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АЗІЯ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД  

 

Країни Східної Азії найбільш неоднорідні у соціально-економічному аспекті. Японія, Південна Корея, 

Сінгапур і Тайвань належать до капіталістичних країн з розвинутою багатоукладною економікою; Китай 

іде особливим шляхом економічного розвитку, поєднуючи принципи планового та ринкового 

господарювання. Монголія ступила на шлях економічних і політичних реформ після 70-річного 

панування тоталітарного режиму. Північна Корея є унікальною державою, де ще й досі намагаються 

будувати комунізм на основі командно-адміністративної системи в економіці та тоталітарного режиму в 

політиці. 

Азія на сьогодні займає трохи більше однієї чверті світових споживчих витрат і на цей регіон припадає 

56% населення світу, що підкреслює розрив в доходах між азіатськими споживачами і їх колегами в 

інших регіонах. Але це змінюється. 

Попри зниження темпів зростання економіки більшості країн світу, зростання в країнах Східної Азії та 

Тихого Океану в цілому залишається стійким. В 2015 році було незначне очікуване уповільнення, що 

відображає головним чином подальше зниження темпів росту економіки в Китаї. Стабільна ситуація в 

регіоні зумовлена, в першу чергу, обачною макроекономічною політикою, включаючи зусилля по 

зміцненню бюджетних позицій у складі експортерів сировини, незважаючи на відносно обмежений вплив 

на зниження цін на сировинні товари.  

Азія -  потенційний лідер глобального економічного зростання 

            

Джерело: EIU 
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Країни Південної та Східної Азії займають лідируючі позиції у списку найпотужніших країн світу згідно із 

«Звітом про глобальну конкурентоспроможність», яку надає щорічно Світовий Економічний Форум 

(World Economic Forum ).1  

Десять найпотужніших економік Азії 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згаданий звіт складається на порівнянні 12 показників: 

1) внутрішньодержавні інституції; 
2) інфраструктура; 
3) макроекономічні показники; 
4) охорона здоров’я та початкова освіта; 
5) вища освіта та курси підвищення кваліфікації; 
6) ефективність ринку товарів; 
7) ефективність ринку праці; 
8) розвиток фінансового ринку; 
9) рівень технологічного розвитку; 
10) розмір ринку; 
11) технології ведення бізнесу; 
12) рівень інновацій. 
 
У квітні 2016 року Світовий Банк опублікував новий звіт щодо економічної ситуації в регіоні (WORLD 

BANK EAST ASIA AND PACIFIC ECONOMIC UPDATE APRIL 2016)3. 

• Темпи зростання економік в країнах Східної Азії і Тихого океану залишаються стійкими і, як 

очікується, зниження прогнозів їх розвитку буде незначним, з 6,5% в 2015 році до 6,3% в 2016 році і 

6,2% в 2017-18 рр. 

• Прогноз відображає поступовий перехід Китаю до більш повільного, але більш стійкого 

зростання, яке, як очікується, буде 6,7% в 2016 році і 6,5% в 2017 році, в порівнянні з 6,9% в 2015 році. 

• На регіон Східної Азії  припадає майже дві п'ятих зростання світової економіки в 2015 році, що 

більш ніж в два рази перевищує сумарний внесок всіх інших регіонів, що розвиваються. 

                                                
1 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/  
2 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/, Asia-Pacific 2015 – 2016 rank out of 140 economies 
3 http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update  
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http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update
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• Не включаючи Китай, економіка країн регіону, зросла на 4,7% в 2015 році і її темпи трохи 

збільшаться до 4,8% у 2016 і 4,9% у 2017-18 роках за рахунок зростання у великих країнах Південно-

Східної Азії. 

• Філіппіни і В'єтнам мають найсильніші перспективи зростання, за прогнозами - більш ніж на 6% в 

2016 р. В Індонезії зростання прогнозується на рівні 5,1% в 2016 році і 5,3% в 2017 році, що залежить від 

успіху недавніх реформ і реалізації амбітної інвестиційної громадської програми. 

• Кілька малих країн, в тому числі ЛНДР (Лаос), Монголія та Папуа-Нова Гвінея, будуть 

продовжувати залежати від низьких цін на сировинні товари і ослаблення зовнішнього попиту. У 

тихоокеанських острівних країн зростання, ймовірно, залишиться помірним. 

• Очікується, що вигоди від цифрової революції будуть максимальними у разі розробки 

нормативно-правових режимів, які сприятимуть конкуренції, а також допомагатимуть працівникам 

адаптувати свої навички до вимог нової економіки. 

• Рівень бідності в країнах, що розвиваються, значно знизився останніми роками. Прогнозується 

його подальше зниження навіть більш динамічними темпами. У низці країн скорочення бідності 

обмежене існуючим ринком праці, особливо для вразливих груп населення. 

Метою цього звіту є оцінка та аналіз розвитку ринку м’яса та м'ясних продуктів країн Азії на 

сьогодні та визначення перспектив на майбутнє для українських виробників.  

 

М'ЯСНИЙ РИНОК РЕГІОНУ  

Південко–Східна Азія – один з найперспективніших ринків торгівлі м’яса в світі. Однак, країни дуже 
відрізняються одна від одної в залежності від рівня доходу, зрілості ринків, демографічних показників, 
витрат на їжу та культурних і релігійних вподобань споживачів.  

Споживання протеїну, а саме м’яса, риби та морських продуктів, відрізняється від ринку до ринку. 

Наприклад, в Індії більшість споживачів - вегетаріанці і споживають лише 11 кг протеїну в рік, з яких 

лише 6 кг м’ясо, в той час, коли Гонконг вживає як м'ясо, так і рибу та морські продукти на рівні 

розвинених країн світу (144 кг протеїну, з яких 70% м'ясо, 30% риба та морські продукти).  

Споживання протеїну на душу населення в Азії, 2014 (загальні об’єми, кг).4 

Важливу роль в споживанні відіграють 

економічні показники, а власне, дохід на душу 

населення, який в деяких країнах Азії (Індія, 

Індонезія, Шрі-Ланка, В’єтнам та інші) не 

перевищує $ 8 000 в рік, в той час коли Гонконг 

($ 42 400) та Сінгапур ($ 52 900) у списках 

світових лідерів.  

Є також країни, такі як Японія, які, не зважаючи 

на високий дохід (майже 32 500 дол. США) 

споживають м’яса менше за рибу, у зв’язку з 

національними особливостями і споживчими 

перевагами на користь риби та морських 

продуктів.  

                                                
4 http://blog.euromonitor.com/2015/08/meat-consumption-trends-in-asia-pacific-and-what-they-mean-for-foodservice-strategy.html  

http://blog.euromonitor.com/2015/08/meat-consumption-trends-in-asia-pacific-and-what-they-mean-for-foodservice-strategy.html
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Споживання протеїну на душу населення в Азії за типами продуктів, 2014 (загальні об’єми, кг).5  

Риба – найбільш популярний вид протеїну 

загалом в регіоні (31%), але в, основному, на 

ринках з меншими доходами, таких як 

Індонезія (65%), Філіппіни (53%), Малайзія 

(46%). 

Споживання м’яса а Азії підвищується з року 

в рік, особливо, на ринках з високими 

доходами. З точки зору видів м’яса, показники 

споживання також різняться між країнами. 

Наприклад, малазійці  вживають більше 

курятини, в той час, коли Корея, Філіппіни, 

В’єтнам та Тайвань надають перевагу свинині 

більше, ніж іншим видам м’яса.  

Звички споживання дуже швидко міняються, а 

це означає, що  виробники і трейдери повинні 

швидко адаптуватися під ринкові зміни та 

вподобання споживачів.  

Традиційний спосіб виробництва м'яса домашніми господарствами вижив себе і не може задовольнити 

зростаючий попит, викликаний, в першу чергу, урбанізаційним бумом. Прогнозується швидке зростання 

промислового виробництва м'яса до 2025 року. При цьому існуючий попит буде задовольнятися, в 

основному,  за рахунок імпортних товарів. Регіон має надзвичайно високий імпортний потенціал,  

Структура імпорту м’яса за видами, 2014.6 

         

Загалом Азія, як регіон, імпортує найбільше курятини – 24% за обсягом і 14% в грошовому еквіваленті 

(низька ціна), приблизно в однаковій кількості яловичини і свинини (21%), хоча в грошовому еквіваленті 

яловичина займає більше - 31%, а свинина тільки 25% у зв’язку з тим, що яловичина дорожча. Ковбаси 

                                                
5 http://blog.euromonitor.com/2015/08/meat-consumption-trends-in-asia-pacific-and-what-they-mean-for-foodservice-strategy.html  
6 http://comtrade.un.org/data  
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та інші види м’яса займають 17% і стільки ж субпродукти і жири за обсягом, але менше ціновому 

значенні - 13%.  

Імпорт м’яса в Азію, Топ 5 країн, 2014. 7 

Враховуючи демографічні та економічні фактори, 

азіатський регіон дуже різноплановий – від країн з 

найпотужнішими економіками в світі до найбідніших. 

Серед 17 країн, що були включені у цей звіт, Топ 5 

країн складають 93% всього імпорту в регіон. 

Найбільше імпортує Гонконг, але треба врахувати, 

що левова частина товару іде на реекспорт, або ж 

проходить транзитом. На 2-ому місці Японія, і зі 

значним відривом, ідуть Корея та Сінгапур, які 

детально описані в цьому звіті. Філіппіни, 

незважаючи на значний об’єм у кількості, наразі, 

детально не розглядалися, оскільки мають низькі 

економічні показники і низький рівень споживання на 

душу населення. В майбутньому, в залежності від 

розвитку країни, потенціал Філіппін слід 

враховувати.  

Більше про ринок м’яса в регіоні Південно-Східної Азії можна дізнатися у квітневому 2016 р. звіті USDA 

“Livestock and Poultry: World Markets and Trade”  та лютневому 2013 р. звіті  Gira Asian Meat Club.  

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РІТЕЙЛУ 

Згідно з дослідженнями Євромонітору, ринок рітейлу Азії зріс на 4,7% у 2014 р. в порівнянні з 4,3% у 

2013.8  У таблиці нижче надані показники торгівлі у рітейлі по декільком ключовим економікам регіону за 

2014 рік. Серед інших вирізняється Китай із зростанням на 11%. На думку експертів, у галузі 

найближчим часом Китай не тільки не знизить такі темпи приросту, але й подвоїть. Згідно з 

дослідженням компанії CBRE, один з лідерів світового ринку нерухомості, Китай, найбільш бажаний для 

багатьох компаній ринок для відкриття магазину. 22% із опитаних 130 рітейлерів Європи, Америки та 

Азії планують відкрити магазини в цій країні найближчим часом. Серед інших досліджуваних країн 

«гарячими точками» виявились Сінгапур, Гонконг та В’єтнам. 9 

Незважаючи на те, що на фоні стрімкого зростання рітейлу, Азія стає все привабливішою для багатьох 

брендів, це дуже різноманітний та фрагментований ринок, де торгова марка, навряд чи, зможе 

скористатись однією формулою успіху у двох різних країнах. Так, в Японії зрілий ринок з темпами 

річного приросту менше 1%, що має неабиякий контраст з 11% в Китаї. Ринок рітейлу в Азії фокусується 

в окремих містах, і мало коли йдеться про загальнонаціональну дистрибуцію. Для виходу на ринок Азії 

більшість гравців радить використовувати таку ситуацію і шукати міста - хаби, наприклад, Гонконг, який 

називають воротами для Північної Азії (особливо до Китаю), а Сінгапур для Південно-Східного регіону. 

Важливо зазначити, що азіати стають все заможнішими. Згідно з даними Бостонської Консалтингової 

групи, приватні статки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (за виключенням Японії) склали 37 трлн. дол. 

                                                
7 http://comtrade.un.org/data  
8 “Outlook for retailing in Asia Pacific in 2014 and beyond.” February 2014. Euromonitor International. 
9 “How active are retailers globally?” February 2014. CBRE.  
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США у 2013 р. з приростом на 30% до попереднього року, що набагато вище за 14,6% світового 

приросту. За прогнозами, до 2018 року в  Азійсько-Тихоокеанському регіоні буде зосереджено більше 

половини всіх приватних світових капіталів. 10  

Рітейл продажі по країнам Азії 

 

Рівень 
інфляції 

споживчих 
цін, (%) 

Продажі в 
рітейлі 

(Млрд. дол. 
США) 

Середньоріч
ний приріст, 

(%) 

Продажі через 
Інтернет 

(Млрд. дол. 
США) 

Середньоріч
ний приріст 

(%) 

Частка 
Інтернет 

торгівлі від 
рітейлу (%) 

Китай 2,6 1791,1 11 100,3 43,4 5,6 

Японія 0 1021,5 0,7 42,7 9,6 4,2 

Корея 2,2 222,7 3,3 28,8 10 12,9 

Тайвань 1,9 92,2 2,7 6,5 11 7 

Таїланд 3 80,8 6,1 0,8 18 1 

Малайзія 1,7 51,5 3,8 0,4 14,4 0,7 

Сінгапур 4,6 24,6 4,7 0,8 12,3 3,1 

Джерело: Economist Intelligence Unit  

Відповідно до даних Євромонітору, у найближчі роки, зростання сучасних продуктових рітейлерів (таких 

як зручні магазини, гіпермаркети і супермаркети) буде відігравати важливу роль у зміні географії 

продуктової роздрібної торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 11   Зростання зручних магазинів 

(CVS) буде найзначнішою подією у світі сучасних продуктових рітейлерів. Три найбільших таких мережі 

в регіоні це Seven & I, Family Mart та Lawson, що розташовані в Японії. Вони відкрили майже 5 000 нових 

магазинів за 2013 рік і 2 000 з них  - за межами Японії. Євромонітор передбачає, що Китай, Індонезія та 

Таїланд будуть лідерами по зростанню кількості магазинів біля дому у найближчі роки. 12    Швидке 

розширення сучасних продуктових рітейлерів чинить величезний тиск на традиційних продуктових 

рітейлерів (таких, як сімейні магазини). І, як результат, кількість традиційних магазинів буде 

скорочуватись.  

В Азійсько-Тихоокеанському регіоні стрімко зростає ринок Інтернет рітейлу. Основні гравці: Tmall (КНР), 

Rakuten (Японія), та Gmarket (Південна Корея).13 Згідно з даними eMarketer (дослідницька компанія, що 

спеціалізується на цифровому маркетингу), світовий ринок B2C е-комерції складає 1,5 трильйони 

доларів США, із щорічним приростом у 20, 2%. У 2017 році ця сума має становити 2, 4 трильйони 

доларів. У регіональному розподілі Азія стала найбільшим ринком електронної комерції у 2014 році. По 

країнах лідером залишаються США, але прогнозується, що за результатами 2016 року, Китай може 

стати номером один.14 15  

 

 

 

                                                
10 “Riding a wave of growth.” June 2014. Boston Consulting Group.  
11 “Year of the Horse: Outlook for retailing in Asia Pacific in 2014 and beyond.” 7 February, 2014. Euromonitor International  
12 “Year of the Horse: Outlook for retailing in Asia Pacific in 2014 and beyond.” 7 February, 2014. Euromonitor International. 
13  Outlook for retailing in Asia Pacific in 2014 and beyond.” February 2014. Euromonitor International. 
14 “Global B2C ecommerce sales to hit $1.5 trillion this year driven by growth in emerging markets.” 3 February, 2014. eMarketer. 
http://www.emarketer.com/Article/Global-B2C- Ecommerce-Sales-Hit-15-Trillion-This-Year-Driven-by- Growth-Emerging-Markets/1010575. 
15 Asia Market Update. Fung Business Intelligence http://www.funggroup.com/eng/knowledge/research/AsiaDistributionRetail_july14.pdf 
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ОЦІНКА ПРІОРИТЕТНОСТІ КРАЇН  

 

Методологія. Для оцінки експортного потенціалу Азії було досліджено 17 країн із 27 держав, які, у свою 

чергу, були обрані з більш ніж 50 країн Азії, шляхом виключення за різними ознаками. Так, в огляд не 

ввійшли країни регіону MENA, які розглядаються окремо, РФ, КНДР та інші. Виключенням стали також 

країни, де проходять, або ж тільки закінчилися бойові дії, країни, де ведення бізнесу є неможливим з 

огляду на внутрішньополітичну ситуацію, країни, які за певних причин не надають статистичних або ж, 

навіть, оціночних даних. Також не включений Китай, який досліджувався як окрема економічна і 

політична одиниця. Оцінка проводилася за 19-ма показниками. Це наступні критерії: 

Усі показники вказані за фактом 2015 р., якщо іншого не зазначено 

За кожним кількісним критерієм країни були проранжовані від 1 до 50 (де 1 – найвищий показник/сильна 

позиція, 50 – найнижчий показник/слабка позиція) та за допомогою матричної схеми визначено 10 країн 

із найсильнішими та найбільш привабливими позиціями в рамках одного критерію. Країни, які потрапили 

в ТОП-10 за найбільшою кількістю показників і сформували базис для вибору фіналістів аналізу.  

Багатофакторний аналіз є необхідною складовою даного дослідження, оскільки надає змогу оцінити 

повний спектр показників та їх сукупну вагу в загальній структурі аналізу, нівелювавши при цьому 

значення не репрезентативних показників. Зокрема, для оцінки платоспроможності населення та 

економічного благополуччя країни, важливим є рівень ВВП на душу населення та темпи його приросту. 

Проте, для сировинних економік, до яких належить більшість країн Азії, даний показник не завжди є 

таким, що відображає реальний стан справ в країні.  

 

                                                
16 В демографії, темп природнього приросту населення (ТПП) – це різниця між загальним коефіцієнтом народжуваності та загальним 

коефіцієнтом смертності населення (2010-2015 роки). 

Основні критерії Другорядні критерії 

1. Кількість населення країни  
2. Очікувана кількість населення до 2030 р. 
3. Темп приросту урбанізованого населення 
4. ВВП на душу населення 
5. Темпи приросту ВВП 
6. Загальний обсяг імпорту м’ясної продукції 

в натуральному виразі 
7. Загальний обсяг імпорту м'ясної продукції 

в грошовому виразі 
8. Темпи приросту імпорту м'ясної продукції 

за останні 4 роки  
9. Обсяг імпорту м'ясної продукції на душу 

населення 
10. Наявність торгівельно-економічних 

відносин із Україною (фактично, наявність 
експорту будь-яких видів товарів із 
України) 

11. Доступ до портів (наявність водного 
сполучення) 

12. Площа країни 
13. Щільність населення  
14. Рівень урбанізації 
15. Темп природнього приросту населення 

(ТПП16) 
16. Види імпортованих м'ясних продуктів 
17. Індекс економічної складності  
18. Індекс простоти ведення бізнесу 
19. Індекс простоти торгівлі через кордони 
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 За результатами дослідження, країни, які набрали найбільшу сумарну кількість показників були 

відібрані для подальшого деталізованого розгляду. Серед них такі: 

1. Гонгконг:  

 Високі показники імпорту м'ясної продукції, як в натуральному (2 321 тис. т), так і грошовому 
еквівалентах (USD 5 909 млн.) 

 Найвищий показник по імпорту м'яса на душу населення 

 Середній показник ВВП на душу населення – USD 42 423 

 Найвищий рівень урбанізованого населення (100%) 

 Транспортні, маркетингові та іміджеві ворота до азійського ринку, у тому числі до КНР    
2. Південна (Республіка) Корея :  

 Країна з найвищим рівнем інноваційних розробок та їх імплементацій – 4,3% ВВП виділяється 
на розробки та інновації (2014 р.) 

 Третя країна за обсягами імпорту в регіоні – 867 тис. т., USD 3 468 млн. 

 Високий рівень імпорту м'яса на душу населення (17,2 кг) 

 Один із найбільших рівнів ВВП на душу населення в регіоні – USD 27 222 

 №4 (із 189 країн) за показниками простоти ведення бізнесу та економічної складності.  
3. Сінгапур  

 Найбільший рівень ВВП на душу населення в Азії – USD 52 889 

 №1 країна за показниками простоти ведення бізнесу.  

 Високі показники імпорту м'ясної продукції як в натуральному (309 тис. т), так і грошовому 
еквівалентах (USD 919 млн.) 

 №2 по імпорту м'яса на душу населення (55,2 кг) 
4. Японія: 

 Найвищі показники імпорту м'ясної продукції в регіоні як в натуральному (2 575 тис. т), так і 
грошовому еквівалентах (USD 11 126 млн.)  

 Найчисельніша країна за кількістю населення серед фіналістів – 127 млн. чол. 

 Високий рівень ВВП на душу населення - USD 32 477 

 №1 країна (із 189) за показниками економічної складності  

Існує група країн, яка, не дивлячись на відносно високу сумарну кількість показників, не була обрана для 
подальшого розгляду. Наприклад, Афганістан, Демократична Республіка Лаос, Макао, Тайвань, 
Монголія, В’єтнам. Маленькі країни та острови, такі як Мальдіви, Бутані, Бруней, Тимор-Лешті - в 
основному забезпечується продуктами з  ключових країн, які ввійшли в аналіз. 

.  
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РАНЖУВАННЯ КЛЮЧОВИХ РИНКІВ 

     
Ключові фактори оцінки Додаткові фактори 

 

Країни 
Населення 

2015,  
тис. чол. 

Темпи 
урбанізації, 

% 2010-
2015 

Населення 
(прогноз) 

2030, 
тис.чол. 

ВВП на  
душу насел., 

$ 

Прирі
ст 

ВВП,  
% 

Імпорт 
м’ясної 

продукції, 
тон,  2015 

Імпорт 
м’ясної 

продукції, 
000 $, 2015 

Приріст 
імпорту  

за 3 р., тон, 
CAGR, % 

Імпорт 
м’ясних 

продуктів, 
кг на д.н. 

Експорт із 
України 

Доступ до 
порту 

Статус 

1 Камбоджа   15 578 0,9   18 991 1,158.7 7,0    3 347   8 985 72,1% 0,2 + + out 

2 Гонконг   7 288 0,0   7 951 42,422.9 2,4   2 321 113  5 908 801 5,7% 318,5 + + TOР-4 

3 Індія 
 1 311 

051 1,1  1 527 658 1,581.6 7,6     257   1 321 -3,3% 0,0 + + 
out 

4 Індонезія   257 564 1,5   295 482 3,346.5 4,8    111 394   453 687 39,5% 0,4 - + consider 

5 Японія   126 573 0,6   120 127 32,477.2 0,5   2 575 050  11 125 973 -5,1% 20,3 + + TOР-4 

6 Малайзія   30 331 1,0   36 107 9,766.2 5,0    259 555   748 375 6,4% 8,6 - + consider 

7 Непал   28 514 2,0   33 104 732.3 3,4     200    612 -14,1% 0,0 - - out 

8 Пакистан   188 925 1,1   244 916 1,429.0 5,5    4 182   11 061 21,9% 0,0 - + out 

9 Філіппіни   100 699 -0,4   123 575 2,899.4 5,8    513 462   855 062 19,5% 5,1 + + consider 

10 
Південна 
Корея   50 293 0,1   52 519 27,221.5 2,6    867 04217  3 467 547 5,4% 17,2 + + 

TOР-4 

11 Сінгапур   5 604 0,0   6 418 52,888.7 2,0    309 270   918 785 1,0% 55,2 + + TOР-4 

12 Шрі-Ланка   20 715 0,0   21 536 3,926.2 4,8     800   2 148 4,9% 0,0 - + out 

13 Таїланд   67 959 2,7   68 250 5,816.4 2,8    91 643   167 816 14,2% 1,3 + + out 

14 В'єтнам    93 448 2,0   105 220 2,111.1 6,7    88 605   222 317 18,3% 0,9 + + out 

15 Тайвань   23 415 0,6   23 116 46,800.0 2,4  N/A N/A N/A N/A - + ??? 

16 Бангладеш   160 996 2,4   186 460 1,211.7 6,6  N/A N/A N/A N/A - + out 

17 
М'янма 
(Бірма)   53 897 1,6   60 242 1,203.5 7,0  N/A N/A N/A N/A - + 

out 

 
 
 
 

                                                
17 Дані за 2014 р.  
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ГОНКОНГ   
  
Гонконг - особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки, 
колишня британська колонія на південному сході Китаю в Південно-Китайському 
морі. Гонконг розташований на відстані 60 км на схід від Макао, на 
протилежному березі гирла річки Чжуцзян. На півночі він межує з містом 
Шеньчжень провінції Ґуандун. Китайці вживають поняття - Нові Території – це 
одна з трьох частин спеціального адміністративного району Гонконг, крім якої 
виділяють також власне острів Гонконг і Коулун. Населення Нових Території 3 
093 691 людина. Щільність населення 3,8 тис. осіб/км². Площа близько 952 км².  

Під врядування КНР Гонконг перейшов у 1997 році. Площа 1070 км², населення 
7,188 млн. чол. (57% місцеві китайці, більшість із тих, що залишилися - біженці з материка). Офіційні 
мови: китайська та англійська. 

Країна експортує: текстиль, одяг, електроніку, техніку, вироби з пластмас. Велика кількість вантажів з 
Південного Китаю перевантажується саме тут. Важлива стаття доходу - туризм.  

Раніше це була частина Китаю, острів був окупований Англією в 1841 під час першої Опіумної війни і 
переданий Китаю за договором 1842 року. Півострів Коулун за конвенцією 1860 року передано в оренду 
на 99 років з 1898. Колонію, що успішно розвивалася наприкінці XIX - початку XX століття захопила в 
1941–1945 Японія. У 1984 році Великобританія зобов'язалася передати Гонконг Китаю за умов, що 
економічна незалежність і капіталістичний уклад не зміняться на острові протягом 50 років. 

ЕКОНОМІКА 
 
За версією «Звіту про глобальну 
конкурентоспроможність», починаючи з видання 
2012 – 2013 року, Гонконг завжди входив в десятку 
країн – лідерів. Зараз країна займає сьоме місце за 
досить об’єктивними показниками, запропонованими 
згаданим Звітом. 
 
Гонконг продовжує відігравати провідну роль в 
розвитку інфраструктури, випереджаючи Сінгапур та 
демонструючи чудову якість своїх об'єктів на всіх 
видах транспорту.  
 
Незважаючи на те, що поступається першим та 
другим місцем у фінансовому секторі (3 місце), ця 
складова конкурентоспроможності, як і раніше, дуже 
добре розвинена, з високим рівнем складності, 
надійності і стабільності, а також порівняно з 
хорошою доступністю кредиту. Як і в Сінгапурі, 
ринок товарів Гонконгу (2 місце) є динамічним і 
ефективним, а ринок праці (3 місце) сприяє його 
відмінному загальному позиціонуванню. Гонконг 
також є одним з головних адептів сучасних 
технологій, зокрема інформаційних та 
комунікаційних технологій (Information and 
communications technology (ICT) (8 місце).  



Оцінка м'ясного ринку країн Азії  
 

Жовтень 2016 Сторінка 13 із 90 Конфіденційно 

 

Гонконгу, за оцінкою експертів з світової економіки, необхідно гідно відповісти на виклики часу та 
розвиватися з позиції одного з провідних фінансових центрів світу до держави, що продукує та 
імплементує найсучасніші інновації. Якраз інновації є найслабшим аспектом продуктивності економіки 
Гонконгу (27 місце).  

 

КУРС ВАЛЮТ ДО ГОНКОНГСЬКОГО ДОЛЛАРА, 28 ВЕРЕСНЯ 2016 Р., НБУ  

1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP 

7.68 HKD 8.62 HKD 0.30 HKD 9.98 HKD 

 

Сільське господарство 

Географічно територія Гонконгу складається, в основному, з крутих схилів та пагорбів. Тільки 7 
квадратних кілометрів землі активно обробляється. Ферми, як правило, невеликі за розміром, і вони 
виробляють в основному листові овочі, розводять свиней або птицю. 

Департамент сільського господарства, рибальства і охорони природи Гонконгу (The Agriculture, Fisheries 
and Conservation Department - AFCD) головним завданням своєї діяльності вважає забезпечення 
місцевих споживачів високоякісними свіжими продуктами за рахунок інтенсивного використання земель і 
методів виробництва. Протягом останніх десятиліть невеликі, але сучасні, високотехнологічні овочеві і 
тваринницькі ферми прийшли на зміну традиційним господарствам з вирощування рису. В даний час 
існує близько 2400 ферм на території регіону, на яких задіяні безпосередньо близько 4.300 фермерів і 
працівників.  

Підхід до розвитку сільського господарства в Гонконзі базується на принципах вільного ринку. За 
винятком випадків, коли соціальні аспекти діяльності виходять на перший план, розподіл економічних 
ресурсів у сільському господарстві залишається за суб’єктами ринку з мінімальним втручанням уряду. З 
свого боку, уряд несе відповідальність за забезпечення базової інфраструктури і технічної підтримки, 
необхідної для розвитку сучасного, ефективного, безпечного та екологічно прийнятного сільського 
господарства, але залишає значну свободу дій ринковим силам галузі. Департамент сільського 
господарства, рибальства і охорони природи, в свою чергу, має просувати адаптивні нові методи 
виробництва і дієво сприяти галузі користатися перевагами нових ринкових можливостей. 

                                                
18 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=HKG  
19 PPP purchasing-power-parity. ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) є мірою випуску продукції на 
душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на 
душу населення є показником вищого рівня життя. 

Ключові показники, Гонконг18 2015 

Населення, млн. чол. 7, 3 

ВВП, млрд. дол. США 309, 9 

ВВП на душу населення, дол. США 42389,63 

ВВП на душу населення, дол. США (PPP)19 56700,77 

ВВП країни (PPP), як світова доля 0, 36 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=HKG
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Місцеве виробництво 

Ферми культур садівництва в даний час є одними з найбільш важливих користувачів земель 
сільськогосподарського призначення. Основні культури, що вирощуються – Brassica20, складноцвіти, різні 
види водних овочів і декоративних культур, таких як гладіолуси, лілії і хризантеми. 

На початок 2016 року земля була занята під вирощування овочів, квітів, польових культур, а також під 
фруктові сади на площах 287 га, 121 га, 12 га і 265 га відповідно. 

Для використання землі під розведення худоби, фермер має отримати відповідну ліцензію від 
Департаменту земельних ресурсів (Lands Department). Слід відзначити, що вже сьогодні існує дієва та 
ефективна координація між Департаментом сільського господарства, рибальства і охорони природи та 
Департаментом земельних ресурсів при видачі зацікавленим фермерам ліцензій на утримання худоби та 
використання землі. 

У 2015 році місцева сільськогосподарська галузь виробила продукції на загальну суму $ 945 млн., у тому 
числі $ 292 млн. припадало на продукцію рослинництва, $ 259 млн. - продукцію тваринництва і $ 394 млн. 
на виробництво м'яса птиці. Це складало 1,8 відсотка свіжих овочів, 95,1 відсотка живої птиці та 6,1 
відсотка живих свиней від загального обсягу продуктів, що були спожиті на цій території. 

Середньодобове виробництво овочів, живої курки і живих свиней - 41 тонна, 11100 птахів і 235 голів, 
відповідно. 

Найбільш поширеними сільськогосподарськими культурами, що вирощуються є листові овочі, високу 
цінову вартість мають зрізані квіти.  

У тваринницькій галузі просліджується стійка тенденція до скорочення кількості ферм та їх укрупнення. 
Виробництво живих свиней є найбільш важливим сектором тваринництва, а у птахівництві, в основному, 
виробництво курчат. 

Місцеве виробництво тут зорієнтоване на доповнення, а не на конкуренцію з великими постачальниками, 
на роздрібний споживчий ринок Гонконгу. Виробничі зусилля спрямовані головним чином на сегмент 
свіжих продуктів з високою доданою вартістю. 

Споживання 

Більш ніж сім мільйонів чоловік в Гонконзі в 2015 році щоденно споживали 869 тонн рису, 2 258 тонн 
овочів, 4 573 голів свиней, 49 голів великої рогатої худоби і 23 тонни м'яса птиці. Велика частина 
цього обсягу імпортується, але основні виробники Гонконгу намагаються задовольнити деякі потреби 
населення. 

Сукупний обсяг місцевого виробництва сільськогосподарської продукції становив у 2015 році 945 млн. 
дол. США. 2% овочів, 95% живої птиці та 6 % живих свиней, що спожило населення Гонконгу, було 
вироблено на місцевих фермах.  

Вирощування основних сільськогосподарських культур  

Вартість продукції рослинництва у 2015 році у грошовому еквіваленті дорівнювала 292 млн. дол. США. 
При чому, вирощені овочі і квіти власного виробництва становили 93% від загальної вартості, а саме 270 
млн. дол. США. 

                                                
20 рід рослин з родини капустяні. Рослини цього роду можуть бути колективно відомі як капустяні або як гірчичні. До роду входять дикорослі види 

і культурні форми капусти, деякі коренеплоди; олійні та пряні культури. 
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Овочеві культури, що вирощують у Гонконзі круглий рік включають в себе китайську білу капусту, квітучу 
(кольорову) китайську капусту, салат, китайську кормову капусту - катран, редис, листову гірчицю, зелену 
цибулю і цибулю – різанець (шніт). Шпинат, крес і китайський лайчі (годжі) вирощуються в холодні місяці. 
Вігна спаржева, водяний шпинат, китайський шпинат, огірки і кілька видів китайського гарбуза 
виробляються влітку. Помідори, солодкий перець, кольорову капусту, моркву і селеру вирощують, 
переважно, в зимовий період. 

В останні роки особливого значення набуло вирощування квітів. Гладіолуси, лілії і хризантеми 
вирощують в зимовий період. Імбирні лілії і квітку лотоса - влітку. Квітку персика вирощують спеціально 
для Місячного Нового року (Lunar New Year). 

Широкий асортимент фруктів вирощується на нижніх схилах пагорбів, основними видами серед них є 
ягоди годжі, лонган, вампа (фрукт дерева вампи), місцевий лимон, апельсин, мандарин, гуава, папайя та 
банани. 

М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ОГЛЯД РИНКУ 

Тваринництво  

У 2015 році в Гонконзі було зареєстровано 43 місцевих свиноферми і 29 місцевих птахофабрик. Тільки 
протягом першої половини 2015 року, грошовий обсяг місцевого виробництва свинини був оцінений у $ 
130 млн., а місцеве виробництво м'яса птиці, включаючи яйця становив $ 197 млн. 

З метою зміцнення системи охорони здоров'я та зменшення ризиків забруднення навколишнього 
природного середовища, що пов'язані з розвитком тваринництва, уряд запровадив схеми добровільної 
відмови від птахівництва та свиноферм в 2005 і 2006 роках, відповідно, а також схему викупу існуючих 
птахофабрик в 2008 році. Ці схеми мали на меті заохотити тваринників здати свою худобу, зберігаючи 
свої ліцензії (LKL – Livestock Keeping Licence) і назавжди припинити роботу своїх ферм. Після цього за 
кожну LKL фермер отримував певну одноразову виплату (ex gratia payment). За цією схемою, 162 
птахофабрики і 222 свинокомплекси припинили свою діяльність. 

За оцінкою фахівців, протягом 2015 і 2016 рр. споживання свіжої і охолодженої/замороженої  свинини в 
Гонконзі буде підтримуватися на стабільному рівні, однак, коливання в реекспортному попиті може 
вплинути на загальний рівень імпорту. У 2014 році США були шостими за обсягом і третіми за грошовим 
еквівалентом постачальниками продуктів зі свинини в Гонконзі. 

Внутрішнє виробництво, як очікується, буде стабільним, трохи піднявшись до 140 тис. тонн (1, 727 млн. 
голів) і 142 тис. тонн (1,732 млн. голів) в 2015 і 2016 роках, відповідно. Незважаючи на те, що оптова ціна 
на свиней у живій вазі в першому кварталі 2015 року була нижче у порівнянні з аналогічним періодом 
2014 року, середня ціна протягом січня - вересня була приблизно на 9 відсотків вище ціни 2014 року. 

Споживання свинини (від свіжезабитих тварин) зросло на 1 відсоток у 2015 році в порівнянні з 2014 
роком і досягло 140 тис. тонн. Імпорт охолоджених / заморожених м’ясних продуктів в 2015 році в 
Гонконзі (виключаючи реекспорт) досяг 355 тис. тонн, що демонструє скромне зростанням близько 2 
відсотків у порівнянні з 2014 роком. 

Місцеві виробники в Гонконзі забезпечують приблизно 6 відсотків внутрішніх поставок живих свиней з 
материкового Китаю. В середньому, Китай постачає 4.400 живих свиней в Гонконг щодня. Свині, що 
вирощені в Гонконзі, в середньому порівняно важче свиней з китайських ферм, в середньому 96 кг проти 
80 кг, відповідно.  
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Рух цін на живих свиней в Гонконзі тісно прив'язаний до цінової ситуації на материковій частині Китаю. 
Наприклад, оптова ціна на живих свиней в Гонконзі в першому кварталі 2015 року була нижче в 
порівнянні з аналогічним періодом в 2014 році, але вона почала відновлюватися у другому кварталі, коли 
ціни на свиней на материковому  Китаї, стали поліпшуватися. Як правило, коли ціни на живих свиней 
зростають в Китаї, це негативно впливає на обсяг експорту до Гонконгу, так як все більше продажів 
відбуваються в межах материкової частини Китаю. 

Гонконг: Поставка і споживання живих свиней (кількість голів) 

 2011 2012 2013 2014 2014/2013 2015 

Місцеве 

виробництво 
92, 959 97, 477 96, 488 87, 432 - 9% 88, 000 

Імпорт 1, 464, 211 1, 540, 756 1, 575, 810 1, 624, 926 3% 1, 640, 000 

Загалом 1, 557, 170 1, 638, 233 1, 672, 298 1, 712, 358 2% 1, 728, 000 

Джерело: Департамент сільського господарства, рибальства і охорони природи Гонконгу 

 

Гонконг: Середні оптові ціни на живих свиней, в US $ / MT 

Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

За курсом: US $1.00 = HK $7.78 

Споживання 

Ринок м’яса Гонконгу досить зрілий, на якому споживання свинини переважає споживання  яловичини та 
птиці. Зокрема, в 2015 - 2016 роках споживання свинини в Гонконзі становитиме 495 тис. тонн і 504 тис. 
тонн відповідно. 

Свіжа свинина в основному використовується для домашнього вжитку, в той час як охолоджена / 
заморожена свинина, в основному, використовується в харчовій промисловості. У 2014 році на 
споживання свіжої свинини в Гонконзі припадало близько 34 відсотки від загального споживання цього 
м’яса, в порівнянні з 31 відсотком у 2013 році. Продажі свіжої свинини в 2014 році були більш активними з 
двох факторів, - по-перше, більш низькі ціни на свиней на континентальному Китаї призвели до зниження 
цін в Гонконзі - нижче рівня 2013 року. По-друге, наслідки пташиного грипу привели до зниження 
пропозиції і підйому ціни на м'ясо птиці та спонукали споживачів купувати свинину, що коштувала менш, 
ніж курятина і, таким чином, загальний попит на свинини певним чином підвищився. 

Споживання свіжезабитої свинини проти охолодженої / замороженої / обробленої свинини 

Рік Свіжезабиті свині 
Охолоджена/заморожена 

/оброблена свинина 
Загалом 

2012 132, 618 (29%) 318, 628 (71%) 451, 246 

 2012 2013 2014 2014 2015 
Зміна у % 

Січень - Серпень 

Живі свині 2, 829 2, 871 2, 678 2, 607 2, 828 8, 5% 
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2013 135, 328 (31%) 306, 799 (69%) 442, 127 

2014 138, 388 (34%) 266, 920 (66%) 405, 308 
Примітка: охолоджена/заморожена/оброблена свинина – не забійна вага 
Джерела: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 
                 Департамент сільського господарства, рибальства і охорони природи Гонконгу 

 

Американські експерти вважають, якщо протягом 2016 – 2017 років роздрібні ціни на свіжу свинину 
виростуть, споживачі можуть замінити її охолодженими або ж замороженими продуктами зі свинини. 
Проте, заміщення свіжої свинини іншими свіжими м'ясними продуктами, таких як курятина або ж 
яловичина, навряд чи буде значним через відносно високі ціни на ці продукти. 

Середні роздрібні ціни на свинину в порівнянні з яловичиною та м'ясом птиці, (свіжозабиті), в US$ / кг 

 2012 2013 2014 2014 2015 
Зміна у % 

Січень - серпень 

Куриця (ціла) 11, 17 12, 13 12, 93 12, 87 15, 10 17% 

Яловичина (вищий ґатунок)  16, 38 20 20, 01 20 20 0% 

Яловичина (belly flesh) 21 13, 51 16, 76 16, 92 16, 87 17, 10 1, 36% 

Свинина (lean meat) 22 8, 51 8, 50 8, 24 8, 25 8, 25 0% 

Свинина (Pork Chop) 23 8, 59 8, 73 8, 65 8, 63 8, 62 - 0, 12% 
Джерело:  Департамент сільського господарства, рибальства і охорони природи Гонконгу 
За курсом: US $1.00 = HK $7.78 

ПРОДУКТИ 

Гонконг має найвищі показники споживання 
протеїну на душу населення в Азії (м'ясо, риба, 
та морські продукти). В значній мірі на кількість 
споживання впливає рівень доходу на душу 
населення, який є одним з найвищих в регіоні, 
але також важливим фактором є традиційні 
вподобання споживачів. Жителі Гонконгу 
найбільші м’ясоїди в Азії, в той час, коли, 
наприклад, в Індії майже 40% жителів країни 
вегетаріанці.  

Середньостатистичний житель Гонконгу 
споживає 144 кг протеїну в рік (2014р.), з яких 
70% - це м'ясо (101 кг), а 30% - риба та морські 
продукти.  

Серед м’яса, найбільше жителі Гонконгу споживають курятини – близько 39 кг в рік, свинини – 36 кг, 

яловичини – 23 кг в рік і близько 3 кг інших м’ясних виробів.  

                                                
21 Пашина,  
22 Мізерна свинина - пісна 
23 Лопатка, корейка, грудинка, окіст 

Курятина
38%

Свинина
36%

Яловичина
23%

Інші м’ясні 
продукти

3%

2014
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Споживання протеїну , а саме м’яса, риби та морських продуктів на  душу населення за типами,  

2014 р., % від об’єму. 24 

 

 

На полицях магазинів Гонконгу можна знайти продукцію за наступними цінами: 25 

                                      

 

 

                                                
24 Джерело: Euromonitor International, http://blog.euromonitor.com/2015/08/meat-consumption-trends-in-asia-pacific-and-what-they-mean-for-

foodservice-strategy.html  
25 http://www.sassyhongkong.com/eatdrink-online-grocery-delivery-hong-kong/ 

http://www.hktvmall.com/hktv/en/search?q=%E8%82%89%E4%B8%B8%3A%3Azone%3Asupermarket%3Astreet%3Amain 
http://28mall.com/shop/item-100034-Wellcome_Supermarket_HK_50_Voucher.html 

 

Стейк зі свинини на ребрах, 
заморожені, США. 

199 HKD (25, 65 USD)/1,2 кг 

Яловичина, стріплойн, заморожена, 
Австралія 

59, 99 HKD (7, 73 USD)/ 142 г. 

Свинина, корейка, заморожена, 
Coren Selecta, Іспанія. 

46, 90 HKD (6, 05 USD)/454 г. 

http://blog.euromonitor.com/2015/08/meat-consumption-trends-in-asia-pacific-and-what-they-mean-for-foodservice-strategy.html
http://blog.euromonitor.com/2015/08/meat-consumption-trends-in-asia-pacific-and-what-they-mean-for-foodservice-strategy.html
http://www.sassyhongkong.com/eatdrink-online-grocery-delivery-hong-kong/
http://www.hktvmall.com/hktv/en/search?q=%E8%82%89%E4%B8%B8%3A%3Azone%3Asupermarket%3Astreet%3Amain
http://28mall.com/shop/item-100034-Wellcome_Supermarket_HK_50_Voucher.html
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ІМПОРТ 

Імпорт продуктів харчування 

За інформацією Департаменту сільського господарства, рибальства і охорони природи Гонконгу, у 2014 
році обсяг місцевого виробництва у порівнянні з загальним обсягом спожитих продуктів, становив 1,9 
відсотка зі свіжих овочів, 6,1 відсотка по живим свиням і 79,6 відсотків м'яса птиці. Виходячи з цього, 
Гонконг залежить від імпорту продуктів харчування на 95%. 

Протягом 2014 року Гонконг з усіх джерел імпортував сільськогосподарських і морепродуктів на суму 
близько $ 23 млрд. та реекспортував 28% цієї продукції на інші азіатські ринки. 

Слід зазначити, що загальний імпорт продуктів харчування у 2014 році виріс на 6%. У грошовому 
еквіваленті США і їх найближчий конкурент, континентальний Китай у 2014 році поставили продуктів на 
суму $ 2,9 млрд. і $ 2,7 млрд., і зайняли 18% і 16% ринку даного сегменту, відповідно. 

Основні продукти імпорту США: червоне м'ясо, фрукти, продукти з птиці, морепродукти і лісові горіхи. 

Імпорт 2010 – 2014 рр. Сільськогосподарські та морепродукти, що орієнтовані на споживача 
(Consumer Oriented Agricultural Products (COAP) & Seafood) 

Яловичина, м'ясо міжреберне, 
заморожене, Friboi, Бразилія 
56, 90 HKD (7, 33 USD)/ 1кг.  

США – 7,91 USD)/ 1кг. 

Італійські фрикадельки зі смаком 
м’яса, для вегетаріанців, заморожені, 

Beyond Meat, США,  
69, 90 HKD (9 USD)/ 255 г. 

Курка ціла, заморожена,  
Nature & Respect, Франція. 
142 HKD (18, 30 USD)/ 1 кг.  

Галушки зі свининою, заморожені, 
КНР, 

23, 90 HKD (3, 08 USD)/460 г 

Яловичина консервована,  
Greatwall, КНР.  

22, 50 HKD (2, 90 USD)/ 340 г. 

Свині фрикадельки, заморожені, 
Dannka, Данія 

36, 90 HKD (4, 76 USD)/340 г. 
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Країни 
Млн. дол. 

США 
2010 2011 2012 2013 2014 

Приріст Частка 
% від 

Реекспорту 

14/13 2014 
від 

імпорту 

Світ Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

14 641 

4 404 

10 237 

17 664 

5 140 

12 524 

18 166 

5 185 

12 981 

20 574 

5 587 

14 987 

22 896 

6 311 

16 586 

11% 

13% 

11% 

100% 

100% 

100% 

 

28% 

США Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

2 779 

1 155 

1 624 

3 370 

1 619 

1 751 

3 450 

1 476 

1 974 

3 999 

1 248 

2 752 

4 123 

1 193 

2 930 

3% 

-4% 

6% 

18% 

19% 

18% 

 

29% 

КНР Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

2 205 

380 

1 825 

2 652 

494 

2 158 

3 044 

747 

2 298 

3 439 

1 034 

2 404 

3 649 

931 

2 718 

6% 

-10% 

13% 

16% 

15% 

16% 

26% 

Бразилія Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

1 420 

658 

763 

1 650 

551 

1 099 

1 645 

540 

1 105 

2 254 

658 

1 596 

2 544 

946 

1 597 

13% 

44% 

0% 

11% 

15% 

10% 

37% 

Нідерланди Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

387 

91 

295 

666 

111 

555 

860 

100 

761 

1 150 

129 

1 021 

1 453 

229 

1 224 

26% 

78% 

20% 

6% 

4% 

7% 

16% 

Австралія Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

666 

84 

582 

771 

80 

691 

812 

99 

712 

835 

123 

712 

943 

227 

716 

13% 

85% 

1% 

4% 

4% 

4% 

 

24% 

Франція Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

678 

150 

517 

986 

215 

771 

815 

190 

625 

837 

199 

639 

824 

233 

590 

-2% 

17% 

-8% 

4% 

4% 

4% 

28% 

Таїланд Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

511 

286 

224 

568 

312 

256 

612 

358 

254 

641 

377 

264 

783 

471 

312 

22% 

55% 

18% 

3% 

7% 

2% 

60% 

Іран Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

366 

129 

237 

215 

103 

113 

275 

131 

144 

247 

111 

136 

528 

198 

330 

114% 

78% 

144% 

2% 

3% 

2% 

37% 

Чилі Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

260 

181 

79 

373 

279 

94 

425 

314 

110 

434 

284 

150 

515 

297 

217 

19% 

5% 

45% 

2% 

5% 

1% 

58% 

Німеччина Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

307 

166 

141 

435 

146 

289 

392 

131 

261 

393 

67 

325 

514 

85 

429 

31% 

27% 

32% 

2% 

1% 

3% 

17% 
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Загалом  

топ 10 

постачальників 

Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

9 579 

3 291 

6 288 

11 686 

3 909 

7 778 

12 330 

4 086 

8 244 

14 227 

4 230 

9 997 

15 876 

4 812 

11 064 

12% 

14% 

11% 

69% 

76% 

67% 

30% 

Загалом 

інші, світ 

Заг. імпорт 

Реекспорт 

Залишок імп. 

5 061 

1 113 

3 948 

5 977 

1 231 

4 746 

5 836 

1 099 

4 737 

6 347 

1 357 

4 990 

7 021 

1 499 

5 522 

11% 

10% 

11% 

31% 

24% 

33% 

21% 

Джерело: Підрахунки здійснено на основі даних Global Trade Atlas  Залишок імпорту становить загальний імпорт до Гонконгу мінус Реекспорт  

(Retained Imports = Gross Imports into Hong Kong – Re-exports out of Hong Kong ) 

Конкуренція на ринку 

Основні категорії імпорту продуктів харчування, морепродуктів та сільськогосподарської продукції 

Категорія 
продуктів 

Основні 
постачальники 

Переваги країни,  
що експортує 

Переваги та недоліки 
місцевого постачальника 

М’ясо, охол./зам. 
Імпорт $ 5, 11 
млрд. 
1 492 673 MT 
Залишковий імпорт  
$ 4, 07 млрд. 
830 036 МТ 
 

1. Бразилія – 37% 
2. США – 24% 
3. Німеччина – 6% 
4. КНР – 5%  

Продукція Бразилії і КНР має 
конкуренто - спроможні ціни, але 
вона продається на інших 
сегментах ринку, тоді, як яло - 
вичина із США пропонується на 
преміум ринку, зокрема, для 
висококласних ресторанів і 
багатих споживачів. Частка 
продукції із США виросла з 15% в 
2012 році до 24% в 2014 році, 
після того, як Гонконг надав 
доступ до ринку для всіх 
продуктів із яловичини із США. 
 

Місцеве виробництво може 
запропонувати лише свіже 
м'ясо забитих тварин 

М’ясні вироби, у 
тому числі 
перероблені 
Імпорт $ 1, 25 
млрд. 
511 205 MT 
Залишковий імпорт  
$ 1, 15 млрд. 
443 824 МТ 

1. КНР – 28% 
2. США – 10% 
3. Іспанія – 6% 
4. Польща – 5% 

Китайські продукти домінують на 
ринку, тому, що вони конкурентні 
за ціною та мають попит у 
місцевих споживачів – зокрема це 
консервовані   фрикадельки, інші 
про - дукти, що типові для 
китайської кухні та китайських 
ресторанів.  Переробка м’яса в 
Китаї є економічно ефективною. 

 
Місцеве виробництво 
незначне 

Курятина 
Імпорт $ 1, 67 
млрд. 
950 536 MT 
Залишковий імпорт  
$ 864 млн. 
294 043 МТ 
 

1.Бразилія – 33% 
2. США – 29% 
3. КНР – 17% 
 

Бразилія залишається провідним 
постачальником м'яса птиці до 
Гонконгу через 
конкурентоспроможну ціну. 
Бразильські експортери 
спромоглися встановити ділові 
відносини між бразильських з 
імпортерами в Гонконзі. 

Місцеве виробництво 
пропонує переважно м'ясо 
свіжого забою. Сектор 
HoReCa схиляється до 
закупки у більшості 
охолоджених і 
заморожених курячих 
продуктів, так як м’ясо 
свіжезабитої курки, більш 
дороге 
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Молочні продукти 
Імпорт $ 1, 87 
млрд. 
261 872 MT 
Залишковий імпорт  
$ 1, 56 млрд. 
233 781 МТ 
 

1. Нідерланди – 
57% 
2. Нова Зеландія – 
8% 
3. Ірландія – 6% 
4. Австралія – 5% 
12. США – 2% 

Нідерланди беззаперечний лідер 
поставок молочної продукції до 
Гонконгу і має там міцні позиції. 
Молочні продукти  основних 
постачальників, в основному, 
включають сухі молочні суміші, 
концентровані молочні вироби і 
вершки. Випадок з меламіном, що 
був виявлений в яйцях і молочних 
продуктах з Китаю, змусив 
споживачів звертати більше уваги 
на безпеку харчових продуктів і 
шукати високоякісні продукти, що 
вироблені іншими країнами - 
постачальниками. 

Місцеві компанії 
поставляють свіже молоко, 
яке обробляється в 
Гонконзі поряд з молоком, 
що імпортується з 
південного Китаю. Місцеві 
компанії можуть легко 
забезпечити виконання всіх 
вимог, що висуваються для 
реєстрації 
молокопереробного чи 
виробничого підприємства. 

Яйця та яєчні 
продукти 
Імпорт $ 221 млн. 
2, 29 млрд. штук 
Залишковий імпорт  
$ 216 млн. 
2, 25 млрд. штук 
 

1. КНР – 47% 
2. США – 23% 
3. Таїланд – 11% 
 

Ціни  на яйця з Китаю 
конкурентоспроможні. Проте, 
починаючи з 2006 року, коли у 
партії китайських яєць було 
виявлено суданський червоний 
барвник (який являє собою 
барвник для промислового 
використання), споживачі 
Гонконгу втратили впевненість у 
безпеці всіх китайських яєць. 
США зміцнили свої позиції в 
якості другого за величиною 
постачальника яєць в Гонконг. 
США домінують на ринку білих 
яєць. Випадок з меламіном, що 
був виявлений в яйцях і молочних 
продуктах з Китаю, змусив 
споживачів звертати більше уваги 
на безпеку харчових продуктів і 
шукати високоякісні продукти, що 
вироблені іншими країнами - 
постачальниками. 

Місцеве виробництво 
незначне 

Свіжі фрукти 
Імпорт $ 2, 20 
млрд. 
1 613 463 MT 
Залишковий імпорт  
$ 1, 07 млрд. 
677 978 МТ 
 
 

1. США – 22% 
2. Таїланд – 20% 
3. Чилі – 18% 
 

Свіжі фрукти із США  мають гарну 
репутацію в Гонконгу. Тайська 
торгова комісія (Thai Trade 
Commission) агресивно 
підтримує своїх експортерів 
тропічних фруктів, які 
користуються неабиякою 
популярністю у споживачів. Чилі 
експортує вишні і виноград в 
Гонконг, які також є і в США, але в 
іншому сезоні. 

Місцевого виробництва не 
існує 

Свіжі овочі 
Імпорт $ 428 млн. 

1. КНР – 77% 
2. США – 7% 

Китайські овочі дуже 
конкурентоспроможні за ціною. 

Місцеве виробництво 
становить близько 5% від 
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806 412 MT 
Залишковий імпорт  
$ 419 млн. 
800 573 МТ 
 

3. Австралія – 3% 
 

Проте, заклади преміум класу 
воліють використовувати 
високоякісні продукти із США. 

загального попиту. 
Собівартість виробництва, 
як з точки зору вартості 
землі, так і праці, в Гонконзі 
висока. Уряд Гонконгу 
заохочує місцевих 
фермерів до ведення 
органічного сільського 
господарство, з тим, щоб 
знайти свою нішу на ринку 
для місцевих овочів. 
 

Перероблені 
фрукти та овочі 
Імпорт $ 613 млн. 
244 462 MT 
Залишковий імпорт  
$ 487 млн. 
201 307 МТ 
 
 

1. КНР – 37% 
2. США – 24% 
3. Таїланд – 6% 
 

Континентальний Китай є 
найбільшим постачаль -ником.  
Основні продукти з КНР це сушені 
гриби і трюфелі. Продукти Китаю 
конкурентоспроможні за цінами. 
Так як деякі міжнародні бренди 
присутні на ринку Китаю, їх 
експорт в Гонконг вважаються 
імпортом з КНР. 
 

Місцеве виробництво 
незначне 

Горіхи (з дерев) 
Імпорт $ 1, 66 
млрд. 
257 973 MT 
Залишковий імпорт  
$ 940 млн. 
74 946 МТ 
 

1. США – 54% 
2. Іран – 30% 
3. ПАР – 7% 
 

Гонконг є найбільшим експортним 
ринком для США. Певний обсяг 
імпорту реекспортується до 
В'єтнаму і КНР для переробки. 

Місцевого виробництва не 
існує 

Вино (вина, вино і 
ігристе вино) 
 

1. Франція – 52% 
2. Велика Британія 
– 11% 
3. Австралія – 10% 
4. КНР – 9% 
5. США – 5% 

Франція є основним 
постачальником вина. 
Європейські вина користуються 
популярністю в Гонконзі. У 
лютому 2008 року Уряд Гонконгу 
скасував податок на вино. Це 
надало додаткового поштовху 
імпорту вина до Гонконгу. 

Гонконг має незначні 
потужності для 
виробництва вина. 

Джерела: Global Trade Atlas.  Департамент перепису населення і статистики Гонконгу. 
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М’ясні продукти 

Об’єм імпорту м’яса в Гонконг в 2015р. склав 2 321 113 тон, що на 18% менше ніж у 2014 та на 6% менше 

за 2013 р.26 

Імпорт, тон 2013 2014 2015 
2014 vs 

2013 
2015 vs 

2014 

% в 
загальному 

об’ємі 

Ковбаси та інші м'ясні 
вироби 

436 487 491 638 365 025 13% -26% 16% 

Курятина 757 743 890 464 728 254 18% -18% 31% 

Свинина 236 626 238 339 254 109 1% 7% 11% 

Субпродукти та жири 697 216 813 507 684 687 17% -16% 29% 

Яловичина 328 948 409 000 289 039 24% -29% 12% 

Загалом 2 457 020 2 842 947 2 321 113 16% -18% 100% 

 

В грошовому еквіваленті падіння імпорту ще значніше в 2015 році -23% по відношенню до 2014 р. і -5% 

до 2013 року у зв’язку з переключенням споживачів на більш дешеві види м’яса.  

Імпорт, 000$ USD 2013 2014 2015 
2014 vs 

2013 
2015 vs 

2014 

% в 
загальному 

об’ємі 

Ковбаси та інші м'ясні 
вироби 

1 051 445   1 173 782   866 314   12% -26% 15% 

Курятина 1 182 530   1 538 480   1 192 136   30% -23% 20% 

Свинина 677 386   695 685   706 353   3% 2% 12% 

Субпродукти та жири 1 703 096   2 119 168   1 621 257   24% -23% 27% 

Яловичина 1 632 452   2 166 511   1 522 741   33% -30% 26% 

Загалом 6 246 909   7 693 627   5 908 801   23% -23% 100% 

 

СТРУКТУРА ІМПОРТУ МЯСА ДО ГОНКОНГУ 2015 

Загальний об’єм імпорту складає 2 321 113 тон., з 

яких 31% курятина, 30% субпродукти та жири. 

Ковбаси та інші м’ясні вироби займають 3-е місце – 

16%, яловичина – 12%, а свинина – 11%.  

2015 році тільки свинина показала позитивний ріст 

(+7% до 2014 р.). Імпорт інших видів м’яса впав: 

яловичина -29%, ковбаси та інші вироби -18%, 

субпродукти -16%. 

 

 

                                                
26 http://comtrade.un.org/data  
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Топ 5 країн – експортерів складають 78,6% всього імпорту м’яса в Гонконг. Лідерами є Бразилія – 31,4%, 

США – 28,5%, Китай – 12,2%, Австралія – 3,7% та Німеччина має 2,8%. 

Імпорт м'яса і харчових м'ясних субпродуктів в Гонконг за країною походження, ТОР 5 

Експортери  

Торгові показники 

Митний тариф (за 
оцінкою), що 

застосовується 
Гонконгом, 

(%) 

Імпорт в 
грошовому 
еквіваленті 

2015  
($ тисяч) 

Частка в 
загально

му 
імпорті 
Кореї , 

(%) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  

2011-2015 (% 
за рік) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  

2014-2015 (% 
за рік) 

Рейтинг 
країни 

партнера 
у 

світовому 
експорті 

Частка 
країни 

партнера у 
світовому 
експорті 

(%) 

Загальне 
зростання 
експорту в 
грош. еквів. 

в країнах 
партнерах 
2011-2015 

Загалом 5,297,16027 100 5 -23   100 1 
 

Бразилія 1,665,357 31.4 6 -31 2 11.5 0 0  

США 1,509,366 28.5 13 -13 1 12.5 -1 0  

Китай 646,426 12.2 3 10 24 0.9 2 0  

Австралія 194,850 3.7 6 -28 3 8.7 10 0  

Німеччина  149,563 2.8 -12 -49 5 7.1 -4 0  

Інші 1131,598 21,4       

 

 

                                                
27 Не містить ковбаси та інші м’ясні вироби, але містить баранину, індичку, м'ясо коней та інші види м’яса.  
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx  

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
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Свинина 

В перші три квартали 2015 року Гонконг імпортував 269,911MT28 продуктів зі свинини на суму $ 795 млн. 
Обсяг імпорту і його вартість знизилася на 18 і 17 відсотків, відповідно у порівнянні з цим же періодом 
2014 року. Це було пов’язано з тривалими проблемами в реекспорті, які залишили великі залишки 
продукції на складах. Як повідомлялося, портові холодильники в Гонконзі були завантажені майже на 
свою максимальну потужність, поки реекспорт не почав знову набирати обертів в кінці липня 2015 року. 

За обсягом поставок свинини в Гонконг США посідає 6-е місце і 3-тє за грошовим еквівалентом. Так, 
протягом перших трьох кварталів 2015 року, експорт свинини США до Гонконгу досяг 15,581 тис. MT та 
вартував $ 51 млн. Обсяг експорту і його вартість за рік знизилися на 27% і 32%, відповідно, також, через 
млявий попит на реекспорт. 

Охолоджене м'ясо становило у січні - вересні 2015 року 0,6% від всього експорту свинини із США до 
Гонконгу і вартувало $ 324 890. За цей же період 2015 року вартісний обсяг замороженої свинини 
становив $ 33 млн., або ж 65% від загального обсягу експорту свинини із США до Гонконгу. 

 

Субпродукти  

З січня по вересень 2015 року, Гонконг імпортував субпродуктів на суму $ 523 млн., це є зниження 
обсягів на 24% у порівнянні з тим же періодом 2014 року (проблеми з реекспортом). США в цьому виді 
експорту продуктів свинини (субпродукти) до Гонконгу є лідером.  

У грошовому еквіваленті американський експорт субпродуктів свинини до Гонконгу за період січень – 
вересень 2015 року становив $ 166 млн., що значно перевищує вартість експорту свинини (51 мільйонів 
доларів). Обсяг експорту і вартість зросли на 42% і 7% відповідно, як результат зниження цін на ринку. 
Середня ціна впала більш, ніж на 25% від $ 2947 / MT до $ 2207 / MT, це викликало значне зростання 
продаж, у той час, як ціни конкурентів, Німеччини, Бразилії та Нідерландів, як і раніше були вище 
американських. 

Інші постачальники. Китай і Бразилія є два найбільших постачальників свинини на ринку Гонконгу, з 
часткою ринку за обсягом в 30% і 20% відповідно. 

У 2015 році структура експорту свинини із Китаю в Гонконг була дещо порушена інтенсивним попитом і 
зростанням цін на свинину на внутрішньому ринку. З січня по вересень 2015 року експорт свинини з 
Китаю в Гонконг за обсягом знизився на 6 відсотків, але виріс на 2 відсотки в вартісному еквіваленті. 
Проте, на Китай як і раніше припадає близько 93% (за обсягом) ринку охолодженої свинини в 
Гонконзі.  

Охолоджена свинина з Китаю достойно конкурує на цьому сегменті ринку з продукцією із США і 
Австралії, і навіть являє собою альтернативу м’ясу свіжезабитих свиней з гонконгських господарств. В 
даний час на континентальній частині Китаю працюють чотири заводи, які виробляють та мають право на 
експорт охолодженого м'яса до Гонконгу. Китай також є основним постачальником цілих поросят для 
обсмажування. Що стосується сортових відрубів м'яса, то тут Китай стикається з сильною конкуренцією з 
боку таких постачальників, як Бразилія. 

                                                
28 Доповідь Міністерства с/г США Hong Kong Livestock and Products Annual GAIN Report Number: HK 1524 Date: 
11/10/2015 
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Протягом 2015 року попит на бразильську свинину на внутрішньому ринку Гонконгу зростав, так як ціни 
на китайську свинину залишалися високими. З січня  по вересень 2015 року середня ціна бразильської 
свинини знизилася на 9 відсотків, тоді як середня ціна китайської свинини зросла на 9 відсотків. У галузі 
громадського харчування бразильська свинина, що не поступається якістю та сортністю відрубів, 
поступово витісняла китайську. У другій половині 2015 року бразильський експорт свинини нарощувався 
поряд з американським, так як реекспорт до Китаю продовжував відновлюватися. 

Реекспорт 

З січня по вересень 2015 року на реекспорт свинини з Гонконгу припадало 25% від загального обсягу 
імпорту в порівнянні з 42% за подібний період 2014 року. В'єтнам залишається найбільшим за обсягом 
експортним ринком з часткою у 2015 році на рівні 65%, але цей обсяг на 40% менший у порівнянні з 
подібним періодом 2014 року. Реекспорт до Філіппін і Таїланду зріс, але залишався незначним. 

Реекспорт свинини з Гонконгу за перші 9 місяців 2015 року до материкової частини Китаю впав на 51%. 
За останній рік Гонконг не оголосив будь-яких нових заходів / правил щодо ввезення свинини. 

Центр продовольчої безпеки Гонконгу (The Hong Kong Food Safety Center) контролює продукти за 44 
показниками, в тому числі за 7 забороненими 29   та 37 обмеженими в використанні ветеринарними 
препаратами, які перелічені в Регламенті охорони здоров'я (Public Health Regulation) у розділі «тварини і 
птахи» (Animals and Birds), залишки хімічних речовин (Chemical Residues) розділ 139N (Cap. 139N).  

Серед 50 тисяч зразків з м’яса свиней, великої рогатої худоби, кіз і курей, що були відібрані у 2014 році, 
не було виявлено жодних заборонених хімічних речовин. Пейлин (Paylean) є зареєстрованим препаратом 
в Гонконзі (затверджений в 2007 р) і дозволений для використання в свинячих кормах. Рактопамін також 
не заборонений в Гонконзі. 

Імпорт свинини, MT 

Країни 

партнери 

  Доля 

ринку 2012 2013 2014 09/2014 09/2015 Зміна % 

Світ 413. 748 443. 712 442. 016 327. 545 269. 911 - 17, 6 100% 

КНР 91. 354 102. 942 115. 168 87. 600 82. 065 - 6, 32 30% 

Бразилія 89. 449 91. 997 77. 661 59. 289 53. 934 - 9, 03 20% 

Німеччина 34. 767 28. 467 38. 263 29. 132 21. 096 - 27, 59 8% 

Іспанія 37. 066 43. 020 31. 808 23. 170 11. 563 - 50, 09 4% 

Польща 16. 591 19. 528 29. 504 19. 589 16. 596 - 15, 28 6% 

США 27. 099 29. 538 28. 059 21. 255 15. 581 - 26, 69 6% 

Нідерланди 27. 365 32. 491 23. 743 16. 499 14. 192 - 13, 98 5% 

Італія 14. 168 17. 567 15. 340 11. 142 6. 511 - 41, 56 2% 

Франція 10. 030 11. 000 11. 923 8. 169 3. 671 - 55, 06 1% 

Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

                                                
29 Авопарцін, кленбутерол, хлорамфенікол, дінестрол, діетілстільбоестрон, гексоестролацетат і сальбутамол 
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Імпорт свинини, млн. дол. США 

Країни 

партнери 

  Доля 

ринку 2012 2013 2014 09/2014 09/2015 Зміна % 

Світ 1, 194 1, 258 1, 303 953 795 - 15, 56 100% 

КНР 341 387 429 321 328 2, 12 41% 

Бразилія 256 259 228 171 142 - 17, 27 18% 

США 86 87 100 74 51 - 31, 59 6% 

Іспанія 88 98 83 58 31 - 46, 81 4% 

Німеччина 66 53 70 51 32 - 37, 37 4% 

Нідерланди 65 82 63 42 37 - 12, 18 5% 

Польща 33 42 59 40 28 - 29, 7 4% 

Італія 38 42 41 29 16 - 46, 59 2% 

В’єтнам  50 33 36 27 34 26, 33 4% 
Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

 
Середня вартість імпортованої свинини, $ / MT, січень – вересень 

Країни 

партнери 

Ціна за одиницю продукту, дол. США Зміна в % 

2015/2014 2013 2014 2015 

Світ 2 825 2 910 2 946 1, 25 

КНР 3 736 3 670 4 000 9, 01 

Бразилія 2 802 2 889 2 628 9, 05 

США 2 762 3 477 3 244 6, 69 

Нідерланди 2 564 2 550 2 603 2, 09 

В’єтнам 3 747 4 375 5 059 15, 63 

Німеччина 1 796 1 761  1 523 13, 51 
Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

Обсяг реекспорту свинини, MT 

Країни 

партнери 

  Доля 

ринку 2012 2013 2014 09/2014 09/2015 Зміна 2015/2014 % 

Загалом 94 942 136 715 174 886 137 711 67 125 - 51, 26 100% 

В’єтнам 24 468 81 887 94 838 72 583 43 749 - 39, 73 65% 

Тайвань 19 686 35 245 43 527 39 412 0 - 100 0% 

КНР 38 815 7 891 20 637 14 857 11 578 - 22, 07 17% 

Макао 10 940 11 453 14 704 10 659 11 135 4. 47 17% 

Філіппіни 4 0 933 0 244 Дані відсутні 0% 

Таїланд 69 29 153 126 373 196, 41 1% 
Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 
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Обсяг імпорту охолодженої свинини в MT 

Країни партнери 

  
Доля 

ринку 2012 2013 2014 09/2014 09/2015 
Зміна 

2015/2014, % 

Загалом 11 725 9 670 8 995 6 859 6 834 - 0, 36 100% 

КНР 11 271 9 114 8 367 6 382 6 366 - 0, 25 93% 

Австралія 146 154 180 132 151 14, 1 2% 

Канада 73 111 115 79 107 34, 74 2% 

Таїланд 62 107 95 77 7 - 90, 69 0% 

США 95 80 62 51 43 - 15, 89 1% 

Велика Британія 1 11 49 49 1 - 98, 68 0% 

Бразилія 0 27 47 47 90 91, 44 1% 
Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

Імпорт мороженої свинини в MT 

Країни партнери 

  
Доля 

ринку 
2012 2013 2014 09/2014 09/2015 Зміна 

2015/2014, % 

Загалом 235 952 227 685 229 344 169 117 163 624 - 3, 25 100% 

Бразилія 81 873 82 660 68 726 52 900 49 070 - 7, 24 30% 

КНР 40 294 44 309 52 584 39 401 41 981 6, 55 26% 

Німеччина 29 500 23 648 32 846 25 210 17 654 - 29, 97 11% 

Нідерланди 22 190 26 370 18 358 12 890 10 780 - 16, 37 7% 

США 17 392 13 731 15 741 11 664 11 957 2, 51 7% 

В’єтнам 9 059 8 5687  7 654 6 000 6 584 9, 74 4% 

Польща 1 375 2 014 7 546 3 350 6 436 92, 11 4% 
Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

Імпорт переробленої свинини в MT 

Країни партнери   Доля 

ринку 2012 2013 2014 09/2014 09/2015 Зміна 

2015/2014 % 

Загалом 166 072 206 357 203 676 151 569 99 452 - 43, 38 100% 

КНР 39 788 49 519 54 216 41 817 33 718 - 19, 37 34% 

Іспанія 30 621 35 587 25 024 18 938 7 051 - 62, 77 7% 

Польща 15 216 17 515 21 957 16 239 10 160 - 37, 43 10% 

Італія 12 469 16 727 14 898 10 993 5 759 - 47, 61 6% 

США 9 611 15 728 12 256 9 540 3 582 - 62, 46 4% 
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РФ 2 130 5 258 10 144 7 362 8 925 21, 22 9% 

Франція 8 459 8 444 9 330 6 491 1 717 - 73, 55 2% 

Бразилія 7 577 9 311 8 887 6 342 4 773 - 24, 74 5% 
Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

Імпорт субпродуктів свинини, в MT 

Країни партнери   Доля 

ринку 2012 2013 2014 09/2014 09/2015 Зміна 

2015/2014 % 

Загалом 338 603 359 811 479 101 319 506 278 114 - 12, 96 100% 

Німеччина 94 153 88 065 116 964 86 175 46 744 - 45, 76 17% 

США 43 934 54 852 88 785 52 740 75 096 42, 39 27% 

Нідерланди 44 426 58 703 54 541 38 962 24 463 - 37, 21 9% 

Бразилія 43 241 38 403 43 710 31 584 27 574 - 12, 7 10% 

Польща 10 918 7 857 39 752 21 841 23 582 7, 97 8% 

Іспанія 15 409 21 258 28 315 16 409 17 484 6, 55 6% 

Велика Британія 21 875 20 201 21 617 15 153 11 677 - 22, 94 4% 

Бельгія 16 069 18 228 17 703 12 455 9 119 - 26, 79 3% 

Італія 10 113 9 979 14 274 9 529 7 731 - 18, 88 3% 
Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

Імпорт субпродуктів свинини, в млн. дол. США 

Країни партнери   Доля 

ринку 

2012 2013 2014 09/2014 09/2015 Зміна 

2015/2014 % 

 

Загалом 700 738 1, 032 689 523 - 24, 1 100% 

США 124 146 243 155 166 6, 65 32% 

Німеччина 179 162 219 157 75 - 52, 15 14% 

Нідерланди 101 117 113 80 44 - 44, 62 8% 

Бразилія 94 86 109 79 60 - 23, 49 12% 

Польща 14 14 66 36 37 1, 88 7% 

Іспанія 28 37 57 32 29 - 11, 87 5% 

Бельгія 35 38 38 27 16 - 39, 72 3% 

Велика Британія 33 32 38 26 17 - 33, 4 3% 

Канада 15 22 30 20 28 34, 83 5% 

Італія 16 17 29 18 13 - 28, 6 3% 
Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 
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Середня імпортна ціна субпродуктів свинини, $ / MT, січень – вересень 

Країни партнери Ціна за одиницю продукту, дол. США Зміна 2015/2014 % 

2013 2014 2015 

Світ 2, 026 2, 156 1, 880 - 12, 81 

США 2, 650 2, 947 2, 207 - 25, 10 

Німеччина 1, 808 1, 820 1, 605 - 11, 79 

Бразилія 2, 238 2, 491 2, 183 - 12, 37 

Нідерланди 2, 001 2, 049 1, 808 - 11, 79 

Польща 1, 791 1, 664 1, 570 - 5, 64 
Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

 

Статистичні дані щодо виробництва, попиту і пропозиції.  

PS&D Table (Production, Supply and Demand Data Statistics)  

Свинина 2014 (січень) 2015 (січень) 2016 (січень)  

На початок 

року 

Дані 

USDA 

Дані FAS Дані 

USDA 

Дані FAS Дані 

USDA 

Дані FAS Одиниці 

первинні останні первинні останні первинні останні 

Забій 

Довідкові дані 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Тисяч голів 

Залишок  

на початок року 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Тис. тонн 
забійної 

ваги 

Виробництво 138 138 138 140 140 140 0 0 142 Тис. тонн 
забійної 

ваги 

Загальний 

імпорт 

347 350 347 360 360 355 0 0 362 Тис. тонн 
забійної 

ваги 

Всього 

поставлено 

485 488 485 500 500 495 0 0 504 Тис. тонн 
забійної 

ваги 

Загальний 

експорт 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Тис. тонн 
забійної 

ваги 

Внутрішнє 

споживання      

485 488 485 500 500 495 0 0 504 Тис. тонн 
забійної 

ваги 

Інше викорис., 

втрати 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Тис. тонн 
забійної 

ваги 

Загальне вн. 

споживання 

485 488 485 500 500 495 0 0 0 Тис. тонн 
забійної 

ваги 
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Залишки на 

кінець року 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Тис. тонн 
забійної 

ваги 

Всього 

спожито 

485 488 485 500 500 495 0 0 0 Тис. тонн 
забійної 

ваги 
Примітка: цифрові показники таблиці PS & D включають в себе вагу місцевих та імпортованих свиней, забитих в Гонконзі. Дані, 
які використовуються в таблиці PS & D відображають забійну вагу, тобто являють собою туша-ваговий еквівалент (CWE - 
carcass-weight equivalent) та вичислені з використанням коефіцієнту перерахунку, який дорівнює 1,30. Імпорт розраховується як 
імпорт мінус реекспорт. Експорт розраховується як експорт мінус реекспорт. 

СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОГО РІТЕЙЛУ 

Сектор роздрібних продажів продуктів харчування в Гонконзі за своїм обсягом у грошовому еквіваленті у 
2014 році досяг $ 11, 47 млрд. дол. США, що у порівнянні з 2013 роком являє собою зростання на 6,7%. 
США залишає за собою місце найбільшого постачальника товарів, орієнтованих на роздрібних 
споживачів Гонконгу, з розміром експорту понад $ 4 млрд. У свою чергу, Гонконг продовжує залишатися 
одним з основних центрів перевалки на інші ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону, які розширюють 
потенційний ринок експорту сільськогосподарської продукції в секторах роздрібної торгівлі продуктами 
харчування в Азії.  

Загальний обсяг роздрібного продажу продуктів харчування і напоїв в Гонконзі в 2014 році досяг $ 11, 470 

млрд. дол., що становило зростання на 6,7 відсотка у порівнянні з 2013 роком. 

Роздрібний продаж продуктів харчування та напоїв у Гонконзі (в мільярдах доларів США) 

Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

Гонконг має високу ступінь 

централізації супермаркетів  в 

роздрібній мережі, в якій двом 

мережам супермаркетів належить 

близько 75% від загального обороту 

всіх супермаркетів. Загальна 

кількість установ роздрібної торгівлі 

становить близько 12000 точок. 

Роздрібні магазини в Гонконгу, як 

правило, дуже малі за розміром, 

більше 96% з яких наймають менше 

10 співробітників. 

Канали 
дистрибуції 

2010 2011 2012 2013 2014 
Зростання 
2014/2013 

Супермаркети/ 
універмаги 

4, 59 5, 22 5, 77 6, 16 6, 58 6, 8% 

Інші торгові 
об’єкти 

4, 02 4, 31 4, 43 4, 59 4. 89 6, 6% 

Загалом 
 

8, 61 9, 53 10, 2 10, 75 11, 47 6, 7% 
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Традиційно, споживачі в Гонконзі ходять до магазину щодня, щоб придбати свіжі харчові продукти. 

Велика частина покупок як і раніше робиться на традиційних ринках, в тому числі на вуличних ринках і в 

магазинах біля дому. В цілому, продаж в магазинах вуличного ринку фокусується на свіжих продуктах, в 

той час як супермаркети домінують в продажах оброблених, охолоджених, заморожених і консервованих 

продуктів харчування з високою доданою вартістю. Конкуренція між вуличними ринками і 

супермаркетами в останні роки активізувалася. 

Незважаючи на те, що значне зростання числа супермаркетів не очікується, все ж таки їх доля ринку 

збільшиться за рахунок зниження обсягів традиційної вуличної торгівлі. Так, частка роздрібних продажів 

супермаркетів зросла з 44% у 1995 році від загального обсягу продажів до 57,4% в 2014 році. 

Обсяги роздрібних продажів торговельними точками 

Канали 
дистрибуції 

2010 2011 2012 2013 2014 

Супермаркети/ 
універмаги 

53% 55% 57% 57, 3% 57, 4% 

Інші торгові 
об’єкти 

47% 45% 43% 42, 7% 42, 6% 

Загалом 100% 100% 100% 100% 100% 

Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

Багато супермаркетів в Гонконзі на сьогодні успішно виходять на ринок свіжих продуктів харчування, 

пропонуючи їх за дуже конкурентними цінами і забезпечуючи комфортні покупки в своїх магазинах, 

атмосфера в яких вигідно відрізняється від такої на традиційних вуличних ринках. 

Основні переваги та виклики на споживчому ринку Гонконгу 

Переваги Виклики 

Гонконг є одним з провідних споживчих ринків в 

світі для продуктів харчування і напоїв. 

Наприклад, навіть для такого крупного експортера 

споживчих товарів, сільськогосподарської 

продукції, як США, це четвертий за  обсягом 

експорту ринок, в грошовому еквіваленті в 2014 

році він становив $ 3,8 млрд. 

Ринок характеризується жорстокою грошовою 

конкуренцією, яку ведуть визнані світові гравці. 

Майже класична економіка вільного ринку 

світового зразку, досконалий рівень секторів 

матеріально-технічних і фінансових послуг, 

сучасна логістична система роблять Гонконг 

основним торговим центром, джерелом наявності 

Значна віддаленість ринку, значний час на 

доставку, високі експортні витрати, а також 

доступність певних видів продуктів через  

сезонність (наприклад, свіжі овочі, фрукти, 

молочні продукти), можуть зробити українські 
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та перерозподілу продуктів для широкого кола 

споживачів в континентальному Китаї та інших 

частинах і країнах Азії. 

товари менш конкурентоспроможними, ніж ті, що 

доступні в регіоні або ж завезені з 

континентального Китаю, Австралії чи Нової 

Зеландії (місце розташування зазначених країн 

більш сприятливе з огляду на логістику). 

Більшість перевалочних операцій до Макао 

відбувається через Гонконг. Попит швидко зростає 

на «здорові», високоякісні продукти харчування. 

Важливість Гонконгу як центру міжнародної 

торгівлі і перевалочного пункту для Китаю та 

інших країн, не є широко відомою інформацією 

для українських експортерів. 

Гонконг є динамічним ринком, що розвивається з 

витонченим міжнародним співтовариством, в 

якому нові високоякісні продукти легко 

сприймаються. 

Поки що українські продукти харчування не 

користуються відмінною репутацією серед 

споживачів Гонконгу, не славляться своєю 

високою якістю і безпекою. 

В цілому, впровадження і застосування правил 

ввозу є досить прозорим, логічним  і відкритим. 

Українські експортери не мають великого 

практичного досвіду торгівлі на цьому ринку. 

Специфічні вимоги до маркування і певні 

традиційні старі стандарти можуть ускладнювати 

торгівлю. 

Технічні бар'єри для імпорту українською продукції 

з України, особливо з підприємств, що мають євро 

номери, не є дуже високими. 

Численні правила ввозу продуктів харчування до 

Гонконгу поки що не гармонізовані з китайським 

Кодексом, що може ускладнити експорт до цієї 

країни. 

Сучасний і ефективно функціонуючий портовий 

термінал в Гонконзі, статус вільного порту робить 

його привабливим місцем для реекспорту. 

Не зважаючи на те, що Гонконг має один з 

найжвавіших контейнерних терміналів зі світових 

портів, плата за обробку вантажу тут  чи не 

найдорожча в світі. 

Гонконг вважається еталоном "якості" і брендовим 

законодавцем, тому ціна не завжди є найбільш 

важливим фактором для продуктів харчування і 

напоїв. 

Певна частина відомих супермаркетів в Гонконгу 

часто вимагають високої плати за торгове місце. 

Місцеві експортери із Гонконгу вважають за краще 

працювати з імпортерами і дистриб'юторами 

продуктів харчування  для наступної  організації 

Рівень інфляції в Гонконзі зараз знаходиться на 

підйомі. Зростання цін на продукти харчування 

може привести до звернення споживачів до 
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реекспорту продукції до материкової частини 

Китаю через надійну правову систему Гонконгу, 

стійку фінансову систему та верховенство закону 

в Гонконзі. 

продовольчих товарів більш низької цінової 

категорії та  більш низької якості, де українські 

продукти зможуть бути не 

конкурентоспроможними. 

Гонконг майже повністю залежить від імпорту 

продуктів харчування задля задоволення потреб 

своїх споживачів. 

 

Практична відсутність місцевого виробництва 

продуктів харчування не ініціює з боку уряду 

введення протекціоністських з метою підтримки 

місцевого виробництва і переробки 

сільськогосподарської продукції. 

 

Супермаркети Гонконгу мають широку 

дистриб'юторську мережу. Холодний ланцюг та 

канали розподілу харчових продуктів, як правило, 

ефективні і надійні. Процес митного оформлення 

зрозумілий та логічний. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ НА РИНОК ГОНКОНКУ 

Положення про ввезення продуктів харчування до Гонконгу. 

В Положенні наголошується, що за винятком спирту та тютюнових виробів, продукти харчування та напої 

не обтяжуються імпортним митом. 

Сертифікати і дозволи, які необхідні експортеру, нормативно-правова база щодо контролю за безпекою 

харчових продуктів визначаються в частині V «Постанови щодо охорони здоров'я та муніципальних 

послуг» (Public Health and Municipal Services Ordinance) та  в «Законі про безпеку харчових продуктів» 

(Food Safety Ordinance). Основний принцип полягає в тому, що ніяка їжа призначена для продажу не 

повинна бути непридатною для вживання людиною. Технічні вимоги до імпорту значно варіюються в 

залежності від продукту. До продуктів, які вимагають дозволу на імпорт/ветеринарні сертифікати 

відносяться м'ясо, молоко та заморожені кондитерські вироби. Уряд Гонконгу (HKG) приймає заявки на 

імпорт з імпортерів в Гонконзі. Іншими словами, місцеві імпортери, а не експортери мають подати заяву 

на дозвіл на імпорт. Експортери повинні забезпечити своїх партнерів / імпортерів необхідними 

документами. 

Маркування.  

Всі розфасовані харчові продукти в Гонконзі повинні відповідати вимогам правил маркування. Окремо 

існують вимоги до маркування продуктів та поживних речовин, що можуть містити певні алергени. 

Імпортеру, у разі відсутності необхідної інформації на упаковці експортера, дозволено за узгодженням з 

останнім, приклеювати відповідний стікер на упаковку. 
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Маркування на етикетках або ж стікерах на розфасованих харчових продуктах може бути виконано 

англійською або китайською мовами, або обома мовами. Якщо обидві мови використовуються в 

маркуванні, то перелік харчових інгредієнтів та рекомендації щодо вживання продукту, мають бути 

забезпечені обома мовами. 

Маркування для продуктів, вироблених на основі біотехнологій. Уряд Гонконгу не висуває будь-яких 

вимог щодо маркування таких продуктів харчування. Вітається добровільне маркування генетично 

модифікованих продуктів, які дозволені для продажу в якості життєздатної альтернативи. Рекомендації 

щодо маркування біотехнологічних продуктів, випущених в 2006 році, носять рекомендаційний характер і 

не мають юридичної сили. Граничний рівень наявності харчового інгредієнта в продукті, який необхідно 

вносити у перелік, становить 5 відсотків. Не рекомендується вносити на етикетку негативну інформацію. 

Сертифікація органічних продуктів. Хоча в Гонконзі функціонує свій Центр сертифікації органічних 

продуктів, що виробляються місцевими фермерами в країні, закону, або ж підзаконного акту, який би 

регулював порядок сертифікації органічних харчових продуктів, поки ще не існує. Органічні продукти 

можуть бути продані в Гонконг з відповідним логотипом USDA, або ж ЄС. 

Інше. Певні нормативні акти регулюють в Гонконзі використання підсолоджувачів, консервантів, 

барвників і металевих упаковок. За відсутності конкретного юридичного документу щодо вимог з безпеки 

харчових продуктів, уряд Гонконгу використовує стандарти Кодексу Аліментаріус. 

Перше положення, що регулює максимально допустимі залишки пестицидів, вступило в силу в Гонконзі у 

серпні 2014 року. Його структура багато в чому побудована на стандартах Кодексу Аліментаріус та 

нормах, що прийняті в континентальному Китаї, Таїланді та США. 

Для отримання додаткової інформації щодо загальних правил імпорту до Гонконгу харчових продуктів, 

слід звернутися до наступного посилання:  

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulati

ons%20and%20Standards%20-%20Narrative_Hong%20Kong_Hong%20Kong_8-11-2015.pdf 

Дорожня карта входу на ринок 

Структура ринку  
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Наші українські експортери, що мають намір продати свій товар до гонконгських  супермаркетів можуть 

використовувати один із зазначених каналів.  

Деякі супермаркети укладають контракти та купують продукти у експортера. Такий варіант застосовують 

американці. В країні перебування вони мають, так званого, консолідатора, який працює з декількома 

постачальниками із США. Не можна категорично стверджувати, що такий варіант не підходить 

українським експортерам, проте з України поки що не існує міцного постійного потоку товарів, який би міг 

приймати та розподіляти окремий (український) консолідатор. 

Супермаркети також закуповують товар для себе через місцевих агентів або імпортерів. Ці дійові особи, 

як правило, працюють не за географічним походженням товару, а за його категорією – фрукти, овочі, 

бакалія, молочні або ж м’ясні продукти, «заморозка».   

Магазини біля дома і традиційні магазини та ринки роздрібної торгівлі також отримують свої товари через 

місцевих імпортерів і агентів. 

Супермаркети  

Профілі провідних мереж супермаркетів в Гонконгу 

Найменування 
супермаркету 

Власник Кількість торгових точок Категорія закупівельника 

Wellcome Hong Kong Більш ніж 280 Імпортери, агенти експортери, 
консолідатори 

ParknShop Hong Kong Більш ніж 260 Імпортери, агенти експортери, 
консолідатори 

CR Vanguard Shops China 95 Імпортери, агенти експортери 

DCH Food Mart Hong Kong Більш ніж 80 
супермаркетів 

DCH Food Mart та  
DCH Food Mart Deluxe   

Імпортери, агенти експортери 

Market Place by 
Jasons 

Hong Kong 31 Імпортери, агенти експортери, 
консолідатори 

AEON Stores (HK) 
Ltd. 

Japan 8 супермаркетів у складі 
універмагів і 5 окремих 

супермаркетів  

Імпортери, агенти 

759 Store Hong Kong 247 Експортери 

Best Mart 3600 Hong Kong 30 Експортери 

YATA Japan 7 Імпортери, агенти 

CitySuper Hong Kong 4  

Sogo Japan 2 Імпортери, агенти 

Oliver’s The 
Delicatessen 

Hong Kong 1 Імпортери, агенти, консолідатори 

Apita Japan 1 Імпортери, агенти 
 Джерела: веб-сайти зазначених супермаркетів 

Дві мережі супермаркетів домінують сьогодні на ринку Гонконгу: Wellcome Co. Ltd. (більше 280 точок) і 

ParknShop (понад 260 точок). ParknShop і Wellcome складають близько 75% від обсягу оборотів всіх 

супермаркетів в Гонконгу. Обидві мережі супермаркетів тісно співпрацюють із забудовниками, щоб 

відкривати магазини в стратегічно важливих місцях, таким чином, зберігаючи свою значну частку ринку. 

Решта гравців включають в себе: China Resources Vanguard Shops (CRVanguard), Dah Chong Hong 

(DCH) Food Marts, Market Place by Jasons, AEON, YATA і CitySuper. 
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Магазини 759 Store продають різні харчові продукти, у тому числі щоденні продовольчі продукти, 

закуски, вино, заморожене м'ясо, а також корми для кімнатних тварин. Перший магазин 759 Store було 

відкрито у 2010 році, і в даний час ця мережа нараховує близько 247 відділень по всій території Гонконгу. 

Переважно ці магазини продають японську їжу (закуски), але прагнуть розширити асортимент своїх 

товарів, включивши продукти з інших країн. Менеджмент мережі зосереджує свої зусилля на власному 

(прямому) імпорті з метою зниження операційних витрат, що на його думку надасть можливість 

запропонувати своїм споживачам конкурентоздатні ціни. 

Мережа супермаркетів Best Mart 3600 нараховує 30 торгових точок. Магазини пропонують своїм клієнтам 

широкий асортимент продуктів харчування та побутових товар більш ніж 1-єї тисячі найменувань товарів. 

Біля 30% цих товарів вироблені в США та більшість - в Європі. Значна частина цих товарів належить до 

добре відомих в Гонконзі брендів. З метою забезпечення конкурентоспроможних цін, менеджери мережі 

застосовують паралельний імпорт та прямий імпорт безпосередньо від експортерів. 

Мережа CRVanguard фокусується на місцевих клієнтах. В той час, як на полицях пропонуються продукти 

з різних країн світу, основна їх частина китайського виробництва. 

Більшість торгових точок мережі Dah Chong Hong (DCH Food Mart), як правило, розташовані поблизу 

вуличних ринків. Дах Чон Хун є великим імпортером продуктів харчування, підприємства роздрібної 

торгівлі якої, зосереджені на продажі замороженого м'яса та морепродуктів. 

Супермаркети мереж Market Place by Jasons, CitySuper and Oliver’s The Delicatessen утримують 

висококласну нішу споживчого ринку Гонконгу. Їх споживачі це представники заможного середнього класу 

і експатріанти. Ці клієнти, як правило, сприйнятливі до західної їжі. Зазначені мережі супермаркетів 

преміум класу не вимагають лістингу. 

Два супермаркети в Гонконзі Gateway Superstore і PrizeMart здійснюють продаж переважно 

американських продуктів харчування. PrizeMart оперує 22 магазинами і Gateway Superstore має 1 

магазин. Обидва супермаркету забезпечують свій імпорт через консолідаторів зі США, а також не 

стягують зборів лістингу. 

Компанія A&M  має в Гонконзі 3 точки продажу та пропонує американські продукти. A&M імпортує 

безпосередньо із США, має свою транспортну компанію для консолідації вантажів. 

Японські універмаги AEON, YATA, Sogo і Apita у своєму складі мають секцію супермаркетів. Ці 

супермаркети приваблюють безліч клієнтів середнього класу, які сприйнятливі до нових продуктів і готові 

платити більшу ціну за більш якісну продукцію. Всі три зазначені магазини досить популярні, відомі 

постійним проведенням акційних продаж. У бесіді гонконгці кажуть про ці магазини, що «вони упаковані 

споживачами сім днів на тиждень». 

Зростаюча місцева мережа супермаркетів Kai Bo, яка почала свою діяльність на початку 1990-х років, 

тепер має 89 магазинів. Площа типового магазину знаходиться в межах близько 1500 кв. футів (139 кв. 

м). Їх магазини продають в основному оброблені харчові продукти. Велика частина поставок 

продовольства в цих магазинах надходить з континентального Китаю і країн Південно-Східної Азії, 

закуски і напої імпортуються з Європи. Продуктів із США обмаль на полицях, так як ціни в Kai Bo 

знаходяться на рівні масового ринку. 

Як правило супермаркети в Гонконзі вимагають плату від постачальника за кожне торгове місце для 

розміщення продукту (для кожного SKU). Це одноразова плата на випробувальний термін. Плата за 

торгове місце є предметом переговорів і змінюється в залежності від даної роздрібної мережі. 

Слід бути готовим до того, що керівництво роздрібної мережі торгівлі продуктами харчування в Гонконзі 

може запросити оплату за рекламні знижки (promotional discounts), акційні продажі пропонуються 
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протягом року, слід обумовити їх кількість та час запровадження. Постачальник має також сплатити 

мережі певну оговорену суму на основі річного обороту (back-end income), резерв на дистрибуцію 

(Distribution Allowance) - супермаркети стягують плату за поширення вашої продукції зі свого складу в 

свої численні галузеві магазини, а також, так звану, заохочувальну пільгу (incentive rebates), що 

розраховується у відсотках від обороту у разі, якщо продажі супермаркету перевищують обумовлену 

суму. Якщо узагальнити, то постачальник має виплатити крупній мережі супермаркетів близько 15% від 

річного обороту і до 8% дрібнішим мережам. 

В результаті сильної конкуренції, великі супермаркети часто здійснюють цінові знижки і, як правило, 

перекладають ці витрати на постачальників товару шляхом зниження ціни на нього. З огляду на 

доцільність розміщення своїх товарів в престижних, відомих супермаркетах, під час переговорів з їх 

керівництвом, багато постачальників погоджуються на такі умови, але займають незламну позицію щодо 

ціни та проведення акцій щодо інших роздрібних торговців меншого масштабу. 

Варіанти виходу на споживчий ринок Гонконгу (за оцінкою USDA). 

Створення представництва в Гонконзі. Вважається, що це найпряміший і найефективнішій підхід. 

Проте, беручи до уваги значні операційні витрати (одна тільки оренда буде зводити нанівець майже 

увесь ймовірний прибуток). Крім того, ставити питання з організації представництва має сенс, коли вже 

існують системні продажі, і постійна присутність представника експортера якраз буде зменшувати, а не 

підвищувати витрати. 

Через консолідаторів. Цей варіант більш підходить американським експортерам, які тісно 

співпрацюють з транспортними агенціями. Великі супермаркети в Гонконзі охоче працюють з 

консолідаторами зі США по певним сегментам продуктів. Складність полягає в тому, що обсяги продукції, 

що заявляється до придбання супермаркетами зазвичай малі (менш ніж контейнер), особливо, коли нові 

продукти купуються для тестування ринку. 

Використання в Гонконзі місцевих агентів. Популярний підхід. Маючи надійного місцевого партнера, 

можливо протестувати ринок, захистивши свою торгову марку та обрати найкращий варіант дистрибуції.  

Прямий експорт на ринок. Для фірмових товарів, супермаркети зазвичай вимагають ексклюзивні права 

на продаж у Гонконзі через свої канали. У разі відмови з боку експортера, вони просто не будуть 

розглядати будь-який інший прямий варіант власного імпорту. У випадку досягнення принципової згоди, 

дорогі збори, перелік яких наводився вище, можуть бути скасовані. Нефірмові продукти та їх великі 

обсяги (фрукти, м'ясо та овочі) супермаркети, як правило, закуповують напряму у зарубіжного 

експортера, щоб скоротити витрати. Прямі продажі в супермаркети утруднено через значний час 

доставки та дуже часто через обсяг продуктів, що менший навіть за 20-ти футовий контейнер. Логістика 

може бути однією з найбільших проблем у разі ведення справ напряму з супермаркетами. Краще 

протестувати ринок є можливість, коли ви маєте справу безпосередньо з роздрібними торговцями. 

Профілі провідних магазинів біля дому (Convenience stores), в Гонконзі 

Наймену- 
вання 

торгової 
точки 

Власник Кількість 

магази -
нів 

Місце -
знаходження 

Категорія 
закупівель - ника 

Рік 
заснування 

7-Eleven Hong Kong >900 Hong Kong Імпортери/Агенти 1981 

Circle K Hong Kong >300 Hong Kong Імпортери/Агенти 1985 

VanGo China 79 Hong Kong Імпортери/Агенти 2007 

Джерела: веб-сайти зазначених магазинів 
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Гонконг має більш ніж 1300 магазинів крокової доступності. 7-Eleven (більше 900 точок) і Circle K (більше 

200 точок), що домінують в цьому секторі рітейлу. Основні клієнти, це покупці від 15 до 35 років. Частина 

магазинів працює за цілодобовим графіком. Оскільки вибір відомих брендів тут обмежений і ціни, як 

правило, менш конкурентоспроможні, ніж у крупних рітейлерів, магазини біля дому пропонують 

здійснення зручних покупок, за короткий час, товарів для негайного споживання, як правило, в невеликій 

кількості. Товари, що найбільш продаються (bestsellers) включають в себе упаковані напої, пиво і закуски. 

Середній розмір магазинів цієї категорії становить 1 тис. кв. футів (92, 9 м2). Магазини біля дому також 

вимагають сплати всього переліку зборів за вхід та продаж на полиці.  

Вихід на сегмент споживчого ринку магазинів біля дому 

Ці магазини торгують товарами повсякденного попиту. Їх постачальниками, як правило, є місцеві 

імпортери і агенти. Таким чином, наші українські експортери харчових продуктів мають спробувати 

працювати з імпортерами та агентами відповідної продукції в Гонконзі. 

Традиційні вуличні ринки 

Традиційні вуличні ринки, в тому числі продовольчі базари, що переважно продають м'ясо та м’ясні 

вироби, а також свіжі овочі та фрукти (wet markets) та невеличкі, незалежні крамниці, які можуть бути 

спеціалізованими або ж універсальними за видом продуктів (mom-and-pop shops), широко поширені в 

Гонконзі та традиційно складають основну частину ринку роздрібної торгівлі продуктами харчування. Так 

протягом 1995 - 1997 років їх доля становила близько 54% від загального обсягу роздрібних продажів 

продуктів харчування. Проте, починаючи з 1998 року, доля продажів в сучасних супермаркетах 

перевищила частку традиційних ринків збуту, і ця тенденція зростання новітніх форм торгівлі 

продовжується.  

Слід зважати на те, що попри зростаюче значення супермаркетів, з точки зору роздрібної торгівлі 

продуктами харчування, традиційні вуличні ринки залишаються ключовими об’єктами роздрібної торгівлі 

харчовими продуктами, особливо це стосується морепродуктів, м'яса і бакалії. За підтримки уряду, нові 

торгові точки традиційних вуличних ринків вже обладнуються кондиціонерами, в них панує і більш 

гігієнічна, комфортна та приємна і душевна обстановка. Деякі (але не всі) кіоски та магазинчики на 

вуличних ринках мають морозильне та холодильне обладнання, яке забезпечує необхідну якість 

продуктів харчування. 

Як правило, маленькі магазинчики та кіоски (mom-and-pop shops) розташовані поруч з громадськими 

закладами, школами, житловими кварталами і є ідеальними місцями для продажу роздрібних товарів - 

напоїв і закусок. Хазяї цих магазинів, які, зазвичай, являються й продавцями, приділяють персональну 

увагу своїм клієнтам та їх потребам, що високо цінується споживачами. 

Вихід на традиційні вуличні ринки  

Експортери харчових продуктів для виходу на цей сегмент ринку мають працювати з місцевими 

імпортерами або ж агентами, які мають хороші розподільні мережі. 

Тенденції в області рекламних стратегій і тактики маркетингу  

Супермаркети розширюють розміри своєї торгової площі. Ця структура торгових мереж зараз 

переживає оновлення (a face-lift - підтяжку обличчя). Супермаркет має пропонувати своєму клієнту 

найбільш широкий асортимент товарів, задовольняючи більш повно його потреби. На додаток до 

традиційних продуктових і побутових товарів, супермаркети будуть пропонувати більшу кількість свіжих 

продуктів. 
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В основу формування асортименту сучасних торгових точок, поряд з іншими, мають бути покладені 

також наступні принципи: товар не повинен бути дуже дорогим (оскільки його потенційний споживач 

не бажає необґрунтовано нести істотні грошові витрати); 

товар повинен бути дійсно якісним по своїх основних споживчих властивостях, саме за них споживач 

віддає свої грошові кошти, еквівалентні сумі собівартості продукції і нормальній винагороді продавця; 

 

Через сильну конкуренцію серед роздрібних торговців у всіх категоріях закупівельників збільшується 

попит на промоутингові акції та прямі знижки. Маркетингові тактики, такі як продаж великих 

економічних пакетів продукті та передача обмежених за обсягом безкоштовних зразків, як правило, 

використовуються для стимулювання продажів. Самий прямий і ефективний спосіб збільшення продажів 

полягає в наданні знижки. 

Знижки. В умовах сильної конкуренції, великі супермаркети часто пропонують знижки і, як правило, 

перекладають ці додаткові витрати на постачальників, запитуючи нижчі ціни на поставки. З огляду на 

міцні позиції, які займає менеджмент супермаркетів на ринку, велику кількість їх торгових точок, більшість 

постачальників погоджуються надавати супермаркетам спеціальні знижки, які не пропонуються 

звичайним закладам традиційної роздрібної торгівлі. 

Споживачі все більш піклуються про своє здоров'я. Популярність органічних продуктів зростає. 

Споживачі становляться все більш вимогливими до якості продуктів, їх свіжості, санітарного стану, 

шукають нові види продукції, надають перевагу продуктам, що потребують короткого часу для 

приготування їжі. Цінуються продукти високої поживності, разом з тим, все частіше звертається увага на 

безпеку харчових продуктів і гігієну. Коротше кажучи, прослідковується чітка маркетингова тенденція 

до позиціонування продуктів харчування, що відповідають найвибагливішим вимогам 

здоров’я, природного походження та харчової цінності. 

Інтернет продажі продуктів харчування. Великі супермаркети, такі, як ParknShop і Wellcome 

пропонують онлайн платформи для придбання продуктів харчування. Проте, поки ця послуга в Гонконзі 

не привертає особливої уваги споживачів через зручності покупок в реальних торгових точках, проблеми 

безпеки оплати через Інтернет і вартість доставки. Ринок роздрібної торгівлі в Гонконзі став свідком 

появи в цьому році платформи інтернет-продажу HKTV Mall. Категорії товарів, що пропонує для продажу 

платформа HKTV Mall, включають в себе продукти харчування і напої, а також низку інших, а саме 

косметику і електроніку. Платформа HKTV Mall працює з більш ніж 300 магазинами. З огляду на високі 

транспортні витрати в Гонконзі, багато аналітиків вважають, що результати роздрібних продаж через таку 

онлайнову платформу ще належить побачити. 

Покупці гонконгських супермаркетів ясно продемонстрували свій швидко мінливий споживчий 

темперамент. Вони знаходяться у постійній гонитві за новими продуктами. За прихильністю експортерів і 

державних регіональних торгових груп Китаю, Сільськогосподарський торговий офіс (США) - (ATO – 

Agricultural Trade Office) здійснює активні дії на підтримку просування американської продукції. 

Зокрема зусилля Офісу спрямовані на забезпечені страхування підприємства роздрібної торгівлі, з якими 

працюють американські експортери та на розширення асортименту продукції із США. Зокрема, з метою 

просування американських харчових продуктів, ATO бере активну участь у великих виставках в Гонконзі. 

Офіс наполегливо рекомендує експортерам із США розглянути питання про використання цієї 

можливості для реклами та пропозиції своєї продукції, при чому не тільки представникам всіх категорій 

закупівельників в Гонконзі, але й покупцям з Азійсько-Тихоокеанського регіону, які часто відвідують ці 

заходи. 
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ВИСТАВКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ГОНКОНЗІ 

Дата проведення 
Найменування заходу (подивіться посилання для більш детальної 

інформації) 

10 – 12 березня 
2016 року 

LOHAS Expo 
http://www.lohasexpohk.com/index.php?route=product/category&path=59 

24 – 26 березня 
2016 року 

Vinexpo  
http://www.vinexpohongkong.com/en/ 

11 – 15 серпня 
2016 року 

Hong Kong Food Expo  
http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo.html 

31 серпня – 2 
вересня 2016 р. 

Natural & Organic Products Asia 
http://www.naturalproducts.com.hk/beta/ 

7 – 9 вересня 2016 
року 

Asia Fruit Logistica 
http://www.asiafruitlogistica.com/ 

6 – 8 вересня 2016 
року 

Seafood Expo Asia 
http://www.seafoodexpo.com/asia/en 

6 – 8 вересня 2016 
року 

Restaurant and Bar 
http://www.restaurantandbarhk.com/expo/ 

10 – 12 листопада 
2016 року 

Hong Kong International Wine & Spirits Fair 
http://www.hktdc.com/fair/hkwinefair-en/HKTDC-Hong-Kong-International-
Wine-and-Spirits-Fair.html 

 

КОНТАКТИ 

Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом) 

Всі питання, у тому числі консульські, по Гонконгу вирішуються виключно у Посольстві України в Пекіні. 

Періодично проводяться виїзні консульські прийоми громадян України у САР Гонконг. Дату такого заходу 

можливо уточнити в ПУ в КНР в Пекіні. 

Керівник: Дьомін Олег Олексійович, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській 
Народній Республіці 

Адреса: No.11, San Li Tun, Dong 6 Jie, Beijing, China, 100600. Переглянути на мапі 

Телефон: (+8610) 6532-6359,Телефон консульського відділу (+8610) 65326783, Гаряча лінія ПУ в КНР 
(прохання телефонувати ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України): 
+86-137-0123-0647 

Факс: (+8610) 6532-6765 

Ел. пошта: emb_cn@mfa.gov.ua 

Веб-сайт: http://china.mfa.gov.ua  

Графік 
роботи: 

Години роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 19:00 (обідня перерва: з 12:30 до 14:30) 
 

Примітки: Гаряча лінія ПУ в КНР (прохання телефонувати ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи 
загибелі громадян України): +86-137-0123-0647  

 

Консульський відділ Посольства України в Китайській Народній Республіці 

Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу 

Адреса: 510613, м. Гуанчжоу, район Тяньхе, вул. Тяньхебей, буд. 233,  кімната 
1407. Переглянути на мапі 

Телефон: (00 8620) 38773550 (консульські питання), Гаряча лінія ГКУ в Гуанчжоу +86 185 204 37 
737 (цілодобово) 

http://www.lohasexpohk.com/index.php?route=product/category&path=59
http://www.vinexpohongkong.com/en/
http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo.html
http://www.naturalproducts.com.hk/beta/
http://www.asiafruitlogistica.com/
http://www.seafoodexpo.com/asia/en
http://www.restaurantandbarhk.com/expo/
http://www.hktdc.com/fair/hkwinefair-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Wine-and-Spirits-Fair.html
http://www.hktdc.com/fair/hkwinefair-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Wine-and-Spirits-Fair.html
http://china.mfa.gov.ua/ua/org/open-org-map/id/13/mode/org
http://china.mfa.gov.ua/
http://china.mfa.gov.ua/ua/org/open-org-map/id/489/mode/org
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Факс: (008620)38773513 

Ел. пошта: gc_cngz@mfa.gov.ua 

Веб-сайт: http://guangzhou.mfa.gov.ua  

Графік роботи: Влітку: 09:00 – 18:00, Перерва: 12:00 – 14:00,  
Взимку: 09:00 – 19:00, Перерва: 12:00 – 14:00 
Графік прийому громадян: 
Прийом громадян України здійснюється без попереднього запису: 
Понеділок, середа, четвер, п’ятниця  з 10:00 до 12:00 
Вівторок з 10:00 до 12:00 та з 15:00 до 17:00 
Тел.: (8620) 38773550 консульські питання, електронна пошта: gc_cngz@mfa.gov.ua 
У неприйомний час консульська допомога надається у таких випадках: техногенні 
катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель 
громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров'ю наших 
співвітчизників. Гаряча лінія ГКУ в Гуанчжоу +86 185 204 37 737 (цілодобово, 
прохання телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України) 
 До уваги громадян! Генеральне консульство України в місті Гуанчжоу з 9 
листопада 2015 року відновлює роботу у повному обсязі, розпочинає 
консульський прийом громадян та надання громадянам України на території 
консульського округу (провінції Гуандун, Хайнань, Хунань, Гуйчжоу та Гуансі-
Чжуанського автономного району) консульських послуг.  
До уваги громадян! ГКУ в Гуанчжоу не здійснює оформлення паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон. З питання оформлення нового 
закордонного паспорта звертайтесь до ГКУ в Шанхаї.  

 

Примітки: Прийом громадян з візових питань здійснюється у понеділок та середу з 10:00 до 
12:00; 
Видача оформлених віз для в’їзду на територію України і транзитного проїзду через її 
територію здійснюється у понеділок та середу з 15:00 до 17:00.  

 

Межі 
консульського 
округу: 

м. Гуанчжоу, провінції  Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань, Гуаньсічжуанський 
автономний  район    

 

 

Генеральне Консульство України в Шанхаї (КНР) 

Керівник: Пономаренко Дмитро Георгійович 
Генеральний консул України в Шанхаї 

Адреса: W402, Sun Plaza, 88, Xian Xia Rd. Shanghai, China, 200336.  

Телефон: (8 10 8621) 62953195, гаряча лінія +86 13816318830 

Факс: (8 10 8621) 62953171 

Ел. пошта: gc_cns@mfa.gov.ua 

Веб-сайт: http://shanghai.mfa.gov.ua   

Графік роботи: Години роботи: 08:30 – 18:30, Обідня перерва: 12:30 – 14:30,  
Вихідні дні: субота, неділя 
Графік прийому громадян з консульських питань: щоденно (крім вихідних)  
з 9.00 до 12.30 та з 15.00 до 17.30 
У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових 
заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадках, які загрожують 
життю чи здоров"ю наших співвітчизників, консульська допомога надається у 
неприймальний час. 

 

http://guangzhou.mfa.gov.ua/
http://shanghai.mfa.gov.ua/
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Примітки: Гаряча лінія Генерального консульства України в Шанхаї: +86 13816318830  
Прохання телефонувати виключно у разі загрози життю чи загибелі громадян України  

Межі 
консульського 
округу: 

м. Шанхай,  
провінції Аньхой, Цзянсу, Цзянсі, Чжецзян, Фуцзянь 

 

 
Інші контакти 

 
 

Department to Implement Food Safety Control 
Policy  
Food & Environmental Hygiene Department  
43rd Floor, Queensway Government Offices  
66 Queensway  
Hong Kong  
Tel: (852) 2868-0000  
Fax: (852) 2834-8467  
Web site: http://www.fehd.gov.hk  
 

Department to Control the Importation of Plants & 
Live Animals  
Agriculture, Fisheries & Conservation Department  
5th – 8th Floor, Cheung Sha Wan Government Offices  
303 Cheung Sha Wan Road  
Kowloon  
Hong Kong  
Tel: (852) 2708-8885  
Fax: (852) 2311-3731  
Web site: http://www.afcd.gov.hk  

Department to Issue License for Imported 
Reserved Commodities  
Trade & Industry Department  
18th Floor, Trade Department Tower  
700 Nathan Road  
Kowloon  
Hong Kong  
Tel: (852) 2392-2922  
Fax: (852) 2789-2491  
Web site: http://www.tid.gov.hk  
 

Department to Register Health Foods Containing 
Medicine Ingredients  
Department of Health  
Pharmaceuticals Registration  
Import & Export Control Section  
18th Floor, Wu Chung House  
213 Queen’s Road East, Wanchai  
Hong Kong  
Tel: (852) 2961-8754  
Fax: (852) 2834-5117  
Web site: http://www.dh.gov.hk  

Department to Issue License for Imported Dutiable 
Commodities  
Hong Kong Customs & Excise Department  
Office of Dutiable Commodities Administration  
6th - 9th Floors, Harbor Building  
38 Pier Road, Central  
Hong Kong  
Tel: (852) 2815-7711  
Fax: (852) 2581-0218  
Web site: http://www.customs.gov.hk  
 

Department for Trade Mark Registration  
Intellectual Property Department  
Trade Marks Registry  
24th and 25th Floors, Wu Chung House  
213 Queen’s Road East  
Wan Chai, Hong Kong  
Tel: (852) 2803-5860  
Fax: (852) 2838-6082  
Web site: http://www.ipd.gov.hk  
 

Semi-Government Organization Providing Travel 
Information  
Hong Kong Tourist Board  
9th - 11th Floors, Citicorp Center  
18 Whitfield Road, North Point  
Hong Kong  
Tel: (852) 2807-6543  
Fax: (852) 2806-0303  
Web site: http://www.hktourismboard.com  
 

Semi-Government Organization Providing Hong 
Kong Trade Information  
Hong Kong Trade Development Council  
38th Floor, Office Tower, Convention Plaza  
1 Harbor Road, Wan Chai  
Hong Kong  
Tel: (852) 2584-4188  
Fax: (852) 2824-0249  
Web site: http://www.tdctrade.com  
 

http://www.tid.gov.hk/
http://www.dh.gov.hk/
http://www.ipd.gov.hk/
http://www.hktourismboard.com/
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РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ (ПІВДЕННА КОРЕЯ)   
 

Республіка Корея або Південна Корея (надалі Корея) — 

індустріальна країна, яка швидко розвивається. Основні галузі 

промисловості: електроніка, автомобільна, хімічна, 

кораблебудівна, сталеливарна, текстильна, легка, харчова.  

Корея – невелика за розмірами країна (в 6 разів менша за 

Україну), проте одна з найтехнологініших країн світу. 70% її 

території займають гори, тому, практично, непридатні для 

комерційного землеробства. Крім того, більшість земель 

фермерських хазяйств зайняті під плантаціями рису, в зв’язку 

з чим, Корея активно імпортує продукти харчування, щоб 

забезпечити свої продовольчі потреби.  

Населення, трохи більше 50 мільйонів, в основному, 

проживає в містах (82%). Більше того, 50% населення живе 

поблизу столиці Сеул, близько 10 млн. чоловік проживають 

безпосередньо в столиці. 30 

ЕКОНОМІКА   

З часів Корейської війни (1960-ті роки) темпи зростання Кореї вражають.  Країна перетворилась з дуже 

бідної сільськогосподарської країни на урбанізовану державу з високотехнологічною економікою та 

висококваліфікованою робочою силою. На сьогодні, Корея займає 11-те місце у списку найпотужніших 

економік світу за результатами 2015-го року (дані Світового банку).  

Економічний успіх країни став результатом урядової стратегії на розвиток виробництва недорогих товарів 

для експорту, залучення зовнішній інвестицій та інвестування в наукові дослідження і розробки (R&D). 

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Корея інвестує найбільше 

у світі в інновації, в 2014 році витратила 4,29% ВВП на R&D, за нею слідує Ізраїль (4,11%) і Японія 

(3,58%). 31 

Не дивлячись на лідерство в області інновацій та позитивний рівень ВВП, Корея суттєво відчуває вплив 

кризи 2009 р., а також інші світові економічні та політичні події.  Наприклад, економічний спад Китаю, який 

є №1 експортним ринком для Кореї (24%) призвів до значних втрат, а  зміцнення корейської валюти 

«вони» до японської «єни» (Японія займає 5,5% експорту Кореї) знижує конкурентоспроможність 

корейського експорту до цієї країни. Експерти очікують, що ВВП Кореї виросте лише на 2,6% як в 2016 р. 

так і в 2017 щорічно.  

КУРС ВАЛЮТ ДО ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКОЇ ВОНИ, 28 ВЕРЕСНЯ 2016 Р., НБУ  

1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP 

1106.42 KRW 1241.41 KRW 42.84 KRW 1436.60 KRW 

                                                
30 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2015-12-10.pdf  
31 http://www.dw.com/uk/про-важливість-інновацій-для-південної-кореї/a-1905348, 
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MSTI_PUB&lang=en  
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016-intro5.pdf  

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2015-12-10.pdf
http://www.dw.com/uk/про-важливість-інновацій-для-південної-кореї/a-1905348
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MSTI_PUB&lang=en
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016-intro5.pdf
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Станом на 2015 р. Республіка Корея займає 26-е місце 

у списку конкурентоспроможності країн світу. Вперше за 

10 років, дані свідчать про поліпшення в розділі 

державних установ (з 69-го до 13 місця), що є 

найбільшою проблемою Кореї серед країн з 

розвиненою економікою. Цей ріст стався завдяки 

поліпшенню прав власності, більш ефективної правової 

системи, а також поліпшення підзвітності приватних 

установ.  

Проте, політична нестабільність залишається 

проблемою для ведення бізнесу і оцінюється як 

найбільш проблемний фактор у цьому відношенні.  

Країна реєструє поліпшення в ефективності ринку 

товарів (на 7 пунктів до 26-го місця), а також конкуренції 

на внутрішньому ринку (34-е). В цілому, Корея виграє 

від стабільного макроекономічного середовища (5-е), 

досконалої інфраструктури (13-е), а також має найнижчі 

показники інфляції в світі (1).  

Проте, багато що ще належить зробити, щоб 

ефективно використовувати потенціал людського 

ресурсу країни: якість освіти (35-е) є низькою у 

порівнянні з іншими країнами з розвиненою економікою, 

вкрай негнучкий ринок праці (121-е місце) ускладнює 

розподіл робочих сил до їх найбільш продуктивного 

використання. Складні трудові відносини розглядаються як один з найбільш проблематичних факторів 

для ведення бізнесу в країні. Країна не в повній мірі використовує потенціал свого людського капіталу, 

про що свідчить низький рівень залучення жінок у робочі процеси (91-й).  

Інноваційний потенціал країни хоча як і раніше високий (19-е) місце, поступово скорочується протягом 

багатьох років. Фінансовий ринок також не використовується ефективно (87-е), так як доступ до 

фінансування в усіх режимах залишається складним. 

                                                
32 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=KOR  
33 PPP purchasing-power-parity. ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) є мірою випуску продукції на 
душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на 
душу населення є показником вищого рівня життя. 

Ключові показники, Корея 32 2015 

Населення, млн. чол. 50,6 

ВВП, млрд. дол. США 1376,9 

ВВП на душу населення, дол. США 27195,2 

ВВП на душу населення, дол. США (PPP)33 36511 

ВВП країни (PPP), як світова доля 1,63 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=KOR
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М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ОГЛЯД РИНКУ 
 

Тенденції споживання продуктів харчування в Кореї відображають світові, європейські тенденції і мають  

соціально-економічні зрушення серед широкої корейської громадськості: збільшення групи споживачів з 

високими доходами, збільшення кількості працюючих жінок, зменшення кількості дітей в сім’ї. Все більше 

молоді з хорошою освітою, що подорожує та використовує різні новітні технології; їжа в HORECA та «на 

ходу» в тренді.   

Підприємства, які пропонують найкраще співвідношення ціни та якості, що забезпечують  здорові/ 

поживні переваги, нові та різноманітні смаки і зручність, демонструють інтенсивне зростання на ринку. 

У 2013 році Корея зайняла 14-е місце серед країн, що споживають найбільше м’яса на душу населення, 

що дорівнює рівню Росії і навіть випереджає Китай та інші азійські країни. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015 році ринок м’яса в Кореї склав 3 540 тис. тон (в еквіваленті забійної ваги), з яких 68% - локальне 
виробництво і 32% - імпорт.  

Ринок м’яса і м’ясних продуктів в Кореї35 

1 000 тон, 
еквівалент 
забійної ваги 

Виробництво Імпорт Експорт Споживання 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

оціночний прогноз оціночний прогноз оціночний прогноз оціночний прогноз 

Загальний ринок 2 401 2 424 1 124 1 174 42 46 3 540 3 552 

Яловичина  323 308 366 390 8 8 720 686 

Свинина 1217 1240 606 631 4 4 1831 1871 

Курятина 850 865 134 135 31 35 960 965 

Інше 11 11 18 18 0 0 29 30 

                                                
34 https://www.statista.com/chart/3707/the-countries-that-eat-the-most-meat/ 
35 http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Meat/Documents/FO_Meat_June_2016.pdf 

1 lbs = 0,453592 кг 

= 50,2 

kg 

52 кг 

https://www.statista.com/chart/3707/the-countries-that-eat-the-most-meat/
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Свинина
54%

Курятина
27%

Яловичи
на

19%

Баранина
0,%

2015

Локальне виробництво  

У 2015 році споживання вітчизняної яловичини скоротилося, а імпортної з більш 
конкурентоспроможними цінами, збільшилося. Недоліки внутрішнього виробництва яловичини, а це в 
основному зменшення поголів’я худоби та високі ціни, в 2016 році, як очікується, надасть можливість 
збільшення обсягу імпорту яловичини і в майбутньому.  

Внутрішнє виробництво свинини збільшилось в 2015 році і прогнозується подальше збільшення в 2016 
р.  Крім того, споживання свинини зросло більше ніж на 9% і, як очікується, продовжиться в 2016 р. 
Імпорт свинини в Корею збільшився, здебільшого за рахунок країн ЄС,  які не  змогли продати свинину в 
Росію. У 2016 році імпорт очікує невелике падіння, але як і раніше, залишиться на високому рівні.  

Ринок м'яса птиці, як очікується, продовжить розширюватися в 2017 році, зі збільшенням виробництва та 
імпорту для задоволення зростаючої популярності курячих продуктів. Прогнозується ріст локального 
виробництва на рівні 2% в порівнянні з 2016 р, оскільки гібридна порода курей ("Samgye") зростає в 
популярності. На додаток до збільшення виробництва, імпорт у 2017 році, за прогнозами, виросте на 8% 
у порівнянні з 2016 роком.   

Продукти 

Згідно з даними Організації економічного співробітництва 

і розвитку (OECD)36, середньостатистичний споживач в 

Кореї вживає 52,4 кг м’яса на рік (2015 р.), що в 4,6 разів 

більше ніж в 1980 році (11,3 кг), а також більше ніж 

споживання в Китаї – 50 кг і в Японії – 35,4 кг.  

Найбільше споживачів Кореї надають перевагу свинині - 

54% (28,4 кг.), курятина на 2-му місці – 27% (14,2 кг)  і 

найменше споживають яловичину та телятину – 19% (9,6 

кг) в рік на душу населення. Також є невеликий відсоток  

споживачів, що вживають баранину (0,2 кг в рік).   

Такий ріст споживання (в порівнянні з 1980 р.) пов'язаний 

зі змінами в смаках споживачів і їх прихильності до 

західних звичаїв. 

На полицях магазинів можна знайти наступну продукцію37: 

                                                                

 

                                                
36 https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm  
37 http://www.ezshopkorea.com/ , http://www.ezshopkorea.com /, http://highstreet.co.kr/  

Свинина вирізка,  
Hypork, Korea 

$17,10/ 1 кг 
 

Свинина, грудинка, 
Hypork, Korea,  
$25.88/ 1,1 кг 

 

Яловичина, фарш,  
Австралія 

$38.64/ 1,8 кг 

https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm
http://www.ezshopkorea.com/
http://www.ezshopkorea.com/
http://highstreet.co.kr/
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1 кг яловичини в супермаркетах Кореї коштує від $13 до $27, середня ціна - $19,60. М'ясо курки (філе без 
кістки та шкіри) коштують від $5 до $9 за 1 кг, середня ціна - $7,37. Свинина без кістки коштує в 
середньому $17,3.   

В 2016 р ціни на яловичину виросли на 28%, тому очікується переключення споживачів на свинину та 
курятину.   

Середні ціни на м'ясо 39 
2015 2016 2015 2016 

2016/ 2015 
Доларах США Гривнях 

Яловичина (без кістки) 20,7$ 26,4$ 537 UAH 686 UAH 28% 

Свинина (без кістки) 17,7$ 17,3$ 459 UAH 449 UAH -2% 

Курятина (з кісткою) 4,8$ 4,8$ 125 UAH 124 UAH -1% 

                                                
38 http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=South+Korea&city=Seoul&displayCurrency=USD  
39 National Agricultural Cooperative Federation (NACF)  

 
 

ЦІНИ НА М'ЯСО В СПОЖИВЧОМУ КОШИКУ КОРЕЙЦІВ38 

 
Продукти у споживчому кошику 

 
Середня ціна, $ США 

 
Ціновий діапазон, 

мін. – макс. 

 

Яловичина, вирізка, стейк 
Австралія 

$76.39/ 1 кг 

Куряча грудинка,  охолоджена,  
небрендована,  

$8,10/ 450г 

Курячі гомілки, заморожені, 
Небрендовані.  

$5.84/ 430г 

Куряча грудинка, заморожена.  
HARIM, Korea,  
$19.48/ 1,5 кг.  

Сосиски зі свинини з сиром,  
John Cook Deli Meats, Korea,  

$8.18/ 600 г. 

Шинка, свинина .   
John Cook Deli Meats, Korea, 

 $16.26 / 1000 г 

Куряче філе (без кістки та шкіри), 1 кг 

Яловичина, задня частина, 1 кг 

http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=South+Korea&city=Seoul&displayCurrency=USD
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МПОРТ 

Імпорт м’яса в Корею складає 32% від загального обсягу споживання. В 2014р об’єм імпорту зріс на 13% і 

практично вернувся на рівень 2012 року після негативного показника (-10%) в 2013 році. 40 

Імпорт, тон 2012 2013 2014 
2013 vs 

2012 
2014 vs 

2013 

% в 
загальному 

об’ємі 

Ковбаси та інші м'ясні 
вироби 

35 246 38 935 39 496 10% 1% 
5% 

Курятина 115 564 110 334 124 466 -5% 13% 14% 

Свинина 380 927 292 768 362 978 -23% 24% 42% 

Субпродукти та жири 51 420 56 740 60 396 10% 6% 7% 

Яловичина 264 376 267 579 279 706 1% 5% 32% 

Загалом 847 533 766 356 867 042 -10% 13% 100% 

 

В грошовому еквіваленті ріст в 2014 році ще більший ніж в натуральному виразі завдяки підвищенню цін, 

а особливо, на свинину та яловичину.  

Імпорт, тис. $ 2012 2013 2014 
2013 vs 

2012 
2014 vs 

2013 

% в 
загальному 

об’ємі 

Ковбаси та інші м'ясні 
вироби 

125 711 140 042 152 981 11% 9% 4% 

Курятина 243 534 230 428 249 215 -5% 8% 7% 

Свинина 1 130 506 822 113 1 157 808 -27% 41% 33% 

Субпродукти та жири 198 334 202 243 234 227 2% 16% 7% 

Яловичина 1 260 106 1 395 685 1 673 315 11% 20% 48% 

Загалом 2 958 190 2 790 510 3 467 547 -6% 24% 100% 

 

СТРУКТУРА ІМПОРТУ МЯСА ДО КОРЕЇ 2014 

Загальний об’єм імпорту складає 867 042 тонн, з 

яких 42% свинина, 32% яловичина і 14% курятина. 

Також врахований імпорт субпродуктів та жирів – 7% 

і ковбасних виробів 5%.      

Найбільший % росту об’ємів імпорту припадає на 

свинину (+24% до 2013 р.) та курятину (+13%). 

Субпродукти та жири мають невеликий приріст в 

2014 році (+6%), але  на відміну від інших категорії, 

які мали негативні показники в попередній рік, 

позитивна тенденція зберігається уже 2-ий рік.                            

                                                
40 http://comtrade.un.org/data  

Свинина
42%

Яловичи-
на

32%

Курятина
14%

Суб-
продукти 
та жири

7%

Ковбаси 
та інші 
м'ясні 

вироби
5%

867 042 
tons

(2014)

http://comtrade.un.org/data
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Топ 5 країн – експортерів складають 81,5% всього імпорту м’яса в Корею. Лідерами є США – 34,2% та 

Австралія – 31%, Німеччина має 6,4%, Бразилія 5% і Іспанія 4,9%.41 

Імпорт м'яса і харчових м'ясних субпродуктів в Корею за країною походження, ТОР 5 

Експортери  

Торгові показники 

Митний тариф (за 
оцінкою), що 

застосовується 
Кореєю,        (%) 

Імпорт в 
грошовому 
еквіваленті 

2015  
($ тисяч) 

Частка в 
загально

му 
імпорті 
Кореї , 

(%) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  

2011-2015 (% 
за рік) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  

2014-2015 (% 
за рік) 

Рейтинг 
країни 

партнера 
у 

світовому 
експорті 

Частка 
країни 

партнера у 
світовому 
експорті 

(%) 

Загальне 
зростання 
експорту в 
грош. еквів. 

в країнах 
партнерах 
2011-2015 

Загалом 3,673,067 100 3 9   100 1 
 

США 1,257,402 34.2 2 0 1 12.5 -1 14.8  

Австралія 1,138,039 31.0 8 16 3 8.7 10 23.6  

Німеччина 234,746 6.4 22 7 5 7.1 -4 18.1  

Бразилія 185,287 5.0 19 34 2 11.5 0 28  

Іспанія 178,559 4.9 27 41 6 4.5 3 18.1  

Інші 679, 034   18.5       

 

 

                                                
41 http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=1|410||||02|||2|1|1|1|1|1|2|1|1 
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СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОГО РІТЕЙЛУ  

Сектор роздрібної торгівлі продуктів харчування в Кореї в значній мірі почав розвиватися з моменту 

відкриття першого гіпермаркету в 1993 році (E-Mart, що належить Shinsegae Co.) і лібералізації великого 

роздрібного бізнесу з іноземними інвестиціями в 1996 році (Макро, голландський рітейлер був першим, 

що вийшов на ринок). В результаті, сучасний формат - мережі гіпермаркетів, продуктові супермаркети, 

зручні крамниці середнього розміру (Convenience stores) та он-лайн магазини швидко росли, витісняючи 

традиційні вуличні ринки та невеликі сімейні магазини. 42 

Загальний обсяг продажів сектору роздрібної торгівлі в Кореї склав 360 трлн. корейських вон в 2014 році 

(близько $ 331 млрд, обмінний курс: $ 1 = W1,088 станом на 31 грудня 2014 г.), що на 1,7% більше в 

порівнянні з попереднім роком.  

Продажі сектора роздрібної торгівлі показали повільне зростання в останні роки, так як корейська 

економіка сповільнилася в умовах глобальної економічної кризи.  

Загальний обсяг продажів продовольчих товарів в секторі роздрібної торгівлі склав W79.2 трлн в 2014 

році до 1,7% в порівнянні з попереднім роком. Іншими словами, на продукти харчування припадає 22% 

від загального обсягу роздрібних продажів.  

Сегмент супермаркетів є провідним 

роздрібним каналом для харчових 

продуктів в Кореї - W29.9 трильйонів. 

Продукти харчування займають 84,5% 

від загальних продажів цього каналу. Він 

значно виріс в період 2012-2014 роках.  

За ним слідує сегмент гіпермаркетів - 

W22.2 трильйонів, але має негативну 

тенденцію продажів. Тут продукти 

харчування займають 51% від обсягу 

продажів всіх товарів каналу.  

Станом на 2014 р. продукти харчування 

займали лише 10,7% загальних 

продажів Інтернет каналу, та 10,1% 

каналу Зручних невеликих магазинів, 

але з огляду на споживчі тенденції з 

точки зору зручності та економії часу, 

продажі в он-лайн магазинах та 

крамницях середнього розміру, 

ймовірно, будуть зростати найбільше в  

найближчі роки.  

З іншого боку, гіпермаркети і універсальні магазини (Department store), відчують застій у продажах не 

тільки у зв’язку з конкуренцією з боку інших сегментів роздрібної торгівлі, а й з-за обмеженого простору 

для додавання нових магазинів на ринку. 

 

                                                
42 Retail Foods_Seoul ATO_Korea - Republic of_2015-04-01  

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2015-04-01.pdf 
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Динаміка продажу продуктів харчування за типом торгового сегменту (2012 до 2014).43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренди споживання в Кореї. 

Середньостатистична корейська сім’я витрачає в місяць близько W2551,057 ($2,308 – 59% від 

щомісячного доходу), з яких W362,450 ($328) або 14,2% витрачає на закупку продовольчих товарів. 

Витрати на м'ясо та м’ясні вироби займають перше місце у списку і складають  17,3% і мають позитивний 

тренд +5% у 2014 р. порівняно з 2012 р.  

Розподіл витрат середньостатистичної корейської сім’ї на продукти харчування (2012 до 2014)44 

Корейські вони, %. 

 

                                                
43 Retail Industry Sales by Product Statistics, Korea National Statistics Office (http://kosis.kr)  
44 http://www.numbeo.com/cost-of-living/prices_by_country.jsp?displayCurrency=USD&itemId=121&itemId=19  
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Ціни на полицях на м'ясо в Кореї в декілька разів вищі, ніж в Україні і прирівнюються до цін інших країн з 

розвиненою економікою. Наприклад, куряче м'ясо майже в 3 рази вище ніж в Україні, а на яловичину в 

5,3 рази і, практично,  найвищі в Азії після Японії та Гонконгу. Це дає значну конкурентну перевагу 

імпорту м’ясної продукції з України. 45 

  
Куряча грудинка Яловичина, стегно 

  
(філе, без шкіри) (задня частина) 

Місце Країна  ( за 1 кг в $ США) 

1 Switzerland 21,87 46,7 

10 Belgium 10,39 18,33 

17 United States 8,72 11,83 

18 Japan 8,37 17,88 

24 Hong Kong 7,86 17,52 

27 Germany 7,53 13,73 

28 Taiwan 7,33 19,23 

29 South Korea 7,33 19,11 

46 Singapore 6,22 14,07 

111 Philippines 3,12 4,99 

113 India 3,05 4,36 

114 Bangladesh 2,98 5,31 

115 Malaysia 2,95 5,96 

117 Thailand 2,78 8,59 

118 Pakistan 2,74 3,86 

119 Azerbaijan 2,61 5,06 

120 Ukraine 2,46 3,60 

 

Ключові магазини Кореї, станом на 2013: 46 

Гіпермаркети: 
483 торгові точки 

 

Супермаркети:  
1 243 торгові точки 

Невеликі зручні магазини   
(Convenience store): 

24 054 торгові точки 

Універмаги: 
72 торгові точки 

Costco, Lotte Mart, 
Home Plus, New Core, 
Hanaro Club, Mega Mart 

Lotte Super Market 999, 
GS Supermarket,  
Top-Mart, HomePlus 
Express, E-Mart 
Everyday 

CU, GS25, Seven Eleven,  
Ministop 

Lotte Deparment store,  
Shinsegae Depart. Store, 

Hunday Department Store,  
NC Department Store, 

Donga Department Store 

  
 

   

                                                
45 http://www.numbeo.com/cost-of-living/prices_by_country.jsp?displayCurrency=USD&itemId=121&itemId=19  
46 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2015-04-01.pdf  

http://www.numbeo.com/cost-of-living/prices_by_country.jsp?displayCurrency=USD&itemId=121&itemId=19
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2015-04-01.pdf
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Інтернет магазини: 
 

www.11st.com  
www.cjmall.com  
www.gseshop.co.kr  
www.hmall.com  
www.letteimall.com  
www.auction.co.kr  
www.gmarket.co.kr  
www.nseshop.com  
www.emart.co.kr  
http://www.gseshop.co.kr/  
 

 

На ринку також існують спеціалізовані магазини, які працюють за франшизою і їх продукція, в 

основному, це косметичні продукти і продукти для здоров’я (470 торгових точок), а також органічні та 

натуральні продукти харчування (431 торгова точка). Їх загальні продажі складають W874 млрд. 

Корейський Вон, ($ 790 млн.) що трохи більше продажів однієї сітки супермаркетів  E Mart Everyday (W 

746 млрд. - $ 674, 3 млн.).  

Традиційні ринки (Wet Markets) та незалежні маленькі магазини в Кореї досить поширені, але їх 

загальний об’єм у продажах незначний. Згідно з даними Корейської державної статистики  (Retail & 

Wholesale Industry Survey), в 2011 році в Кореї налічувалось 99 263 торгові точки, які мали ліцензію на 

продаж продуктів харчування та напоїв. В основному, вони фокусуються на лімітованому асортименті, 

який або привозять із сусідніх країн невеликими партіями, або вирощують самі, або роблять закупки у 

великих дистриб’юторів.  

Отримати додаткову інформацію про сектор роздрібної продуктів харчування в Кореї можна в звіті Korea 

Retail Food Sector Report Biennial 2015 року, KS1512 від 1 квітня 2015 року (доступний на 

www.atoseoul.com  або www.fas.usda.gov).  

ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ НА РИНОК Кореї: 

Маркетингові дослідження – це перший крок для входження на ринок Кореї. Основну інформацію 

стосовно обсягів продажу, митних тарифів, податків та загальної інформації по країні, ви можете взяти з 

цього звіті. Якщо є потреба в більш детальному аналізі, дані для нього ви можете знайти на сайті 

www.fas.usda.gov та за посиланнями, які зазначені у цьому звіті.  

Також можна черпати різноманітну інформацію про Корею у звіті  “Country Commercial Guide”, який 

опублікований на сайті www.buyusa.gov/korea/en.  

Важливо знайти партнерів - імпортерів/ дистриб’юторів м’яса в Кореї. На сайті www.meat1.com/meat-

importers/south-korea ви можете їх знайти безпосередньо з України або встановити особисті відносини на 

території Кореї відвідавши основні виставки, які зазначені в додатку.  

Вимоги щодо імпорту та регулятивні питання.  

Корея має добре встановлені норми і правила, що стосуються продуктів харчування і 

сільськогосподарської продукції. Для отримання більш докладної інформації щодо стандартів і правил 

імпортованих продуктів харчування і сільськогосподарської продукції, що мають право продаватися в 

Кореї, а саме маркування, упаковка, експортні ветеринарні сертифікати, MRL (Maximum Residue Level) 

коди на продукти та коди на харчові добавки, будь ласка, зверніться до наступних річних звітів, 

опублікованих Управлінням з питань сільського господарства / FAC Сеул: 

http://www.11st.com/
http://www.cjmall.com/
http://www.gseshop.co.kr/
http://www.hmall.com/
http://www.letteimall.com/
http://www.auction.co.kr/
http://www.gmarket.co.kr/
http://www.nseshop.com/
http://www.emart.co.kr/
http://www.gseshop.co.kr/
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2015-04-01.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_2015-04-01.pdf
http://www.atoseoul.com/
http://www.fas.usda.gov/
http://www.fas.usda.gov/
http://www.buyusa.gov/korea/en
http://www.meat1.com/meat-importers/south-korea
http://www.meat1.com/meat-importers/south-korea
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(1) Звіт FAIRS (Food and Agricultural Import Regulations and Standards) Country Report Annual 2014,  

KS1453 від 31 грудня 2014 (або відвідайте сайт www.atoseoul.com  або www.fas.usda.gov  щоб знайти 

останні оновлення). 

(2) Звіт FAIRS Export Certificate Report Annual 2014, KS1452 від 31 грудня 2014.  

(3) Оскільки США є №1 експортером м’яса в світі, в тому числі і в Корею, країна має напрацьовані 

детальні матеріали щодо цього ринку. Інспекційна служба охорони тварин та рослин США (APHIS / 

USDA) надає через свій веб-сайт (www.aphis.usda.gov) детальну інформацію та рекомендації щодо 

ветеринарних сертифікатів для експорту та документи, необхідні в Кореї, що сформовані по списку 

продуктів.  

Торгові виставки по продуктам харчування, Північна Корея.  

Food Week Korea 

Food Industry Trade Show  
Date: November 02-05, 2016,  
Place: Coex, World Trade Center, Seoul, Korea (South) 
http://www.tofairs.com/expo.php?fair=111480 

Gwangju Food 

Int'l Food Industry Fair  
Date: November 17-20, 2016,  
Place: Gwangju, Korea (South) 
http://www.tofairs.com/expo.php?fair=104781 

Seoul Food & Hotel 

Int'l Food, Industry Exhibition 
Date: May 16-19, 2017,  
Place: Goyang/Seoul, Korea (South), Kintex 
http://www.tofairs.com/expo.php?fair=102635 

Всі виставки по продуктам харчування в світі  

http://10times.com/top100/food-beverage 

Контакти - Виробники/ імпортери/ дистриб’ютори м’яса в Кореї  

http://www.meat1.com/meat-suppliers/south-korea.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Seoul_Korea%20-%20Republic%20of_12-31-2014.pdf
http://www.atoseoul.com/
http://www.fas.usda.gov/
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Seoul_Korea%20-%20Republic%20of_12-31-2014.pdf
http://www.aphis.usda.gov/
http://www.tofairs.com/expo.php?fair=111480
http://www.tofairs.com/expo.php?fair=104781
http://www.tofairs.com/expo.php?fair=102635
http://10times.com/top100/food-beverage
http://www.meat1.com/meat-suppliers/south-korea.html
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КОНТАКТИ 

Посольство України в Республіці Корея 

Керівник: Мармазов Василь Євгенович 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Корея 

Адреса: 21, Ітевон-ро 45-гіл, Йонгсан-гу, Сеул, Республіка Корея 

Телефон: +82-2-790-56-96 

Факс: +82-2-790-56-97 

Ел. пошта: emb_kr@mfa.gov.ua 

Веб-сайт: http://korea.mfa.gov.ua   

Графік роботи: Робочі години: з 9:00 до 18:00 

(крім святкових та неробочих днів в Україні та Республіці Корея) 

Обідня перерва: з 13:00 до 14:00 
 

Примітки: Гаряча лінія Посольства України в Республіці Корея. 

Прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України. 

Номер телефону: +8210-3035-6910 

Ви можете легко знайти Посольство, скориставшись метро. 

Станція метро 6-ї лінії «Itaewon» (#630), вихід № 2.   

 

Почесне консульство України у м.Сеул 

Керівник: пан Лі Ву Йонг 
Почесний консул України в Республіці Корея 

Адреса: 101, Донмакро, Мапогу, Сеул 

04068 Сеул 

Телефон: 82 2 325 0715 

Факс: 82 2 325 0716 

Ел. пошта: wjlee@borimtnl.co.kr 

Графік роботи: Понеділок, Середа, П’ятниця: 

З 14.00 до 17.00 

Межі консульського округу: провінції Кьонгсангбук-до, Кьонгсангнам-до, Чоллабук-до Чолланам-до, 
Чеджу-до, а також міста Сеул, Пусан, Дегу, Ульсан та Кванджу 

 

  

http://korea.mfa.gov.ua/
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СІНГАПУР  
 

Сінгапур є маленькою республікою, що отримала 
незалежність від Малайзії в 1965 році з територією  
697 км2, що за розмірами менше за Київ  та 
населенням близько 5,6 млн. жителів.  За 30 років (з 
1959 по 1990 роки) країна, яка не маючи власних 
ресурсів, закупала навіть питну воду, змогла піднятися 
з рівня бідної країни третього світу до високорозвиненої 
країни з найвищим рівнем життя в Азії. 

Стратегія економічного розвитку уряду прем’єр - 
міністра Лі Куан Ю, який був на цій посаді більше 30 
років, будувалась на перетворенні Сінгапура в 
фінансовий та торговий центр Південно-Східної Азії, а 
також на залученні іноземних інвесторів.  

В результаті, американські транснаціональні корпорації, які отримали привабливі інвестиційні програми 
розвитку, заклали фундамент масштабної високотехнологічної промисловості Сінгапуру і ця маленька 
держава стала одним із найбільших виробників електроніки у світі. 

Великі зусилля уряд приклав до вирішення проблем з корупцією, з одного боку піднявши заробітні плати 

державних службовців до рівня топ-менеджерів приватних корпорацій, а з іншого боку, керівництво 

країни було безжалісним до тих, хто був викритий на корупції і приговорював їх до довічного ув’язнення.  

За 10 років була проведена реформа освіти, уряд не шкодував ресурсів на освіту студентів в найкращих 

університетах світу, забезпечивши таким чином високоінтелектуальний потенціал на майбутнє держави. 

Також була створена спеціальна програма для забезпечення всіх жителів країни власним житлом і 

станом на 1996 рік лише 9% квартир здавались в оренду, а інші були заняті власниками.  

ЕКОНОМІКА  

Сінгапур посідає 2-е місце47 уже 5-ий рік поспіль у списку най - 

конкурентоспроможних економік світу, показуючи одні з 

найпослідовніших покращень всіх показників економіки і 

тримаючи топові позиції в 10-ох параметрах з 12, що 

аналізуються у звіті World Economic Forum «Global 

Competitiveness Index  2015».  

Сінгапур залишається найуспішнішим у загальній 

ефективності ринку, і одна з двох країн (разом з Гонконгом), в 

трійці лідерів у показниках ефективності товарів, праці та 

фінансового ринку. Незважаючи на те, що Сінгапур має 

найбільш гнучкий і другий найбільш привабливий ринок праці 

в світі, участь жінок у складі робочої сили залишається 

відносно низькою (75-е місце).  

З найкращою системою вищої освіти і навчання в світі (1-е 

місце, обігнавши Фінляндію), Сінгапур має всі можливості для 

                                                
47 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=SGP  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=SGP
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збільшення показників Технологічної готовності (з 5-го до 2-го), Досконалості ведення бізнесу (з 18-го до 

1-го) та інновацій (стабільний на 9-е).   

Економіка може спиратися на першосортну інфраструктуру (2), прозору та ефективну структуру 

державних основ (2), а також стабільне макроекономічне середовище (12-е). Зокрема, уряд прийняв 

бюджет з великим профіцитом у розмірі 4,2 % від ВВП в 2014 році (6-й за величиною).  

На сьогодні, Сінгапур є однією з  країн з найбільш відкритою економікою у світі, яка в значній мірі 
залежить від міжнародної торгівлі. В країні немає імпортних мит або акцизів на всі види продуктів 
харчування та напої. Виключенням є алкогольні напої, тютюнові вироби, а також існує податок  на товари 
та послуги (GST) в розмірі 7%, що стягуються в точці продажу. Країна є 14-ою за величиною експортером 
і 15-ою за величиною імпортером у світі .  

Рівень ВВП (GDP) на душу населення в Сінгапурі є одним із найвищих у світі і найвищий в Азії.  

 

КУРС ВАЛЮТ ДО СІНГАПУРСЬКОГО ДОЛАРА, 28 ВЕРЕСНЯ 2016 Р., НБУ 

1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP 

1.36 SGD 1.53 SGD 0.05 SGD 1.77 SGD 
 

М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ОГЛЯД РИНКУ 

Оскільки Сінгапур є на 100% урбаністичною країною і, практично, не має свого локального 
агропромислового виробництва, вона майже повністю залежить від імпорту продуктів харчування.  

Ринок продуктів харчування в Сінгапурі є легкодоступним для іноземних виробників і тому є дуже 

конкурентним. Основними перешкодами на шляху експорту сільськогосподарської продукції є суворі 

санітарні вимоги до м'яса, птиці та яєць.  

Не всі імпортовані продукти споживаються локально. За оцінками експертів, в залежності від категорії 

продуктів близько 75% від імпорту продовольчих товарів ідуть на реекспорт  в сусідні країни. 

Експортуються практично всі продукти харчування, що імпортуються Сінгапуром. З кожним роком, темп 

зростання продуктів, орієнтованих на споживача збільшується в середньому близько на 5% річних 

(період 2012-2014 років).  

                                                
48 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=SGP  
49 PPP purchasing-power-parity. ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) є мірою випуску продукції на 
душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на 
душу населення є показником вищого рівня життя. 

Ключові показники, Сінгапур48 2015 

Населення, млн. чол. 5,5 

ВВП, млрд. дол. США 292,7 

ВВП на душу населення, дол. США 52887,77 

ВВП на душу населення, дол. США (PPP)49 85253,24 

ВВП країни (PPP), як світова доля 0,42 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=SGP
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ПРОДУКТИ 

         

     

                          

 

 

                                       

 

 

 

Джерело: https://giantonline.com.sg/ Моніторинг цін на полицях  станом на 28 вересня 2016 р. 

 

 

 

 

 

Філе куряче заморожене.  
ТМ “LeBon”. 
S$5.90/ кг 

 

Гомілка куряча охолоджена. 
S$9.20/кг 

 
 

Яловичина охолоджена, 
Австралія, ARGYLE 

S$17.90/кг 
 

Свинина заморожена. 
Ошийок. Giant. 
S$5.70/ 250 г.  

 

Яловичина заморожена, 
SINGOURMET 
S$7.95/ 400г 

 

Свинина охолоджена. 
Корейка. RIVALEA. 

Австралія. S$14.60/кг 
 

Сосиски яловичі.  
Австралія, ARGYLE. 

S$18.90/кг.  
 

Сосиски курячі з сиром. 
BALLGUS.  

S$2.50/ 200 г.  
 

Сосиски з свинини з шинкою.  
TATSUMOTO 
S$4.55/ 250 г.  

 

https://giantonline.com.sg/
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1 кг яловичини в торгових точках Сінгапуру коштує від $8,8 до $18,4. Середня ціна 1 кг становить $13,87. 
М'ясо курки (філе, без кістки і шкіри) коштує від $4,41 до $8,81 за кг, середня ціна $6,26. Свинина без 
кістки коштує близько $11.   

ІМПОРТ 

Загальна вартість імпорту продуктів харчування в Сінгапур для безпосереднього вжитку споживачами 

склала $7,3 млрд. в 2014, з яких імпорт м’яса складає13% або  $ 0, 918, 785 млрд. 51 

Імпорт, тон 2013 2014 2015 
2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

% у 
загальному 

об’ємі 

Ковбаси та інші м'ясні 
вироби 

38 197 38 630 40 068 1% 4% 13% 

Курятина 117 010 112 931 120 047 -3% 6% 39% 

Свинина 66 713 81 222 81 192 22% 0% 26% 

Субпродукти та жири 28 394 37 140 32 555 31% -12% 11% 

Яловичина 27 298 28 879 35 409 6% 23% 11% 

Загалом 277 613 298 802 309 270 8% 4% 100% 

 

Імпорт, тис. $ 2013 2014 2015 
2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

% у 
загальному 

об’ємі 

Ковбаси та інші м'ясні 
вироби 

161 451   164 994   165 669   2% 0% 18% 

Курятина 273 829   260 656   242 763   -5% -7% 26% 

Свинина 240 479   281 355   253 831   17% -10% 28% 

Субпродукти та жири 49 679   73 814   53 687   49% -27% 6% 

Яловичина 174 798   188 362   202 834   8% 8% 22% 

 900 235   969 181   918 785   8% -5% 100% 

                                                
50 http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Singapore&city=Singapore&displayCurrency=USD  
51 http://comtrade.un.org/data  

ЦІНИ НА М'ЯСО В СПОЖИВЧОМУ КОШИКУ СІНГАПУРЦІВ станом на 28 вересня 2016 р.50 

Продукти у споживчому кошику Середня ціна, $ США 
Ціновий діапазон, 

мін. – макс. 

http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=Singapore&city=Singapore&displayCurrency=USD
http://comtrade.un.org/data
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СТРУКТУРА ІМПОРТУ М’ЯСА ДО СІНГАПУРУ В 2015 р.  

Сінгапур імпортує м'ясо і птицю з усього світу. 

Курятина і свинина - основні види м'яса, що  

споживаються в Сінгапурі.  

Загальний обсяг імпорту складає 309 270 тонн., 

з яких 39% курятина, 26% свинина, 13% 

ковбаси та інші м’ясні вироби. Яловичина та 

субпродукти і жири мають по 11%.      

Свіжа курятина імпортується, в основному, з 

Малайзії на забій в місцевих бійнях. Близько 

половини необхідної кількості курятини 

забезпечується за рахунок імпорту 

заморожених курячих тушок та у вигляді різних 

частин з Бразилії, Таїланду, США, Малайзії, 

Аргентини та Китаю. 

Оскільки місцеві свиноферми припинили 

виробництво 1989 році, єдиним джерелом 

імпортованих живих свиней (близько 335000 

голів в рік) на забій надходить з Індонезії. Більшість необхідної для споживання свинини Сінгапуру 

забезпечується за рахунок імпорту охолодженої свинини з Австралії і замороженої свинини з 

Європейського союзу  та США.  

Яловичина, яка не так поширена на ринку Сінгапуру і не споживається в об’ємах як курятина та свинина, 

в основному, продається в супермаркетах. Основні постачальники яловичини Австралія, Нова Зеландія, 

Аргентина та Китай. 

Імпорт м'яса і харчових м'ясних субпродуктів в Сінгапур за країною походження,  

топ 5 імпортерів52 

Імпортери м’яса  

Торгові показники 

Митний тариф  
(за оцінкою), що 
застосовується 

Сінгапуром,        
(%) 

Імпорт у 
грошовому 
еквіваленті 

2015  
($ тисяч) 

Частка в 
загально

му 
імпорті 
Кореї , 

(%) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  

2011-2015 (% 
за рік) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  

2014-2015 (% 
за рік) 

Рейтинг 
країни 

партнера 
у 

світовому 
експорті 

Частка 
країни 

партнера у 
світовому 
експорті 

(%) 

Загальне 
зростання 
експорту в 
грош. еквів. 

в країнах 
партнерах 
2011-2015 

Загалом 837,071 100 100 2 -7   100 1  

Бразилія 338,989 34.2 40.5 6 -7 2 11.5 0 0  

Австралія 197,683 31.0 23.6 2 -2 3 8.7 10 0  

США 82,299 6.4 9.8 -3 -31 1 12.5 -1 0  

Нідерланди  48,246 5.0 5.8 7 7 4 7.4 -2 0  

Нова Зеландія 36,223 4.9 4.3 -12 -2 7 4.2 3 0  

Інші 133 631   16       

                                                
52 Джерело: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=1|702||||02|||2|1|1|1|1||2|1|1  

Курятина
39%

Свинина
26%

Ковбаси 
та інші 
м'ясні 

вироби
13%

Ялови-
чина
11%

Суб-
продукти 
та жири

11%

309 270
tons

(2015)

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=1|702||||02|||2|1|1|1|1||2|1|1
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СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОГО РІТЕЙЛУ  

Сектор роздрібної торгівлі продуктів харчування Сінгапуру високо розвинений і конкурентоспроможний - 
$10 млрд., доларів США. Згідно з оцінкою експертів, 50% продажу продуктів харчування здійснюється 
через сучасні торгові канали (супермаркети, гіпермаркети, сучасні невеликі магазини) і  складають $ 5,5 
млрд. доларів США в 2014 році. 23 000 торгових точок в Сінгапурі торгують продуктами харчування. 53 

Є  чотири основні категорії роздрібної торгівлі:  

Супермаркети і 
гіпермаркети 

 

Зручні невеликі 
магазини 

(convenience stores): 

Традиційні магазини та 
продуктові ринки: 

 

Спеціалізовані 
магазини: 

 

NTUC FairPrice 
Cooperative, 
Dairy Farm International, 
Sheng Siong 

7-Eleven, Cheers, 
Choices 
Star Mart, i-Econ 
 

Tekka Market, Tiong Bahr, 
Chinatown Wet Market 
 

м’ясні, молочні, овочі-
фрукти і т.д.  
 

   
 

                                                
53 http://www.expatliving.sg/Living_In_Singapore/settling_in/Butchers-in-Singapore-14-stores-for-quality-meat-on-the-island-33553.ece   

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Singapore_Singapore_2-26-2016.pdf  

http://www.expatliving.sg/Living_In_Singapore/settling_in/Butchers-in-Singapore-14-stores-for-quality-meat-on-the-island-33553.ece
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Singapore_Singapore_2-26-2016.pdf
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Майже 70% сучасного рітейлу контролюють 3 

основних сітки: NTUC FairPrice Cooperative, Dairy Farm 

та International and Sheng Siong Supermarket, які 

мають разом більше ніж 1 160 магазинів різних 

форматів – гіпермаркети, супермаркети, зручні 

невеликі магазини та он-лайн продажі. Переважно, 

великі рітейлери імпортують продукцію напряму з 

країн - експортерів. Є декілька незалежних 

супермаркетів, такі я Big Box, Isetan, Meidi-Ya, 

Mustafa’s та Prime Supermarket. 

Інші 50% продуктів харчування продаються через 

невеликі зручні магазини біля дому (Convenient 

Stores), традиційні сімейні магазини, спеціалізовані 

магазини, заправки та ринки, які забезпечуються 

продукцією локальними дистриб’юторами.  

Традиційні сімені магазини, спеціалізовані магазини та продуктові ринки продають, в основному, локальні 

продукти або імпортовані з сусідніх країн. Також продають органічні продукти, приправи, хліб і т.д. 

лімітованого локального виробництва.  

Більше інформації щодо каналів дистрибуції можна знайти на сайті FAS, USDA 

http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx  у щорічному звіті «Retail Foods Singapore» від12 жовтня 2015. 

ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ НА РИНОК КРАЇНИ 

Сінгапур має дуже розвинену економіку і тому слідує всім бізнес вимогам розвинених країн. Закони 

країни сформовані за прикладом Британської правової системи.  

Враховуючи той факт, що великі сучасні рітейлери імпортують продукцію самостійно, вони вимагають 

кредитні умови до 90 днів. З іншого боку маленькі традиційні сімейні магазини та ринки платять готівкою, 

але їх об’єми невеликі і вони працюють через дистриб’юторів або локальних представників експортерів.  

КОНТОЛЬ ЯКОСТІ ТА ВИМОГИ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ 

Вимоги щодо контролю якості в Сінгапурі окреслені в Законі про харчові продукти і всі упаковки продуктів 

харчування, що продаються в роздрібних торгових точках повинні дотримуватися вимог про допустимі 

інгредієнти і консерванти, що перераховані у вищезгаданому акті (детально див. на http://www.fas.usda.gov/). 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-

%20Certification_Singapore_Singapore_12-31-2015.pdf 

У Сінгапурі дуже спростований режим імпорту і всі продукти, за винятком алкогольних напоїв та тютюну 

можуть імпортуватися в країни безмитно. Митне оформлення імпортованих харчових продуктів 

здійснюється в електронному вигляді, і весь процес займає не більше 48 годин. 

Із документації вимагається Ветеринарний Сертифікат (Свідоцтво) на експорт для імпорту м'яса, 

курятини та ракоподібних продуктів. У більшості випадків здійснюється вибіркова перевірка і 

лабораторний аналіз  м'яса і курятини. 

 

 

Fairprice 
33%

Dairy 
Farm
28%

Sheng 
Siong
10%

Інші
29%

http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Singapore_Singapore_12-10-2015.pdf
http://www.fas.usda.gov/
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Singapore_Singapore_12-31-2015.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Singapore_Singapore_12-31-2015.pdf
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ОСНОВНІ КОНТАКТИ 

Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore 
Ministry of National Development 
Agri-Food & Veterinary Authority (Headquarters) 
 
JEM Office Tower, #14-01 
52 Jurong Gateway Road 
Singapore 608550 
Tel: 6805 2992 (General Enquiries) 
Fax: 6334 1831 
Website: www.ava.gov.sg 
 

Singapore Business Federation 
 
10 Hoe Chiang Road 
#22-01 Keppel Tower 
Singapore 089315 
Tel: (65) 6827-6828 
Fax: (65) 6827-6807 
Website: www.sbf.org.sg 
Email: info@sbf.org.sg 
 

International Enterprise Singapore 
 
230 Victoria Street, Level 10 
Bugis Junction Office Tower 
Singapore 188024 
Tel: (65) 6337-6628 
Fax: (65) 6337-6898 
Website: www.iesingapore.com 
 

Singapore Retailers Association 
 
371 Beach Road 
#02-04/05 Keypoint 
Singapore 199597 
Tel:(65) 6295-2622 
Fax:(65) 6295-2722 
Email: info@sra.org.sg 
Website: www.retail.org.sg 

 

ТОРГОВІ ВИСТАВКИ 

Asia Pacific Food Expo 
Date: 18-21 Nov 2016 ( remind me ) 
Place: 1 Expo Dr, Singapore 486150 
Singapore, Singapore 
http://10times.com/asia-pecific-food-expo 
http://www.expodatabase.com/tradeshow/apfe-asia-
pacific-food-expo-50127.html 
 

Food & Beverage Fair 
Date: 16-19 Mar 2017  
Place: 1 Expo Dr, Singapore 486150 
Singapore, Singapore 
http://10times.com/world-food-fair 
 

Food & Hotel Asia  
The International Exhibition of Food and Drinks 
Date: 24-27 Apr 2018 
Place:  1 Expo Dr, Singapore 486150 
Singapore, Singapore 
http://10times.com/hospitality-style-asia 
http://www.expodatabase.com/tradeshow/foodasia-the-international-
exhibition-of-food-and-drinks-26267.html 
 

Food & Beverage Top 100 Events in the world  
http://10times.com/top100/food-beverage 
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ЯПОНІЯ                            
 

Японія, як острівна держава, складається з чотирьох 

основних островів і 6,848 менших. Головні острови 

Японії Хоккайдо, Хонсю (який вважається 

материковим), Сікоку і Кюсю. Велика частина 

ландшафту Японії є нерівною і гористою - близько 70 

відсотків, але в зв'язку з великою кількістю портів, 

водних шляхів та інфраструктури наземного 

транспорту вся країна є добре досяжною. 

Японія ділиться на 8 різних регіонів (область 

Хоккайдо, регіон Тохоку, Канто, Тюбу, Кансай або Кінкі, 

Тюгоку, Сікоку та Кюсю), які не є адміністративними 

або політичними одиницями, але грають традиційну 

роль в історії, освіті, економіці та засобах масової 

інформації. Є, наприклад, регіональні компанії по 

енергозбуту, банки і залізничні транзитні корпорації.  

Три найважливіших регіони - Канто, Кансай і Тюбу - всі вони розташовані на острові Хонсю. 

Найбільш важливим регіоном Японії є Канто, який включає в себе великі міста Токіо, Чіба, Кавасакі, 

Сайтама і Иокогама. Цей регіон являє собою економічне, політичне, культурне та ЗМІ серце Японії і дає 

40 відсотків економічної могутності Японії. Це також найбільш густонаселений регіон Японії. Через свою 

важливість, іноземні компанії часто вирішують почати свою діяльність в Японії саме в регіоні Канто. 

Другий важливий регіон Японії є Кансай або Кінкі, який 

включає в себе великі міста Кобе, Кіото і Осака. Регіон 

Кансай є найважливішим економічним центром після Канто 

і виробляє близько 16 відсотків ВВП Японії. Споживачі в 

регіоні Кансай вважаються дуже сприйнятливими до нових 

ідей, хоча в цілому вони віддають перевагу японській кухні. 

Осака, одне з основних міст, вважається гастрономічним 

серцем Японії. 

Третім важливим регіоном є Тюбу, який включає в себе 

велике місто Нагоя. Тюбу є основним центром японської 

переробної промисловості і багато компаній перевели свої 

штаб - квартири з Токіо в район Тюбу. 

ЕКОНОМІКА 

Японія залишається на 6-му місці у списку найпотужніших 

економік Азії (2015 р), реєструючи покращення в 

макроекономічному середовищі, завдяки стабілізації 

інфляції, що виникла зі збільшенням податку на 

споживання. Японія отримує вигоду від відмінної 

інфраструктури і найздоровіших трудових ресурсів в світі, з 

очікуваною тривалістю життя більше 80 років.  
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Країна виграє в найбільш складних областях конкурентоспроможності: бізнес дуже досконалий (2-е 

місце), підприємства мають найдосконаліше обладнання і процеси в світі, де виробляються унікальні 

продукти (1-е місце), вона має великий вплив на міжнародну торгівлю (2-е місце) і користується 

перевагами кращих місцевих постачальників в світі (1-е).  

Крім того, найдосконаліші науково-дослідні інститути і високі витрати компанії на R & D, в поєднанні з 

найвідомішими вченими та інженерами, сприяють загальному високому інноваційному рівню країни.  

Протягом останніх 7 років ринок товарів та фінансів в Японії стабільно зростає і в світовому рейтингу 

знаходяться на 11 та 19 місцях відповідно, в той час як інституції досягли 13-го місця. В майбутньому для 

країни буде дуже важливо зміцнити людський капітал, адже по цьому показнику вона відстає від інших 

високорозвинених країн і посідає 21 місце. Вперше цього року Японія не ввійшла в десятку кращих за 

підготовкою професійних фахівців. Та попри це, гнучкість ринку праці поліпшилась (15 місце). В 

подальшому ці показники можна поліпшити за рахунок покращення умов прийняття на роботу та 

звільнення (123-є місце) та підвищення частки працюючих жінок (83-є), щоб країна почала 

використовувати свій потенціал на повну потужність. І нарешті Японія одна в перших по залученню та 

адаптації нових технологій (13-е) та має один з найвищих рівнів використання смартфонів (5-е). 

ВВП/GDP (PPP) на душу населення,  
$, 1980-2015 

 

КУРС ВАЛЮТ ДО ЯПОНСЬКОЇ ЙЕНИ, 28 ВЕРЕСНЯ 2016 Р., НБУ  

1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP 

100.29 JPY 112.52 JPY 3.88 JPY 130.21 JPY 

http://kurs.com.ua/konverter  

Японія була і продовжує залишатися важливим ринком для світових виробників сільськогосподарської 

продукції, і тенденції в їжі і напоях ринку Японії показують, що в майбутньому можливості для виробників 

будуть розширюватися. 

Незважаючи на економічні труднощі, в результаті спаду в 2008 році,  наявний дохід на душу населення 

в Японії зріс. Так, протягом періоду з 2000 по 2014 рік він виріс з 19, 462 євро до 20,684 євро, 

збільшившись на 53%. 

                                                
54 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=JPN  
55 PPP purchasing-power-parity. ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) є мірою випуску продукції на 
душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на 
душу населення є показником вищого рівня життя. 

Ключові показники, Японія 54 2015 

Населення, млн. чол. 126,9 

ВВП, млрд. дол. США 4123,3 

ВВП на душу населення, дол. США 32485,54 

ВВП на душу населення, дол. США (PPP)55 38054,20 

ВВП країни (PPP), як світова доля 4,25 

http://kurs.com.ua/konverter
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=JPN
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Загальне збільшення наявного доходу призвело до диверсифікації раціону харчування і підвищення 
інтересу до зарубіжної продукції. Японці сприймають зараз більш західну дієту, яка характеризується 
підвищеним споживанням м'яса, молочних продуктів, оброблених харчових продуктів та алкогольних 
напоїв. 

Японський споживач має високий попит на імпортні продукти харчування і напої  високої якості, і готові 
платити більш високу ціну за унікальні, безпечні і високоякісні продукти. Продукти з географічними 
зазначеннями (ГЗ), які вказують на справжність, різноманітність, якість, традицію і спадщину продукції, 
добре позиціонуються і мають вигоду від ринкових тенденцій в Японії. 

Споживчі витрати на продукти харчування в Японії знизилися на 32,6 відсотки в період між 2012 і 2015 
роками, з прогнозованим скороченням на 0,44 відсотка в 2016 році до прогнозованих в цілому 278.07 
мільярдів євро. Це відображає зниження на 33,1 відсотки в загальному обсязі споживчих витрат в період 
між 2012 і 2015 роками. Незважаючи на це падіння, споживчі витрати на продукти харчування 
залишаються стабільними на рівні 13 відсотків від загального обсягу споживчих витрат. 

Через те, що Японія є густонаселеною країною з дуже обмеженими засобами, щоб покрити свій власний 
попит на сільськогосподарську продукцію, Японія є нетто - імпортером продуктів харчування. У 2014 році 
Японія імпортувала продуктів харчування на суму 58.16 мільярдів євро, в той час, як експортувала вона 
на 4.14 мільярдів євро. Три основних продукти, які Японія імпортує, є риба (22,6 відсотків від загального 
обсягу імпорту продовольчих товарів), м'ясо (19,8 відсотків) і зернові (13,2 відсотків). У період між 2010 і 
2014 роками імпорт продуктів харчування збільшився на 8,3 відсотків, в той час, як експорт харчових 
продуктів знизився на 1,5 відсотка. 

У 2014 році експорт харчових продуктів і напоїв з ЄС в Японію коштував 4.88 мільйонів євро. Це є 
збільшенням на 24,6 відсотків з 2010 року. Імпорт продуктів харчування і напоїв з Японії в ЄС піднімався 
в ціні на 5,4 відсотків з 2010 р до 175 млн. євро в 2014 році. Це призвело до позитивного сальдо 
торгового балансу для ЄС, який неухильно зростає. Вартість експорту агропродовольчої продукції з ЄС в 
Японію збільшився на 15,3 відсотків з 2011 року до 5,35 млрд. євро в 2015 році. Основною продукцією, 
яка експортується в Японію, є м'ясо свинини (18,8 відсотків від загального обсягу експорту 
агропродовольчих  продуктів), вино (14,5 відсотків) і сир (5,0 відсотків). Японія є п'ятим найважливішим 
напрямком експорту агропродовольчої продукції для ЄС, і частка ринку агропродовольчої продукції ЄС в 
2014 році була 16 відсотків. 

Демографічні зміни 

У 2015 році населення Японії становило 127.11 млн., що означає зниження майже на один мільйон 

чоловік у порівнянні з 2010 роком. Згідно із Статистичним Щоденником Японії 2016 року, очікується ще 

більше зменшення населення в майбутньому. У 2030 році прогнозується, що японське населення 

скоротиться до 116.62 млн. Це зниження чисельності населення може призвести до нейтрального або 

навіть негативного впливу на попит на певні продукти харчування. 

Крім того, Японія має проблему швидкого старіння населення. У 2014 році 33 мільйони людей (26 

відсотків від загальної чисельності населення) були віком старше 65 років, у той час як у 2000 році ця 

кількість дорівнювала 22 млн. (17,3 відсотків). Ще 61,3 відсотків населення у віці від 15 до 64 років, у той 

час як 12,8 відсотків населення становлять люди віком 14 років або молодші. Старіння населення є 

результатом високої тривалості життя внаслідок сильної системи охорони здоров'я і здорових звичок 

харчування. У 2014 році середня тривалість життя в Японії становила 83,7 років, а саме 80,5 років для 

японських чоловіків і 86.83 років для японських жінок. Очікується, що ці старіючі споживачі створять 

додатковий попит на продукти харчування і напої, які пов'язані з віковим станом здоров'я, таких як питна 
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вода, органічні продукти харчування і здорова їжа. Крім того, люди похилого віку, як правило, споживають 

більше фруктів і овочів. 

Досвід Японії вказує на тривалу внутрішню міграцію із сільських районів в міські. У 2014 році 93 відсотки 

населення Японії жили в міських районах, в той час як в 2001 році це було 80 відсотків. Ця урбанізація 

впливає на ринок продуктів харчування і напоїв в Японії. Наприклад, це призводить до підвищення 

попиту на більш широкий спектр фірмових продуктів харчування і напоїв і до нового досвіду у споживанні 

нової продукції харчування, нових упаковок та смакових профілів. 

Соціально економічні 
індикатори 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Населення ('000) 127.341 127.320 127.253 127.140 126.985 126.795 126.573 

ВВП на душу 
населення (Дол. США) 

39.321 42.917 46.108 46.736 (e) 40.442 (e) 41.597 (e) 42.757 (e) 

ВВП на душу 
населення (€) * 

28.223 32.371 33.127 36.367 (e) 30.450 (e) 31.311 (e) 38.537 (e) 

 

Попит на імпортні продукти 

Японія є дуже густонаселеною країною, яка має обмежені засоби для покриття свого власного попиту на 

сільськогосподарську продукцію. У 2013 році самозабезпеченість Японії в харчовій промисловості склала 

39 відсотків, яку японський уряд сподівається підняти до 45 відсотків до 2025 року. Це є результатом 

низької продуктивності в сільському господарстві, високої і спотворюючої підтримки сільського 

господарства, яка обтяжує японських споживачів, і браку земель, придатних для сільського господарства. 

Крім того, внаслідок радіаційної аварії у префектурі Фукусіма в березні 2011 року, імпорт став ще більш 

важливим, а експорт - важчим. У результаті цих обставин, Японія є повноякісним імпортером 

продовольства. 

М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ОГЛЯД РИНКУ 

Після заборони на ввезення м’ясних продуктів з ЄС протягом багатьох років, Японській ринок починає 
відкриватись, адже знята низка заборон на ввезення і зростає внутрішній попит на продукцію. Такі дії та 
потенціал зростання приваблюють на ринок багатьох партнерів як, наприклад, США, Нова Зеландія та 
Австрія. У той же, час старіння населення Японії і акцент споживачів на високоякісні, здорові та поживні 
продукти викриває нові можливості для виробників з ЄС та України. 

Починаючи з 2014 обсяг імпорту м’ясних продуктів з Європейських країн до Японії зріс в середньому на 
5,4 відсотка. Темпи приросту очікувано повільні, та все ж таки це позитивна динаміка. Імпортні м’ясні 
продукти відвойовують долю ринку у місцевих виробників, адже мають досить конкурентну ціну і їх якості 
починають довіряти споживачі. Більше того, в балансі споживання яловичина і курятина забирають 
частку ринку свинини, що завжди була традиційним продуктом для Японії. Позиції свинини на ринку і 
досить дуже сильні, та імпорт нетрадиційних для Японії м’ясних продуктів і птиці зростає з року в рік. 

Обмеження дійсно все ще існують на ринку. Незважаючи на останні зміни, такі як виключення Данії з 
переліку заборони імпорту яловичини в лютому 2016 року, Японія як і раніше обмежує імпорт м'яса з 
кількох країн-членів ЄС. Крім того, тривалий економічний застій, більш високі податки з продажів і 
слабкість ієни на міжнародних валютних ринках підривають купівельну спроможність японських 
споживачів і, зокрема, цінову конкурентоспроможність імпортного м'яса. У той же час, японські кулінарні 
вподобання відходять від традиційних для країни м'ясних страв, і споживачі все частіше шукають 
міжнародної кухні. 
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Велика рогата худоба. Виробництво, постачання та попит 

Кількість ВРХ 2014 2015 2016 

На початок року 
Січень 

2014 
  

Січень 
2015  

  
Січень 

2016  
  

Японія 
Дані Мін. 
с/г США 

Дані 
FAS 

Дані Мін. 
с/г США 

Дані 
FAS 

Дані Мін. 
с/г США 

Дані 
FAS 

Кількість ВРХ  3860 3860 3765 3824 0 3800 

Кількість молочних корів  750 750 735 752   750 

Кількість м’ясних корів 585 578 575 588   590 

Кількість вирощених телят 1185 1210 1160 1215   1220 

Загальний імпорт 9 9 8 5 0 0 

Загальна пропозиція 5054 5079 4933 5044 0 5020 

Загальний експорт 0 0 0 0 0 0 

Забито корів  516 516 510 500 0 495 

Забито телят  6 6 5 5 0 5 

Забито іншої худоби 595 595 590 580 0 575 

Всього забито 1117 1117 1105 1085 0 1075 

Втрати 172 138 168 159 0 145 

Залишки  3765 3824 3660 3800 0 3800 

Загальна кількість ВРХ  5054 5079 4933 5044 0 5020 

(Тисяч голів)  
       

Велика рогата худоба. Виробництво, постачання та попит 

М'ясо: яловичина і телятина 2014 2015 2016 

На початок року 
Січень 

2014 
  

Січень 
2015  

  
Січень 

2016  
  

Японія 
Дані Мін. 
с/г США 

Дані 
FAS 

Дані Мін. 
с/г США 

Дані 
FAS 

Дані Мін. 
с/г США 

Дані 
FAS 

Забито (Оціночні дані) 1117 1117 1105 1085 0 1075 

Залишок на початок року 185 185 185 185 0 162 

Виробництво 481 481 475 465 0 460 

Всього імпортовано 707 708 725 715 0 730 

Загальна кількість 1373 1374 1385 1365 0 1352 

Всього експортовано 2 2 2 3 0 3 

Власне спожито у господарствах  1186 1186 1190 1200 0 1200 

Інше використання, втрати 0 0 0 0 0 0 

Всього спожито господарствами 1186 1187 1190 1200 0 1200 

Залишок на кінець року 185 185 193 162 0 149 

Загальна кількість 1373 1374 1385 1365 0 1352 

(Тисяч голів) Тисяч тонн 
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Свині. Виробництво, постачання та попит 
 

Кількість голів 2014 2015 2016 

На початок року Січень 
2014 

  Січень 
2015  

  Січень 
2016  

  

КНР Дані Мін. 
с/г США 

Дані 
FAS 

Дані Мін. 
с/г США 

Дані 
FAS 

Дані Мін. 
с/г США 

Дані 
FAS 

Забій (Оціночні дані) 9440 9440 9600 9313 0 9150 

Залишок на початок 
року/свиноматки  

890 855 890 845 0 855 

Виробництво/голів, свині 17150 16500 17200 16700 0 16500 

Всього ввезено  1 1 1 1 0 1 

Загальна кількість голів  26591 25941 26801 26014 0 25651 

Загальний експорт 0 0 0 0 0 0 

Забій/свиноматки 0 0 0 0 0 0 

Забій/інші 16105 16105 16300 16400 0 16250 

Всього забито  16105 16105 16300 16400 0 16250 

Втрати 866 523 811 464 0 451 

Всього голів свиней  9600 9313 9690 9150 0 8950 

Загальна кількість голів 26591 25941 26801 26014 0 25651 

(Тисяч голів)        

 
Свинина. Виробництво, постачання та попит 

М'ясо свинини 2014 2015 2016 

На початок року 
Січень 

2014 
  

Січень 
2015  

  
Січень 

2016  
  

КНР 
Дані Мін. 
с/г США 

Дані FAS 
Дані Мін. 
с/г США 

Дані 
FAS 

Дані Мін. 
с/г США 

Дані 
FAS 

Забій (Оціночні дані) 
16105 16105 16300 16400 0 

1625
0 

Залишок на початок року 246 246 200 200 0 203 

Виробництво 1254 1254 1280 1275 0 1265 

Всього завезено 1270 1269 1320 1320 0 1320 

Всього поставлено 2770 2769 2800 2795 0 2788 

Загальний експорт 2 2 2 2 0 2 

Всього спожито у господарствах  2568 2567 2590 2590 0 2585 

Інше використання, втрати 0 0 0 0 0 0 

Загальне внутрішнє споживання  2568 2567 2590 2590 0 2585 

Залишок на кінець року 200 200 208 203 0 201 

Загальний обсяг  2770 2769 2800 2795 0 2788 

(Тисяч голів) Тисяч Тонн 
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Розмір Ринку і Частка Ринку 

Обсяг Ринку 

Японія великий і постійно зростаючий ринок для імпортного свіжого м’яса, що зріс в грошовому 
еквіваленті з 6,44 мільярди Євро в 2010 році до 7,73 мільярди Євро в 2015 році. 56   

Основними торговими партнерами Японії є США, Австралія і Канада - всі з яких є учасниками недавно 
утвореного Транс-Тихоокеанського партнерства (ТТП) - і ЄС, з яким Японія в даний час знаходиться на 
стадії переговорів щодо двосторонньої угоди про вільну торгівлю (FTA). Австралія є найбільшим 
експортером продукції великої рогатої худоби; ЄС є провідним експортером продуктів зі свинини, м'яса і 
харчових субпродуктів (наприклад, окостів і ковбасних виробів); США – лідер в експорті харчових 
субпродуктів червоного м'яса; і Бразилія є найбільшим експортером м'яса птиці. 

Сукупний середньорічний темп зростання (CAGR)  для експорту м'ясної продукції тільки з ЄС в період з 
2011 по 2015 рік склав 0,5 відсотка, мінімальний показник був 1,01 млрд євро в 2013 р і максимальний 
1,29 млрд євро в 2014 р. Такий темп зростання гірший від загального серед усіх імпортерів м’ясних 
продуктів до Японії, що склав 0,9%.  

Експорт свинини – доля країн ЄС в якому була трохи більша за США та всіх інших гравців на ринку Японії 
- в 2015 продемонстрував від’ємний показник CAGR на рівні – 0,12%57 , це в першу чергу зумовлено 
ростом локального виробництва з 2011 до 2015 на 0,26%.  Японія займає шосте місце в світі по 
споживанню свинини, дев’яте по виробництву і перше по імпорту, одна п’ята всього світового імпорту.58   
Важливість локального ринку свинини найкраще характеризується масштабними втручанням держави, в 
основному з метою стабілізації цін і захисту державних кордонів.  

Якщо розглянуту той самий звітній період по імпорту м’яса і харчових субпродуктів, включаючи ковбаси і 
шинку, середньорічний темп зростання імпорту з країн ЄС складає 13,5, що вище за глобальний тренд на 
11,9%. В цій категорії основними гравцями є Італія та Іспанія. 

Ринок готового м'яса перевищив 100 мільйонів євро в перший раз в 2015 році. Незважаючи на те, що цей 
ринок є більш скромними в порівнянні з іншими категоріями, він дуже швидко зростає, особливо для 
експортерів з ЄС- від 58,55 мільйонів євро у 2011 до 104 мільйонів в 2015.   

Незважаючи на менший обсяг торгівлі певними продуктами, європейські товари втримують домінуючи 
позиції на ринку і по деяких продуктах їх частка сягає більше 75%, і обсяг експорту постійно 
збільшується. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 ITC Trade Map 
57 ITC Trade Map and Food and FAOSTAT 
58 “The gate price system for Japan’s pork imports” 28 March 2014 available at: http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=217. 
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ІМПОРТ 

Структура імпорту за типами продукту59 

 

Імпорт по продуктах з 2011 р. до 2015 р., 000 мт. 

                                                
59 http://comtrade.un.org/data  

Вид продукції 2011 2012 2013 2014 2015 
Макс. за 

рік 
 

CAGR 

Ковбаси та інші м'ясні 
вироби 

658 708 702 666 647 708 -0,3% 

Інші готові м'ясні вироби 612 656 654 620 605 656 -0,2% 

Ковбаси 46 51 48 46 42 51 -1,5% 

Курятина 472 425 414 475 529 529 2,3% 

Курятина - заморожена 472 425 414 475 529 529 2,3% 

Курятина - охолоджена 0,006 0,012 0,014 0,013 0,009 0 8,1% 

Свинина 793 779 738 829 791 829 -0,1% 

Свинина - заморожена 539 518 444 529 468 539 -2,8% 

Свинина - охолоджена 254 261 294 300 322 322 4,8% 

Субпродукти та жири 83 85 100 117 114 117 6,5% 

Жири 23 22 23 32 29 32 5,1% 

Субпродукти 60 63 77 85 85 85 7,0% 

Яловичина 517 514 534 519 494 534 -0,9% 

Яловичина - заморожена 304 302 322 299 289 322 -1,0% 

Яловичина - охолоджена 213 212 212 219 205 219 -0,8% 

Всього 2 523 2 511 2 489 2 606 2 575 2 606  

Ковбаси 
та інші 
м'ясні 

вироби
25%

Куря
тина
12%

Свинина
32%

Суб
продукти 
та жири

6%

Ялови
чина
25%

11.13
млрд. USD

(2015)

Куряти 
на

21%

Свинина
31%

Ковбаси 
та інші 
м'ясні 

вироби
25%

Ялови-
чина
19%

Субпро
дукти та 

жири
4%

2 575 050 
тонн

(2015)

http://comtrade.un.org/data
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Топ 10 імпортерів м`яса 000 USD60, 61 

  2013 2014 2015 

1 США 3 460 514 3 620 880 3 019 210 

2 Австралія 1 566 105 1 657 628 1 774 599 

3 Тайлайнд 1 213 795 1 229 971 1 495 463 

4 Бразилія 1 072 871 1 139 186 1 010 698 

5 КНР 1 296 340 1 224 632 975 941 

6 Канада 928 210 977 823 900 350 

7 Данія 635 366 699 357 500 945 

8 Мексика 447 715 440 043 410 661 

9 Іспанія 195 148 346 254 331 814 

10 Нова Зеландія 190 662 171 984 139 132 

 
                                                
60 http://comtrade.un.org/data  
61 http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Map.aspx?nvpm=1|392||||02|||2|1|1|1|2|1|2|1|1  

 
Імпорт, тис. $ 

2013 2014 2015 
2014 vs 

2013 
2015 vs 

2014 

% в 
загальному 

об’ємі 

Ковбаси та інші м'ясні 
вироби 

3 213 072   3 060 860   2 837 293   -5% -7% 26% 

Курятина 1 122 894   1 335 577   1 308 944   19% -2% 12% 

Свинина 3 995 829   4 314 612   3 512 808   8% -19% 32% 

Субпродукти та жири 619 397   708 429   682 900   14% -4% 6% 

Яловичина 2 729 088   2 892 218   2 784 029   6% -4% 25% 

Загалом 11 680 279   12 311 696   11 125 973   5% -10% 100% 

http://comtrade.un.org/data
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Map.aspx?nvpm=1|392||||02|||2|1|1|1|2|1|2|1|1
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Фактори зростання і тенденції 

Рівень споживання м'яса в Японії значно нижче, ніж в середньому по OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development), а також, в таких країнах Азії, як Китай і Корея. Середньорічне споживання 

м'яса на душу населення в Японії становить 35,03 кг, в той час як середній показник по ОЕСD порівняно 

становить 65.35 кг. Історичне коріння цього дефіциту простежується в кількості орної землі в Японії, що 

означало, що вирощування рослин дає більшу енергетичну цінність, ніж випас худоби на тій самій площі. 

Попри це, вплив міжнародної торгівлі різко змінив традиційну структуру споживання протягом останнього 

століття. 62 

Можна зв'язати збільшення доходів на душу населення з більш високим рівнем споживання м'яса і птиці, 

таким чином традиційна дієта, що заснована на зернових, трансформується в західну. Більше того, 

навіть коли споживання м'яса в таких регіонах, як Північна Америка знижується, попит в Японії, як 

очікується, зростатиме. 

Молоді споживачі, зокрема, сприймають м'ясо як головний продукт в денному раціоні, оскільки вони 

стають все більш сприйнятливі до іноземних кулінарних виробів і менш укорінені в традиційних стравах. 

У короткостроковій і середньостроковій перспективі, попит з боку молодих споживачів, як очікується, 

зможе компенсувати фактор старіння нації. 63 

Зміни в способі життя також збільшують попит на м'ясопродукти в Японії. Споживачі шукають більш 

зручні варіанти харчування і все більше і більше закуповують продукти переробки м'яса в якості 

альтернативи традиційним стравам, які вимагають багато часу на приготування. Однак, готові м'ясні 

продукти, як правило, коштують набагато дорожче, ніж сирі. Поточні обмеження на споживчі витрати на 

дорогі продукти харчування в Японії означають, що попит на продукти з переробленого м'яса, як 

очікується, залишиться незмінним в короткостроковому періоді. 64  Недостатня пропозиція вітчизняних 

продуктів і висока цінова конкурентоспроможність іноземних товарів забезпечують постійний великий 

ринок для імпортних м’ясних продуктів, коливання на якому залежать виключно від макроекономічних 

факторів, таких як три відсотки податку з продажів, міжнародного валютного курсу ієни і екзогенних 

потрясінь попиту або пропозиції, як недавній спалах коров'ячої губчастої енцефалопатії (BSE) і скандали 

з маркуванням.65  

Географія і основні ринки 

Найбільше зростання споживання м’яса відзначається в міських районах Японії, особливо там, де є 

великий сегмент молодих споживачів, які більшою мірою схильні до міжнародних кулінарних тенденцій. 

Географія японського споживання м'яса сильно сегментована по префектурі, як показано нижче у 

таблиці .  

Споживання свинини традиційно складає найбільшу питому вагу від японського споживання м'яса - 

найвищий рівень в північних і східних префектурах, де воно популярно, в складі традиційної страви 

нікудзяга "страва домашнього приготування - м'ясо та картопля." 66  Споживання свинини негативно 

корелює зі споживанням яловичини і є найвищим в префектурах, де дохід найнижчий. 

                                                
62 “How Japan went from being an almost entirely vegetarian country to a huge consumer of meat” 7 March 2016 available at: 
http://www.businessinsider.com/how-japan-became-hooked-on-meat-2016-3. 
63  Tastes of Europe Japan 
64 “Japan: Livestock and Products Annual 2015 Situation Update and 2016 Outlook” 31 August 2015 available at: 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Livestock%20and%20Products%20Annual_ Tokyo_Japan_8-31-2015.pdf. 
65 “Japan mis-labelling scandal spreads to luxury food” 6 November, 2013 available at: http://www.thenational.ae/world/east-asia/japan-mis-labelling-
scandal-spreads-to-luxury-food. 
66 Consumption of Pork” 27 January 2011 available at: http://stats-japan.com/t/kiji/13461. 

http://stats-japan.com/t/kiji/13461
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  Префектура 
Споживання кг на душу 

населення в рік 

Яловичина Нара 10,62 

  Кіото 10,42 

  Осака 10,38 

  Вакаяма 10,03 

  Хірошима 9,99 

Свинина Хокайдо 23,88 

  Ніігата 23,11 

  Аоморі 22,66 

  Акіта 21,2 

  Шизуока 21,72 

Курятина Фукуока 19,29 

  Міязакі 18,01 

  Кагошима 17,92 

  Кумамото 17,82 

  Оіта 17,7 

Морепродукти Аоморі 61,94 

  Акіта 54,72 

  Тотторі 54,29 

  Ніігата 49,33 

  Тояма 47,73 

 

Споживання яловичини вище в південних і західних префектурах Японії, хоча загальна сума споживання 

значно менше, ніж у свинини. У деяких випадках, наприклад, для Осака, ці вищі показники також 

корелюють з високою часткою іноземних резидентів. Префектури, в яких споживання м'яса є вищим, як 

правило, мають рівень доходів, які трохи вище середнього. 

Найвищій рівень споживання курятини в південних і більшості західних префектур Японії, за винятком 

Хоккайдо на півночі країни. Велика частка споживання припадає на готові продукти з курятини, зокрема,у 

фастфудах та ресторанах. 

                                                                                                                                                                                
 “Food and Beverage Market in Japan” available at: https://www.nzte.govt.nz/en/export/marketresearch/food-and-
beverage/food-and-beverage-market-in-japan/. 
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Дистрибуція 

Хоча більшість форм споживання м’яса не притаманна кулінарним звичкам японців, дистрибуція м’яса і 

м’ясних продуктів зосереджена в рітейлі та HORECA – 40% на кожен канал від загальних продажів в 

2014р. 

Заклади громадського харчування, зокрема швидкого, будуть як і раніше відігравати важливу роль в 

побудові розуміння попиту на м’ясні страви, особливо серед досить великого сегменту молоді, що прагне 

постійних інновацій. Цей канал збуту особливо важливий для ринків курятини і свинини, адже завдяки 

більш низьким цінам, в порівнянні з яловичиною, є можливість охопити більшу частину споживачів.  

Крім того, ресторани, фаст-фуд мережі і кафетерії грають ключову роль в диверсифікації споживання 

м'яса, адже всі мають свою специфіку та особливості використання різних видів м'яса або курки. 

Яловичина і баранина є важливою частиною популярного гарячого горщика, шашликів та інших видів 

національної кухні, які стають популярними серед широких верств населення. 

Оброблене м'ясо майже виключно поширюється через магазини роздрібної торгівлі. В 2015 році частка 

супермаркетів становила 60 відсотків, в той час, як частка незалежних, маленьких магазинів та 

бакалійних магазинів була 15%. В період з 2010 по 2015 роки частка реалізації обробленого м’яса через 

магазини біля дому зросла до 7% 

Продажі товарів поза магазинами мають нетипово велике і постійно зростаюче значення в Японії. В 

якійсь мірі це зумовлено популярністю таких точок продажів серед літніх громадян, особливо з 

обмеженою рухливістю. 67  

В Японії є сучасна інфраструктура та достатня кількість холодильних камер, що входять до складу 27 

портів затверджених для прийому м’яса. Все більше дистрибуція відходить від оптовиків в бік прямої 

торгівлі у рітейл та невеликих імпортерів. Така тенденція є позитивною для свіжого м’яса та готових 

продуктів.  

Споживчі профілі 

Споживачі середнього і старшого віку рідше приймають їжу поза домом і досить часто до сих пір 
вважають споживання м’яса розкішшю. Таким чином, люди старшого віку набагато рідше користуються 
послугами ресторанів і бістро, в той час, як молоде покоління, особливо ті хто мав можливість 
подорожувати закордон, залюбки харчуються поза домом. Такий розрив між поколіннями також впливає 
на споживання різних видів м’яса, адже споживачі старшого віку навряд чи будуть купляти яловичину, 
або баранину, якщо це не стосується дієтичних або культурних причин.   

Відношення споживачів до безпеки харчових продуктів. 

Незважаючи на зростаючий інтерес до переробленого м'яса, споживачі, як і раніше, сприймають такі 
продукти з обережністю. Рішення про придбання гуртуються, головним чином, на занепокоєності якістю. 
Тому репутація Торгової марки має стояти на високих показниках безпечності, а маркетинг має 
запевнити покупців в високих стандартах продукту, щоб розвіяти будь які сумніви і побудувати довіру до 
імпортного м’яса і м’ясних продуктів. 

Споживачі можуть бути впевнені в тому, що імпортне м'ясо не тільки відповідає високим європейським 
стандартам, але й піддається більш суворому контролю на якість, ніж прикордонні перевірки вітчизняних 
аналогів. 

ПРОДУКТИ 

                                                
67  “Food and Beverage Market in Japan” available at: https://www.nzte.govt.nz/en/export/marketresearch/food-and-
beverage/food-and-beverage-market-in-japan/. 
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Куряча грудка 
ТМ Сакура 
Вага 2,4кг 
17,18 Дол США (з ПДВ), (15,90 Дол США 
без ПДВ) 

Pork Butt (USA) 
Вакуумна упаковка,  
Вага 2кг +/-100г  
22,96 Дол США (з ПДВ), (21,26 Дол США 
без ПДВ) 

Свинна відбивна 

Вага 1200 +/-50г 

32,11 Дол США (з ПДВ), (29,73 Дол США 
без ПДВ) 

                               

Яловичина шийно лопаточна частина 
(США) 
Вага 1500г +/-200г 
42,25 Дол США (з ПДВ), (39,12 Дол США 
без ПДВ) 

Ковбаси із свинини зі спеціями 
заморожені 
 Вага 1200г +/- 100г 
22,66 Дол США (з ПДВ), (20,98 Дол США 
без ПДВ) 

Ковбаси із свинини без спецій 
Заморожені 
Вага 1020г +/-100г 
20,15 Дол США (з ПДВ), (19,23 Дол 
США без ПДВ) 

                

 

Стейк із свинини  
ТМ Costco Meats 
Вага 1800 +/-100г 
33,87 Дол США (з ПДВ), (31,36 Дол США 
без ПДВ 

Баранина  
ТМ Costco Meats 
Вага 1000 +/-100 
23,74 Дол США (з ПДВ), (21,97 Дол США 
без ПДВ 

 

Джерело: http://hilomarket.com , http://kurs.com.ua/konverter/jpy/usd/2016-10-10  

 

СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОГО РІТЕЙЛУ  

Розподіл і Логістика 

Логістичне планування для транспортування продукції в Японію є складним і вимагає безперервного 
розуміння ланцюжка поставок, уваги і вирішення труднощів, з якими доведеться зіткнутися. 

Транспортна інфраструктура 

Час і витрати на транспорт варіюються від виду транспорту та обраних вантажів, і може вимагати 
поєднання двох або більше транспортних засобів, щоб досягти певних ринків Японії. 

Перевезення вантажу: У зв’язку з острівним розташуванням Японії, судноплавство є найчастіше 
використовуваним видом транспорту. Японія в значній мірі залежить від морського транспорту для 
розподілу товарів своїм жителям: більшість всіх товарів, що беруть участь у зовнішній торгівлі, проходять 
через гавані і порти Японії, і більше однієї третини розподілу внутрішніх вантажів відбувається 
кораблями. Головними портами в'їзду в Японію є: Токіо, Нагоя, Осака і Йокогама. Інші великі порти - 
Акіта, Чіба, Фунагава, Хатінохе, Ібаракі, Кобе, Носірскій, Саката, Такамацу і Йокосука. У той час, як 

http://hilomarket.com/
http://kurs.com.ua/konverter/jpy/usd/2016-10-10
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витрати на перевезення вантажу є низькими, час для доставки продукції до Японії може становити 
близько 5-7 тижнів. Таким чином, така поставка підходить для продуктів з тривалим терміном придатності 
і зберігання. 

Повітряні перевезення: Головний аеропорт Японії - міжнародний аеропорт Наріта, недалеко від Токіо, 
обробляє 60 відсотків всіх міжнародних вантажів. Два інші аеропорти, які є важливими для міжнародних 
вантажних перевезень в Японії, є міжнародний аеропорт Кансай в Осака Bay і Міжнародний аеропорт 
Тюбу поблизу Нагоя. Повітряні перевезення, в основному, використовуються в інших азійських країнах. 
Вони займають близько одного тижня для перевезення вантажів  повітрям з Європи до Японії, що робить 
це підходящим для малого обсягу товарів з високою доданою вартістю і продуктів з коротким терміном 
придатності. 

Для подальшого транспортування товарів на ринки доступні залізничний та автомобільний види 
транспорту. Залізничний транспорт використовується відносно мало в Японії для транспортування 
вантажів. 

Канали Розподілу та Посередники 

Оптовики, торгові компанії (sogo shoshas), агенти і брокери і професійні постачальники логістичних 
послуг в Японії можуть допомогти в розробці правильної стратегії для ринку. При правильному підході 
агент, працюючий на комісію, або дистриб'ютор, який має прибуток від заключної продажної ціни, можуть 
допомогти знизити вхідні ринкові ціни і необхідний час. Ці потенційні вигоди, однак, повинні бути зважені 
з урахуванням можливих мінусів щодо додаткових витрат, меншого контролю над маркетингом і 
продажами, а також захисту прав інтелектуальної власності. 

При виборі посередника треба провести детальний аналіз і врахувати різноманітні фактори, оцінюючи 
відповідність будь-якого потенційного ділового партнера, в тому числі: 

 Розмір компанії і право власності; 

 Зворотній зв'язок з клієнтами і відгуки; 

 Професійна акредитація постачальника послуг; 

 Регіональне охоплення для розподілу; 

 Типи охоплених торгових точок і організацій; 

 Логістичний потенціал, такий як складування, транспортування і можливість зберігання з належним 
холодильним ланцюгом. 

Роздрібні Канали 

Імпортна продукція з ЄС може використовувати кілька різних роздрібних каналів, кожен зі своїми 
перевагами і недоліками. Розуміння потенціалу різних роздрібних каналів має важливе значення для 
розуміння ринку і відповідно формування стратегії виходу на нього. 

Японські продуктові роздрібні мережі зосереджені на тому, щоби зробити свої магазини 
легкодоступними, беручи до уваги споживчу демографію. Таким чином, промисловість роздрібних  
продаж в Японії в більшій мірі покладається на ‘omni-channel’. Роздрібні продажі ‘omni-channel’ - це 
поняття, яке відноситься до одночасного використання декількох каналів роздрібної торгівлі, наприклад, 
поєднання традиційної комерції з електронною. 

Проте, супермаркети і магазини залишаються найважливішими підприємствами роздрібної торгівлі: в 
2014 році, сучасні роздрібні торговці тримали 80 відсотків частки вартості з продажу продовольчих 
товарів, а це зріст на 11 відсотків у порівнянні з 2005 роком. З цього числа майже 60 відсотків 
продуктових продаж відбуваються через супермаркети і більш ніж 40 відсотків через магазини. Ці сучасні 
продуктові роздрібні мережі користуються популярністю із-за екстенсивних робочих годин, доступності і 
особливих знижок. Ці переваги не можуть бути надані традиційними продуктовими роздрібними 
торговцями. Що стосується традиційних продуктових рітейлерів, то найважливішими є фахівці з харчових 
продуктів та напоїв, але вони зазнали спаду на 4 проценти вартості в 2014 році. Традиційні продуктові 
роздрібні торговці є часто невеликими і незалежними. Вони залишаться популярними, якщо зможуть 
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продавати преміальні або унікальні продукти, але зараз втрачають позиції, оскільки ці продукти 
продаються все більше і більше в супермаркетах і магазинах. 

Супермаркети: Супермаркети є найбільшими постачальниками продуктів харчування в Японії. Проте, 
вони піддаються впливу старіючого населення, оскільки літні споживачі надають перевагу купівлі 
продуктів поряд з будинком, в міні-магазинах, а не подорожувати велику відстань до супермаркету. Вони 
відчувають конкуренцію з боку численних міні-магазинів, і в результаті відкривають невеликі магазини в 
міських центрах. П'ять найбільших мереж супермаркетів в Японії є: AEON, Іто Yokado, UNY, Daiei і Life 
Corp Speciality. Деякі мережі супермаркетів можуть бути особливо важливими для експортних продуктів, 
тому що вони пропонують продукцію з більш високим ціновим діапазоном: Kinokuniya, Meidi -ya, Seijo 
Ishii, Dean & DELUCA, Queens Isetan і Kaldi Coffee. 

Міні-маркети: міні-маркети є розповсюдженими на японському ринку, як в містах, так і в сільській 
місцевості. Вони стали дуже популярними у зв’язку із старінням населення і швидкого темпу життя 
японського споживача. Міні-магазини продають в основному оброблені харчові продукти, готові страви і 
преміальні економічні упаковані харчові продукти з етикетками. Велика конкуренція серед міні-магазинів 
стала причиною уваги до обслуговування клієнтів і розширення асортименту. Три основних міні-маркетів 
роздрібної торгівлі в Японії: 7 - Eleven Japan, Lawson і FamilyMart. 

Універмаги: Японські універмаги зіткнулися з конкуренцією з боку зростаючих супермаркетів, міні-
маркетів і торгових центрів. Ці універмаги пропонують безліч магазинів і послуг, з своєрідними лавками 
японських страв ‘depachika’ на цокольному поверсі зі свіжими продовольчими залами, продуктовими 
крамницями або крамницями-закусками. Традиційно ‘depachika’ були тихими місцями з роздрібною 
торгівлею і продуктами харчування, а тепер їх формат служить для залучення клієнтів. Універмаги часто 
продають імпортні марки продуктів, але, як правило, в невеликих кількостях. Багато продуктів є 
виносними у зв’язку з близьким розташуванням до залізничного вокзалу. 

Електронна Комерція: Онлайн - продаж продуктів харчування і напоїв стає все більш популярним в 
Японії. У 2013 році загальна вартість інтернет - продажів продуктів харчування і напоїв склала 4,8 млрд 
євро, збільшившись на 9,3 відсотків у порівнянні з 2009 роком.  Це є результатом надійних логістичних 
систем Японії, низького рівня інтернет - шахрайства і бажання зручності в зв'язку із швидкоплинністю  
способів життя. Існуючі продуктові роздрібні мережі все частіше користуються цією новою можливістю, в 
результаті чого маємо «Net Supers». Ці Net Supers застосовують різні стратегії для своєї операційної 
системи і доставки. Крім того, японський споживач покладається на рітейлерів, таких як Rakuten і Amazon 
для продуктів з тривалим терміном зберігання. 

Тенденції  

Існує низка тенденцій і проблем, які можуть бути визначені для підприємств роздрібної торгівлі на 
японському ринку продуктів харчування. 

В першу чергу, японський споживач перейшов на купівлю меншої кількості відразу і скуповування ближче 
до дому. Для того, щоб задовольнити потреби японського споживача, продуктові роздрібні торговці 
зосередилися на відкритті більшої кількості невеликих супермаркетів і магазинів. 

Це призвело до обмеженої кількості доступного місця на полицях, що особливо актуально для 
преміальних супермаркетів. Як результат, оптовикам доводиться робити часті невеликі поставки. 

По-друге, супермаркети почали надавати місця в магазині, де можна перекусити, в спробі збільшити 
загальну суму товару для кожного клієнта і бути в змозі конкурувати з міні-магазинами і мережами 
підприємств громадського харчування. Супермаркети в даний час заохочують клієнтів поїсти готові 
страви, хлібні вироби і закуски, які були куплені всередині. 
По-третє, онлайн - продажі продуктів харчування і напоїв стали дуже популярними в Японії, особливо 
серед молодого покоління. Це призвело до збільшення роздрібної торгівлі omni-channel та Net Supers. 
Очікується збільшення кількості інтернет- магазинів і Net Supers протягом наступного року: онлайн-
продаж продуктів харчування і напоїв збільшиться, як очікується, на 8,7 відсотків протягом 2014-2018 рр. 
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У результаті такого збільшення онлайн - продажів,  традиційні продуктові рітейлери будуть мати важкий 
час, намагаючись зберегти своїх клієнтів і змушені будуть надавати додаткові послуги, щоб задовольнити 
їхні потреби. 

Споживчі профілі 

Японські споживчі витрати сильно знизилися в останні роки. Тим не менш, це не підриває потенціал для 
компаній ЄС на японському ринку. Японія в значній мірі залежить від імпорту продуктів харчування і різні 
фактори, які впливають на продукти харчування і напої на ринку, а саме більш прозахідне харчування, 
підвищення популярності здорових продуктів і зростання доходів - можуть надавати можливості для 
компаній ЄС. 

Хоча споживчі тенденції можуть варіюватися регіонально або в межах різних міст, все ж узагальнений 
профіль японського споживача може бути створений. В цілому, японська база споживачів є 
високоосвіченою зі значним рівнем доходу. Основні елементи споживчого мислення в Японії є: прагнення 
до новизни, очікування високої якості, відносна цінова чутливість і інтерес до іноземних товарів. 

По-перше, японські споживачі шукають новизни і високо цінують новий досвід і продукти. Це вірно не 
тільки для молодого покоління, а й для японських споживачів старших 50 років. Японці віддають перевагу 
оригінальності, новим продуктам, новій функціональності і великій різноманітності асортименту та 
продуктів харчування. Виробники продуктів харчування відреагували на цю перевагу, запропонувавши 
нові, спеціальні аромати. 

По-друге, японські споживачі, як правило, мають дуже високі очікування якості. Японці віддають перевагу 
високоякісним харчовим продуктам і готові платити високу ціну за це, при умові, що продукти 
перевищують їхні очікування. Свіжість продукту і його походження є дуже важливим питанням для них. 
Іншим важливим елементом для них є упаковка. Японські споживачі пов'язують високоякісні продукти з 
престижними брендами, і тому є прихильниками престижних і відносно дорогих брендів. 

По-третє, японські споживачі свідомі щодо ціни. Ця верства стала особливо помітною протягом останніх 
десятиліть в результаті економічного спаду і недавньої економічної рецесії. Там, де японські споживачі 
раніше не були зацікавлені в більш дешевих продуктах і були готові платити за якість і зручність, тепер 
вони стали більш свідомими щодо вартості і більш винахідливими. Японці скорочують свої витрати і в 
більшій мірі готові подорожувати далі в пошуках кращої ціни. На ринку харчових продуктів та напоїв ця 
тенденція представляє себе через більший попит на готові страви, оброблені і заморожені продукти і 
продукти за розумними цінами під власною торговою маркою. 

І, нарешті, японці, під впливом глобальної культури і засобів масової інформації, зацікавлені в іноземних 
товарах. Імпортні бренди із Заходу, як правило, продаються за вищою ціною і служать для споживача 
способом, яким можна показати свій соціальний статус. Японські споживачі також бажають зарубіжні 
продукти, оскільки це дозволяє їм насолодитися іноземним стилем життя і велику роль тут грає репутація 
деяких з цих продуктів, наприклад бельгійського пива і шоколаду і французького вина. 

Серед старших і багатших поколінь, споживчі витрати на якісні і розкішні продукти, як і раніше, є 
високими. Це покоління готове платити вищу ціну за якість і зручність. Вони виросли з масовим ринком 
розкоші, де мати дорогі і ексклюзивні продукти є необхідним і у них є гроші, щоб витрачати. Молоде 
покоління має зовсім інше ставлення, і часто згадується як hodo-hodo zoku, тобто «так собі люди». Це 
покоління виросло під час складного економічного клімату в Японії, і, як правило, намагається відійти від 
матеріального майна. Цифрова революція, з якої це покоління виросло, створила це нове ставлення, 
дозволяючи їм порівнювати ціни і здійснювати покупки відносно анонімно. 

Чуттєвість Культури 

Культурні почуття можуть грати таку ж важливу роль, як і інші міркування, коли йдеться про тенденції 
покупок в Японії. Розуміння комплексу соціальних факторів в межах Японії, які формують поведінку і 
тенденції споживачів, може бути ключем до успішної реалізації продукції. 
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Регіональні переваги 

Регіональні відмінності в Японії призвели до відмінностей в споживчих перевагах. Смакові переваги 
споживачів можливо проілюструвати на порівнянні двох з трьох основних історичних регіонів Японії: 
Канто і області Кансай або Кінкі. 

Канто знаходиться на сході Японії і включає в себе два великих міста -Токіо та Иокогама. У цьому регіоні 
споживачі менше стурбовані витратами на харчування і більше зацікавлені у відкриванні нових продуктів 
харчування. Крім того, вони віддають перевагу солонішій і гострій їжі, західним харчовим продуктам і 
великій різноманітності. 

Регіон Кансай або Кінкі знаходиться на південному заході від реіону Канто і включає в себе великі міста 
Осака, Кобе та Кіото. Споживачі в цьому регіоні свідомо підходять до цін, коли справа доходить до 
витрат на продукти харчування. Вони віддають перевагу менш солоній і гострій їжі, і, як правило, більш 
традиційній японській кухні. 

В цілому японський ринок досить однорідний: 98,5 відсотків населення складають японці, 0,5 відсотка 
корейці, 0,4 відсотка китайці, а решта 0,6 відсотка має інше походження. 

Кольорові асоціації та упаковки 

В Японії кольори часто використовуються із емоційним і символічним значенням. Є два підходи стосовно 
кольору: «сібуй», що дозволяє уникнути контрастних кольорів за рахунок використання м'яких кольорів;  і 
«кабукі», який використовує контрастні і яскраві кольори. 

Найбільш значимий колір в Японії  - червоний, який є щасливим й символізує життя і життєву силу. 
Червоний колір використовується в особливих випадках, таких як народження і весілля. Інший 
сприятливий колір, який використовується на весіллях - білий, колір богів, чистоти і відродження. Проте, 
білий також асоціюється зі смертю і похоронами. Рожевий, помаранчевий і зелений кольори всі 
позитивні. Чорний і синій іноді можуть бути нещасливими кольорами і асоціюються з надприродними 
істотами, злодіями і невідомим. 

Харчування вдома і поза домом 

У 2012 році промисловість громадського харчування Японії була оцінена в 234,60 млрд. євро. 
Найбільший сектор у промисловості є ресторанний (42,7 ринкової частки), слідом йдуть заклади готових 
страв (20,4 відсотків), питні заклади (15,9 відсотків), громадське харчування в установах (11,5 відсотків), 
готелі (8,6 відсотків) і громадське харчування, пов'язане з транспортом (0,8 відсотка). 

В останнє десятиліття промисловість громадського харчування в Японії була відносно інертною, 
зростаючи в середньому на 1,2% в рік. Проте, ринкова частка ресторанів збільшилася на 1,9 відсотків в 
період між 2012 і 2013 роками і витрати на душу населення на харчування поза межами дому виросли на 
2,5 відсотків. Найвищі витрати на таке харчування на душу населення є в регіоні Канто, який також має 
найбільшу частку підприємств громадського харчування. Області Kansai і Тюбу йдуть на другому і 
третьому місцях, що відповідає обговорюваним вище перевагам і типу населення в цих регіонах. 

Харчування за межами дому є важливою частиною японської культури, оскільки являється світським 
заходом. Японці вимагають високої якості продуктів харчування і послуг коли їдять за межами дому. 
Особливо за останні роки стало популярнішим виходити на вечерю. Крім того, купівля готових страв у 
магазинах стала тенденцією в результаті зайнятого і швидкоплинного темпу життя. У 2014 році 
домогосподарства з двома і більше людьми  в середньому витрачали 715 євро в рік на харчування поза 
домом. Це є збільшенням на 5,2 відсотків з 2009 року. У 2014 році 25,9% від загального обсягу витрат на 
харчування поза домом були спрямовані на японські страви, 21,5 відсотків на західні страви і 15,7 
відсотків на суші (громадське харчування). Це демонструє невелике збільшення на 1,8 відсотка у 
витратах на західну кухню з 2009 року і невелике зниження на 1 відсоток в сумі, витраченої на японські 
страви. 
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Дослідження 2014 року показало, що міні-маркети є найпопулярнішим типом ресторанів для вечері (6,2 
рази в місяць), слідом йде фаст - фуд (2,7 рази в місяць), нерегулярні їдальні (2 рази на місяць) і 
ресторани вишуканої кухні (0,7 раза в місяць). Споживачі з більш високими доходами, імовірніше 
відвідують різні типи ресторанів, ніж споживачі з нижчими доходами. У середньому 42 відсотки 
респондентів обідали один раз або більше в тиждень. Харчування поза домом є найпопулярнішим серед 
молодих людей у віці від 18 до 24 років, з яких 55 відсотків обідали один раз або більше в тиждень. З 
людей у віці від 55 років і старше тільки 35 відсотків обідали один раз або більше в тиждень; вони 
вважають, що краще купувати готову їжу в магазині. 

ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ НА РИНОК Японії 

М'ясні продукти підлягають суворим обмеженням, щодо доступу на ринок і вимагають особливої уваги, 
щоб перевірити не тільки право на імпорт, а й можливість повного дотримання суворих звичаїв і 
стандартів SPS на місці. 

Перший крок до експорту м'ясних продуктів до Японії, це визначити, чи є певний вид продукту і країна 
походження товару під забороною імпорту, як це визначено Міністерством сільського, лісного й водного 
господарств Японії (MAFF) та Службою карантину тварин (Animal Quarantine Service - AQS). AQS 
підтримує графіки імпортних заборон на англійській мові для уражених категорій товарів в Інтернеті на 
наступних сайтах: 

 Тимчасова заборона на ввезення ВРХ, овець, кіз, м’яса, нутрощів і продуктів їх переробки через BSE 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/ne 

 Заборона на імпорт парнокопитних тварин їх м’яса та продуктів переробки 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html 

 Тимчасова заборона на ввезення м’яса птахів включаючи курей, качок, гусей, перепелів, індички, 
фазани, страусів, цесарок, м'яса, нутрощів, яєць і продуктів їх переробки 
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html 

Необхідно ретельно перевірити ці графіки і списки на обмеження з допомогою консультанта по 
карантинній станції MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare) і місцевих торгових партнерів, адже 
опубліковані на сайтах матеріали можуть не відповідати ситуації на сьогоднішній день. 

Так, наприклад, бичачі і баранячі продукти, що вироблялись ЄС мали давню заборону через побоювання 
з приводу трансмісивної губчастої енцефалопатії (TSE). Ці обмеження поступово скасовані, проте кілька 
типів бар'єрів для експорту м'яса в Японію і суворі вимоги до документації все ще застосовуються. 

ЛОГІСТИКА ТА ПРАВИЛА ВВОЗУ 

Митні процедури 

Після того, як ваш продукт піддався карантину і був визнаний прийнятним відповідно до стандартів SPS 
(Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement)), для митного очищення необхідні такі документи: 

 Вимоги до звітності про вантаж (наприклад попередня інформація про морські контейнерні вантажі, 
внутрішня декларація для повітряних суден, внутрішня декларація для судів, маніфест для повітряних 
суден, маніфест для суден) 

 Митна декларація на імпорт; 

 Комерційний Інвойс; 

 Коносамент або авіа накладна; 

 Пакувальний лист (якщо це буде визнано за необхідне); 

 Вантажні рахунку (якщо це буде визнано за необхідне); 

 Страховий сертифікат (якщо це буде визнано за необхідне); 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/ne
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html
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 Детальна заява про скорочення або звільнення від сплати мита і акцизу (якщо такі є); 

 Підтвердження сплати митних зборів (у разі оподатковуваних товарів); 

 Не преференційний доказ походження. 

Залежно від категорії продукту, митні агенти можуть також вимагати документи, представлені на стадії 
карантину в тому числі: 

 Дозвіл іноземних виробників харчових продуктів; 

 Імпорт карантинного сертифіката для м'яса і м'ясних продуктів;  

 Дозвіл на імпорт продукції категорії СІТЕС68; 

 Повідомлень для виробництва продуктів харчування і продукції; 

 Сертифікат аналізу; 

 Ветеринарний сертифікат на здоров'я продуктів тваринного походження;  

 BSE сертифікат;  

 Сертифікат вмісту діоксину. 

Відповідно до зобов'язань в рамках СІТЕС, деякі м'ясні продукти з зникаючих видів тварин підлягають 
додатковим вимогам щодо імпорту. На такі продукти (м'ясо дикого бика, дикого кабана, диких свиней) і 
певні інші продукти тваринного походження з категорії HS 0208, буде потрібно мати дозвіл на імпорт 
продукції тваринного походження зникаючих видів і виробів з них. Такий дозвіл може бути отримано 
через Міністерство економіки, торгівлі і промисловості (METI). Крім того, від експортера ще вимагається 
дозвіл на вивезення з країни походження. 69 

Маркування 

 Всі етикетки для м’ясних молочних продуктів повинні містити наступну інформацію японською мовою: 

 Назва продукту; 

 Назви інгредієнтів (родові назви в порядку убування за вагою) і їх походження; 

 Країна походження; 

 Вага нетто (суха вага і загальна кількість, якщо це може бути застосовано); 

 Термін придатності або використовування по даті; 

 Інструкції по зберіганню. 

Вимоги можуть варіюватися в залежності від пункту входу, і національні стандарти можуть змінюватися; 
експортери повинні працювати в тісній співпраці з імпортерами, що володіють відповідними знаннями до 
прийняття поставок, щоб гарантувати, що найостанніші стандарти дотримуються. 

ТОРГОВІ ВИСТАВКИ 

SMTS (Super Market Trade Show) 
Дати: 15-17 Лютого 2017  
Місце: Chiba/Tokyo, Japan 
http://www.smts.jp/en/index.html 

Foodex Japan (Int'l Food & Beverage Exhibition) 
Дата: 07-10 Березень 2017  
Place: Chiba/Tokyo, Japan 
http://www.jma.or.jp/foodex/en/ 
 

                                                
68 The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora , CITES, українське 
скорочення СІТЕС) — міжнародний міжурядовий договір, підписаний в результаті резолюції Міжнародного союзу 
охорони природи (IUCN), схваленої на зборах організації в 1963 році. 
69 1807 Outline of import restrictions in accordance with CITES” available at: http://www.customs.go.jp/english/c-
answer_e/imtsukan/1807_e.htm. 

http://www.tofairs.com/expo.php?fair=112593
http://www.smts.jp/en/index.html
http://www.jma.or.jp/foodex/en/
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КОНТАКТИ  

Посольство України в Японії 

Адреса: 3-5-31 Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-

0031, Japan  

Телефон: загальний: +81 (3) 5474 9770 

Ел. пошта: emb_jp@mfa.gov.ua 

 

ICC Japan 

Адреса: 4th Floor, Marunouchi 2-chrome bldg., 

Marunouchi 2-5-1, Chiyoda-ku Tokyo 100 0005 

Japan 

Телефон:  +81 3 3213 8585/6 

Ел. пошта:  icc@iccjapan.org 

 

Japan Meat Grading Association 

Адреса: KDX Kanda Awaji-Cho Bldg. 2F,  2-1-2 

Kanda Awaji-Cho Chiyoda-ku, Tokyo, 101-

0063, Japan 

Телефон: +81-3-3257-0220 

 

Japan Food Services Distribution Association 

Адреса: Dai 5 Ujiie Bldg.,  2-16-8 Uchi-

kanda Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047, Japan 

Телефон: +81-3-5296-7723 

 

Japan Supermarkets Association 

Адреса: Nihonbashi Dori 2-Chome Bldg. 10F,  2-2-6 

Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo, 103-0027, Japan 

Телефон: +81-3-5203-1770 

 

JAPAN RETAILERS ASSOCIATION 

Адреса: Tosho Bldg. 3F,  3-2-2 

Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan 

Телефон:  +81-3-3283-7920 

 

Japan Association of Meat Processing 

Адреса:Ham and Sausage Kaikan,  Ebisu 1-5-

6 Shibuya-ku, Tokyo, 150-0013, Japan 

Телефон:+81-3-3444-1772 

 

Japan Livestock By-product Association 

Адреса:Kamiya-Cho square Bldg. 4F,  1-7-3 Azabu-

dai Minato-ku, Tokyo, 106-0041, Japan 

Телефон:+81-3-3505-8668 

 

Marubeni 

Адреса: 01601, Украина, г. Киев, ул. Шелковичная 

42/44, 

"Horizon Office Tower", этаж 5 

Телефон: +38-044-490-5685/88 

Голова представництва в Україні Т. Акияма 

 

The international portal for the worldwide Meat 
Industry 
http://www.meat1.com/ 
 
Meat contacts 2016 
http://www.meatcontacts.com/ 
 

 

 

mailto:emb_jp@mfa.gov.ua
mailto:icc@iccjapan.org
http://www.meat1.com/
http://www.meatcontacts.com/
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Ринок Азійського регіону є надзвичайно важливою ланкою в глобальній системі харчового ланцюга, яка 
становить 19% від загального обсягу світового експорту сільськогосподарської продукції та продуктів її 
переробки і 31% від загального світового імпорту цих товарів70. 

Велике та зростаюче населення Азії, в поєднанні зі збільшенням доходів на душу населення і 
зростаючим середнім класом, буде продовжувати стимулювати попит на продукти харчування, 
сільськогосподарські товари і ресурси. 

З іншого боку, країни Азії не можуть самозабезпечити своїх споживачів. Обмеженість орних земель, 
недостатнє водопостачання, недосконале управління ресурсами, низька врожайність 
сільськогосподарських культур, погіршення стану навколишнього природного середовища і, в першу 
чергу, ґрунту та басейнів прісної води та неадекватність інфраструктури наявним ресурсам та 
виробничим потужностям обмежують власне виробництво продуктів харчування та 
сільськогосподарської продукції. Отже, потреба в імпорті та іноземних інвестиціях в країнах Азії і, 
особливо, Китаї, ймовірно, збільшиться. 

Агропромислові компанії та підприємства з переробки сільськогосподарської продукції та виробництва 
продуктів харчування в країнах Азії, ймовірно, збільшуватимуться в розмірах і масштабах, щоб 
задовольнити зростаючий попит населення та адекватно відповідати вимогам національної політики. 
Слід очікувати підвищення організаційного потенціалу таких підприємств, інтеграції і консолідації їх 
зусиль і структур по всьому ланцюжку вартості і поставок. 

Останніми роками ринок продовольства азійських країн висуває досить жорстокі, за формою 
справедливі, проте, іноді з певним політичним контекстом, вимоги до якості та безпеки продуктів 
харчування тваринного походження. Певні країни регіону вимагають проведення сертифікації 
підприємств – експортерів, що виробляють харчову продукцію тваринного походження. 

У споживачів все більшої популярності набувають фасовані продукти широкого асортименту за своєю 
смаковою палітрою - від солодкого до горюче перченого присмаку, різноманітними природними 
добавками - травами, грибами, кашами і т.ін, іноді зовсім неочікуваними інгредієнтами, як на українського 
споживача, що не потребують багато часу для приготування страв. При цьому, споживача не бентежить 
факт глибокого замороження такого продукту. Упаковки таких напівготових страв невеликі за розміром та 
вагою й передбачають споживання її змісту однією чи двома особами за один раз, в день придбання, без 
зберігання продукту в холодильнику. Існує значна кількість споживачів, що купує продукти харчування чи 
не кожний день на шляху з роботи додому. 

Пропозиції: 

В Україні стає нагальною потребою створення асоціації експортерів м’ясних продуктів, яка б поруч з 
питаннями законодавчої ініціативи та підготовки законодавчих актів, спрямованих на підтримку нашого 
українського виробника та переробника, займалася б просуванням української продукції за кордон, 
вирішуючи питання експорту на державному рівні. 

За короткий проміжок часу Міністерство аграрної політики та продовольства України зробило багато для 
українських експортерів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Вважалося б за 
доцільне ретельніше вивчити та перейняти досвід американських колег з USDA щодо інформаційного 
забезпечення своїх експортерів, структури та побудови Інтернет платформи частини сайту, де 
розміщується відповідна інформація, змісту цієї інформації та регулярності її надходження. Ціль: 
консолідація інформації по профільних ринках, моніторинг законодавчого та інформаційного полів, 
надання повноцінної інформаційної підтримки експортно-орієнтованим компаніям.  

                                                
70 Доповідь - Asia-Pacific: agricultural perspectives Economic Report February 18, 2016, Rabobank 
 https://economics.rabobank.com/publications/2016/february/asia-pacific-agricultural-perspectives/ 



Оцінка м'ясного ринку країн Азії  
 

Жовтень 2016 Сторінка 87 із 90 Конфіденційно 

 

Українським профільним асоціаціям надати свої консолідовані пропозиції щодо свого бачення структури, 
повноважень та обсягу діяльності органу, який би практично сприяв українським експортерам при 
дипломатичних установах України закордоном. 

Роль координаційного центру з організації торговельних місій українських експортерів до різних регіонів, 
їх країн та участі в міжнародних торгових форумах та виставках, наразі чітко нерозподілена. У нас є 
кілька рад експортерів, торгово-промислових палат й торгових домів. Рада з питань експорту 
продовольства (Ukrainian Food Export Board – UFEB) могла б цілком та більш рішуче і повно взяти на 
себе цю функцію, за наявністю розуміння необхідності в цьому та доброї волі з боку самих виробників та 
профільних організацій. Варіант «я приїхав на виставку, заплатив гроші, сиджу тут, давайте мені 
покупців» – не пройде. Ми самі маємо створювати систему!!! В Україні для цього має бути рух знизу, 
зверху нам нічого не побудують. 

Зробити повний аудит громадських організацій та асоціацій, що мають відношення до розвитку зв’язків з 
азійським регіоном з огляду на залучення їх до роботи з виходу на ринки Азії. 

Необхідно спланувати низку торгових місій до країн регіону, на зразок таких, які практично здійснила 
UFEB. По одинці системно пробитися на ринок майже неможливо, про це свідчить досвід наших 
конкурентів. 

Необхідно за участю та підтримки Мін АПК та ТПП України організувати візити потенційних імпортерів до 
України. Тобто слід продовжувати ті діалоги, котрі ми розпочали в цьому році під час наших торгових 
місій за кордон. Витрати на такій захід будуть менше, а користь може бути значною. Ціль: демонстрація 
виробничих потужностей наших переробних підприємств та фермерських господарств. 

Комерційні пропозиції та презентаційні матеріали рекомендовано робити (при наявності хоч якої 
можливості) двомовними: англійською та національною мовами. Зрозуміло, в азійських країнах це 
складніше, ніж навіть в ССА. Проте ефект від такої підготовки досить міцний – це демонструє серйозність 
Ваших намірів, як експортера та повагу до свого потенційного партнера.  

На основі наведеної інформації та з урахуванням чинників макросередовища регіону Південно-Східної 
Азії в цілому та мікросередовища кожної із деталізованих у цьому звіті країн зокрема, ми вважаємо за 
доцільне визначити два ключові напрямки для початку роботи в ринку:  
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При виборі товарів ми рекомендуємо враховувати такі ключові критерії: 

1. Зберігання продукту: товар повинен мати великий термін придатності (від 12 місяців) для В2С та 
зберігатися без холодильного обладнання. 

2. Для В2В продуктів – це переважно заморожені продукти.  Проте важливо враховувати той факт, що 
після попадання на реалізацію в ринки рідко коли витримується температурні режими. Продукти, як 
правило вивозять на ринок і продають під прямим сонцем. 

3. Низькі ціни (на жаль, навіть за умови погіршення якості). При виборі товару більшість покупців 
орієнтується виключно на ціну і низький ціновий сегмент, відповідно.  

4. Для В2С продуктів важливим є наслідування місцевих сподобань. При цьому для кожного конкретного 
ринку із вказаних, ці продукти будуть відрізнятися за вмістом м'яса і субпродуктів, додаванням солі, 
спецій, тощо. Орієнтуйтеся на аналогічні продукти на ринку.  Важливою і оптимальною інвестицією 
стане вкладення коштів в розробку нових продуктів і робота ваших технологів «в ринку». 

5. При продажах B2B продуктів важливо розуміти, що основні конкуренти – це США та Бразилія. Проте 
потенціал ринку надзвичайно високий і при грамотному плануванні та пошуків оптимальних 
партнерів, місяця на ринку вистачить усім.  

 

 

В2С продукти

(сосиски, ковбаси та продукти м'ясної переробки, 
яка надзвичайно слабко розвинена в регіоні.  
Фасування від 500 г до 5 кг)

В2В продукти 

(заморожена яловичина та свинина в розподілі на 
частини).
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ТОП 5 ОСНОВНИХ КОНКУРЕНТІВ НА РИНКУ М’ЯСА ТА МЯСНИХ ВИРОБІВ У АЗІЇ71 

Свинина       Яловичина 

 Країна-експортер 
Вага нетто 

(мт) 
  

Країна-експортер 
Вага нетто 

(мт) 

1 США 431 325,18  1 Австралія 526 962,41 

2 Канада 233 211,78  2 США 385 956,39 

3 Іспанія 157 155,78  3 Індія 185 488,09 

4 Германія 140 298,12  4 Бразилія 170 935,62 

5 Данія 131 943,18  5 Нова Зеландія 58 090,92 

    

Курятина       Ковбаси та інші м'ясні вироби 

 Країна-експортер 
Вага нетто 

(мт) 
  

Країна-експортер 
Вага нетто 

(мт) 

1 Бразилія 850 998,75  1 Китай 325 544,88 

2 США 394 474,99  2 Таїланд 291 937,39 

3 Китай 145 164,14  3 США 177 726,46 

4 Таїланд 113 324,45  4 Нідерланди 40 222,44 

5 Нідерланди 41 472,52  5 Польща 26 621,94 

 

Субпродукти та жири 

 Країна-експортер 
Вага нетто 

(мт) 

1 США 210 551,43 

2 Бразилія 186 686,68 

3 Германія 122 028,44 

4 Австралія 110 752,61 

5 Нідерланди 79 320,24 

 

 

 

 

                                                
71 http://comtrade.un.org/data  

http://comtrade.un.org/data
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

 

1. Дані по продажам в країнах світу Організації Об’єднаних Націй http://comtrade.un.org/data 

2. Статистичні дані щодо населення, урбанізації і т.д. https://esa.un.org/unpd/wpp/  

3. Central Intelligence Agency – географічні та економічні дані,  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2147.html  

4. Світовий банк - економічні показники http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD  

5. Атлас – економічні та торгові показники країн світу http://atlas.media.mit.edu/en/  

6. World Economic Forum http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/  

7. Статистика Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), www.fao.org  

8. Міністерство сільського господарства США (USDA), www.usda.gov  

9. ЄС. Департамент сільського господарства і розвитку сільських районів, www.ec.europa.eu  

10. FocusEconomics, www.focus-economics.com  

11. Bloomberg, http://www.bloomberg.com/markets  

12. Nielsen, http://www.nielsen.com/za/en.html  

13. Euromonitor http://www.euromonitor.com/  

14. RaboResearch https://economics.rabobank.com/  

15. Міжнародне бюро митних тарифів http://www.bitd.org/Download.aspx?ID=603  

16. Інші посилання можна знайти безпосередньо в розділах кожної країни, що описується детально у 

цьому звіті.  

 

ВИСТАВКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ: 

Всі виставки вказані в розділах кожної країни, що описується детально в цьому звіті.   
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