МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
Роздрібні продажі за типами, млн євро
▪ Сир є найбільшою категорією (твердий
сир домінує), обсяги продажів
зростатимуть на рівні 4% щорічно до 2025.
Лідер продажів – Tine SA з 58% ринку
роздрібних продажів в 2020
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▪ Збільшення об’єму упаковки питних
молочних продуктів – вплив Covid 19.
Обсяги продажів будуть зростати на рівні
3% до 2025. Лідер продажів – Tine SA з 70%
ринку роздрібних продажів в 2020
▪ Попит на вершкове масло та маргарин з
більшився під час пандемії COVID-19,
оскільки споживачі почали все більше
готувати вдома. Обсяги продажів будуть
зростати на рівні 3% до 2025. Лідер
продажів – Mills DA з 49% ринку
роздрібних продажів в 2020
Джерело: Statista, Trade Map

ШОКОЛАДНА
КОНДИТЕРКА
Роздрібні продажі за типами, млн євро
250

▪

У 2020 році роздрібний продаж
шоколадних кондитерських виробів зріс
на 4% (на 4% зріс і рівень цін),
досягнувши обсягу 26 700 тон

▪

Mondelez Norge AS – лідером ринку з
47% роздрібних продажів. На другому
місці місцева Orkla Confectionery &
Snacks Norge з 27% у 2020

▪

Основні закордонні постачальниками
шоколадної кондитерки – Швеція
(20,7%), Німеччина (17,2%), Нідерланди
(11,8%), Бельгія (11,6%), Данія (7,3%),
Польща (6%).
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Снеки з молочним
шоколадом
Компанія: Orkla
Confectionery & Snacks
Дата виходу: березень 2021
Лого: UTZ Certified Cocoa
(якість шоколаду)
Ціна:
€2.93
Вага:
100 г
Джерело: Mintel GNDP, Euromonitor International

ЦУКРОВА КОНДИТЕРКА
ТА СОЛОДКІ СНЕКИ

▪

Споживання цукрової кондитерки та
солодкої випічки зменшується

▪

Замінники – нішеві продукти фруктових
снеків, зернових батончиків.

▪

Основні закордонні постачальниками
цукрової кондитерки – Швеція (22,3%),
Данія (18,6%), Нідерланди (9%);
борошняна – Швеція (29%), Німеччина
(12,2%), Бельгія (11,7%).

Роздрібні продажі за типами, млн євро
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Гранола
Компанія: Rema 1000
Дата виходу: квітень 2021
Ціна:
€2.47
Вага:
350 г

Джерело: Mintel GNDP, Euromonitor International

Провідні роздрібні мережі в Норвегії за обсягами товарообігу, 2020, млн євро
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NorgesGruppen ASA (Bunnpris,
Butikkringen, C.C Mart'n, Drageset
Super Spar, Eurospar, Helgo matsenter,
Joker, Kiwi, Meny, MIX, Naerbutikken,…

▪

NorgesGruppen –
найбільші компанія з
1,850 магазинами, які
покривають 88% території
Норвегії. Об’єднує такі
бренди супермаркетів як
Bunnpris, Butkkringen,
SPAR та інші

▪

Друге місце займає
Reitangruppen (Reitan) з
магазинами 7-Eleven,
Narvesen, Rema 1000

▪

Третє місце займає COOP
з однойменною мережею
супермаркетів

8 781

Reitangruppen (7-Eleven, Narvesen,
Rema 1000, YX)*

7 600

Coop Norge Handel AS (Coop byggmix,
Coop Extra, Coop extra bygg, Coop
Market, Coop Mega, Coop Obs!, Coop
Obs! Bygg, Coop Prix, Smart club)

4 191

ICA Norge AS (ICA Maxi, ICA Naer, ICA
Supermarkt, Rimi Supermarket)

1 666

Kjøpmannshuset Norge AS (Eurospar,
SPAR)

1 526

3

8 000 10 000

ВИСНОВКИ ТА
РЕКОМЕНДАЦІЇ
▪ Можливості експорту чутливої для Норвегії
продукції (м’яса, молочних виробів) є вкрай
обмеженими, оскільки цей ринок захищається
тарифами та підтримкою місцевих виробників
▪ Зернові корми для тварин, особливо для риби,
є дуже перспективними для експорту, адже є
дефіцитом в самій Норвегії
▪ Private label також перспективний з огляду на
високу частку на ринку та бажання споживачів
купувати місцеві бренди
▪ Харчова продукція під власним брендом може
бути успішною при конкурентній ціновій
пропозиції та безкомпромісній якості, однак для
старту співпраця з місцевим брендом може
суттєво допомогти

ПОРАДИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ
ЕКСПОРТЕРІВ В НОРВЕГІЮ:
▪ Важливо знайти надійного місцевого
партнера, який допоможе з виходом на
місцевий ринок
▪ Висока якість продукції є передумовою
▪ Підтвердження безпечності продукції та
здоров’я тварин\рослин є обов’язковим
▪ Має бути прозора простежуваності
виробленої продукції
▪ Надійність вас як партнера: контракти та
дедлайни мають бути виконані бездоганно

Команда
Офісу допомагає
компаніям
Дослідження
підготовлене
Офісомперейти
з розвитку підприємництва та експорту
від разових
експортних
контрактів
за підтримки
Програми
USAID «Конкурентоспроможна економіка України».
до системних довгострокових продажів
Ваш шлях до експорту – це наша команда
захоплених експортом професіоналів
Сайт Офісу: /epo.org.ua/
Єдиний експортний веб-портал: /export.gov.ua/
Фейсбук: /exportpromotionoffice/
Лінкедін: /company/export-promotion-office/
Сайт
info@epo.org.ua
faceboo
k

/exportpromotiono
ffice

