
1Центр підтримки експорту при Українському союзі промисловців та підприємців

ЕКСПОРТЕР. Інформаційний дайджест

ЕКСПОРТЕР
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  Д А Й Д Ж Е С Т 

№3, липень 2017

Центру підтримки експорту при Українському союзі промисловців та підприємців

• НОВИНИ • ЗАКОНОДАВСТВО ЗЕД В УКРАЇНІ • АНАЛІТИКА ЕКСПОРТУ • КОЛОНКА ЕКСПЕРТА • КОРИСНО ЗНАТИ •

НОВИНИ. УКРАЇНА 

FMI PRIVATE BRANDS DC SUMMIT ТА ОФІЦІЙНА ВЕЧЕРЯ  
У ПОСОЛЬСТВІ УКРАЇНИ В США ВІДБУДУТЬСЯ 11-13 ЖОВТНЯ 2017 Р.

«МІЖНАРОДНИЙ ТОРГОВИЙ ФОРУМ : DNIPRO» 
ЗАПРОШУЄ ВИРОБНИКІВ, РІТЕЙЛЕРІВ ТА ПАРТНЕРІВ

Запчастини для aвтoмoбiльнoгo кoнцeрну Mersedes-Benz 
вироблятимуть на вінницькому підприємстві

Обсяг експорту «кондитерки» зріс більш ніж на 5%

Центр підтримки експорту при Українському союзі промисловців і підприємців за підтримки Food Marketing 
Institute (FMI) ініціюють візит бізнес-місії українських виробників продуктів харчування до США (11-13 жовтня 
2017 р.) з метою налагодження ділових зв’язків із провідними роздрібними мережами США у рамках FMI 
PRIVATE BRANDS DC SUMMIT та Офіційної вечері у Посольстві України у Вашингтоні. 

У рамках місії відбудуться зустрічі з байерами торгово-роздрібних мереж, дистриб’юторами та  керівниц-
твом профільних асоціацій, зокрема Food Marketing Institute.

ЧИТАТИ ДАЛІ

III щорічний міжнародний форум для рітейлерів та постачальників «Міжнародний торговий форум: Дніпро» 
(8 вересня 2017 року, м. Дніпро ) пропонує безпрецедентні можливості –відкрити кращі експортно-орієнтова-
ні компанії України та познайомитись із кращими українськими та світовими роздрібними мережами, метою 
яких є встановлення співпраці між покупцями та постачальниками.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Нa бaзi вiнницькoгo «45-гo eкспeримeнтaльнoгo зaвoду» вирoблятимуть джгути, кaбeлi тa шнури для 
aвтoмoбiльнoгo кoнцeрну Mersedes-Benz. Вiдпoвiднa угoдa вжe пiдписaнa з кoмпaнiєю Delphi.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Після декількох років падіння експорту, що було пов’язано із закриттям російського ринку і проблемами з 
логістикою в країни СНД, українські виробники цукрових кондитерських виробів знову нарощують поставки 
своєї продукції за кордон. 

ЧИТАТИ ДАЛІ

http://www.uspp-export.com/ua/1007
http://www.uspp-export.com/ua/1018
http://www.uspp-export.com/ua/1027
http://www.uspp-export.com/ua/1028
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ЗАКОНОДАВСТВО ЗЕД В УКРАЇНІ

Додаткові преференції ЄС для українських підприємств

Митні обмеження ЄС можуть торкнутися виробників  
гарячокатаного сталевого прокату з України

Канада завершила процедури ратифікації угоди про зону вільної торгівлі з Україною

МІЖНАРОДНІ ТА АФРИКАНСЬКІ КОМПАНІЇ ЗБЕРУТЬСЯ У МАРОККО  
НА МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ FOODEXPO 2017

Аналітики Oil World прогнозують падіння цін на соєві боби

17 липня, Рада Європейського Союзу схвалила рішення про надання додаткових торговельних преферен-
цій для України.

Про це повідомляє сайт МЕРТ.

ЄС, поза межами дії режиму про вільну торгівлю, надасть додаткові квоти на ряд важливих для україн-
ського експорту видів агрохарчової продукції: мед, зернові, оброблені томати, виноградний сік та ін. Також, 
передбачена прискорена лібералізація торгівлі взуттям, мідними і алюмінієвими виробами, рідкокристаліч-
ними екранами тощо.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Євросоюз розглядає можливість введення антидемпінгових мит у розмірі до 33% на гарячокатаний стале-
вий прокат з України, Росії, Бразилії та Ірану. 

В ЄС вважають, що ціна на продукцію з цих країн необгрунтовано занижена.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Зона вільної торгівлі між Україною і Канадою запрацює з 1 серпня 2017 року. Про це посол України у Канаді 
Андрій Шевченко повідомив у Twitter. «Спішу повідомити: вільна торгівля між Україною і Канадою стартує  
1 серпня. Канада надіслала нам ноту про завершення ратифікаційних процедур», - зазначив дипломат.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Міжнародна виставка продуктів харчування, індустрії гостинності та технологій Марокко FOODEXPO 2017 
8-10 грудня 2017 року збере в Касабланці представників компаній-відомих брендів, що цікавляться бізнесом 
на марокканському ринку.Економіка Марокко, яка зростає вже декілька років поспіль, присутня у топах ін-
вестиційно привабливих економік світу та привертає увагу міжнародних компаній.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Згідно з прогнозами аналітиків Oil World, найближчим часом на світовому ринку соєвих бобів може встано-
витися знижуюча цінова тенденція. Одним з основних факторів, що формують зазначену тенденцію і чинить 
тиск на ціни, будуть високі світові запаси соєвих бобів, головним чином в країнах Південної Америки, а та-
кож в США, де вони до кінця серпня можуть досягти максимального рівня за останні 10 років.

ЧИТАТИ ДАЛІ

НОВИНИ СВІТОВИХ РИНКІВ

http://www.uspp-export.com/ua/1029
http://www.uspp-export.com/ua/1030
http://www.uspp-export.com/ua/1031
http://www.uspp-export.com/ua/1001
http://www.uspp-export.com/ua/1032
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Молоко дорожчає на світових ринках 

Ще з червня 2016 комбінований індикатор цін на молоко IFCN  почав неухильно зростати. Цьому сприяло 
зниження світової пропозиції молока.Це зростання було перерване у березні 2017-го, коли світові ціни на 
молоко знизились на 4,3%. Такий ціновий тренд продовжився у квітні, коли ціна впала ще на 2,6%.

ЧИТАТИ ДАЛІ

КОЛОНКА ЕКСПЕРТА 

Агроекспорт України: не зерном єдиним

Як українському агросектору більше заробляти на експортних поставках, дер-
жаві збільшити податкові збори, а людям підняти зарплати

Український АПК демонструє стійку динаміку зростання експорту. За даними Дер-
жавної служби статистики за 5 місяців 2017 року обсяг експорту продукції АПК на 26% 
перевищив аналогічний показник минулого року. Відрадно, що в аграрному експорті 
зростання демонструють не тільки традиційні лідери - зерно і наливна соняшникова 
олія, а й готові до вживання харчові продукти - на 41%. Додайте до цього зростання 
експортних обсягів свинини - в 2,7 рази, м’яса птиці - на 50%.

Здавалося б, динаміці зростання експорту продукції АПК як одному з небагатьох позитивних подій в україн-
ській економіці можна тільки радіти, якби не одне вагоме «але» .... Як свідчить та ж невблаганна статистика, 
сировинні товари в аграрному експорті продовжують домінувати. Скажімо, зерно складає 38,1% від загаль-
ного аграрного експорту, соняшникова олія - 27,4%, насіння олійних культур - 8,6%. У той час як частка всієї 
продукції тваринництва (м’ясо, молочна група, сири і яйця) - тільки 5,3%.

Що означає вищенаведена статистика? Якщо перевести її на мову аналітики, то можна констатувати: укра-
їнські експортери не доотримують мільйони доларів прибутку. Адже зрозуміло, що вартість сировини значно 
нижче ціни готового товару. Продаючи сировинну продукцію, виробник іде шляхом найменшого опору, адже 
у випадку з готовим товаром він заробив би ще й на доданій вартості, яка вище саме у готової до вживання 
продукції. А далі вступив б в силу цілий ланцюжок позитивних економічних і бізнес-факторів: вищі експортні 
доходи аграріїв - зростання надходжень до бюджетів різних рівнів - вищі заробітні плати - збільшення інвес-
тицій в розвиток бізнесу.

На цьому місці виникає наступне аж ніяк не риторичне питання: як вітчизняному АПК збільшити експорт 
товарів з доданою вартістю? Звичайно, це зовсім не просто і доведеться постаратися, але способи є. Для 
збільшення своїх доходів аграрних експортерам потрібно ні багато ні мало змінити свою товарну і маркетин-
гові стратегії. І, відповідно, зробити наступні кроки:

У товарній стратегії:

- Переходити на виробництво кінцевої продукції в товарно-сировинних ланцюжках. Наприклад, в ланцюжку 
«зерно-комбікорм- живі тварини-м’ясо» створювати вертикально інтегрований цикл виробництва м’яса, а 
не просто експортувати зерно. Успішні приклади є: скажімо, м’ясо птиці, експортні поставки якого стабільно 
збільшуються в останні роки. У першому півріччі 2017 експорт м’яса птиці зріс на 50%. Або ще один приклад: 
продаж кондитерських виробів в ланцюжку «зерно-борошно-кондитерські вироби». Так, в ЄС може бути 
затребуване українське печиво - при орієнтації на смакові і рецептурні переваги європейців.

- Шукати для експорту нішеві товари, затребувані на світових ринках і виробництво яких можливо в Укра-
їні. Як приклад можна назвати мед - продукт, затребуваний на ринках США, Канади і Євросоюзу. У першій 
половині нинішнього року обсяг експорту меду зріс удвічі!

У маркетинговій стратегії

- Налагодити партнерство із зарубіжними контрагентами, які є найбільшими дистриб’юторами або подаль-
шими переробниками. Наприклад, не продавати яблука, борошно або мед посередникам в Україні, а шукати 
зарубіжних партнерів серед підприємств кондитерської промисловості.

- Продавати традиційні сировинні товари - напівфабрикати в готовому для вживання вигляді. Один з яскра-
вих прикладів - соняшникова масло. в пляшкованому вигляді, яке приносить дохід мінімум на 20% більше, 
ніж при поставках наливної олії.

http://www.uspp-export.com/ua/1033
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- З готової до вживання продукцією виходити в розгалужені міжнародні торговельні мережі. Продажі іно-
земним рітейлерам приносять, як правило, збільшення доходів від поставок до 30%. Крім того, мова йде про 
стабільне налагодженому збуті в рамках укладених контрактів, а не про разові поставок. При цьому потрібно 
бути готовим до попередньої переддоговірної роботі, в більшості випадків - постачання за принципом Private 
Label мереж, можливим відстроченням платежів. Зате вигоди у вигляді більш високих цін на продукцію і по-
стійного обсягу продажів безсумнівні.

Комунікації з потенційними партнерами - торговими мережами і дистрибуторами можна встановлювати на 
авторитетних профільних заходах за кордоном. Скажімо, 11-13 жовтня наш Центр підтримки експорту при 
УСПП спільно з Food Marketing Institute організовує бізнес-місію українських виробників продуктів харчуван-
ня в США в рамках FMI PRIVATE BRANDS DC SUMMIT і Офіційного вечері в Посольстві України у Вашингто-
ні. Ці заходи - гарний майданчик для встановлення прямих ділових контактів з байєрами торгово-роздрібних 
мереж та дистриб’юторами. Участь в бізнес-місії дозволить українським виробникам встановити діалог з 
топ-менеджментом роздрібних мереж і представниками дистриб’юторських компаній США, а також провід-
ною американською бізнес-асоціацією Food Marketing Institute. Остання об’єднує понад 40 тис. роздрібних 
мереж, дистриб’юторів і міжнародних компаній.

Аналіз запитів міжнародних рітейлерів, які надходять, в тому числі в Центр розвитку експорту при УСПП, 
дозволяють назвати чіткі товарні позиції, які цікаві європейським і американським торговельним мережам. 
Серед них - вітчизняні кетчупи, майонези, рослинні масла, мед, кондитерські вироби, крупи, і навіть пиво.

Збільшувати експорт виключно екстенсивним шляхом - за рахунок зростання поставок сировини - це хиб-
ний шлях, причому і для бізнесу, і для держави. Для бізнесу - це недоотримані дохід і прибуток, для держави і 
суспільства - втрата робочих місць і збільшення доходів громадян. Зміна ситуації - в руках бізнесу і для цього 
потрібно не так багато роботи, як здається на перший погляд.

Денис Красніков,  
віце-президент УСПП, координатор Центру підтримки експорту при УСПП

АНАЛІТИКА ЕКСПОРТУ

ЕКСПОРТ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ* З УКРАЇНИ
/5 міс. 2017 року/

* - під соняшниковою олією розуміється продукція йде на експорт під кодом 1512 19 (Олія соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані 
або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: олія рослинна соняшникова або сафлорова та їх фракції: - інше)

** - Джерело: Державна служба статистики України

Динаміка експорту соняшникової олії з України за 2013 - 5 міс. 2017 року (тис. дол. США)

 2013 2014 2015 2016 5 міс. 2017 5 міс. 2016

Соняшникова олія 221 306 238 519 231 054 286 632
178 795
+ 54%
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Динаміка обсягів експорту соняшникової олії з України за 2013 - 5 міс. 2017 року (тонна)

 2013 2014 2015 2016 5 міс. 2017 5 міс. 2016

Соняшникова олія 181 652 246 381 253 809 318 932
203 258
+ 57%
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Динаміка середніх цін експорту соняшникової олії з України за 2013 - 5 міс. 2017 року (FOB, дол. США/кг )

 2013 2014 2015 2016 5 міс. 2017 5 міс. 2016

Соняшникова олія 1,22 0,97 0,91 0,90 0,88 0,9
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ТОП-10 країн експорту соняшникової олії з України за 5 міс. 2017 року

Країни Тонна Тис. дол. США Ціна FOB, дол./кг
Частка в загальному 

експорті, %

Єгипет 32 280 30 513 0,95 17%

Малайзія 30 358 24 635 0,81 14%

ОАЕ 19 986 16 519 0,83 9%

Ліван 12 381 11 512 0,93 6%

Біларусь 8 417 7 378 0,88 4%

Палестина 7 841 7 148 0,91 4%

Польща 8 257 6 931 0,84 4%

Израїль 6 572 5 926 0,90 3%

Китай 5 693 5 356 0,94 3%

Ірак 5 768 5 222 0,91 3%

Інші країни (91 країна) 65 706 57 654 0,88 33%

Усього 203 259 178 795 0,88 100%
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КОРИСНО ЗНАТИ

АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР

ПЛАНУЄТЕ ПОТРАПИТИ НА ПОЛИЦІ СУПЕРМАРКЕТІВ СВІТУ?

Для підприємств, що зацікавлені або потребують підтримки з боку ПУ при ЄС

У 2016 році Україна експортувала соняшникову олію в 117 країн світу на суму 287 млн. доларів США (+ 24% 
до 2015 року), обсяг поставок збільшився на 26% і склав близько 319 тис. тонн.

Цей тренд зберігся і в цьому році. Так, за 5 місяців 2017 року Україна вже експортувала соняшникової олії в 
понад 100 країн світу на суму 179 млн. доларів США (+ 54% до 5 міс. 2016 року), наростивши обсяг поставок 
на 57%, який склав близько 203 тис. тонн .

Традиційно, основними споживачами соняшникової олії є країни Азії та Африки, такі як Єгипет, Малайзія, 
ОАЕ і Китай. За 5 місяців 2017 року  у ці регіони поставлено продукції на 136 млн. доларів США (+ 61% до 
аналогічного періоду 2016 року і 77% від усього світового експорту). Особливо потрібно відзначити, що 
Україна нарощує постачання продукції в країни Європи (без урахування країн СНД), так за цей період Укра-
їна поставила продукції на суму 24 млн., що на 33% більше ніж за аналогічний період.

Виходячи з поточних цифр, можемо припустити, що до кінця року Україна збереже такий темп і за підсум-
ками року приріст експорту буде на рівні 50%.

Центр підтримки експорту при УСПП найближчим часом планує ділові візити до країн ЄС та Північної Аме-
рики для зустрічі з керівництвом торговельних мереж, асоціацій та бізнесом. Мета зустрічей –  презентація  
української продукції та компаній, обговорення шляхів виходу на ринки країн, визначення вимог до продукції 
та механізмів її поставки до торговельних мереж.

Для підготовки до візиту та опрацювання пропозицій українських компаній в подальшій їх презента-
ції, просимо Вас долучитись до опитування та заповнити Анкету «ЕКСПОРТ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА  
ПРОБЛЕМИ». Також будемо вдячні за надсилання рекламних матеріалів англійською мовою (в форматі pdf)  
на нашу електронну пошту  info@uspp-export.com (до 10 mb на електронну пошту, понад 10 mb через  
файлообмінник http://dropmefiles.com/). Результати опитування та матеріали будуть опрацьовані та викорис-
танні під час візитів.

Просимо  заповнити Анкету до 10 серпня 2017 року!

З додаткових питань просимо звертатись до Центру  
за телефоном (+38 044) 272-02-46,  

e-mail:info@uspp-export.com

http://www.uspp-export.com/ua/1001

Центр підтримки експорту при УСПП
Готові працювати сьогодні для розширення Вашого експорту завтра!

РОЗПОЧНІТЬ ЕКСПОРТ З НАМИ!

Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34
тел: (+38 044) 272-02-46

e-mail: info@uspp-export.com
http://www.uspp-export.com

УКРАЇНСЬКІ ЕКСПОРТЕРИ МОЖУТЬ ЗБІЛЬШИТИ ДОХОДИ  
ВІД ЕКСПОРТУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ НА 20%, - ЕКСПЕРТИ

Експорт соняшникової олії в ЄС в 1 кварталі 2017 р. зріс на 32% і склав 10,5 млн. євро проти 7,9 млн. т в 1 кв. 
2016 р. Прибутковість експорту може зрости до 20% в разі активізації поставок фасованого продукту в Європу.

ЧИТАТИ ДАЛІ

http://www.uspp-export.com/ua/1010
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/Ukraine+-+EU+export-import+helpdesk+/contact+us
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce9cYruAW4bzc0DwnPTGNMlkg46Wp4QhU-qj6PjvDB7WI_xg/viewform

