17.02.2016

Norsk industrifisk til Polen
– Norsk eksport til Polen
– Polsk industri
– Innkjøp av norsk fisk
– Kvalitet
– Marked
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Norsk eksport av fersk hel torsk til Polen
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• Polen voksende marked, men fisk er dyrt.
• Polakkene handler hverdagsmat hos Lidl eller Biedronka,
type rema 1000. Det er da Map fisk. Utvalget er heller
dårlig men torsk, laks og kveite er «vanlig».
• I ferskdisk hos Auchan – koster torsken 37,24 sloty og
hyse 59,99. Dette tilsvar – 81 kr, og 130 kr
• Til sammenligning koster kyllingfilet 12 sloty altså 26 kr.
• Svineskiver (koteletter uten bein) 11 (24) og en god biff
60, like mye som hysefilet…
• (Kurs ca 2.3)
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De polske bedriftene
• Flere strukturer:
–
–
–
–

Familieeide,
internasjonale selskaper,
norsk eide.
polske med eierskap i Norge

• Store selskaper med 100-450 ansatte
• Kjøper primært frys men sper på med fersk i
sesongen
• Meget god kontroll av tineprosessen. Følger
temperaturutviklingen nøye.
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• De fleste store og moderne
• Noen mer «gammeldagse» men med tydelige og
pågående moderniseringsplaner
• Mye tidligere eu-finansiering
• Kjøper fra fersk fra norge i isopor, pallekontainer og
kar
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produksjonen
• Utbytte på 60-65 % (Handfiletering)
• Varierer med kvalitet på fisk
• Kvalitet på fisken avgjørende for tempo og utbytte.
Dårlig kvalitet kunne hemme produksjonen til
tredobbelt tid. Damene på akkord ble sure, bedriften
tapte penger, dårigere pris etc.
• Mye import av arbeidskraft fra bl.a Moldova
• Kapasitet fra 100-700 tonn i uka (råstoffvekt)
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Sjøfryst linefisk. Fisk kastet ut pga feil til venstre.
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Trålfisk, mente denne var fersk
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Utfordringer med norsk fersk torsk
•
•
•
•
•
•

Tid for å få fisken til Polen fra Norge
Kveis
Farge
Blodflekker
Størrelsessortering
Retur av kar/kasser (kun problem for de som ikke har
egen eksport)
• Sesong – tilgang, usikkerhet etc
Mer å hente på kvalitet…
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Priser (Jan 2016)
• Ekstra betaling for FAS line kontra trål
– 0,3 €

• Pris for fersk - vil kjøpe når fersk når prisene går
under 2,8 € (nå 3.3 €)
• De følger pakkenr på mottak og båter nøye – vet
hvem som leverer hvilken kvalitet
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Handel med Norge
•
•
•
•
•

Noen bruker agent
Ønsker langsiktig samarbeid
Synes nordmenn kan være litt naive
God kommunikasjon
Veldig fornøyde med nordmenn – lik kultur?
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