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Субсахарська Африка. Загальний огляд  
 Сьогодні Африка більше не є чорним континентом, далеким від прогресу у будь-якій сфері. За 

даними ООН протягом останнього десятиліття економічне зростання в Африці в середньому 

сягало мінімум 5% на рік, і цей динамічний розвиток активно продовжується і в 2010-х роках. За 

деякими прогнозами та оцінками міжнародних експертів, ВНП в Африці подвоїться в період із 

2010 по 2030 роки та виросте у сім разів у 2050 році. Також у 2050 році ООН очікує, що 

населення світу зросте ще на 2 млрд., з яких один проживатиме в Африці. Окрім цього, 

континент також має наймолодше населення в світі: близько 500 млн. чоловік у віці від 15 до 44 

років – живуть в Африці, і ця цифра, як очікується, подвоїться вже у 2045. Ці процеси, в поєднанні 

з позитивним зростанням економіки, стимулюватимуть попит на продукти харчування, у тому 

числі м'ясо і м'ясні продукти. Тут слід зазначити, що 50% світових потенційно орних земель 

знаходяться в Африці, а це, приблизно, 450 млн. га. Зрозуміло, що даний потенціал може бути 

задіяний виключно в тому випадку, якщо континент зможе залучити необхідні інвестиції в 

технології та ноу-хау, а не покладатися тільки на вдосконалення схем надання допомоги. 

Субсахарська Африка потенційний лідер глобального економічного зростання 

 

Джерело: EIU 

 За останні 10 років ВВП в країнах на південь від Сахари виріс на 60 відсотків, а середній клас цих 

держав збільшився на 90 відсотків. Це найшвидший ріст будь-якого регіону в  світі. Економічне 

зростання регіону створює високий попит на сільськогосподарські товари. 
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 За останні два десятиліття, імпорт сільськогосподарської продукції країн Субсахарської Африки 

швидко зростав – в середньому щорічно більш, ніж на 13%. За деякими оцінками, у 2014 році 

загальний обсяг імпорту досяг $48,5 млрд. Для порівняння, Індія імпортувала тільки $17,6 млрд. 

сільськогосподарських товарів, при цьому маючи населення на 300 млн. осіб більше, ніж в 

Субсахарській Африці. З цього обсягу імпорту, $11,7 млрд. приходиться на країни регіону, а $36,8 

млрд. – на решту країн світу. Проте протягом останніх п'яти років визначилася тенденція до 

зростання саме внутрішньо регіональної торгівлі у порівняні із зростанням імпорту з інших країн 

світу: 100% проти 60%. Більшість аналітиків вважають, що майбутнє для експорту 

сільськогосподарської продукції в країни Субсахарської Африки залишається багатообіцяючим. 

Найчастіше аргумент, який вони приводять – це зростання прошарку середнього класу в регіоні 

(на 90% до 2024 року). Це, як вважають експерти, у свою чергу, викличе 60% збільшення продаж 

продуктів харчування. 

 Метою даної доповіді є оцінка та аналіз розвитку ринку м’яса та м'ясних продуктів країн 

Субсахарської Африки на сьогодні та визначення перспектив на майбутнє.  

М'ясний ринок регіону  
Сьогодні в Африці найменш розвинений ринок м'ясних продуктів у світі. Проте ринок ПАР слід 

розглядати окремо в цьому контексті. Увага світових експортерів м’ясної продукції вже давно була 

прикута до цієї країни. Так, ще на початку 10-х років німецька делегація експортерів відвідала ПАР, 

детальніше про цей візит тут: http://suedafrika.ahk.de/news/news-archive/news-archive-

detail/artikel/business-delegation-in-the-meat-sector-to-angola-and-the-

drc/?cHash=3f11da9a419651f111a5a7a92d42cb3a  

М’ясна галузь в Африці за останні 10-15 років досягла значного прогресу. Проте бідність населення, 

відсутність необхідної інфраструктури і кліматичні особливості регіону створюють досить жорсткі умови 

для її подальшого розвитку. 

Споживання м'ясних продуктів, а саме яловичини на душу населення в Африці за період 1990 – 2010 рр. 

зросло мінімально, збільшившись з 6, 5 кг до 6, 7 кг., у порівнянні з щорічним 0, 5 кг ростом споживання 

птиці (в основному куриця) в період 2000 – 2012 рр. Згідно з дослідженням ФАО ООН «Світове 

тваринництво 2011» до 2050 року споживання м'яса, за прогнозами, збільшиться майже на 73%, а 

споживання молочних продуктів, за прогнозами, виросте на 58%. Відповідно, частка Африки в світі у 

споживанні м'яса буде рости. 

http://suedafrika.ahk.de/news/news-archive/news-archive-detail/artikel/business-delegation-in-the-meat-sector-to-angola-and-the-drc/?cHash=3f11da9a419651f111a5a7a92d42cb3a
http://suedafrika.ahk.de/news/news-archive/news-archive-detail/artikel/business-delegation-in-the-meat-sector-to-angola-and-the-drc/?cHash=3f11da9a419651f111a5a7a92d42cb3a
http://suedafrika.ahk.de/news/news-archive/news-archive-detail/artikel/business-delegation-in-the-meat-sector-to-angola-and-the-drc/?cHash=3f11da9a419651f111a5a7a92d42cb3a
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Споживання тваринного білку в Африці різко зросло протягом останніх 10 років. Ще в 2004 р. воно 

складало приблизно 15 млн. т., тоді як в 2015 даний показник становить 23, 589 млн. т. 

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, при цьому в деяких країнах вже зайняли вагомі 

ніші найбільші світові країни - експортери м'яса. 

Структура імпорту м’яса за видами, 2014 
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В той же час, показник локального споживання м'яса на душу населення залишається найнижчим в світі 

– близько 14,2 кг в рік. 

Загальний огляд рітейлу 
Субсахарська Африка, як і раніше є Next Big Thing для розвитку рітейлу, і, ймовірно, буде зберігати такі 

позиції протягом наступних кількох десятиліть. Це один з небагатьох ринків з річним зростанням ВВП 

більш, ніж на 5%. Молодий та активний середній клас швидко зростає та наповнює ринок потенціалом. 

Однак, для завоювання ринку одного знання про світле майбутнє регіону замало. Вихід або розширення 

збуту в Африці вимагає ретельної підготовки, усвідомленої побудови процесу, і правильного підходу, не 

кажучи вже про рішучість, цілеспрямованість, і час. І вибір цільової країни в Африці є більш важким, ніж 

коли-небудь; більше немає безпечних та безпрограшних шляхів, які б гарантували швидкий та вигідний 

результат.  

Хорошою відправною точкою є розуміння місцевих ринків та конкурентних переваг вашої компанії та 

продуктів. Ви маєте працювати та посилювати сильні сторони вашого бізнесу та йти на зустріч місцевим 

споживачам, оцінюючи їхні смакові та поведінкові звички. Більшість компаній, які успішно завоювали 

даний ринок, починали із поглиблених досліджень місцевих ринків та тривалих відряджень з метою 

пошуку релевантних місцевих партнерів та формування свого особистого «відчуття» ринку. Це 

довгострокова гра, в якій спритність та гнучкість є ключем до успіху. Це особливо важливо там, де 

робити бізнес, часто, значно важче, ніж очікувалося.  

Група експертів A.T. Kearney щороку складає рейтинг «Індексу розвитку африканського рітейлу» 

(ARDI1), за яким вони поділяють африканські ринки на три основні етапи розвитку: базові ринки, ринки, 

що розвиваються та зрілі ринки, кожен із яких має свої власні переваги для бізнесу та роздрібної 

торгівлі. 

 

                                                
1 ARDI (African Retail Development Index), A.T. Kearney, www.atkearney.com  
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Африканський рітейл та його вартісна пропозиція 

 

Розмір бульбашки = кількості населення Джерело: A.T. Kearney’s 

Протягом багатьох років, Південно-Африканська Республіка розглядалася в якості єдиного шлюзу для входу на 

ринки Субсахарської Африки, оскільки це була найбільш динамічна економіка із добре розвиненою 

інфраструктурою, фондовим ринком, фінансовою стабільністю і, зрештою, тому що це було те, що робили всі. 

Ніхто не скаже вам, що ви помиляєтеся, коли ви входите через найбільш стабільний та найбільш розвинений 

ринок регіону. Тим не менш, сьогодні ПАР вже не є єдино-правильний шлях. 

Досягнення поставлених цілей та експансія на дані ринки займе певний час, особливо для країн I та II етапів – це 

дійсно довгострокова гра, яка, можливо, не матиме високих темпів повернення інвестицій в короткостроковому 

періоді. Масштабність ринку збуту Субсахарської Африки може бути досягнута тільки за умови активного розвитку 

культури торгівлі та культури споживання. Ключовим пріоритетом для більшості ринків залишаються продукти 

першої необхідності та сухі продукти харчування (або такі, що не потребують холодного ланцюжка постачання). 

Крім того, більшість африканських міст не мають розгалуженої інфраструктури, тому столиці та великі міста, 

скоріше за все, основний канал для побудови дистрибуції та збуту, як таких. 

Торгові площі гіпер та супермаркетів країн Субсахарської Африки 
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В країнах ССА намітився 

стійкий тренд до будівництва 

ТРЦ, де якірними орендарями 

виступають супермаркети 

на чолі з Shoprite, Pick n Pay, 

Game , Woolworths –  

більшість сучасних молів, 

Nakumatt, Uchum - 

 Східна Африка, Choppies – 

Південна і Східна Африка. 

 

 

Площа існуючих торгових центрів 47 

країн ССА нараховує сьогодні біля  

3 млн. м2. Для порівняння, цей 

показник в ПАР складає 23 млн. м2. 
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Оцінка пріоритетності країн  
Методологія. Для оцінки експортного потенціалу в регіон Субсахарської Африки було досліджено всі 

країни регіону (50 країн, за виключенням Британської території в Індійському океані) за 19 основними 

показниками. Серед ключових критеріїв варто виділити наступні: 

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 Субсахарської Африки даний 

показник не завжди є таким, що відображає реальний стан справ в країні. Так, наприклад, за даними 

Світового Банку, Екваторіальна Гвінея має найвищий серед досліджуваних країн ВВП на душу 

населення – близько 17 тис. доларів на душу населення. Фактично, цей показник сміливо має право 

конкурувати із країнами Близького Сходу, зокрема з Об'єднаними Арабськими Еміратами та 

Королівством Саудівська Аравія. Проте високий рівень корупції та узурпації влади є причиною 

нерівномірного розподілу ВВП, в наслідок чого основна грошова маса концентрується в руках 

обмеженої кількості населення. Реально ж, абсолютна більшість населення Екваторіальної Гвінеї 

проживає за межею бідності, тоді як 95% національного багатства сконцентровано в руках навколо 

владних структур.  

                                                
2 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 

 Кількість населення країни  

 Очікувана кількість населення до 2030 р. 

 Темп приросту урбанізованого населення 

 ВВП на душу населення 

 Темпи приросту ВВП 

 Загальний обсяг імпорту м’ясної продукції в 
натуральному виразі 

 Загальний обсяг імпорту м'ясної продукції в 
грошовому виразі 

 Темпи приросту імпорту м'ясної продукції за 
останні 4 роки  

 Обсяг імпорту м'ясної продукції на душу 
населення 

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

 Доступ до портів (наявність водного 
сполучення) 

 Площа країни 

 Щільність населення  

 Рівень урбанізації 

 Темп природнього приросту населення 
(ТПП2) 

 Види імпортованих м'ясних продуктів 

 Індекс економічної складності  

 Індекс простоти ведення бізнесу 

 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. Ангола:  

 Середній показник ВВП на душу населення – USD 5 424 

 Високі показники імпорту м'ясної продукції як в натуральному (181 тис. т), так і грошовому 
еквівалентах (463 млн. доларів) 

 Один із найбільших показників по імпорту м'яса на душу населення (6,90 кг) 

 Високий темп приросту урбанізованого населення (5% в рік) 
2. Демократична Республіка Конго:  

 Третя країна за кількістю населення в регіоні – 77,2 млн. чол. 

 Очікуваний рівень населення до 2030 р. – 120,3 млн. чол. 

 Високий щорічний приріст ВВП на душу населення – 9% 

 Високі показники імпорту м'ясної продукції як в натуральному (48 тис. т), так і грошовому 
еквівалентах (63 млн. доларів) 

3. Кот д’Івуар: 

 Високі показники імпорту м'ясної продукції як в натуральному (86 тис. т), так і грошовому 
еквівалентах (89 млн. доларів) 

 Високий щорічний приріст ВВП на душу населення – 9% 

 Один із найбільших показників по імпорту м'яса на душу населення (3,77 кг) 
4. Гана: 

 Населення – 27 млн. чол. 

 Високі показники імпорту м'ясної продукції як в натуральному (44,7 тис. т), так і грошовому 
еквівалентах (51,5 млн. доларів). Власне, саме високі показники імпорту (без урахування 
обсягу транзитних країн) стали ключовим фактором для подальшого деталізованого 
розгляду потенціалу країни 

 Середньорічні прирости ВВП на душу населення (4,2%) 

Існує група країн, яка, не дивлячись на високу сумарну кількість показників, не була обрана для 
подальшого розгляду. Це так звані: 

a. «Закриті країни»: 
 ПАР (жодне українське підприємство не пройшло ветеринарний контроль з боку 

ПАР, процедура проходження якого може зайняти до 5 років) 
 Нігерія (на державному рівні заборонено ввезення будь-яких видів м'ясних 

продуктів з метою захисту внутрішнього виробника). При цьому, на сьогодні саме 
Нігерія є найпривабливішою з точки зору ринкового потенціалу. Адже, за даними 
Союзу птахівників Нігерії щорічний обсяг «чорного імпорту» тільки м'яса птиці в 
країну перевищує 1 млн. тонн.  

b. «Транзитні країни»: 
 Габон 
 Екваторіальна Гвінея 

Не дивлячись на незначну кількість населення, вони мають надзвичайно високі 
показники по імпорту м'ясної продукції. За інформацією, отриманою із відкритих 
джерел та в ході діалогу із місцевими експертами,  можна говорити про те, що ці 
країни є зоною транзиту на Камерун та Нігерію. 

c. Інші країни:  
 Мозамбік виключений через повну імпортну залежність від ПАР (понад 70%) 
 Конго виключено через посередні показники імпорту та складне соціально-

політичне становище країни (періодично, на території країни відновлюються 
військово-бойові дії). 
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Ранжування ключових ринків 

Країни 

 
Ключові фактори оцінки Додат. фактори 

Статус Населення 
2015, тис. 

чол. 

Населення 
(прогноз) 

2030, тис.ч. 

Темпи 
урбані-
зації, % 

ВВП на  
душу 

насел., $ 

Приріст 
ВВП, % 

Імпорт м’яс. 
продукції3, т 

Імпорт м’яс. 
продукції, 

‘000 т 

Приріст 
імпорту (за 
4 роки), % 

Імпорт 
м’яс.прод 
кг на д.н. 

Експорт 
із 

України 

Доступ 
до 

порту 

Мозамбік 27 978 41 437 3,27 602 7,40% 7 234 18 748 42% 0,26 + + out 
Ангола 25 022 39 351 4,97 5 424 3,90% 181 325 463 806 15% 6,90 + + TOP-4 
ПАР 54 490 60 034 1,59 6 478 1,50% 79 487 154 796 0% 1,46 + + Special 
ДР Конго 77 267 120 304 3,96 440 9,00% 48 415 63 162 22% 0,61 + + TOP-4 
Нігерія 182 202 262 599 4,66 3 203 6,30% 4 210 199 158% 0,02 + + Special 
Габон 1 725 2 321 2,70 10 208 4,30% 30 947 67 833 16% 17,94 + + Special 
Екват. Гвінея 845 1 238 3,12 17 430 -3,10% 11 005 26 969 8% 13,02 + + Special 
Кот д’Івуар 22 702 32 143 3,69 1 546 9,00% 86 797 89 076 8% 3,77 + + TOP-4 
Конго 4 620 6 790 3,22 3 138 6,50% 25 492 53 741 47% 5,52 + + out 
Гана 27 410 36 865 3,40 1 443 4,20% 44 782 51 516 18% 1,44 + + TOP-4 
Маврикій 1 273 1 310 -0,08 10 006 3,60% 5 982 24 679 0% 4,70 + + out 
Танзанія 53 470 82 927 5,36 998 7,00% 2 199 8 477 9% 0,04 + + out 
Судан 40 235 56 443 2,54 1 876 3,10% 718 4 068 74% 0,02 + + out 
Уганда 39 032 61 929 5,43 696 4,50% 79 411 64% 0,00 + - out 
Ефіопія 99 391 138 297 4,89 565 9,90% 22 364 22% 0,00 + - out 
Сейшели 96 101 1,14 15 359 2,80% 1 979 7 807 9% 20,61 + + out 
Малі 17 600 27 370 5,08 707 7,20% 481 2 499 48% 0,03 + - out 
Кенія 46 050 65 412 4,34 1 358 5,30% 392 1 276 12% 0,01 + + out 
Ліберія 4 503 6 414 3,36 461 0,50% 14 618 12 828 19% 3,25 + + out 
Намібія 2 459 3 272 4,16 5 589 4,50% 6 544 16 285 1% 2,66 - + out 
Свазіленд 1 287 1 507 1,32 2 679 2,50% 5 898 15 322 -11% 4,58 + - out 
Комори 788 1 081 2,67 841 3,00% 2 669 6 776 14% 3,39 + + out 
Ботсвана 2 262 2 817 1,29 7 123 4,40% 2 080 5 593 19% 0,92 - - out 
Кабо Верде 521 614 1,99 3 641 2,70% 1 460 6 245 6% 2,80 - + out 
Пд. Судан 12 340 17 810 5,05 1 097 36,20% 718 4 068 74% 0,06 + - out 
Того 7 305 10 489 3,83 635 5,70% 531 420 33% 0,07 + + out 
Сьєра Леоне 6 453 8 598 2,75 775 7,00% 285 3 694 - 0,04 + + out 
Бурунді 11 179 17 357 5,66 286 4,70% 259 2 187 237% 0,02 + + out 
Св. Хелена 4 4 -0,59 n/a n/a 95 463 11% 23,75 - + out 
Нігер 19 899 35 966 5,14 427 6,90% 60 129 65% 0,00 + - out 
Чад 14 037 21 946 3,42 1 025 7,30% 55 153 -18% 0,00 + - out 
Руанда 11 610 15 785 6,43 696 7,00% 3 48 -7% 0,00 + - out 

                                                
3 В ранжуванні ключових показників до уваги бралися обсяги імпорту м’яса яловичини, свинини, жиру та тельбухів і іншого м’яса (обсяг імпорту м'яса птиці 
та сосисок не був врахований, дані по даних продуктових групах вказані в розрізі країн-фіналістів в розділі «Імпорт») 
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Ангола  
Економіка  

Економіка Анголи значно постраждала в 2015 році у зв'язку з різким падінням цін на нафту, та й рішення 

ОПЕК зберегти рівень поставок нафти без змін, не обіцяє нічого хорошого країні в 2016 році. Тим часом, 

Центральний банк продовжує втручатися у валютний ринок в 

спробі зупинити девальвацію національної валюти (кванза). 

Зокрема, на початку листопада він закликав анголців 

використовувати для розрахунків інші іноземні валюти, такі як 

євро або юань, як альтернативи долару США. Це рішення було 

прийнято після девальвації кванза на 6% і 4% (в червні і 

вересні, відповідно). На цьому тлі, Банк Америки, найбільший 

постачальник доларів в Анголу, станом на 30 листопада 

вирішив припинити поставки ангольським комерційним банкам 

валюти. Інші банки, такі як Standard Chartered взяли з нього 

приклад для наслідування вже в грудні. 

Очікування 4 , щодо економічного зростання Анголи, яке 

прогнозувалося в 2014 році, тьмяне, оскільки низькі ціни на 

нафту є викликом для країни, 95% експорту якої є нафта, що 

забезпечує 75% податкових надходжень до державного 

бюджету. За останніми прогнозами експертів FocusEconomics в 

2016 році очікується зростання ВВП на 3,8%, що на 0,4% нижче 

від прогнозу минулого місяця. У 2017 році, експерти 

прогнозують зростання ВВП на 4,3%. 

М'ясна промисловість 

За останні декілька років активно зростає виробництво як м’яса птиці, так і яловичини. Проте, 
враховуючи відносну високу ціну продуктів для місцевих споживачів, м'ясна група продуктів не набирає 
такого ж темпу приросту, як молочна. 

Зокрема, виробництво яловичини в Анголі тримається в середньому на рівні 85 тис. тонн з 2006 року по 
сьогодні. В середньому ці показники задовольняють внутрішній попит тільки на 50%. Про це говорить 
офіційна статистика. За неофіційними даними, обсяг самозабезпечення м’ясом та м'ясними продуктами 
не перевищує 5%, що свідчить про високий експортний потенціал для українських виробників. 

Більшість ферм із утримання тварин до 2011 року знаходилися у державному володінні. Тільки з 2011 їх 
почали повністю чи частково викуповувати приватні структури.   

Виробництво м'ясних продуктів невеликими домогосподарствами та приватними компаніями було 
пригальмовано наступними чинниками: 

 Відсутність фонду для розширення виробництва 

 Відсутність технологій для нарощування виробництва та зростання його ефективності 

 Висока смертність у відповідних кліматичних умовах країни, відсутність доступу до вакцин.  

 

 

                                                
4 За даними FocusEconomics, www.focus-economics.com  

http://www.focus-economics.com/
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Джерело: Національний офіс статистики Анголи, 2016 

Продукти 

Не дивлячись на складну економічну та політичну ситуацію, Ангола демонструє стійке збереження 

споживчих трендів в середині країни.  

 

Джерело: BMI, 2016 
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Моніторинг цін на полицях, станом на 25.06.2016 р. 

Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку 

Maxi Ребро свинини No brand 1 кг 13,48 

Maxi Курячі сосиски Seara 300 г 1,51 

Maxi Яловичина, грудинка No brand 1 кг 19,56 

Kero Яловичина, стегно No brand 1 кг 23,04 

Kero Куряча грудинка No brand 1 кг 9,87 

Kero Куряче стегно No brand 1 кг 8,95 

 

1 кг яловичини (стегно) в супермаркетах Анголи коштує від $20 до $25. Середня ціна 1 кг стегна 
становить $23,04. М'ясо курки (зокрема, стегно та грудинка) коштують в середньому від $8 до $10 за кг. 
При цьому варто відмітити, що в червні ціни на продукти харчування в Анголі впали приблизно на 10-
15%, що пов’язано зі зменшенням попиту на м'ясо та м'ясні продукти в період із червня по вересень. 

Імпорт 

Імпорт продуктів харчування в Анголу пережив незначне падіння за останні п'ять років. Португальський 

уряд, для компаній якого Ангола є одним із ключових ринків збуту, навіть створив лінію кредитів у розмірі 

Ребро свинини  
(не брендоване) 

Заморожені курячі сосиски  
ТМ «Seara» (Бразилія) 

Яловичина, грудинка 
(не брендована) 

Яловичина, стегно  
(не брендоване) 

Куряча грудинка 
(не брендована) 

Куряче стегно 
(не брендоване) 
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500 млн. євро для підтримки деяких з приблизно 10 000 компаній, що експортують товари до Анголи і 

зазнають труднощі в отриманні оплати. 

 

Імпорт продуктів харчування в Анголу пережив незначне падіння за останні п'ять років. Португальський 

уряд, для компаній якого Ангола є одним із ключових ринків збуту, навіть створив лінію кредитів у розмірі 

500 млн. євро для підтримки деяких з приблизно 10 000 компаній, що експортують товари до Анголи і 

зазнають труднощі в отриманні оплати. 

                                                
5 Експортно-імпортні баланси сформовані на базі даних UNComTrade 

М'ясо птиці
58%

Сосиски та 
ін.прод.

15%

Свинина
9%

Яловичина
9%

Жир та 
тельбухи

8%

Ін. м'ясо
1%

Структура імпорту м’яса до Анголи, 2014

   Імпорт5 продукції за основними товарними групами, 2010-2014 р.  

Рік 
М'ясо 
птиці 

Сосиски та 
ін. продукти 

Свинина Яловичина 
Жир та 

тельбухи 
Ін. м'ясо  Загалом 

А
н

го
л

а
 

О
б

с
я

г,
 т

 

2010 254 745 49 455 40 686 29 440 28 762 3 476 406 564 

2011 302 679 67 156 50 344 41 198 32 065 6 160 499 602 

2012 323 709 75 649 58 127 47 888 41 197 6 989 553 559 

2013 341 445 83 358 57 903 53 590 41 771 8 486 586 553 

2014 385 233 100 943 63 839 59 213 50 764 7 509 667 501 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
 

0
0
0
 U

S
D

 

2010 282 804 105 434 71 729 105 620 26 965 282 804 612 093 

2011 399 764 161 112 118 885 149 779 41 240 399 764 910 093 

2012 442 428 173 799 130 876 171 977 49 271 442 428 1 009 775 

2013 438 247 198 458 130 511 193 233 44 137 438 247 1 051 330 

2014 478 804 217 811 147 627 216 976 53 794 478 804 1 160 421 

CAGR,% 11% 20% 12% 19% 15% 21% 13% 
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У 2014 році 58% м'ясного імпорту в країну склало м’ясо птиці та сосиски (15%). При цьому за темпами 

приросту найбільш стрімко зростають ті сосиски та ін. м'ясні продукти (21%) та заморожена яловичина 

(19% приросту за 4 роки). 

96% всіх видів м'яса та м'ясної продукції є іноземного походження. Тобто, на сьогодні рівень 

внутрішнього самозабезпечення не перевищує 5%. Так, кілограм курки коштує приблизно 6 євро, при 

середній ціні з Європи в 1,2 євро/кг.  

Такий високий рівень цін зумовлений розгалуженою системою хабарів та процвітаючою корупцією як в 

Анголі, так і в інших країнах континенту. 

 

Імпорт м'яса і харчових м'ясних субпродуктів в Анголу за країною походження 

Країни 
експортери 

Торгові показники 

Митний тариф 
(за оцінкою), 

що  
застосовується 

Анголою  
(%) 

 

Імпорт в 
грошовому 
еквіваленті 

2015  
($ тисяч) 

Частка в 
загальному 

імпорті 
Анголи 

 (%) 

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 
грошовому 
еквіваленті  
в країнах 

партнерах  
2011-2015 
(% за рік) 

 

Загалом 470,960 100 -8 -50   100 1 
 

Бразилія 170,398 36.2 -10 -50 2 11.5 0 10.2  

США 115,164 24.5 -10 -59 1 12.6 -1 10.2  

Індія  42,982 9.1 -3 -61 9 3.8 15 10.2  

Португалія  35,777 7.6 3 -35 36 0.2 10 10.2  

Аргентина 16,144 3.4 5 -17 20 1.2 -6 10.2  

Нідерланди  13,785 2.9 -16 -41 4 7.4 -2 10.2  

Парагвай 12,405 2.6 -11 -53 22 1 16 10.2  

Італія 11,379 2.4 19 8 15 2 -1 10.2  

Туреччина  9,044 1.9 38 -1 29 0.4 5 10.2  

Бельгія 7,658 1.6 -11 -40 13 3 -4 10.2  

Німеччина  6,947 1.5 15 -27 5 7.2 -4 10.2  

ПАР  5,968 1.3 36 -11 34 0.2 6 10.2  

Канада  5,923 1.3 -3 -29 8 4 0 10.2  

Іспанія 5,085 1.1 6 -56 6 4.5 3 10.2  

Франція  2,509 0.5 -20 -34 12 3 -8 10.2  

Австралія  2,228 0.5 -5 196 3 8.8 10 10.2  

Польща 1,511 0.3 1 100 10 3.7 5 10.2  
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Колумбія 1,017 0.2   99 63 0 6 10.2  

Чилі 724 0.2 -11 -66 25 0.9 1 10.2  

Велика 
Британія  

601 0.1 8 34 17 1.7 -3 10.2  

КНР 581 0.1 32 -54 24 0.9 2 10.2  

Уругвай  575 0.1 -33 -13 18 1.4 2 10.2  

Ірландія 463 0.1 53 135 14 2.6 0 10.2  

Перу 459 0.1   -8 70 0 26 10.2  

Мексика  394 0.1 -58 -64 19 1.4 12 10.2  

Швеція  303 0.1 139 -57 40 0.1 3 10.2  

Австрія  228 0   -7 21 1.1 -3 10.2  

Хорватія 220 0 65 -19 56 0.1 22 10.2  

Нова Зеландія  179 0 -44 -71 7 4.2 3 10.2  

Нікарагуа 144 0 -21   28 0.4 1 10.2  

Бенін 64 0     117 0   10.2  

Кіпр  49 0     88 0 -31 10.2  

Йорданія  21 0 -18 -38 53 0.1 -3 10.2  

Сербія 13 0     62 0 34 10.2  

РФ  7 0     43 0.1 44 10.2  

Гонконг*   6 0     16 1.8 7 10.2  

Зімбабве 5 0     115 0 -27 10.2  

Данія          11 3.1 -7 10.2  
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Структура продуктового рітейлу  

Не дивлячись на тимчасові труднощі Ангола має одну з найбільш швидко зростаючих економік в Африці. 

Як наслідок, активно розвивається роздрібний сектор, тільки за останній рік було побудовано 14 нових 

торгових центрів. Не дивлячись на те, що 26 млн. населення Анголи – це приблизно1/7 населення Нігерії, 

їхні ринкові профілі цілком можна порівнювати: багаті нафтою, з високими цінами для споживачів з 

високим рівнем доходу (як експатів, так і місцевих жителів), проте рівноцінно і з величезною часткою 

бідного населення. Незважаючи на швидку урбанізацію та економічне зростання, істинний середній клас, 

як і раніше, надзвичайно малий (питома вага преміального сегменту перевершує його), і споживчі 

витрати на душу населення залишаються на низькому рівні. 
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 Джерело: Numeo, 2016 

Тим не менш, розмір та потенціал економіки робить її цікавим місцем для ведення бізнесу, де компанії, 

що контролюють свої ризики та розуміють ринок ще до входу в нього, можуть відкрити для себе великі 

можливості. Ринок Анголи є відносно відкритим, але уряд здійснює контроль над роздрібною торгівлею 

через ліцензії: більшість міжнародних торгових мереж відкриваються за сприяння ангольських партнерів 

чи посередників (в т.ч. уряд всіляко вітає створення СП міжнародних компаній із місцевими). Багато 

мереж знаходяться в частковій чи повній власності ангольських компаній (наприклад, мережа 

супермаркетів Kero). У даний час понад 90 відсотків усіх продуктів харчування імпортується, що 

призводить до значно вищого рівня цін, в порівнянні з іншими ринками. 

Ключові магазини: 

 Shoprite (www.shopriteholdings.co.za)  

 Maxi (www.maxi.co.ao) 

 Kero (www.kero.co.ao) 

 Bompreço 

 Continente 

 Супермаркети "Nosso Super"  

 OK  

 Usave 

 Megamart 

Оскільки, у цій країні понад 40% населення живе менше, ніж на два долари в день, вартість базового 

споживчого кошика на тиждень становить близько 50 доларів. 

Місцеве виробництво не здатне задовольнити потреби країни, і практично в будь-якому супермаркеті 75-

80% продукції є іноземного походження. Але якщо придивитися до цін, то стає очевидно, що вони 

набагато перевищують європейські. Так, кілограм червоної квасолі коштує близько 6 євро, кілограм рису 

– 1,1 євро, курка – близько 6 євро.  

Особливості входження на ринок країни: 

Молоко
3%

Білий хліб
4%

Рис
1%

Яйця
5%

Місцевий сир
13%

Куряча 
грудинка

8%Стегно 
яловичини

17%

Яблука
10%

Банани
15%

Апельсини
9%

Помідори
5%

Картопля
4%

Цибуля
3%

Салат
3%

Структура споживчих витрат 
середньостатистичного анголця, 2016

https://en.wikipedia.org/wiki/Shoprite_(South_Africa)
http://www.shopriteholdings.co.za/
http://www.maxi.co.ao/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kero
http://(www.kero.co.ao/
https://en.wikipedia.org/wiki/Continente
https://en.wikipedia.org/wiki/Shoprite_(South_Africa)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shoprite_(South_Africa)
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Імпортери в Анголі, іноді за участю своїх партнерів – експортерів, використовують у своїх цілях ситуацію, 

що склалася на валютному ринку країни. Справа в тому, що на сьогодні офіційний курс місцевої кванзи 

становить порядку Kz 165 за $ 1. Проте на комерційному валютному ринку країни, можливо без будь-яких 

складнощів поміняти  $ 1 на Kz 500. Важко прогнозувати як довго подовжиться така ситуація, проте 

учасники зовнішньоекономічних відносин вже не один рік використовують ці «ножиці» у своїх цілях.  

Слід також відзначити зацікавленість до пропозицій української сторони з боку: 

1. Президента Виробничої асоціації Анголи José Severino: Rua da Missão no73/Luanda-Angola/Cx.Postal: 

6127, Telf/Fax: 222 335 557. Mob. +(244)922 608 352, E-mail: jsv.aia@gmail.com 

www.aiangola.org  

2. Директора Департаменту розвитку Торгово-промислової палати Анголи José Pedro Tondela, Mob. 

+244 923 716 976, e-mail: jtondela@hotmail.com Tel. +244 222 444 526, Fax. +244 222 444 629/ 444 506 

CP: 92 Largo do Kinaxixi, 14,1o Andar Luanda/ Angola 

 

  

mailto:jsv.aia@gmail.com
http://www.aiangola.org/
mailto:jtondela@hotmail.com


Оцінка м'ясного ринку країн Субсахарської Африки  
 

Липень 2016 Сторінка 21 із 62 Конфіденційно 

 

Гана 
Економіка 

Економіка Гани знаходиться на шляху активного 

розвитку, за попередніми оцінками Державного 

комітету статистики, у 2015 р. ВВП збільшився на 4,1%. 

Таке зростання пов'язано зі стійким ростом 

промислового сектору, що було обумовлено сплеском 

у будівництві. Наприкінці 2015 р. влада Гани оголосила 

про масове зростання тарифів на воду та 

електроенергію (до 89%). Це був найбільший ріст цін 

на комунальні послуги за останні десятиліття, який 

необхідно було здійснити у зв’язку зі зростанням 

витрат на купівлю електроенергії, а також в рамках 

дотримання 3 річного плану співпраці з МВФ.  

Виплата другого траншу коштів від МВФ на початку 

попереднього року покращила впевненість країни у 

завтрашньому дні. Тим не менш, постійні перебої з 

електрикою, низькі ціни на сировинні товари, 

девальвація національної валюти і висока інфляція 

стануть факторами, які потенційно стримуватимуть 

економічне зростання країни найближчим часом. Окрім 

того, зростання цін на комунальні послуги значно 

вдарило по платоспроможності попиту, тому цілком 

прогнозованим є потенційне скорочення споживання. У 2016 році FocusEconomics очікує росту економіки 

на 4,7%. У 2017 року та ж організація прогнозує вже 6,4%. 

Сільськогосподарський сектор Гани, значною мірою, є основою країни і забезпечує зайнятість більше 60 

відсотків населення. У 2013 році сільськогосподарський сектор показав низький ріст на 3,4 відсотка в 

порівнянні з сектором послуг (9,2%) і промисловістю (9,1%), через низький рівень і нестабільні опади, що 

призвели до низьких врожаї6 . Хоча оцінки за 2013 рік свідчать про поліпшення темпів зростання в 

сільськогосподарському секторі, порівнюючи із 2012 р. (1,3%), його внесок в економіку продовжує 

знижуватися і його частка у структурі ВВП також зменшилась. 

М'ясна промисловість 

За даними USDA, Гана "ключова точка для входу на ринки регіону Західної Африки". Враховуючи перші 

дзвіночки із Нігерії щодо посилення тарифного регулювання м'ясних продуктів з метою захисту місцевого 

виробництва м’яса, в довгостроковій перспективі Гана може запропонувати більш привабливі умови для 

розширення в Західній Африці. В Гані, як і в інших тропічних країнах, виробництво м'яса відбувається в 

умовах далеко не гігієнічних. Забій у дворових умовах, використання непідготовленої води, відсутність 

інспекції до та після забою тварини. 

За даними Державної служби статистики Гани, виробництво основних видів м'ясних продуктів в країні 

зростає, проте активна динаміка все ж відсутня. Витрати на переробку м’яса в даній країні надзвичайно 

високі та нестабільні, що пов'язано із нестабільністю функціонування джерел електроенергії та 

                                                
6 За даними звіту GSS за 2014 р. 
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сезонності поставок сировини. Ці фактори, в поєднанні з податковою політикою, роблять регіональні 

м'ясні продукти відносно неконкурентоспроможними.  

 

 Джерело: Статистичний сервіс Гани, 2016 (Ghana Statistical Service) 

За останні 5 років найбільш активно зростали саме виробництво м’яса птиці та козиного м’яса.  Це 

зумовлено в основному «простотою» забою забою худоби. На ринках надзвичайно часто практикується 

ручний забій худоби і покупець, завітавши на ринок має можливість обрати тварину для подібного забою. 

Не дивлячись на повне недотримання гігієнічних умов, таке м'ясо вважається найдорожчим та 

найпривабливішим для покупців. 

Зростання населення, високий рівень урбанізації та зростання доходів на душу населення, як очікується, 

стимулюватиме зростання попиту на м'ясні продукти. Тим часом, внутрішнє виробництво залишається 

недостатнім через збільшення витрат на виробництво/переробку, не конкурентоспроможність галузі та 

відсутність нових технологій. Крім того, є експортний потенціал для тваринницьких кормів, попит на які, 

швидше за все, зросте, якщо місцева інфраструктура поліпшиться і витрати виробництва/переробки 

знизяться. 

Продукти 

                 

Яловичина в шкірі  
(не брендована) 

Яловичина без шкіри 
(не орендована) 

Яловичина, нога 
(імпорт, не брендована) 
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Моніторинг цін на полицях, станом на 27.06.2016 р. 

Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку 

Groceries Яловичина в шкірі No brand 1 кг 6,84 

Groceries Яловичина без шкіри  No brand 1 кг 8,11 

Groceries Яловичина, нога (імпорт) No brand 1 кг 2,13 

Groceries Яловичина, ратиця ціла No brand 1 кг 5,83 

Groceries Козлятина зі шкірою No brand 1 кг 8,11 

Groceries Козиний кишечник No brand 1 кг 7,60 

Groceries Мікс частин курки  No brand 1 кг 3,80 

Groceries Мікс частин курки (США) No brand 1 кг 3,04 

Groceries Свинина, забійна вага No brand 1 кг 2,-5-3,0 

Імпорт 

На сьогодні рівень самозабезпечення м'ясом Гани складає 40%, що є досить високим показником для 

ССА. Пік зростання внутрішнього виробництва припав на початок 2000-х років і складав понад 6% 

щорічного приросту. На даний момент  показник значно нижчий і не перевищує 1-1,5% в рік. 

Яловичина, ратиця ціла 
(не брендована) 

Козлятина зі шкірою 
(не брендована) 

Козиний кишечник 
(не брендоване) 

Мікс частин курки 
(не брендований) 

Мікс частин курки (США) 
(не брендований) 

Свинина. 
Забійна вага 
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У 2014 році 74% м'ясного імпорту в країну склало м'ясо птиці. При цьому за темпами приросту найбільш 

стрімко також зростають жир та тельбухи (+23% приросту за 4 роки) та свинина (+14% за 4 роки). 

 

Окрім традиційних видів м'яса та м'ясних продуктів надзвичайно користуються попитом оброблена та 

смажена шкіра корів та ратиці свиней, які активно використовуються у виробництві місяцевих соусів та 

заправок. 

Не дивлячись на те, що ринок Гани досить розвинений порівняно з іншими країнами Африки, основна 

реалізація м'яса та м'ясних продуктів відбувається через ринки стихійної торгівлі. Традиційні ринки під 

відкритим небом складають більше двох третин роздрібних продажів в Гані, потім йдуть магазини і 

невеликі бакалійні лавки, а супермаркети займають тільки 1 відсоток від продажів. 

 

М'ясо птиці
74%

Жир та 
тельбухи

16%

Яловичина
4%

Ін. м'ясо
3%

Сосиски та 
ін.прод.

2%

Свинина
1%

Структура імпорту м’яса до Гани, 2014

   Імпорт продукції за основними товарними групами, 2010-2014 р.  

Рік 
М'ясо 
птиці 

Жир та 
тельбухи 

Яловичина Ін. м'ясо  
Сосиски та 

ін. 
Свинина  Загалом 

Г
а
н

а
 

О
б

с
я

г,
 т

 

2010 111 947 13 376 6 268 7 146 4 066 892 143 695 

2011 156 710 24 801 4 161 8 425 7 031 661 201 789 

2012 156 299 30 893 3 778 6 789 7 861 791 206 411 

2013 170 600 35 555 2 320 5 104 11 333 1 259 226 171 

2014 140 448 30 683 7 246 5 372 4 710 1 481 189 940 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
 

0
0
0
 U

S
D

 

2010 107 875 10 554 8 542 6 724 4 781 681 139 157 

2011 178 085 25 199 9 006 10 176 9 489 678 232 633 

2012 188 008 34 279 8 428 10 386 10 464 927 252 492 

2013 200 444 40 460 5 317 7 340 15 404 1 271 270 236 

2014 155 664 31 812 9 830 8 247 11 048 1 627 218 228 

CAGR,% 6% 23% 4% -7% 4% 14% 7% 
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Імпорт м'яса і харчових м'ясних субпродуктів в Гану за країною походження 

Країни 

експортери 

Торгові показники 

Митний тариф 
(за оцінкою), 

що  
застосовується 

Ганою  
(%) 

 

Імпорт в 
грошовому 
еквіваленті 

2015  
($ тисяч) 

 
 

Частка в 
загальному 

імпорті 
Гани  
(%) 

 
 

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 
грошовому 
еквіваленті  
в країнах 

партнерах  
2011-2015 
(% за рік) 

 

Загалом 156,294 100 -7 -24   100 1 
 

США 40,918 26.2 5 -41 1 12.6 -1 20  

Нідерланди 33,900 21.7 -7 19 4 7.4 -2 20  

Бельгія 22,298 14.3 12 -18 13 3 -4 20  

Бразилія 13,360 8.5 -29 -54 2 11.5 0 20  

Ірландія 8,872 5.7 1 -30 14 2.6 0 20  

Німеччина 8,631 5.5 -2 14 5 7.2 -4 20  

Польща 4,803 3.1 26 36 10 3.7 5 20  

Велика 

Британія  
4,767 3.1 -13 -7 17 1.7 -3 20  

Італія 4,488 2.9 1 24 15 2 -1 20  

Іспанія  1,987 1.3 -16 33 6 4.5 3 20  

Індія 1,865 1.2 -31 -15 9 3.8 15 20  

Туреччина  1,810 1.2 9 499 29 0.4 5 20  

Франція 1,759 1.1 -13 -32 12 3 -8 20  

Швеція 1,438 0.9 8 -27 40 0.1 3 20  

Австралія  966 0.6 -20 -58 3 8.8 10 20  

Нова Зеландія  892 0.6 -36 -68 7 4.2 3 20  
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Аргентина 800 0.5 -7 -52 20 1.2 -6 20  

ПАР  601 0.4 -25 -17 34 0.2 6 20  

Канада  550 0.4 -33 -63 8 4 0 20  

Мексика  346 0.2 37 -80 19 1.4 12 20  

Данія  279 0.2 -13 60 11 3.1 -7 20  

Парагвай  173 0.1 99 -61 22 1 16 20  

Литва 147 0.1     35 0.2 -1 20  

Кіпр  106 0.1   489 88 0 -31 20  

Гонконг* 105 0.1     16 1.8 7 20  

Йорданія 60 0 -29 -52 53 0.1 -3 20  

Уругвай 54 0 17   18 1.4 2 20  

Саудівська 

Аравія  
50 0     39 0.1 1 20  

Люксембург  49 0 -11 -29 65 0 0 20  

Австрія 39 0     21 1.1 -3 20  

Тайбей*  38 0     83 0 -18 20  

Греція 29 0     59 0 -2 20  

Нікарагуа  29 0   32 28 0.4 1 20  

Словенія 25 0     48 0.1 2 20  

РФ 24 0   -68 43 0.1 44 20  

Сербія  14 0   -58 62 0 34 20  

Португалія  12 0   -71 36 0.2 10 20  

Кувейт 10 0     69 0 57 20  
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Структура продуктового рітейлу  

Останні роки роздрібні продажі ростуть на 10 відсотків на рік, а ВВП країни зростає майже на 8 відсотків. 

У той же час, ринок Гани досить розвинений порівняно з іншими країнами Африки. 

Традиційні ринки під відкритим небом складають більше двох третин роздрібних продажів в Гані (де 

англійська є офіційною мовою), потім йдуть магазини і невеликі бакалійні лавки, а супермаркети 

займають тільки 1 відсоток від продажів. Тим не менше, більшість вітчизняних супермаркетів ростуть, у 

тому числі MELCOM, Kwatsons, і Palace Hypermarket, а іноземні компанії активно виходять на ринок, 

зокрема GNC, Shoprite, Total, і Wal-Mart. Відносна стабільність Гани призводить до збільшення 

чисельності середнього класу Гани, який в основному проживає у столиці Аккрі. 
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Структура продуктового рітейлу7, 2014 р. 

Рік Магазини кат. ВС 
Магазини кат. 

В 
Гіпермаркети Супермаркети 

Традиційна 
торгівля 

2014 3 102,9 211,5 - 173,1 2 891,3 

Роздрібний сектор продуктів харчування в Гані складається з супермаркетів, невеликих продуктових 

магазинів та традиційних ринків під відкритим небом. За даними Euromonitor, роздрібні продажі продуктів 

харчування зростали приблизно на 10 відсотків щороку протягом останніх десяти років. Відносна 

стабільність Гани обумовлює зростання кількості експатріантів та підвищення роздрібних продажів. Крім 

того, в останні роки відбулося помітне збільшення доходів і зростання середнього класу.  

 

Джерело: Міністерство торгівлі Гани та Державна статистика 

Сфера послуг харчової промисловості Гани складається з готелів, ресторанів та інституційних контрактів 

(HRI). Готельний сектор HRI оцінується в $ 4 млрд. і швидко зростає протягом останніх п'яти років. 

Сфера швидкого обслуговування (ресторани QSR) є найкрупнішою і найбільш швидкозростаючою 

складовою галузі HRI. Сегмент ресторанів швидкого обслуговування являє собою зростаючий ринок для 

імпортних харчових інгредієнтів. Зростання в секторі HRI спричинене економічним зростанням, зміною 

структури споживання, і розширенням сектора туризму. Зростання рівня урбанізації населення, все 

більше жінок, які працюють поза власними будинками і зміна способу життя у  молоді призвели до 

збільшення споживання західних продуктів. Сегмент ресторанів швидкого обслуговування, як очікується, 

продовжить стабільне зростання. При цьому багато крупних міжнародних готелів наразі продовжують 

розширятися на ринку, в т.ч. Movenpick Ambassador, Marriot, Sheraton, Hilton та ін. 

Ринок м’яса Гани приваблює ключових світових виробників продуктів харчування. 

Так, Федерація експортерів м’ясних продуктів США у вересні 2015 року провела у Аккрі, Гана семінар на 

тему «Можливості експорту яловичини, свинини та ягнятини до країн Субсахарської Африки». У семінарі 

взяли участь експортери м’ясної продукції США, більше двадцяти потенційних африканських імпортерів, 

керівники системи HoReCa в Гані, зокрема готелю «Кемпінський» представники міжнародних логістичних 

компаній, Майерск Лайн, зокрема. З деталями заходу та контактами осіб, відповідальних за його 

проведення можливо ознайомитися тут. https://www.usmef.org/international-markets/sub-saharan-africa-

market-assessment-and-opportunities-for-red-meat-exports/ 

                                                
7 За даними Euromonitor 

ЄС
46%

Азія
26%

ПАР
14%

США
9%

Інші
5%

Експортери споживчих товарів в Гану

https://www.usmef.org/international-markets/sub-saharan-africa-market-assessment-and-opportunities-for-red-meat-exports/
https://www.usmef.org/international-markets/sub-saharan-africa-market-assessment-and-opportunities-for-red-meat-exports/
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Логістика та правила ввозу 

В Гані відносно вільний ринок, і більшість митних тарифів також відносно низькі. Тарифна система Гани 

має чотири адвалорні ставки на імпорт (0%, 5%, 10% і 20%). У 2005 р. уряд Гани разом з іншими 

країнами ЕКОВАС прийняв загальний зовнішній тариф (CET), що вимагає від членів спрощення та 

гармонізації адвалорних  тарифних ставок, подібно до чотирьох тарифних діапазонів, що використовує 

Гана. 

Підтримка локальних експортерів (важливо, при відправці в Гану товарів В2В) 

Рада з просування експорту Гани в тісній співпраці з Міністерством промисловості і торгівлі розробила 

схеми стимулювання експорту, такі як податкові пільги і схеми зберігання іноземної валюти. Три типи 

податкових пільг, включають: 

1. Корпоративну податкову знижку, що дозволяє будь-якому виробнику сільськогосподарської 

продукції, (що експортує частину або весь вироблений ним товар), вимагати податкову знижку між 

40-75 відсотків від його податкових зобов'язань;  

2. Повернення мита, дозволяє експортерам повертати до 100 відсотків мита, сплаченого за 

матеріали, що імпортуються для виробництва товарів  для подальшого експорту;  

3. Звільнення від сплати мита, яке працює разом з системою повернення мита, дозволяє 

експортерам, мати 100 відсотків звільнення від мита на імпорт товарів, призначених для 

виробництва для експорту (наприклад, у сусідні країни). 

Міжнародні угоди, що впливають на можливості співпраці 

Уряд Гани підписав угоду про тимчасове економічне партнерство з ЄС (Брюссель, 13 грудня 2007 року). 

Гана стала другою країною (після Кот-Д’Івуару), що підписала двосторонню угоду про партнерство з ЄС. 

Це угода про вільну торгівлю, яка передбачає різке скорочення і, в кінцевому рахунку, повне скасування 

мит на товари, зовнішньої торгівлі між країнами ЄС і Африки (+ Карибського басейну і країн 

Тихоокеанського регіону). Реалізація цієї угоди дозволить практично звести до нуля тарифи на майже 

весь експорт Гани в Європу і на 80 відсотків знизити тарифи для імпорту з ЄС протягом 15 років з дати 

укладення. 

Реєстрація продукту і Правила ввозу 

Всі оброблені харчові продукти повинні бути зареєстровані в Адміністрації продуктів харчування та ліків 

(FDA). Імпортер, як правило, оплачує вартість реєстрації продукту, якщо експортер не погодиться 

заплатити цю ціну. 

Служба Захисту рослин і ветеринарна служба, у складі Міністерства сільського господарства і 

продовольства, мають передбачені законом обов'язки по інспекції здоров'я рослин і тварин відповідно. 

FDA при Міністерстві охорони здоров'я відповідає за реєстрацію імпортних харчових продуктів, рекламу і 

розповсюдження товарів всередині країни. 

Регулювання FDA заявляє, що термін придатності товару повинен складати «мінімум половину терміну 

придатності харчового продукту, в момент його огляду в порту входу». 

Мита на імпорт і збори  

З метою забезпечення митного управління повністю інтегрованим програмним забезпеченням, у 2001 

році був створений Гана Трейднет, який підключений по мережі різних операторів ринків, що взаємодіють 

з митницею в обробці імпортних та експортних угод Гани. 
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Стандартна ставка мита для більшості продуктів харчування становить 20% (наприклад, подрібнений 

рис). На сировину для подальшої переробки 10% (наприклад, пшениця).  

Інші податки:  

• податок на додану вартість (ПДВ) 15%  

• національний медичний страховий збір (NHIL) становить 2,5% 

• збір на розвиток експорту та інвестиції (EDIF) становить 0,5%  

• інспекційна плата у розмірі 1% 

• збір ЕКОВАС 0,5% 

• Ghana Customs Network (GCNET) 0,4% 

Портові Концесії і схема призначення інспекції 

1 квітня 2000 Гана скасувала інспекцію товарів перед відправкою та замінила її на Інспекцію на місці 

доставки (DIS), підкріплену комп'ютеризованою системою управління ризиками, рентген-скануванням і 

фізичним оглядом. Тепер всі товари, що ввозяться в Гану підлягають  інспекції. Інспекційний збір в даний 

час складає 1% від вартості товару (CIF). Уряд Гани призначив дві компанії, які забезпечують огляд 

товарів: Gateway Services Limited (GSL) – несе відповідальність за морський фрахт і Ghana Standards 

Board and Bureau Veritas (GSBV) – несе відповідальність за поставки, які прибувають повітрям і по суші. 

Крім того, залежно від імпортованих товарів, митне очищення потребує схвалення FDA, Ghana Standards 

Authority, National Drug and  Board, Veterinary Services and Plant Protection and Regulatory Directorates of 

MOFA та інших відомств у портах Гани. 

Мінімальні вимоги щодо маркування продукції: 

• Маркування повинне бути англійською мовою. Англійський переклад має бути на етикетці або 

внутрішній вкладці (де застосовується), якщо текст оригіналу на іншій мові 

• Маркування повинне бути розбірливим та нанесене незмивним чорнилом 

• Назва продукту – бренд/загальна назва мають бути вказані жирним шрифтом 

• Маса нетто, маса брутто або суха вага із зазначенням основних інгредієнтів в метричній вазі  

• Ім'я виробника / експортера / агента та повна адреса їх місцезнаходження 

• Країна походження повинна бути зазначена на етикетці продукту. Заборонено пропонувати для 

продажу, продавати, розповсюджувати, імпортувати чи будь-яким іншим чином використовувати 

розфасовану їжу або лікарський засіб, якщо в маркуванні продукту харчування або ліків відсутня 

країна його походження 

• Список інгредієнтів (конкретні назви інгредієнтів і / або E-числа), їх загальних імен має бути 

надруковано у порядку важливості та за вагою. Якщо їжа "стандартизована", на етикетці мають 

бути тільки ті інгредієнти, які не є обов'язковими для цього стандарту 

• Спосіб застосування, якщо такий є 

• Партія виробництва  або номер партії 

• Дата виготовлення продукції 

• Термін придатності (або формат «вжити до» чи «найкраще до») 

• Усі харчові добавки та барвники повинні бути вказані на етикетці. Спеції, ароматизатори та 

барвники можуть бути перераховані, не називаючи конкретний матеріал, але будь-який колір або 

штучний ароматизатор повинен бути визначений, як такий 

• Реєстраційний номер FDA на етикетці продукту не є обов'язковою вимогою в Гані. 

Особливості входу на ринок Гани: 

Факти, що можуть сприяти нашому експорту в країну:  
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 є прецеденти експорту до країни українського м’яса;  

 в країні працюють імпортери з України, які мають зареєстровану компанію в Аккрі. 

 Українська делегація відвідала Національну Торгову Палату Гани (Ghana National Chamber of 

Commerce), керівництво якої запевнило, що у разі звернення до них потенційних українських 

експортерів м’яса та м’ясних продуктів, вони сприятимуть налагодженню контактів з відповідними 

місцевими компаніями.  Серед них: Перший Віце-Президент Палати Clement Osei-Amoako,  First 

Floor, World Trade Center, P.O Box 2325, Accra, mob. +233(0) 209982400/0264556911, Fax. +233(0) 

302 662866, Tel. +233(0)302662860, e-mail: cmngh2007@yahoo.com,  www.ghanachamber.org, 

Голова Департаменту досліджень та правового забезпечення Julius Bradford Lamptey, First Floor, 

World Trade Center, P.O Box 2325, Accra, mob. +233(0) 501576251/0506833900, Fax. +233(0) 302 

662866, Tel. +233(0)302662860, e-mail: jlamptey@ghanachamber.org, juliuslamptey@gmail.com,  

www.ghanachamber.org, Голова Департаменту маркетингу, торгівлі та сприянню інвестицій 

Frederick Adu Amoako, First Floor, World Trade Center, P.O Box 2325, Accra, mob. +233(0) 

204355251/024 4133586, Fax. +233(0) 302 662866, Tel. +233(0)302662860, e-mail: 

aduamoako@ghanachamber.org, amoakoadu@yahoo.co.uk,  www.ghanachamber.org 

Велику зацікавленість щодо пропозицій української сторони з експорту м’ясної продукції виявило й 

керівництво Агенції з питань прискорення розвитку території савани Республіки Гана. Це державна 

структура й заслуговує на особливу увагу з боку потенційних українських експортерів. Голова Агенції 

запропонував звертатися до нього особисто з усіх можливих питань співробітництва з Ганою: Charles A. 

ABURGE, Chief Executive Officer, Head Office: P.O. Box TL883, Tamale, Northern Ghana Tel: +233 3720 

28998 Accra Office: Hse# 16, 5th Link Cantonments, Accra Tel: +233 – (0)302 776787 Mob. 233 (0) 

501334144, e-mail: cabugre@sadagh.org, www.sadagh.org  

Слід зазначити, що керівництво зазначених структур сподівається, що експортні поставки українських 

продуктів переростуть в інвестування в регіони савани з боку української сторони. Існує ціла низка 

привабливих програм в агросекторі на вигідних умовах для інвестора. З української сторони було 

наголошено, що до конкретного розгляду таких програм, спрямованих, в першу чергу, на забезпечення 

продовольством, доцільно буде приступати після налагодження системного експорту продуктів 

харчування, що буде свідчити про реальний попит на відповідну продукцію.          

При роботі з партнерами із Гани, слід брати до уваги брак, а іноді й повну відсутність, холодильного 

обладнання, а також можливі відключення електроенергії на складах, магазинах та підприємствах.  
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Кот д’Івуар 
Економіка  

Кот д'Івуар розташований в Західній Африці і займає 322,462 

квадратних кілометрів. Ямусукро являється політичною 

столицею, Абіджан – економічною. Населення країни в 

основному молоде і в 2008 році налічувало близько 20,8 млн. 

Чотири великих річки(Бандама, Комое, Сассандра і Каваллі), 

на яких були побудовані гідроелектростанції, забезпечують 

всю країну електроенергією. Різноманітність клімату 

визначає існування двох великих екосистем: лісів і саван.  

Кот д'Івуар є по суті аграрною країною. Для адміністративних 

цілей, країна розділена на 14 округів (районів), у тому числі 

двох автономних округів (Абіджан і Ямусукро), 30 

адміністративних районів, 95 відділів, 497 суб-префектур і 

197 громад.  

З моменту здобуття незалежності, інвестиції в 

інфраструктуру дозволили країні забезпечити себе дорогами, 

залізницями, портами, аеропортами і електростанціями. Кот  

д'Івуар має два порти на Атлантичному узбережжі 

(автономний порт Абіджана і автономний порт Сан Педро), 

які також служать і сусіднім країнам внутрішніх районів 

Африки. 

Відновлення після безпорядків 

Після недавніх президентських виборів, економіка країни була вражена громадянською війною, оскільки 

колишній президент відмовився скласти свої повноваження. Проте, після втручання збройних сил Франції 

і ООН у 2011 році політична стабільність в країні була відновлена. Крім того, в 2012 році країна отримала 

велику допомогу в покритті боргу, яка значно поліпшила її державні фінанси. Приватний сектор відновив 

свою довіру до економіки країни і підвищив капіталовкладення. Споживчі витрати також зростають з 

очікуваним номінальним темпом приросту 9-10% в найближчі п'ять років.   

Хоча значна частина населення країни живе майже за межею бідності, південні частини країни 

характеризуються набагато кращим рівнем життя. Івуарійці з найвищим рівнем доходу живуть в 

економічній столиці країни Абіджані, в якій знаходиться близько 3 мільйонів чоловік. Жителі Абіджана 

заробляють в середньому в 2-3 рази більше, ніж жителі північних районів країни. Таким чином, 

найбільший потенціал для споживчих товарів знаходиться на півдні країни.  

Визначення темпів росту за споживчими категоріями 

Через політичну нестабільність протягом 2009-2013 більшість споживчих категорій розширилися помірно, 

в порівнянні з більшістю інших африканських країн на південь від Сахари. Вартість упакованої 

продовольчої категорії збільшилася з  971 млн доларів США в 2009 році до 1,190 млн доларів США в 

2013 році. Харчові продукти сухої обробки і молочні продукти (дві найбільші категорії)  в середньому 

зросли на 4% і 6% відповідно. Категорія безалкогольних напоїв виросла в середньому на 5% за звітний 

період, щоб досягти 322 млн доларів США в 2013 році. Категорія алкогольних напоїв по звіту зросла на 
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6% і досягла рівня 522 млн доларів США. Попит на головний алкогольний напій, пиво, зріс відповідно. 

Надалі темпи зростання встановлюються, щоб показати значний зріст  по категорії споживчих товарів. 

Найбільшим зростанням попиту повинні користуватися одяг, який має в середньому зрости на 12% за 

2013-2018, побутова електроніка (13%) і побутова техніка (12%). 

Стабільність цін і валюти 

Кот д'Івуар має єдину валюту, франк КФА, який розділяє з сімома іншими країнами західноафриканського 

економічного і валютного союзу (ЗАЕВС). Франк КФА прив'язаний до євро і конвертованість валюти 

гарантується французькою скарбницею. Тому валютний ризик практично повністю нівельований для 

членів Єврозони. Членство в ЗАЕВС також забезпечує стабільність цін, яка була очевидна через дуже 

низький рівень інфляції за останні роки. 

Кот д'Івуар, з ВВП на душу населення 1,048.6 доларів США в 2010 році, є економікою, що розвивається. 

Індекс бідності становить 48,9%. Переважний вплив  на економіку має експорт так званих товарних 

культур, зокрема, какао і кави – два сектори, за якими Кот д’Івуар займає перше і шосте місце в світі 

відповідно. У 2010 році частка первинного сектора ВВП оцінювалася в 28,7%, а частки вторинного і 

третинного секторів в 21,3% і 36,8%, відповідно. Неринковий ВВП оцінюється на рівні 13,2%. 

Промисловість становить основну частину формального приватного сектора і в 2010 році включала 24 

філії. Харчова сільськогосподарська продукція та хімічна промисловість складає 33% і 28,5% 

національної промислової структури, відповідно. За цими двома великими секторами слідують 

енергетична та водна галузі, різні галузі промисловості і структурні металургійні промисловості, з 8,9%, 

8% і 5,3% національної промислової структури, відповідно. І, нарешті, деревообробна промисловість, 

текстильна та взуттєва промисловості, машинобудівельна, автомобільна та електротехнічна 

промисловості, а також добувна представляють 5%, 4,6%, 3,9% і 2,8% від структури, відповідно. У 2010 

році у Кот д’Івуарі було в цілому 2,402 промислових підприємств з більш ніж десятьма співробітниками, з 

яких 1,296 були в сільськогосподарській сфері і рибалці. 

Тенденції економіки: 

1. Через події останніх десяти років, івуарійська економіка відставала. На початку кризи експорт впав 

незначно, але потім повернувся в досить стійке зростання, досягнувши 5,063 мільярда франків 

КФА в 2010 році. Торговельний баланс є структурно в надлишку і склав 1,181 мільярда франків 

КФА в 2010 році. 

2. У 2010 році п'ять основних клієнтів Кот д’Івуару були Німеччина (11%), Сполучені Штати (10,4%), 

Нідерланди (10%), Нігерія (9,5%) і Франція (6,5%), а основними п’ятьма  постачальниками були 

Нігерія (32,1%), Франція (15,2%), Китай (7,9%) і Таїланд (3,9%), відповідно. 

3. Починаючи з 2000 фінансового року, фінансове управління в цілому і податкове адміністрування 

зокрема, були виконані на диво добре. Насправді, податкові надходження зросли з 576 мільярда 

франків КФА 2000 року до 1,008 млрд у 2010 році, тобто, при середньорічних темпах зростання в 

5,7 відсотка, що значно вище, ніж темпи зростання економічної активності протягом періоду. 

4. Митний дохід (без урахування податку безпеки) виріс з 696 млрд КФА до 931 млрд КФА в 2010 

році і 824 млрд КФА в 2011 році. 

5. З кінця 1990- х років, економіка Кот д’Івуару розвивалася в контексті цілого ряду соціально – 

політичних і військових криз. Проте, завдяки реалізації антикризової програми виходу з ініціативи 

президента Республіки, Алассан Уаттара, івуарійська економіка почала відновлюватися, що 

повинно привести до росту згідно середнього річного показника на 6 відсотків за період 2012-2015 

рр. 
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За даними Bloomberg, навесні 2016 р. Кот д’Івуар отримав від донорів та кредиторів понад 15 мільярдів 

доларів США для фінансування п’ятирічної програми розвитку, що майже вдвічі більше за суму, на яку 

розраховували під час зустрічі в Парижі. Згідно з заявою уряду планувалось залучити 8,8 мільярдів 

доларів для фінансування програми розвитку на 2016-2020 роки загальною вартістю 60 мільярдів 

доларів. Це свідчить про виской рівень довіри до президента і уряду країни, які спроміглись вивести Кот 

д’Івуар з кризи, що була в країні в 2011 році і показати одні з найшвидших темпів росту економіки в 

регіоні. 

Сільське господарство 

Івуарійське сільське господарство є щільним і різноманітним. Воно повне можливостей для інвестицій. 

Сільське господарство продовжує формувати основу національної економіки. Насправді, воно вносить 

22% у формування ВВП і є джерелом доходу для двох третин домашніх господарств. Воно забезпечує 

близько 75% експортних надходжень не нафтового походження. 

У 1993 році держава ввела важливі реформи в сільському господарстві в рамках Сільськогосподарського 

Генерального Плану Розвитку 1992-2015. Після цих реформ, держава відмовилася від виробництва, 

приватизуючи більшість державних підприємств. Мета нових реформ полягає в подальшому 

забезпеченні продовольчої безпеки, вдихнути нове життя в сільськогосподарські підгалузі, створити 

постійні робочі місця і поліпшити умови життя в сільській місцевості. 

М'ясна промисловість  

Тваринництво  

 

Тваринництво практикується по всій території країни, з перевагою жуйних тварин у північних і 

центральних частинах країни, а тварин короткого циклу – у південних. Сектор тваринництва в основному 

складається з чотирьох підгалузей, кожен з яких поєднує поширене традиційне тваринництво з 

сучасними одиницями, які, хоча і менш численні, організовані з високим рівнем приватних інвестицій. Ці 

підгалузі є: (I) жуйні тварини, куди відносяться велика рогата худоба і дрібна рогата худоба; (II) 

птахівництво; (III) свині; і (IV) нетрадиційне племінне тваринництво. Внутрішнє виробництво покриває 

лише 54 відсотків споживання м'яса, в цілому 110,000 тонн / рік, і лише 10 відсотків споживання молока, 

на загальну суму 225,000 тонн / рік. Ці покриття вказують на розмір потенційного ринку для розглянутих 

продуктів. 

Вид худоби Поголів'я, голів Коефіцієнт реалізації 

Велика рогата худоба 1 346 000 23% 

Вівці 1 381 000 37% 

Кози 1 079 000 37% 

 
Важливі факти: 

 Є незадокументовані і незареєстровані  свідчення того, що значна кількість худоби кочувала з 

Малі в Кот д’Івуар. Ніарела є одним з основних ринків зосереджень і перерозподілу сахелінської 

худоби, яка кочувала в Кот д’Івуар. Незафіксована кількість худоби кочувала з Малі на північ Кот 

д’Івуару під час відгінного періоду, де вони проводять більшу частину сухого сезону. Деякі з голів 

цієї великої рогатої худоби продаються івуарійським м'ясникам, а деякі повертаються в Малі після 

того, як дощі починаються в Сахелі і стан пасовищ покращується. Деякі з повернутих голів, які 

залишилися в хорошій формі перебувавши в північній частині Кот д’Івуару протягом сухого сезону, 

продаються в Бамако і інші великі міста Малі незабаром після повернення в Малі, оскільки ціни на 

забій худоби у дощовий період є значно вищими. У цей час більшість великої рогатої худоби в 

Сахелі знаходяться в поганому стані, так як агропромислові побічні продукти, корм і силос з 
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попереднього періоду вегетації вичерпані. Повідомляється, що ожиріння великої рогатої худоби 

все частіше зустрічається в північній частині Кот д’Івуара. 

 Оскільки більшість віддає перевагу червоному м’ясу високої якості, ніж замороженому м'ясу 

низької якості (як і замороженим частинам птиці) на головних міських ринках, то великі міські 

покупці, такі як PROSUMA і оптові м'ясники в Абіджані віддають перевагу тваринам важким і з 

більшою кількістю м'яса.  

Продукт 
Виробництво 

(kt) 

Обсяг 

імпорту 

(kt) 

Обсяг 

експорту 

(kt) 

Постачання 

на внутрішній 

ринок (kt) 

Використано 

в їжу (kt) 

Cпоживання 

(кг/на дн/рік) 

М’ясо 251 21 0 272 272 14.00 

М’ясо ВРХ 29 5 0 34 34 1,80 

Баранина і 

м’ясо кози 
12 1 0 13 13 0.70 

Свинина 7 14 0 21 21 1,10 

Курятина 34 1 0 35 35 1,80 

Інше м'ясо 169 0 0 169 169 8,70 

Їстівні 

субпродукти 
11 47 0 58 58 3,00 

 

 Попит загострюється на важливі мусульманські і християнські свята, що призводить до високих цін 

на велику і дрібну рогату худобу. Оскільки мусульманські свята в даний час випадають на сезон 

дощів, то поставка худоби на продаж є недостатньою, створюючи можливості для цільових 

поставок ситих телят (і дрібних жуйних тварин) до тих ринкових вікон. 

 Неофіційні, незаконні маркетингові витрати міцно закріпилися в Кот д’Івуарі. Послуги  "ескорту" 

худоби (Sociétés de convoyage), які супроводжують вантажівки з худобою, по всій видимості 

широко використовуються і офіційно допускаються як узаконена форма корупції.  

 PROSUMA потенційно може вважатися великим клієнтом для тваринницьких підприємств по 

відгодівлі в Сахелі, здатним купувати щонайменше 50 голів в тиждень на забій і розподілу м'яса 

супермаркетам і іншим покупцям в Абіджані. 

 Хоча Малі і поставляє більше худоби на продаж в Кот д’Івуар, ніж це робить Буркіна Фасо, проте 

покупці в Абіджані, які шукають більш м’ясисту худобу, надають перевагу постачальникам із 

Буркіна Фасо. Південно-Західна частина Буркіна Фасо, з високим рівнем опадів, є зоною 

вирощування значної кількості бавовни і виробництва кукурудзи, і ближче знаходиться до 

Абіджана, ніж більшість виробничих зон тваринництва в Малі. 

 

 

 

Споживання свинини в Кот д’Івуар 

Рік Споживання Одиниці виміру 
Рівень приросту до 
попереднього року 

2010 19 (1000 MT CWE) 26.67% 

2011 19 (1000 MT CWE) 0.00% 

2012 24 (1000 MT CWE) 26.32% 

2013 34 (1000 MT CWE) 41.67% 

2014 23 (1000 MT CWE) -32.35% 

2015 34 (1000 MT CWE) 47.83% 

Джерело: Індекс Мунді, 2016 
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Споживання яловичини в Кот д’Івуар 

Рік Споживання Одиниці виміру 
Рівеня приросту до 
попереднього року 

2008 41 (1000 MT CWE) -4.65% 

2009 41 (1000 MT CWE) 0.00% 

2010 40 (1000 MT CWE) -2.44% 

2011 37 (1000 MT CWE) -7.50% 

2012 34 (1000 MT CWE) -8.11% 

2013 35 (1000 MT CWE) 2.94% 

2014 35 (1000 MT CWE) 0.00% 
Джерело: Індекс Мунді, 2016 

Імпорт 
Динаміка імпорту м’ясних продуктів до Кот д’Івуару, 2010-2014 роки 

 
Структура імпорту м’яса до Кот д'Івуару, 2014 

 

Жир та 
тельбухи

81%

Свинина
13%

Яловичина
2%

Сосиски та 
ін.прод.

2%

Ін. м'ясо
1% М'ясо птиці

1%

   Імпорт продукції за основними товарними групами, 2010-2014 р.  

Рік 
М'ясо 
птиці 

Жир та 
тельбухи 

Яловичина Ін. м'ясо  
Сосиски та 

ін. 
Свинина  Загалом 

К
о

т
 д

’І
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а
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О
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г,
 т

 

2010 939 49 258 3 686 1 038 1 224 9 050 65 195 

2011 1 178 46 690 3 142 937 1 193 8 906 62 046 

2012 993 49 425 1 482 1 160 1 272 13 197 67 529 

2013 1 044 50 425 1 329 1 120 1 299 18 593 73 810 

2014 991 72 004 1 566 1 211 1 409 12 016 89 197 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
 

0
0
0
 U

S
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2010 1 900 40 440 10 261 2 453 3 048 7 330 65 432 

2011 2 702 48 510 8 672 2 367 3 142 8 150 73 543 

2012 2 000 51 868 4 692 3 019 3 420 11 329 76 328 

2013 2 992 50 969 5 444 3 407 3 482 15 973 82 267 

2014 2 110 68 493 7 248 3 279 5 306 10 056 96 492 

CAGR,% 3% 14% -8% 8% 15% 8% 10% 
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Імпорт м'яса і харчових м'ясних субпродуктів в Кот д’Івуар за країною походження 

 

Продукт: 02 м'ясо і харчові м'ясні субпродукти 

Країни 

експортери 

Торгові показники 

Митний тариф 
(за оцінкою), 

що  
застосовується 
Кот д’Івуаром 

 (%) 
 

Імпорт в 
грошовому 
еквіваленті 

2015  
($ тисяч) 

Частка в 
загальному 
імпорті Кот 

д’Івуару 
(%) 

 

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 
грошовому 
еквіваленті  
в країнах 

партнерах  
2011-2015 
(% за рік) 

 

Загалом 71,621 100 6 -4   100 1 
 

Франція 17,637 24.6 11 -13 12 3 -8 34.9  

Італія 9,047 12.6 6 18 15 2 -1 34.9  

Німеччина  8,982 12.5 36 -4 5 7.2 -4 34.9  

Бразилія 6,918 9.7 -2 3 2 11.5 0 34.9  

Бельгія 5,201 7.3 14 -21 13 3 -4 34.9  

Нідерланди  4,142 5.8 11 -17 4 7.4 -2 34.9  

Ірландія 3,668 5.1 54 48 14 2.6 0 34.9  

Велика 

Британія  
3,665 5.1 61 18 17 1.7 -3 34.9  

Іспанія 3,210 4.5 1 46 6 4.5 3 34.9  

Польща  1,037 1.4 -26 29 10 3.7 5 34.9  

США  1,004 1.4 -30 -64 1 12.6 -1 34.9  

Австралія  922 1.3 -10 -18 3 8.8 10 34.9  

Канада 864 1.2 11 6 8 4 0 34.9  
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Індія 848 1.2 -32 -49 9 3.8 15 34.9  

Парагвай  635 0.9 32 24 22 1 16 34.9  

Швеція 594 0.8 19 19 40 0.1 3 34.9  

ПАР  394 0.6 362 -62 34 0.2 6 34.9  

Аргентина  380 0.5 -25 116 20 1.2 -6 34.9  

Данія 353 0.5   6 11 3.1 -7 34.9  

Естонія  258 0.4 35 -15 61 0 -5 34.9  

Хорватія 247 0.3 206 488 56 0.1 22 34.9  

Нова 

Зеландія  
229 0.3 -12 -73 7 4.2 3 34.9  

Чехія 179 0.2   13 33 0.2 -2 34.9  

Республіка 

Корея  
150 0.2   436 55 0.1 14 34.9  

Мексика  147 0.2   407 19 1.4 12 34.9  

Фінляндія 132 0.2 118 13 42 0.1 -6 34.9  

Литва 126 0.2 38   35 0.2 -1 34.9  

Уругвай  123 0.2 -38   18 1.4 2 34.9  

Австрія  120 0.2 75 99 21 1.1 -3 34.9  

Кіпр 77 0.1     88 0 -31 34.9  

Португалія  76 0.1 53 6 36 0.2 10 34.9  

Швейцарія  62 0.1 -60 130 57 0.1 -9 34.9  

Норвегія  54 0.1   260 68 0 5 34.9  

Israel  47 0.1     113 0 -64 34.9  

Греція 27 0 -15 -72 59 0 -2 34.9  

Туреччина  25 0 -5 -14 29 0.4 5 34.9  
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Болгарія 11 0   -15 38 0.1 -7 34.9  

РФ  11 0     43 0.1 44 34.9  

Сербія  11 0   -31 62 0 34 34.9  

Угорщина  8 0 -20   23 0.9 -4 34.9  

 

 

Структура продуктового рітейлу  

Більше половини роздрібних операцій в країні відбуваються в неформальному секторі. Однак кількість 
сучасних роздрібних магазинів розширюється,  швидко збільшуючи проникнення офіційної торгівлі. Один 
з роздрібних лідерів країни планує збільшити кількість торгових точок майже в два рази до 2019 року, і 
згідно нещодавньої заяви нового гравця – розширення плануються агресивні. Це дуже позитивно майже 
для всіх категорій товарів народного споживання, збут яких унеможливлюється неофіційною торгівлею. 

Основна частина продуктового рітейлу країни зосереджена в економічній столиці – Абіджані. Причина 
цього досить проста – середній дохід мешканців цього міста в 4 рази перевищує середній по країні. Якщо 
загалом в Кот д’Івуарі переважає торгівля на базарах, то в Абіджані спостерігаються досить стрімкі темпи 
розвитку організованої торгівлі. Про це свідчить, наприклад, відкриття в грудні 2015 року першого в країні 
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супермаркету Carrefour та ресторану швидкого харчування Burger King. Нижче а таблиці наведений 
перелік супермаркетів Абіджану. 

Назва Адреса 

Super Hayat Rue des Jardins, Abidjan 

Cash Center Deux Plateaux, Abidjan 

Cash Center Avenue Delafosse, Abidjan 

Cash Ivoire Riviéra Palmeraie, Abidjan 

Supermarché U Rue Pierre et Marie Curie, Abidjan 

Allgro 26, Rue des Selliers, Treichville, Zone 2, Abidjan 

Nour-al-Hayat Avenue Chardy, Abidjan 

Marché d'AKOUEDO Riviéra 5, Abidjan 

Quick Market I 98, Abidjan 

CDCI S 159, Abidjan 

King Cash P 20, Abidjan 

Discount Marcory Potopoto, Abidjan 

SuperMarché LE BAZAR de Cocody Boulevard de l'Université, Abidjan 

Cash Ivoire P 20, Abidjan 

King Deco Riviéra 3, Abidjan 

Supermarché Kangaroo Deux Plateaux, Abidjan 

Top Budget 01 BP 3131 Abj 01, Abidjan 

King cash Abobo Té, Abidjan 

Cash Ivoire L 155 – Voie de la 7e Tranche, Abidjan 

Espace EDN T 112, Abidjan  

Carrefour Boulevard VGE, Marcory 

Торгівля свіжим м’ясом в місті зосереджена на організованих бійнях Le Terroir у місті є 4 таких бійні з 
магазинами, найбільший з яких знаходиться в порту. Також дуже популярні невеличкі магазини курятини 
CoqIvoire загальна мережа 44 магазини, що належать найбільшій компанії з виробництва і дистрибуції 
курятини Sipra. Ціни на м'ясну продукцію досить високі, особливо в супермаркетах, наприклад зараз в 
Carrefour 1кг баранини (відбивна) коштує 10,20 доларів США, а гомілка куряча 6,46 доларів США за 1 кг. 

Загалом як і в інших країнах Африки на Південь від Сахари організований рітейл складає менше 5%, але 
через те що країна не постраждала через світову кризу біржових товарів 2015 року і темпи росту 
економіки на рівні 10% можливо прогнозувати подальший розвиток організованої торгівлі в Кот д’Івуарі.  

Роздрібні продажі з року в рік, % 
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Логістика та правила ввозу 

Приблизна вартість контейнерного перевезення з Києва до Кот д’Івуару 

Місце 
відвантаження 

Порт 
відвантаження 

Порт 
Призначення 

Країна 
призначення 

Фрахт 20`, USD Фрахт 40`, USD 

DRY REF DRY REF 

Київ Одеса Абіджан Кот д'Івуар 2 745 5 870 3 850 5 845 

 

Інспекція вантажів перед відправленням (PSI) 

1. Будь який імпорт до Кот д’Івуару підлягає попередній інспекції. Згідно з митним циркуляром No 

1158 (пояснення щодо інспекції вантажів) попередній огляд має здійснюватися в країні 

походження товару. За цю процедуру відповідає експортер. Компанії що мають право здійснювати 

попередню інспекцію вантажів: 
a. BIVAC (Bureau Vertias, товари для споживання) 

b. COTECNA (товари для тимчасового ввезення) 

Інспектор має бути присутнім при завантаженні товару в контейнер від початку та до кінця процесу 

та видати пакувальний лист, щодо кількості і ваги вантажу. Також для певних видів товару 

інспектор відбирає зразки для лабораторного дослідження. Після інспекції експортеру отримує 

сертифікат та контейнер пломбується пломбою інспектора. Сертифікат необхідно передати з 

іншими документами для розмитнення в Кот д’Івуарі. Якщо на контейнері буде відсутня пломба 

BIVAC, або імпортер не надасть сертифікат BIVAC, контейнер підлягає огляду в порту 

призначення уповноваженим інспектором BIVAC за рахунок імпортера.  

2. F.R.I. номер 

Згідно з директивою митної служби 1062 від 4 вересня 2001 року F.R.I. номер має бути зазначений 

у бортовому коносаменті. Ця процедура необхідна тільки для товарів, що мають проходити 

попередню інспекцію (всі вантажі вартість яких більша 762 Евро)  

Для отримання F.R.I. номеру необхідно зробити наступні кроки: 

 Експортер має надіслати інвойс вантажоотримувачу в Кот д'Івуар 

 Імпортер передає інвойс в службу BIVAC або COTECNA 

 BIVAC або COTECNA видають F.R.I. номер та передають його в свій офіс в країні 

походження 

 Експортер отримує номер від місцевого офісу BIVAC або COTECNA та передає його в лінію 

для зазначення в коносаменті 

 Перед відвантаженням проводиться інспекція 

3. Для м'ясних продуктів додатково необхідний сертифікат здоров'я (приклад сертифікату з США 

доступний за посиланням).  
4. Tracking Note (BSC) 

http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/62e1e007-59b9-4a07-9cc5-6f444291ea4b/ICcert_380.pdf?MOD=AJPERES
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Для прискорення процедури розмитнення товарів на обов’язковій основі необхідно проводити 

попередню реєстрацію товару в он-лайн системі. Це дозволяє митниці Кот д’Івуару легше 

відстежувати обсяги імпортованих товарів та прискорює процес розмитнення до 48 годин. 

Процедуру реєстрації можливо пройти на сайті www.oic.ci   

Процедура складається з наступних кроків: 

a. Реєстрація учасника 

b. Перевірка та підтвердження рахунків 

c. Реєстрація BSC 

d. Подання зареєстрованого BSC для перевірки 

e. Отримання підтвердження  

f. Друк BSC, щодо відповідної угоди 

Надана інформація, щодо правил оформлення вантажів, запропонована з метою полегшення 

обробки перед транспортуванням і не звільняє експортерів або імпортерів від їх зобов'язань щодо 

дотримання правил імпорту країни ввезення. Отже, експортерам рекомендується 

проконсультуватися з Бюро Верітас, до відвантаження товару, якщо є будь-які сумніви щодо 

можливості отримання необхідних сертифікатів. 

ТОРГОВІ ДОГОВОРИ 

Кот д’Івуар є учасником ряду міжнародних і регіональних угод, а також членом міжурядових організацій, 

таких як СОТ, Світовий банк, МВФ, Африканський Союз, ECOWAS, ЗАЕВС, Союз країн річки Мано, 

КОПАВ, ICO, ICCO, IACO, Загальний фонд для сировинних товарів, Африканська організація лісової 

промисловості, Міжнародна організація по тропічній деревині (МОТД) і т.д.  

Крім того, 26 листопада 2008, Кот д’Івуар підписав Угоду про Тимчасове економічне партнерство (IEPA) з 

Європейським Союзом щодо лібералізації 80% свого ринку, в очікуванні укладення угоди EPA на 

регіональному рівні в Західній Африці. Ця угода подана у ВТО 11 грудня 2008 року. Останній пункт  

передбачає, що угода буде анульована на користь регіональної угоди EPA, як тільки та буде підписана. 

Крім того, 25 жовтня 2011 Кот д’Івуар знову отримав право брати участь в AGOA. Це право покращує і 

зміцнює позицію країни з точки зору доступу на ринки Сполучених Штатів і залучення прямих іноземних 

інвестицій. І, нарешті, під егідою ЮЕМОА, Кот д’Івуар бере участь в переговорах щодо майбутніх угод 

про преференційну торгівлю з Тунісом, Марокко та Алжиром. 

Позиції, прийняті Кот д’Івуаром в Дохійському раунді торговельних переговорів збігаються з 

переговорами Африканської групи в усіх областях. 

Зокрема, Кот д’Івуар стурбований серйозним спотворенням доступу на ринки для сільськогосподарської 

продукції деякими членами СОТ, в результаті прийняття обов'язкових або необов'язкових норм і правил, 

що стосуються питань, які не були предметом переговорів в рамках СОТ.  

Крім того, щодо преференцій, Кот д’Івуар також просить, щоб зобов'язання в області тарифних квот і 

зниження тарифів брали до уваги інтереси країн, що розвиваються – членів, які мають переваги навзамін 

преференцій. У зв'язку з цим, перетворення преференцій в технічну і фінансову допомогу може 

допомогти поліпшити їх експорту пропозицію. 

Кот д’Івуар просить розвинені країни поважати програму щодо скорочення внутрішніх заходів підтримки із 

спотвореними ефектами на торгівлю і виробництво, особливо там, де стосується бавовни.  

Що стосується основних продуктів, Кот д’Івуар, країна, що розвивається і залежить головним чином від 

какао, кави, волокна бавовни, гуми і деревини, надає великого значення розгляду цього питання в рамках 

нинішніх переговорів, від імені права на розвиток для всіх. 
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Після десятиліття економічного спаду і навіть стагнації, уряд має здійснив економічну і фінансову 

програму на період 2011-2014 років, націлену на заохочення інвестицій. Ця програма спрямована на 

досягнення сильного, стійкого і утворюючого нові робочі місця зростання, боротьби з бідністю та 

досягнення прогресу на шляху до реалізації Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ). Ці цілі також 

узгоджуються з положеннями Національного плану розвитку (НПР), який буде служити в якості системи 

поглядів для діалогу з громадянським суспільством і партнерами з розвитку. 

 

Крім того, уряд має намір модернізувати, раціоналізувати і прискорити процедури і формальності, 

пов'язані з торгівлею, а також поліпшити потік товарів завдяки швидкій реалізації заходів щодо 

спрощення процедур торгівлі, таких як проект по створенню віртуальної платформи, відомий як Єдине 

Вікно для Зовнішньої Торгівлі (GUCE) і будівництву суміщених прикордонних контрольно-пропускних 

пунктів. 

Держава буде підтримувати Банківську комісію WaMu по моніторингу банків на предмет дотримання 

пруденційних нормативів. Крім того, уряд буде продовжувати докладати зусилля щодо спостереження за 

реструктуризацією банків під час труднощів, без вливання нових державних ресурсів в більшість 

державних банків. Там, де стосується мікрофінансування, країна має намір продовжити реформування 

сектора,  забезпечуючи доступ регулярним перевіркам і обмежуючи умови для отримання схвалення.  

Реєстрація, документи і огляд 

Будь-яка фізична або юридична особа, яка бажає брати участь в зовнішньоторговельній діяльності, 

повинна спочатку отримати номер коду імпортера – експортера, підтверджений щорічно урегульованими 

податковими платежами. 

Увесь імпорт вартістю 500000 КФА франків або більше (FOB) повинен пройти процедуру, яка включає 

заповнення форми імпортної інформації (FRI), тобто замовлення на перевірку якості, кількості і 

порівняння цін, що здійснюється інспекційною компанією, виробів або товарів, що імпортуються оптом. 

Вироби та товари, що імпортуються в контейнерах скануються після прибуття приватною компанією 

уповноваженої для таких цілей.  

Митні збори 

При ввезенні, відповідальність за визначення ставки митних зборів, податків ділиться між громадою 

(ЮЕМОА) і державною владою. 

ЮЕМОА відповідає за фіксацію ставки мита загального зовнішнього тарифу (CET), який коливається від 

2 до 22 відсотків. Оподаткування в Кот д’Івуарі адвалорне. CET включає в себе постійні обов'язки (митні 

збори, статистичний збір, податок солідарності спільноти) і тимчасових податків (дегресивний податок 

захисту (TDP) і спеціальний податок на імпорт (TCI)). 

Зараз, Кот д’Івуар вводить акцизи та інші податки на певні види імпорту. 

Тарифні пільги 

Вони застосовуються виключно в контексті торгівлі всередині Співтовариства ЮЕМОА і ЕКОВАС. 

Відповідно до умов положення громад, місцеві традиційні і ремісничі вироби, що походять з країни, яка 

належать об'єднанню, звільняються від мита та податків, встановлених в СЕТ. Затверджені промислові 

продукти, також звільняються від мит і податків CET. 

Тарифні режими, надані пріоритетним підприємствам 

Для того, щоб стимулювати приватні інвестиції, Кот д’Івуар прийняв Закон 95-620 від 3 серпня 1995 року 

про заснування Інвестиційного Кодекса. Згідно цього закону, мито, яке застосовується для імпорту машин 
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і устаткування і першої партії запасних частин складає 5 відсотків; статистичні збори PCS і PCC можуть 

бути повернені. 

Мінімальні ціни на імпорт 

Офіційне значення прас-листа є конкретним значенням (базоване на кількості, вазі, обсязі і т.д.), що 

визначається Міністерством, відповідальним за економіку і фінанси в контексті спеціальної комісії. 

Офіційна вартість прайс – листа може бути навмисно знижена, щоб знизити собівартість імпортних 

товарів на внутрішньому ринк. Таким чином, це має економічний і соціальний ефект, дозволяючи зробити 

продукти основного або масового споживання більш доступними.  

Офіційні списки цін вказані в Декреті № 84-926 від 27 липня 1984 р. У офіційні значення прайс – листа 

для необробленої деревини були внесені зміни Указами  № 90-444 від 29 травня 1990 року і № 94-377 від 

1 липня 1994 року. 

Правила щодо походження 

З січня 2003 року Кот д’Івуар застосовує правила ЮЕМОА щодо походження, чиї основні положення 

узгоджені з ЕКОВАС. Таким чином, імпорт з ЕКОВАС і ЗАЕВС повинні супроводжуватися сертифікатом 

походження, щоб отримати вигоду з пільгового тарифного режиму. 

Митна оцінка  

Кот д’Івуар застосовує ГАТТ 1994 Договору про митну оцінку на всі товари та вироби, ввезені в Кот 

д’Івуар, за винятком транспортних засобів, митна вартість яких визначена на основі списку орієнтовного 

значення. 

Стандарти та інші технічні вимоги  

Івуарійська Організація Стандартизації CODINORM є об'єднанням, мета якого полягає в розробці 

міжнародно-визнаних стандартів для того, щоб зробити івуарійську промисловість більш 

конкурентоспроможною і гарантувати якість продукції, що продається в Кот д’Івуарі. 

Івуарійські стандарти поширюються на всі місцеві і імпортні товари і послуги, що продаються або 

споживаються в Кот д’Івуарі. Івуарійський стандарт використовується в якості орієнтира для присудження 

державних контрактів. 

З моменту свого створення, CODINORM розробило 272 національних стандартів в секторах, яким 

привласнено пріоритет, а саме, агропромисловості, житлового і цивільного будівництва. 

Відповідність івуарійським стандартам оцінюється затвердженими компаніями щодо імпорту, а також 

Міністерством торгівлі щодо всіх продуктів на ринку, будь-то вироблені локально або імпортовані. 

Місцеві виробники і імпортери повинні надати докази відповідності своєї продукції обов'язковим 

стандартам у вигляді тестових результатів, атестатів або сертифікатів відповідності, виданих визнаними 

органами. У Кот д’Івуарі, сертифікати або знаки відповідності стандартам випускаються компанією 

CODINORM. 

Стандарти, розроблені визнаним іноземним органом, як правило, приймаються, коли немає івуарійського 

стандарту або коли вони узгоджуються з стандартами, розробленими в Кот д’Івуарі. Підтвердження 

відповідності наданої такими органами, можуть бути визнані, оскільки існує процедура взаємного 

визнання національними органами по стандартизації. 

Санітарні та фітосанітарні правила  

Кот д’Івуар застосовує санітарні та фітосанітарні заходи контролю. Наприклад, фітосанітарний 

сертифікат, виданий Міністерством сільського господарства потрібний для імпорту продуктів рослинного 
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походження. Аналогічним чином, санітарний контроль здійснюється Міністерством тваринних і рибних 

ресурсів на імпорт м'яса, риби, молочних продуктів і консервованих продуктів. 

Державні закупівлі 

Що стосується державних закупівель, вступив в силу новий кодекс в 2009 році, відповідно до директив 

ЗАЕВС. Запрошення до участі в державних тендерах в даний час опубліковуються на сайті і в бюлетені 

Керуючого Управління по закупкам (DMP). Рамкові угоди для великих робіт, що є в силі, будуть 

перетворені в контракти відповідно з кодом державних закупівель. Був створений регулюючий орган 

Національних державних закупок  (ANRMP). 

Заходи, які впливають на виробництво, інвестиції і торгівлю 

Відповідно до Інвестиційного кодексу (1995) підприємства можуть отримати вигоду з важливих 

податкових і тарифних пільг. Це ясно свідчить про намір держави заохочувати всі інвестиції, незалежно 

від суми. 

Цей Кодекс не проводить розрізнення у відношенні походження інвестиційних товарів. Всі інвестиційні 

товари, будь то місцевого виробництва або імпорту, мають право, на тих же умовах і з тими самими 

наслідками, на наступні пільги, для яких кодекс надає: 

 звільнення від імпортних мит (податкових і митних) на заводі, необхідних для здійснення 

інвестицій;  

 звільнення від ПДВ для витрат на завод і обладнання, вантажних автомобілів і запасних частин 

для інвестиційної суми, щонайменше, рівної нижньому порогу, за винятком будівельних 

матеріалів, рухомого майна та автомобілів; 

 звільнення від податку на прибуток;  

 звільнення від професійного податку та ліцензійного податку; і в разі інвестицій, принаймні, 

дорівнює верхньому порогу, звільнення від розвиненого податку на майно. 

Бізнес, який бажає скористатися перевагами схваленого режиму повинен, зокрема, відповідати таким 

вимогам: 

 наймати Івуарійських менеджерів, керівників та інших працівників і забезпечити їхню підготовку 

відповідно до діючих норм і, зокрема,  діяльності фонду професійного розвитку навчання; 

 відповідати національним або міжнародним стандартам якості, що застосовуються до товарів і 

послуг, які є предметом його діяльності; 

 запобігти будь-якому погіршенню екологічних умов, зокрема, навколишнього середовища; і 

 дотримуватися правил, що стосуються подачі угод і договорів, які стосуються промислової 

власності або прав на придбання технологій. 

Режим схвалення застосовується до всіх видів економічної діяльності, за винятком будівництва, 

комунального будівництва і фінансових послуг.  

Інвестиції, які не мають права на режим схвалення чи декларації, підлягають відповідному звичайному 

закону і, зокрема, положенням Загального Податкового кодексу та Митного кодексу. Що стосується 

інвестицій в сфері фінансових послуг, то вони підпадають під положення Закону № 90-589 від 25 липня 

1990 року про регулювання банківської діяльності в Кот д’Івуарі та виконавчих указів. Відповідно до 

діючих положень, участь у фінансових або банківських діяльностях підлягає наданню схвалення, по  

наказу міністра, відповідального за економіку і фінанси, і за попередньою згодою банківської комісії 

Західно – Африканського Валютного Союзу (статті 7 – 9 закону № 90-589 від 25 липня 1990 року). 
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Так само фінансові установи за указом класифікуються в різні категорії за видом їх діяльності. Вони не 

можуть брати участь в діяльності, що належать до іншої категорії без попереднього дозволу, виданого 

відповідно до процедури схвалення (стаття 10). 

І, нарешті, відповідно до статті 25 вищезгаданого закону, деякі угоди вимагають попереднього дозволу 

Міністерства економіки та фінансів. Зокрема: 

 Переводи банком або фінансовою установою більш ніж 20 відсотків активів, відповідно його 

діяльності в Кот д’Івуарі; і 

 Придбання або передачі холдингів, які мали б вплив на прийняття холдінга однієї і тією самою 

людиною поза блокуючої меншості або більшості прав голосу або скорочення того холдінга нижче 

цих порогів. 

Захист прав інтелектуальної власності 

Кот д’Івуар є членом Африканської організації інтелектуальної власності (АОІС) і застосовує положення 

Угоди Бангі в області інтелектуальної власності. На інституціональному рівні, івуарійське  відомство 

інтелектуальної власності (OIPI), створене в 2005 році, виступає в якості структури Національної зв'язку 

(NLS) для підтримки зв'язку з АОІС. Цей відділ відповідає за адміністрування системи промислової 

власності в Кот д’Івуарі. В Івуарійського Бюро Авторського Права (BURIDA) є завдання управління 

авторським правом і суміжними правами в Кот д’Івуарі. 

Режим вільної зони 

Розташований приблизно в 40 км від Абіджані на ділянці площею 500 га, Гранд – Бассам Вільна зона 

інформаційно – комунікаційних технологій та біотехнологій пропонує виняткову можливість для інвестицій 

в нерухомість, промисловість, дослідження, послуги і нарощування потенціалу. Ця спеціалізована 

економічна зона призначена для створення робочих місць, стимулювання експорту, залучення прямих 

інвестицій, сприяння передачі технологій, сприяння створенню ефективних івуарійських малих і середніх 

підприємств (МСП), стимулювання прикладних досліджень і мотивування дослідників. 

Фінансові послуги (банківська справа, страхування та інші фінансові послуги) 

В межах У ЮЕМОА, фінансовий сектор Кот д’Івуару здається відносно динамічним і різноманітним, 

маючи чотири основні компоненти, а саме: 

 банківська система; 

 страхування і сектор соціального забезпечення; 

 фінансовий ринок; і 

 децентралізовані Системи Фінансування (SFD), що містять, зокрема, взаємні ощадні та кредитні 

установи. 

Влада зробила кроки, щоб перенести інституційні реформи WaMu в національне законодавство; крім 

того, вони підтримали діяльність банківської комісії і прийняли закон про боротьбу з фінансуванням 

тероризму. У наступні роки, розвиток фінансового сектора буде являти собою одну з головних цілей 

економічної політики, в контексті активізації просування приватних інвестицій. 

Таким чином, в наступні роки мета буде подвійною, а саме: 

 На субрегіональному рівні, щоб продовжити процес перетворення Абіджана в справжній 

фінансовий центр;  

 І на внутрішньому рівні, з метою зміцнення фінансової структуру задля істотного збільшення 

норми внутрішніх заощаджень. 
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ДР Конго 
Економіка 

Малонаселена відносно своєї площі, Демократична Республіка Конго є природним сховищем 

величезного потенціалу природних ресурсів та корисних копалин. Її незаймані родовища мінеральної 

сировини за оцінкою експертів складають більше, ніж 24 трильйонів американських доларів. 

Незважаючи на ці факти, з 

середини 1980-х років, економіка 

країни почала свій занепад. 

З часів набуття своєї незалежності 

в 1960 році, Демократична 

Республіка Конго була другою 

самою розвинутою країною в 

Африці після ПАР. Процвітав 

гірничохімічній сектор, сфера 

сільського господарства була 

відносно продуктивною. З того 

часу, корупція, війна і політична 

нестабільність стали 

визначальними факторами 

стрімкого падіння економіки країни, 

GDP якої на душу населення одне 

з найнижчих у світі.  

На сьогодні GDP дорівнює 68, 691 

млрд. дол. США (РРР - purchasing 

power parity, 2016) та на душу населення складає $ 816. Номінальний GDP на  2016 рік відповідно 

оцінюються в 42, 056 млрд. дол. США та в   $ 499 на душу населення. 

Оскільки ДРК має один із найвищих темпів приросту ВВП в регіоні, прогнозується, що з ростом достатку 

населення та рівня урбанізації, буде зростати і споживання більш дорогого червоного м'яса.  

Кількість занятого населення, за офіційними даними статистики – 35, 86 млн. чол. 

Основні сектори промисловості: 

 добування корисних копалин та їх збагачення (переробка), у тому числі – мідь (участь українського 

інвестора), кобальт, золото, алмази, колтан (колумбіт танталіту – використовується у виробництві 

електронних конденсаторів, іншої електроніки), цинку, олово, вольфрам; 

 обробка мінералів; 

 промислові споживчі товари, включаючи тканини, пластмаси, взуття, цигарки, виробництво 

харчових продуктів та напоїв;  

 металеві конструкції, лісоматеріали, цемент, ремонт кораблів торгівельного та транспортного 

флоту. 

The ease of doing business – за цим показником ДРК посідає 183 місце. Тим не менш, за оцінкою 

експертів Global Risk Insights, якщо враховувати позитивні макроекономічні індикатори та налаштованість 

керівництва країни на проведення комплексних реформ, ДР Конго ще до 2030 може опинитися в 
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авангарді країн, що розвиваються. За останні п’ять років країна здійснила значний прогрес в економічній 

галузі. Так, країна спромоглась збільшити свої середні темпи зростання з 2, 8% у 2009 році до 8, 7% у 

2014 році, посівши третє місце у світі за цим показником у 2015 році. 

Інфляція в ДРК зменшилася з 50% у 2009 році до 1% починаючи з 2013 року, завдяки зваженій грошово-

кредитній та бюджетній політиці. Якщо й далі ці реформи будуть продовжуватися, то країна дійсно вийде 

на переломний етап розвитку своєї економіки і зможе, нарешті, отримувати вигоду зі свого величезного 

економічного потенціалу.   

 У той час як країна є другою у переліку найменш розвинених країн світу, вона має потенціал для того, 

щоб стати однією з найбагатших держав на континенті завдяки своїм величезним природним ресурсам: 

80 млн. га ріллі та більш, ніж 1 100 мінералів і дорогоцінних металів. ДРК має одне з найбільших 

родовищ міді в Африці, а також є провідним виробником кобальту в світі.  

Прем'єр-міністр ДРК стверджує, що його уряд налаштований форсувати економічні реформи з метою 

зміцнення економічного прогресу країни. Серед таких реформ є лібералізація страхового сектора і сфери 

електроенергетики. Уряд також знову підтвердив свою волю до поліпшення ділового клімату та сприяння 

ефективному управлінню. 

М'ясна промисловість 

У 2014 році імпорт яловичини, свинини і їстівних субпродуктів в ДРК склав 47, 424 тони на суму 60,8 млн. 

доларів США. Загальне зростання обсягу імпорту протягом 5-річного періоду (2009 – 2014 рр.) було на 

рівні + 128% та у вартісному еквіваленті склало 178%. Найбільші темпи зростання за цей період були 

зареєстровані з 2012 по 2013 рік, досягнувши значення + 40% у вартісному вираженні, яке, можливо 

пояснюється відновленням цін на мідь у середині 2013 року, що дало можливість акумулювати відповідні 

кошти на закупівлю м’яса. 

Імпорт яловичини, свинини і їстівних продуктів 

 

 

ДРК є нетто-імпортером продуктів харчування з суттєвою часткою м'ясних продуктів з країн ЄС. Проте 

протягом останніх 5 років почала прослідковуватися стала тенденція в імпорті - найсильнішим 
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експортером свіжої/охолодженої яловичини є ПАР. Індія займає другу сходинку по даній позиції. Якщо 

розглядати категорію замороженого м'яса, то Індія протягом 5-річного періоду збільшила свій експорт з 

158 тонн до 3500 тонн, ставши найсильнішим експортером мороженої яловичини на сьогоднішній день. 

Що стосується імпорту свинини, то більшість продукції надходить з країн ЄС. За 5-річний період, 

Нідерланди, котрі були найбільшим експортером, поділили свою позицію з Бельгією і Німеччиною: в 2010 

році Нідерланди експортували 8 036 тонн свинини в ДРК, а в 2014 році обсяг зменшився до 3 086 тонн. 

Бельгія ж збільшила свій експорт з 337 тонн у 2010 році до 4 369 тонн у 2014 році, а Німеччина, у свою 

чергу, від 619 тонн до 8 974 тонн за ці ж роки. Конголезьке Управління ветеринарної медицини являє 

собою департамент у складі Міністерства сільського господарства ДРК, що відповідає за розвиток 

тваринництва у країні. За словами керівника Департаменту доктора Нлемба  передбачуваний річний 

обсяг виробництва м'яса становить 90 тис. тонн. За його оцінкою, в ДРК нараховується 7 млн. голів 

продуктивної худоби, з якої 60% це кози, 15% - свині, 14% - вівці і 11%  це велика рогата худоба. Уряд 

має плани до реабілітації деяких тваринницьких ферм, які були зруйновані під час воєн, особливо в 

регіоні Катанга (південь країни, що межує з Замбією), Північної і Південної Ківу (Гома і Майсис) на 

північному сході, межує з Руандою і Бурунді. 

Субпродукти є категорією м'яса, що найбільше користується попитом в ДРК, як в сучасній роздрібній 

торгівлі, так і на неформальному ринку. 

Уряд країни визнає, що дані, що надходять та обробляються органами статистики ДРК не є точними, 

своєчасними та вичерпаними. Проте, виходячи з показників, що надаються Організацією Об'єднаних 

Націй (ФАО), середньорічне значення вартості м’яса (яловичини), що було вироблено  в ДР Конго за 

період з 1961 по 2012 рік склало 46, 39 млн. м/н USD, при цьому за цей період мінімум припадав на 1972 

рік і складав 27,09 млн. м/н USD, а в 2012 році яловичини було вироблено в країні на суму 30,4 млн. м/н 

USD.  

 Структура імпорту м'ясних продуктів ДР Конго на 64% складається із м'яса птиці та на 15% із жирів та 

тельбухів. При цьому значні позитивні темпи приросту демонструють як яловичина (51% приросту за 4 

роки), так і свинина (19% приросту за 4 роки). В той же час приріст імпорту м'яса птиці дорівнює в 

середньому 3%. 

Рівень самозабезпечення м'ясом птиці становить близько 13%. Враховуючи динамічне зростання імпорту 

та відсутність можливостей / інвестицій для розвитку галузей, найближчим часом прогнозується швидкий 

приріст імпорту м'яса. 

Постачальники м’яса до ДР Конго: 

1. MAPAKA – компанія заснована у 2015 році, оборот складає менше 1 млн. дол. США. Основна 

діяльність зовнішньоекономічні операції з м’ясними продуктами. Телефон 00-242-055-77564. 

2. Phoenix Corporation Inc. – Компанія заснована у 2003 році, оборот складає від 10 до 100 млн. дол. 

США. Займалася дистрибуцією машин КАМАЗ, гірничодобувного обладнання, продукції компанії 

Manitowoc (США, підйомні крани та обладнання для харчової промисловості). 2737B, Avenue Des 

Elites, Commune de Lubumbashi, Lubumbashi, Zip code: 243, Katanga, Democratic Republic of the 

Congo, Тел. 00243-81-60000-19. Три філіали по країні. 

3. Department – компанія займається імпортом м’яса до країни. Тел. 00243-588824 

4. Jjdhinv ltd – компанія заснована у 1999 році, оборот – менше 1 млн. дол. США. ЗЕД – дитяче 

харчування, сосиски та ковбаси з яловичини, яловичина, курятина – печінка та стегенця, тушка, 

індичка – філе, побічні продукти, тушка.  

Golf phaustin, Zip code: 00243, City: Lubumbashi, Katanga province, Democratic Republic of the 

Congo, Telephone: +243-81-4032393. 
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5. STE SODEM – Компанія заснована у 2012 році, оборот складає від 1 до 10 млн. дол. США. 

Основний напрямок бізнесу імпорт та дистрибуція м’яса та м’ясних продуктів. Керівництво 

компанії оголосило про те, що закуповує холодильне обладнання для збільшення обсягів імпорту 

та підвищення якості обслуговування. 

AV COMMERCE NO 30, KINSAHASA, Democratic Republic of the Congo, Telephone: 00243-

812491010-00243812491010 

Імпорт 

У 2014 році 64% м'ясного імпорту в країну склало м’ясо птиці і жир та тельбухи (15%). При цьому за 
темпами приросту найбільш стрімко зростають заморожені яловичина (51%) та свинина (19% приросту 
за 4 роки). 

Динаміка імпорту м’ясних продуктів до ДР Конго, 2010-2014 роки 
 

 

 

М'ясо птиці
64%
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тельбухи
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Свинина
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Сосиски та 
ін.прод.
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Яловичина
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0%

Структура імпорту м’яса до ДР Конго, 2014

   Імпорт продукції за основними товарними групами, 2010-2014 р.  

Рік 
М'ясо 
птиці 

Жир та 
тельбухи 

Свинина 
Сосиски та 

ін. прод. 
Яловичина  Ін. м'ясо  Загалом 

Д
Р

 К
о

н
го

 

О
б

с
я

г,
 т

 

2010 71 928 9 926 10 281 4 824 961 595 98 515 

2011 80 590 13 474 11 363 4 499 300 297 110 523 

2012 86 788 13 457 12 320 4 740 1 972 254 119 531 

2013 79 493 19 388 13 042 6 481 4 250 112 122 766 

2014 98 166 22 349 20 822 6 641 5 047 197 153 222 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
 

0
0
0
 U

S
D

 

2010 73 151 13 190 9 861 10 125 3 434 2 824 112 585 

2011 94 085 18 732 15 172 11 731 1 533 1 563 142 816 

2012 106 448 15 613 15 525 14 170 6 382 1 315 159 453 

2013 103 159 19 675 15 277 13 502 14 983 1 053 167 649 

2014 114 373 23 622 24 521 17 709 13 728 1 291 195 244 

CAGR,% 8% 22% 19% 8% 51% -24% 12% 
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Імпорт м'яса і харчових м'ясних субпродуктів в ДР Кого за країною походження 

 (Дзеркало)  

Продукт: 02 м'ясо і харчові м'ясні субпродукти 

 

Країни 

експортери 

Торгові показники 

Митний тариф 
(за оцінкою), 

що  
застосовується 

ДР Конго 
 (%) 

 

Імпорт в 
грошовому 
еквіваленті 

2015  
($ тисяч) 

Частка в 
загальному 

імпорті  
ДР Конго 

(%) 
 

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 
грошовому 
еквіваленті  
в країнах 

партнерах  
2011-2015 
(% за рік) 

Загалом 127,881 100 2 -24   100 1 
 

Бельгія 29,112 22.8 19 19 13 3 -4 10  

США  20,091 15.7 -7 -46 1 12.6 -1 10  

Бразиліяl  16,131 12.6 1 23 2 11.5 0 10  

Нідерланди  14,901 11.7 -13 -47 4 7.4 -2 10  

Німеччина 12,875 10.1 43 -25 5 7.2 -4 10  

Туреччина 11,043 8.6 26 -20 29 0.4 5 10  

Індія 7,758 6.1   -23 9 3.8 15 10  

ПАР  3,699 2.9 26 3 34 0.2 6 10  

Франція  2,615 2 10 -31 12 3 -8 10  

Польща 2,071 1.6 21 106 10 3.7 5 10  

Італія 1,634 1.3 3 -48 15 2 -1 10  

Уганда  1,090 0.9 144 557 95 0 37 10  

Чилі 932 0.7 -8 52 25 0.9 1 10  

Канада  847 0.7 90 -5 8 4 0 10  
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Іспанія 795 0.6 -5 -16 6 4.5 3 10  

Парагвай  504 0.4   39 22 1 16 10  

Велика 

Британія 
411 0.3 2 -28 17 1.7 -3 10  

Ірландія 249 0.2 41 -37 14 2.6 0 10  

Португалія  218 0.2 -9 -53 36 0.2 10 10  

Швеція 209 0.2 14 66 40 0.1 3 10  

КНР 208 0.2 -50 271 24 0.9 2 10  

Фінляндія 112 0.1   -23 42 0.1 -6 10  

Австралія 68 0.1     3 8.8 10 10  

Австрія  62 0 -16 -90 21 1.1 -3 10  

Колумбія  56 0     63 0 6 10  

Саудівська 

Аравія  
46 0     39 0.1 1 10  

РФ 38 0   217 43 0.1 44 10  

Угорщина  36 0   -33 23 0.9 -4 10  

Чехія 24 0 36 50 33 0.2 -2 10  

Греція  23 0 16   59 0 -2 10  

Норвегія  20 0 -34 -67 68 0 5 10  

Люксембург 3 0     65 0 0 10  

Данія         11 3.1 -7 10  

Нова 

Зеландія  
        7 4.2 3 10  
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Структура продуктового рітейлу  

Як і для інших країн регіону Субсахарської Африки, 92% реалізації товару здійснюється саме через 

стихійні та традиційні ринки. Оскільки в таких умовах не витримується жодні температурні режими, м’ясо 

швидко псується. Локальні споживачі віддають 

перевагу імпортним продуктам як таким, які 

вважають більш якісними. 

Гіпер і супермаркети в ДР Конго: 

1. Kin Marché  - два супермаркети в країні 

2. Sigma General Trading 

3. Kitunga 

4. Lezando 

5. Shoprite       

6. Magasin Diplomatique Duty Free Dfsn 
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7. Peloustore – два супермаркети в країні 

8. Hasson & Freres – три магазини в країні 

9. Economat Du Peuple 

10. Black & White Shop 

11. Swiss Store 

12. Au Petit Bazar 

13. Alimentation – чотири магазини в країні: Monia, Jiji, Express Та 30 Juin 

14. S&K Super Marché – три магазини в країні 

 Всього біля тридцяти магазинів на сьогодні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціна продуктів харчування в ДР Конго (червень 2016 року) 

Вид продуктів Ціна 

Молоко 1 літр $2.83  

Буханка свіжого білого хліба (500 г) $1.58  

Рис (білий), (1кг) $3.17  

Яйця (12 штук) $3.83  

Сир місцевого виробництва (1кг) $14.00  

Куряче філе (1 кг) $13.50  

Яловичина – стегно (1 кг) (або ж еквівалент іншого червоного 
м’яса – задня частина) 

$21.11 

Яблука (1 кг) $8.00  

Банани (1кг) $9.92  

Апельсини (1кг) $5.50  

Помідори (1кг) $3.50  

Картопля (1кг) $3.00  

Салат - латук (1 головка) $2.00  

Питна вода (1.5 літрова пляшка) $2.50  

Пляшка вина (середньої якості) $14.00 

Пиво місцевого виробництва (0.5 літрова пляшка) $3.00  

Імпортне пиво (0.33 літра пляшка) $4.00  

Пачка цигарок (Marlboro) $3.25  

Націнка 

HoReCa 
(Готелі) 
 Pullman Kinshasa 
Grand Hotel 
 Kempinski Hotel 
Fleuve Congo 
 Hotel Memling 
 Beatrice Hotel 
 Hotel Royal 
 Hotel Pour Vous 
 Venus Hotel 
 Mikhael's Hotel 

HoReCa 
(Фаст-фуди) 
 Kin Marché Fast Food 
 Steers 
 KFC 
 Patachoux 
 Hunga Busta 
 Shop Rite Fast Food 
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імпортера: 5-10% 
дистриб'ютора: 10-15% 
торгівельної точки (ринок): 10-20% 
торгівельної точки (магазин): 40-60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ринок сільськогосподарської та харчової продукції ДР Конго приваблює 

світових експортерів м’ясних продуктів. 
 

Так, у жовтні 2015, десять англійських компаній, члени організації сприяння експорту м’ясної продукції 
Великої Британії – EBLEX -  English Beef and Lamb Executive Ltd, що пізніше була перейменована в AHDB 
- Agriculture and Horticulture Development Board’s, провели масштабний захід в Кіншасі, метою якого було 
встановлення надійних торгових контактів з потенційними імпортерами в ДР Конго. Ця місія була 
підтримана на урядовому рівні, зокрема англійський Посол дав урочисту (проте робочу) вечерю на 
території своєї резиденції, куди разом з конголезькими бізнесменами були запрошені представники офісу 
Прем’єр міністра ДРК, зокрема урядових комітетів Collège Climat des Affaires (Колегія по створенню 
сприятливого бізнес клімату), Comité de Pilotage pour l’Amélioration du Climat des Affaires et des 
Investissements (CPCAI) (Керівний комітет щодо поліпшення бізнес-клімату та інвестицій (CPCAI) та 
Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) (Національне агентство по заохоченню 
інвестицій). З детальною інформацією щодо заходу можливо ознайомитися тут:  

https://www.gov.uk/government/world-location-news/british-meat-exporters-explore-the-congolese-

market 

 

Доцільність інвестування в сільськогосподарський кластер країни розглядає і Японія. Так, У 

березні 2015 року Національний Музей Етнології в Осака, Японія, опублікував монографію Казунобу Ікея 

під назвою «Свинарне фермерство в Кіншасі, Демократична республіка Конго». В ньому, зокрема, 

йдеться про те, що останнім часом в країнах ССА свинарство набирає ваги в прямому і переносному 

сенсі цих слів. Тільки в Уганді, наприклад, кількість свиней сягнула 1,710,000 голів ще у 2002 року. 

Основним фактором, що сприяє цьому – тривала тенденція швидкого зростання попиту на свинину серед 

Найбільші імпортери курятини (70% ринку): 

 Socimex з часткою ринку до 30% 

 Congo Futur - 25% 

 FC Congo - 15% 

 

Бренды, представленные в торговых сетях: 

Sadia Wilki Perdix Tyson Doux 

https://www.gov.uk/government/world-location-news/british-meat-exporters-explore-the-congolese-market
https://www.gov.uk/government/world-location-news/british-meat-exporters-explore-the-congolese-market
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міського населення. Цю діяльність розглядають чи не як ефективнішою в якості джерела грошових 

доходів міських фермерів.  

Це дослідження було зроблено з метою з’ясування: де і які види свиней вирощують в ДРК; як 

здійснюється дистрибуція готової продукції, яку віддачу у грошовому еквіваленті можуть принести 

системні та разові інвестиції в цю галузь господарства ДР Конго. З монографією у повному обсязі 

можливо ознайомитися за посиланням: 

http://jambo.africa.kyoto-u.ac.jp/kiroku/asm_suppl/abstracts/pdf/ASM_s51/06%20Ikeya.pdf 

Логістика та правила ввозу 

Необхідні документи: 
 

 Ліцензія Центрального Банку ДР Конго на імпорт 

 Дозвіл на ввіз продуктів від Міністерства сільського господарства ДР Конго 

 Коносамент 

 Комерційний інвойс 

 Пакувальний лист 

 FERI сертифікат* 

 Сертифікат походження (із зазначенням країни-імпортера, обсягу партії, виду м'яса, дати 

інспекції, дати виробництва, терміну придатності товару, найменування експортера, порт 

входу і найменування одержувача) 

 Сертифікат, що підтверджує, що товар відвантажено з дотриманням температурного 

режиму 

 -18 C0 і упаковано відповідно до прийнятих стандартів (індивідуальна герметична упаковка 

з обов'язковою наявністю товарної і тарної етикеток французькою мовою)  

 Ветеринарне свідоцтво 

 Сертифікат BIVAC* 
 
* Обов'язковою умовою імпорту в ДР Конго є процедура фізичної інспекції в країні експорту 
виключно компанією «Bureau Veritas» перед транспортуванням і отриманням спеціального 
сертифікату, що підтверджує дані по товару. 
 

Правила ввозу товарів на територію ДР Конго детально розписані у документі, що додається: 

http://www.africanwaivers.com/waiver-information-by-country/dr-congo-waiver-certificate/ 

 

Особливості ввозу товару на митну територію ДРК: 

1. *Починаючи з 22 квітня 2008 року, всі вантажні транспортні засоби, що доставляють вантажі на 

митну територію ДРК мають представити компетентним органам Сертифікат завантаження – 

DR Congo Loading Certificate FERI (Fiche Electronique de Renseignement à I’Importation). 

2. Цей сертифіката може бути підготовленим та виданим лише публічною компанією OGEFREM 

(OFFICE DE GESTION DU FRET MULTIMODAL) – зі штаб квартирою в Гомбе, Кіншаса. На 

кожний коносамент потрібен один сертифікат, отримання якого є обов’язком країни 

завантаження. 

3. Проведення перед завантажувальної інспекції при експорті до Демократичної Республіки Конго 

(ДРК) є обов’язковим у відповідності до наказів DGDA (Direction Générale des Douanes et 

Accises – Генеральна Дирекція з питань мита та акцизів) та ОСС - Office Congolais de Contrôle 

– Конголезьке Управління Контролю Міністерства торгівлі. 

http://jambo.africa.kyoto-u.ac.jp/kiroku/asm_suppl/abstracts/pdf/ASM_s51/06%20Ikeya.pdf
http://www.africanwaivers.com/waiver-information-by-country/dr-congo-waiver-certificate/


Оцінка м'ясного ринку країн Субсахарської Африки  
 

Липень 2016 Сторінка 57 із 62 Конфіденційно 

 

4.  У документі, що додається міститься перелік товарів, що звільнюються від перед 

завантажувальної інспекції. Зокрема в цьому переліку є: свіжі яйця; жива худоба, товари, що 

передбачаються для імпорту в ДРК та вартість яких на FOB не перевищує 2 500 ам. дол.; свіжі 

овочі, фрукти, м'ясо та риба – свіжі, або ж охолоджені – не заморожені та не такі, що пройшли 

цикл глибокої заморозки.  

5. Існує перелік обмежених до ввозу товарів (стандартний перелік щодо зброї, вибухових 

речовини, набоїв, транспортних засобів певного року випуску і т. ін.). 

6. Існує перелік заборонених до ввозу товарів – фармацевтичні засоби з певним вмістом 

відповідних речовин та термінів придатності, алкогольні напої з вмістом спирту, що перевищує 

45%, певний автотранспорт, харчові продукти та напої, що містять у своєму складі сахарин, 

дульцин і цикломат натрію в якості підсолоджувачів (Наказ міністра охорони здоров’я № 13 / 

САВ / НЦБ / 96 від 11 жовтня 1996 року), продукти харчування з Японії, які були виготовлені 

після землетрусу і цунамі в Японії, що сталися 11 березня 2011 року, в результаті чого 

відбулося радіаційне забруднення в районах Фукусіма, Ібаракі, Точиги і Гумма (офіційне 

повідомлення від 13/04/2011 Міністерства торгівлі). 

Висновки та рекомендації: 
1. Країни ССА являють собою привабливий та перспективний ринок продуктів харчування. 

Незважаючи на те, що передові країни світу історично вже находилися на цьому ринку, 

державні структури, громадські організації та асоціації, комерційні компанії світових держав 

продовжують активно проводити низку заходів, спрямованих на системний вихід та зміцнення 

своїх позицій на експортних ринках країн Субсахарської Африки. 

2. Основними гравцями на експортному ринку червоного м’яса країн ССА є ЄС, країни Азії, ПАР, 

Бразилія, Аргентина, Нова Зеландія, Австралія. Доля експортного ринку яловичини та свинини 

США в країнах ССА складає лише 1%. США посідає десяте місце за обсягами експорту 

сільськогосподарської продукції в регіон. Транспортні витрати експортерів країн ЄС нижче за 

такі, що мають експортери зі США. Крім того, європейські країни мають досвід торгівлі на 

цьому ринку та історично сталі стосунки з місцевими бізнесменами. У цьому зв’язку, за оцінкою 

американських фахівців, європейці є головними конкурентами по м’ясу яловичини, свинини та 

ягнятини. Але, якщо брати до уваги інших гравців, то країни ЄС домінують на ринку свинини, 

Бразилія, Аргентина, Індія та ПАР є додатковими конкурентами для США по яловичині, тоді, як 

на ринку ягнятини лідерами є Нова Зеландія та Австралія.      

3. При плануванні та проведені заходів щодо просування української м’ясної продукції на ринки 

ССА враховувати позитивний досвід інших країн, зокрема США, Великої Британії, Німеччини, 

приклади діяльності яких наведені в цьому дослідженні. Керівникам наших галузевих асоціацій, 

рад, товариств слід сміливіше намагатися долучати до цієї роботи представників урядових кіл, 

у тому числі дипломатичних установ України за кордоном.  

4. 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, вирішувала б завдання просування 

української продукції за кордон, вирішуючи питання експорту на державному рівні. 

5. При ухваленні рішення щодо виходу на ринок ССА, експортеру необхідно більш ретельно та 

детально вивчати умови конкретної країни регіону. Слід взяти до уваги, що, за оцінкою, як 

наших іноземних колег, так і визнанням місцевих представників влади та бізнесу, статистичні 
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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).

дані щодо обсягів та видів імпортованої та виробленої м’ясної продукції є досить 

орієнтовними. Тому безпосередня участь в міжнародних та регіональних виставках, торгових 

місіях, переговорах в країнах імпортерах продукції є необхідною умовою для налагодження 

системного експорту.     

6. Більшість точок роздрібної торгівлі в Африці поки що уявляють собою традиційні ринки під 

відкритим небом, на яких відсутня електрика, проточна вода та холодильники. Проте, вже чітко 

спостерігається тенденція бурхливого розвитку сучасного рітейлу, що супроводжується 

зростанням прошарку середнього класу в суспільстві. Окрім того, процеси урбанізації в країнах 

ССА впливають на збільшення кількості торгових центрів та попиту на відповідні товари 

західного зразку та, у першу чергу, продуктів харчування, у тому числі м’ясних. Проте, на 

першому етапі виходу на ринок країн ССА, слід уважно прослідкувати та зрозуміти канали 

збуту наданої продукції. Бути готовими до того, що відвантажений з борту теплоходу 

контейнер, буде відключено від енергопостачання і почнеться природний процес дефростації. 

Разом з місцевим партнером слід покроково передбачити дії щодо дистрибуції товару.        

7. На основі наведеної інформації та з урахуванням чинників макросередовища регіону 

Субсахарська Африка в цілому та мікросередовища кожної із деталізованих у даному звіті 

країн зокрема, ми вважаємо за доцільне визначити два ключові напрямки для початку роботи в 

ринку:  

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. 
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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 ПАР та Бразилія. 

Проте потенціал ринку надзвичайно високий і при грамотному плануванні та пошуків 

оптимальних партнерів, місяця на ринку вистачить усім. 
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Додаток 1. Виставки, рекомендовані для відвідування 
Дата Захід Локація Контакти організаторів 

15.10-18.10 
2016 

Agro Angola 
www.fil-angola.co.ao  

Лагос, Ангола Feira Internacional de Luanda  
M: +244 926 405 970  
M: +244 926 405 978 
feiras@fil-angola.co.ao  

17.11-20.11 
2016 

FIP Angola (Fisheries and 
Agriculture Trade Show) 
www.fil-angola.co.ao 

Лагос, Ангола Feira Internacional de Luanda  
M: +244 926 405 970  
M: +244 926 405 978 
feiras@fil-angola.co.ao 

Грудень 
2016 

AgroFood West Africa 
www.agrofood-westafrica.com  

Аккра, Гана Ms Victoria A. Agbai 
AHK Delegation of German 
Industry and Commerce in Ghana 
Mezzanine Floor, World Trade 
Centre 
Tel: + 233-(0)-302 631681/2/3  
victoria.agbai@ghana.ahk.de  
www.ghana.ahk.de  

  

http://www.fil-angola.co.ao/
mailto:feiras@fil-angola.co.ao
http://www.fil-angola.co.ao/
mailto:feiras@fil-angola.co.ao
http://www.agrofood-westafrica.com/
mailto:victoria.agbai@ghana.ahk.de
http://www.ghana.ahk.de/
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Корисні посилання 
I. Ангола: 

1. Посольство України в Республіці Ангола:  

Костецький Павло Васильович – Радник; Тимчасовий повірений у справах України. 

emb_ao@mfa.gov.ua  

2. Урядовий сайт Анголи http://www.governo.gov.ao/ 

3. Національне Бюро статистики Анголи, www.ine.gov.ao  
4. Мережа супермаркетів Shoprite, www.shopriteholdings.co.za 
5. Мережа супермаркетів Maxi, www.maxi.co.ao 
6. Мережа супермаркетів Kero, www.kero.co.ao 
7. http://www.governo.gov.ao/ 

II. Гана: 

1. Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія (в Гані за сумісництвом)  

www.nigeria.mfa.gov.ua 
2. Урядовий сайт Гана http://www.ghana.gov.gh/ 
3. Національне Бюро статистики Гани, www.statsghana.gov.gh  

4. Міністерство АПК, www.mofa.gov.gh  

III. Кот д’Івуар: 

1. Інтереси України в Кот д’Івуар представляє Посольство України в Республіці Сенегал 
http://senegal.mfa.gov.ua/ 

2. Урядовий сайт Кот д’Івуар http://www.gouv.ci/Main.php 

IV. ДР Конго: 

1. Інтереси України в ДР Конго представляє Посольство України в Республіці Сенегал 

Керівник: Овчаров Олександр Євгенович 

Надзвичайний і Повноважний Посол 

Адреса: route de l'Aéroport, Ngor-Almadies, Dakar (поруч з головним офісом компанії «Філіп Моріс») 

Телефон: (+221) 33 859 02 02. Гаряча лінія Посольства України в Республіці Сенегал. Прохання телефонувати 

виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України +221 77 474 55 63 

Ел. пошта: emb_sn@mfa.gov.ua, ambukra@gmail.com 

Веб-сайт: http://senegal.mfa.gov.ua  

 
2. Сайт адміністрації Президента ДР Конго http://www.presidentrdc.cd/ 
3. Двосторонні угоди 

Кабінет Міністрів України | Угода | 2000-10-11 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Республіки Конго про 
сприяння та взаємний захист інвестицій 

4. Імпортери та дистрибутора м’ясної продукції в ДР Конго – стор. 49, 50 Дослідження. 
5. Правила ввозу продукції в ДР Конго: http://www.africanwaivers.com/waiver-information-by-

country/dr-congo-waiver-certificate/ 

6. Довідник Групи Світового Банку «Як робити бізнес в ДР Конго», 2016 рік  

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 

 

 

 

mailto:emb_ao@mfa.gov.ua
http://www.governo.gov.ao/
http://www.ine.gov.ao/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shoprite_(South_Africa)
http://www.shopriteholdings.co.za/
http://www.maxi.co.ao/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kero
http://(www.kero.co.ao/
http://nigeria.mfa.gov.ua/
http://www.ghana.gov.gh/
http://www.statsghana.gov.gh/
http://www.mofa.gov.gh/
http://senegal.mfa.gov.ua/
http://www.gouv.ci/Main.php
http://senegal.mfa.gov.ua/
http://www.presidentrdc.cd/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/180_002
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/180_002
http://www.africanwaivers.com/waiver-information-by-country/dr-congo-waiver-certificate/
http://www.africanwaivers.com/waiver-information-by-country/dr-congo-waiver-certificate/
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
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Джерела 
1. Статистика Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), www.fao.org  
2. Міністерство сільського господарства США (USDA), www.usda.gov  
3. ЄС. Департамент сільського господарства і розвитку сільських районів, www.ec.europa.eu  
4. USDA, A Turning Point for Agricultural Exports to Sub-Saharan Africa, 2015 
5. A.T. Kearney, www.atkearney.com  

6. FocusEconomics, www.focus-economics.com 
7. FocusEconomics. Economic Forecast from the World’s Leading Economists, www.focus-

economics.com 
8. Національне Бюро статистики Анголи, www.ine.gov.ao  
9. Національне Бюро статистики Гани, www.statsghana.gov.gh  
10. Індекс Мунді, http://www.indexmundi.com/ 
11. Bloomberg, http://www.bloomberg.com/markets 
12. Nielsen, http://www.nielsen.com/za/en.html 
13. Міжнародне бюро митних тарифів http://www.bitd.org/Download.aspx?ID=603 
14. Федерація експортерів м’яса США https://www.usmef.org/international-markets/sub-saharan-africa-

market-assessment-and-opportunities-for-red-meat-exports/ 
15. Світовий Банк http://data.worldbank.org/country/congo-dem-rep 
16. Сайт Інституту маркетингу і безпеки харчових продуктів США 

http://data.worldbank.org/country/congo-dem-rep 
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