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Fakti
• Iedzīvotāju skaits: 5,06 miljoni,

2012. gadā ieceļojuši 47 000
• Teritorija: 323 800 km2
• Aktīvākie reģioni: Oslo apkārtne, Kristiansand,
Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Tromsø
• IKP uz cilvēku: 45 950 LVL (ieskaitot naftas ieguvi)
• Pilsētās dzīvo 79,5 %
• Bezdarbs 3,7 %

Fakti (2)
• Nav ES, ir EEZ – ierobežojumi pārtikas importā, dažām
patēriņa precēm ir importa nodeva
• Mazs tirgus, pieaugošs imigrantu skaits
• Sarežģīta ģeogrāfija
• Mazumtirdzniecības vidējais uzcenojums 250-300%
• Spēcīgas Arodbiedrības, Asociācijas, Sertifikācijas iestādes
• Inflācija: + 2,0 %

Preču imports no %

Būvniecības sektors
• 2013. gada pirmajā kvartālā sākti būvēt 10 300 jauni objekti ar
platību 3 050 000 m2  (pieaugums 14,1 %)
- Privātmāju, dzīvokļu celtniecība (+15,6 %)
- Vasarnīcas, brīvā laika mājas (-1,0%)
- Industriālie objekti, biznesa ēkas (-1,5%)

• Norvēģi meklē:
• iespējas samazināt celtniecības izmaksas ( sagaida 20-30%)
• Ilgtermiņā sadarbību
• Kvalitatīvus uzņēmumus ar labām atsauksmēm, pieredzi,
sertifikātiem
• Materiālus ar piegādi, montāžu, garantijām, pēcapkalpošanu

Būvniecības sektors (2)
• Prasības:
– Caurspīdīgs piedāvājums
– Latvijas partnera stabilitāte un uzticamība
– Laba attieksme pret darbiniekiem, darba apstākļi
– Norvēģijas un Latvijas likumdošanas ievērošana
• ID kartes, reģistrācija, nodokļi, sertifikāti speciālistiem, darba
samaksa (Norvēģijas minimums celtniecībā 159 NOK/h)

• Vide:
– Stingra kontrole no varas iestādēm ( īpaši lielajos objektos)
– Laikietilpīga projekta uzsākšana
– Datubāze StartBank www.startbank.no

Metālapstrāde, mašīnbūve
Iespējas
• Mašīnbūve un iekārtu ražošana (+3 %)
– Reģioni: Oslo reģions, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger

• Metāla konstrukcijas būvniecībai ar piegādi
• Kuģu būve un naftas platformas (Off-Shore)

Prasības, Vide
• Iepriekšēja eksporta pieredze
• Zināmi izejvielu piegādātāji
• Augsta kvalitātes kontrole, ISO u.c. Norvēģijas sertifikāti
• Liela apjoma pasūtījumi
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Nozaru iespējas
Tipogrāfijas, drukātavas
• Potenciāls elastīgiem uzņēmumiem,
• Laba cena, laba reputācija

IT un Web izstrāde
• Pieprasījums: IT sistēmu programmēšana, aplikāciju
programmēšana
• Izaicinājums: Izmaksas pret Āzijas, Ukrainas, Baltkrievijas
piegādātājiem
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Nozaru iespējas (2)
Dizaina mēbeles, mēbeles
• Liela konkurence ar Ikea, Norvēģijas, Dānijas, Itālijas dizainu.
• Izaicinoši atrast pareizo sadarbības partneri realizācijai.

Kokmateriāli, koksnes produkti
• Kokmateriāliem Norsk Standard (NS) prasības,
• konkurence ar vietējiem piegādātājiem un Zviedrijas, Somijas
piegādātājiem
• Briketes, granulas nav izplatītas kā kurināmais. Veido tikai 2%
no visa siltumražošanas tirgus. Konkurence ar Polijas,
Lietuvas, Zviedrijas piegādātājiem
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Nozaru iespējas (3)
Tekstils, apģērbi
• Interese par šūšanas kompānijām kuras spēj uzšūt labā kvalitātē,
ar noteiktiem materiāliem, elastīgiem pasūtījuma apjomiem
• Maza interese par Latvijas piedāvāto dizainu

Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni
• Potenciāls bioloģiskajai pārtika, dzērieniem
• Izaicinājums: augsta ievedmuita
• Norvēģijā ir 464 veikali uz 1milj. Iedzīvotāju – augstākais rādītājs
Eiropā. Kontrolē daži spēlētāji. Norges Gruppen, Coop, Rema1000
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Kā ieiet Norvēģijas tirgū
-

Labi sagatavojieties:
Esiet pārliecināti: kas ir jūsu patērētājs, pircējs,
sadarbības kompānija
Izpētiet tirgu un pielāgojiet savu piedāvājumu, web lapu utt.
Piedāvājumam jābūt atšķirīgam

- Atbildes saņemšana prasa laiku ( 3 atbildes 100
piedāvājumiem ). Izveidojiet potenciālo partneru sarakstu un
atgādiniet viņiem par sevi
- Sarunāt tikšanos ar potenciālo partneri var prasīt laiku
- Speciālas atļaujas vairākiem uzņēmējdarbības veidiem
- Izmantojiet Latviešu diasporu Norvēģijā
- Latvijas-Norvēģijas biznesa kamera WWW.NLHK.NO

Noderīgas saites
•

Uzņēmumu meklēšana - www.netkatalogen.no www.gulesider.no www.proff.no

•

Publiskais iepirkums – www.doffin.no

•

Uzņēmējdarbības padomi - www.bedin.no

•

Norvēģijas eksportējošo uzņēmumu portāls www.nortrade.com

•

Izstādes Norvēģijā, www.messe.no www.exporama.no www.scanexpo.no

•

Informācija par Norvēģijas industrijām, www.norwayonline.no

•

Vispārīga informācija par Norvēģiju www.norway.no www.norvegija.lv

•

Norvēģijas valdības portāls www.odin.dep.no

•

Norvēģijas statistikas pārvalde www.ssb.no

•

Uzņēmuma reģistrācija Norvēģijā www.brreg.no

•

Norvēģijas ieņēmumu dienests www.skatteetaten.no

•

Norvēģijas muita www.toll.no

•

Pasūtījumu/piedāvājumu izvietošana www.finn.no www.riksanbud.no
www.nortrade.com

•

Ārvalstu strādnieku apkalpošanas centrs www.sua.no
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