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Близький Схід та Північна Африка. Загальний огляд  
 Регіон Близького Сходу та Північної Африки, який ще часто називають MENA, на сьогодні є 

одним із нестабільних регіонів у світі, який проходить складний період економічної та політичної 

турбулентності. Сирія, Ірак, Лівія і Ємен переживають громадянські війни, що спричиняє 

величезні збитки як для життя мільйонів людей, так і для інфраструктури даних країн. 

П'ятнадцять мільйонів людей залишили свої будинки в Йорданії, Лівані, Джибуті та Тунісі і 

намагаються знайти спокій в інших, здебільшого Європейських, країнах. Це найбільша криза 

біженців з часів Другої світової війни. На даний момент заворушення в Ємені не просто зупинили, 

а відкинули розвиток цієї країни на кілька років назад. Блокади та регулярні цикли насильства в 

Газі, призвели до найвищого в світі рівня безробіття. Країни, в яких відбуваються постійні 

політичні переходи влади, такі як Єгипет, Туніс, Марокко та Йорданія, змушені вирішувати 

проблеми безпеки в першу чергу. Щодо світових експортерів нафти, таких як Алжир, Іран та 

країни GCC, то уряди країн борються з низькими цінами на нафту поряд з хронічним безробіттям 

серед молоді і недиверсифікованими економіками. Проте серед позитивних трендів є досягнення 

певного політичного консенсусу в Тунісі, а також відносна лібералізація законодавства в 

Марокко, Йорданії та Єгипті, які дають більше прав жінкам і захищають свободу вираження 

поглядів та обміну інформацією. Це, окрім іншого, є підтвердженням того, що громадяни все 

частіше беруть участь у формуванні політики своїх країн. 

Регіон MENA один із лідерів глобального економічного зростання 

 

Джерело: EIU  



Оцінка молочного ринку країн  
Близького Сходу та Північної Африки  
 

Серпень 2016 Сторінка 4 із 73 Конфіденційно 

 

 Ситуація в регіоні поступово, але змінюється. Керівництво таких країни, як Єгипет і Туніс, 

приділяє постійну увагу внутрішній стабілізації, зосереджує свої зусилля на економічних 

реформах. Очікується, що структурні реформи і поліпшення бізнес-середовища допоможуть 

відновити підірвану довіру. Інші країни, такі як Лівія і Ліван, як і раніше страждають від конфліктів 

або заворушень як в межах своїх власних кордонів, так і в сусідніх країнах.  

 Об'єднані Арабські Емірати беруть на себе провідну роль в регіоні. Проведення Expo-2020 і 

прагнення країни до кардинальних реформ спонукають зростання кількості економічних ініціатив, 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності. Ці зусилля приносять свої плоди: 

поліпшується інституційна структура, інфраструктура країни, макроекономічна стабільність, 

спостерігається використання сучасних технологій на високому прогресивному рівні. Стабільне 

макроекономічне середовище, позитивні аспекти зростання довіри до державних інститутів 

влади, висока суспільна довіра до політиків та уряду є ключовими конкурентними перевагами 

ОАЕ.  

 За оцінкою Світового банку, прогноз на економічне зростання регіону, який наприкінці 2015 р. 

складав 2,9 відсотка за рік, можливо, доведеться переглянути в бік зниження, оскільки економічні 

перспективи країн Близького Сходу і Північної Африки залишаються не найбільш 

оптимістичними. Починаючи із 2013 року, регіону MENA не вдалося уникнути спіралі "повільного 

зростання" за цілою низкою причин, серед яких у тому числі війни та військові конфлікти. Ці 

фактори, як очікується, послаблять короткострокові економічні перспективи в регіоні, якщо не 

буде досягнуто певного прогресу в мирних переговорах. Якщо перемир'я в Сирії і мирні 

переговори в Ємені та Лівії матеріалізуються, що в свою чергу може зменшити поширення 

нестабільності і конфліктів в інших країнах регіону, тоді прогноз економічного зростання в регіоні 

може поліпшитися протягом прогнозованого періоду (2017-2018 років). Зростання реального ВВП 

в регіоні MENA прогнозується приблизно на рівні 4% у 2017 та 2018 роках. Рівень безробіття на 

даний момент складає 12%. При цьому дефіцит державного бюджету і державний борг в країнах 

залишаються досить високими. Зокрема, державний борг Лівану, вже складає 138% ВВП і, як 

очікується, збільшиться ще на 7% ВВП в 2016 році. 

 Ситуація в країнах-експортерах нафти, в тому числі шести країнах GCC, буде залежати від рівня 

цін на нафту та їх стабільності. Темпи зростання економік в країнах GCC, як очікується, знизяться 

до 2,2% в 2016 році з 3,1% в 2015 р. Серед інших країн-експортерів нафти виграє зокрема Іран, в 

першу чергу від скасування санкцій в 2016 році. Країні вдасться збільшити експорт нафти до 

рівня перед впровадженням санкцій, це, в свою чергу, призведе до зростання ВВП в середньому 

на 4% в 2016 та 2017 роках. 

Молочний ринок регіону  
Несприятливі природні умови і нестабільна політична ситуація в багатьох країнах Північної Африки та 
Близького Сходу обмежують сільськогосподарське виробництво. Через відсутність доступності води або 
системи зрошення частка регіону в світовому обсязі виробництва є надзвичайно низькою. Майже 60% 
врожаю від збиральної площі займає пшениця. У таких країнах, як Іран і Марокко, місцева влада прагне 
підвищити рівень власного самозабезпечення, використовуючи різні схеми, спрямовані на 
стимулювання виробництва пшениці. Позитивні тенденції очікуються у збільшенні виробництва рису, 
коренеплодів та бульбоплодів, але вони залишаються нішевими продуктами. М'ясні і рибні сектори, 
швидше за все, не будуть зберігати темпи зростання попереднього десятиліття і їх динаміка складатиме 
лише близько 1% в рік, в переважній більшості за рахунок збільшення виробництва свійської птиці та 
вівець. Молочний сектор залишатиметься стабільним. Велика частина молока в регіоні споживається у 
вигляді свіжих молочних продуктів, а виробництво сиру, вершкового масла і сухого молока залишається 
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обмеженим. Виробництво біопалива не має перспектив у регіоні, оскільки він багатий нафтою і 
сировинними матеріалами, що активно імпортуються по всьому світу. 

Джерело: WHO 

Молоко, йогурти, вершки, сир, масло і морозиво традиційно є складовою продовольчого раціону 
населення в країнах MENA. Оскільки глобальні продовольчі тенденції демонструють зростання попиту 
на більш якісні та здорові продукти, слідкувати за своїм власним раціоном та його збалансованістю 
почали і тут. Споживачі надзвичайно поінформовані, технічно підковані та мають високі очікування від 
продуктів харчування, водночас зростає попит на інноваційні продукти. Очікується, що до 2030 року 
споживання продуктів харчування в регіоні у грошовому еквіваленті сягне $ 1 трлн. 

MENA є другим за величиною регіоном молочного імпорту в світі, і в значній мірі залежить від імпорту 
молочної продукції в якості сировини для виробництва. Як уже згадувалося вище, сільське господарство 
обмежене в цьому регіоні через відсутність води і орних земель, і тому велика частина молока, 
виробленого тут, йде у виробництво цільномолочних продуктів. 

Компанія Almarai, що базується в Саудівській Аравії, є найбільшою вертикально інтегрованою 
некооперативною молочною компанією на Близькому Сході, і саме їй часто приписують розвиток 
молочної галузі регіону в цілому. Компанія була заснована в 1977 році одним із тогочасних принців 
Саудівської Аравії, який побачив можливість перетворити традиційне молочне тваринництво на 
високотехнологічну галузь промисловості Саудівської Аравії, щоб задовольнити швидко зростаючі 
потреби внутрішнього ринку. Almarai почала із виробництва свіжого молока та лабану (домашній 
йогурт), проте на сьогоднішній день її портфель включає в себе дитяче харчування, хлібобулочні 
вироби, м'ясо птиці як додаткові бізнеси до своєї молочної діяльності та виробництво соків. Крім того, 
компанія сформувала спільні підприємства з PepsiCo і Mead Johnson Nutrition. Нещодавно, серед інших 
власних міжнародних інвестицій, Almarai придбала 1790 акрів сільськогосподарських земель в 
Каліфорнії, щоб забезпечити запас якісних кормів для своїх молочних ферм. 

Інші молочні компанії в регіоні MENA також створили спільні підприємства або досягли домовленостей з 
перепакування продукції з іноземними компаніями. Це дає змогу даним іноземним компаніям мати 
можливість встановити свою присутність на ринку і поглиблює подальше проникнення в ринок. На 
сьогодні є більше десятка тільки американських компаній, залучених в активну діяльність в регіоні, 
починаючи від великих і дрібних виробників до торговців. 
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Ключові відмінності молочних ринків регіону 

 Північна Африка Близький Схід 

Продовольча 
культура 

 Європейська культура споживання 
 Частина денного раціону 
 Високе споживання білих сирів 

місцевого виробництва 

 Локальна культура споживання 
(переважно плавлених та білих 
сирів) 

 Вихід на ринок через плавлені 
сири (переважно позиціонується як 
продукт для дітей) 

 Щоденне споживання обмежене в 
основному сніданками та салатами 

Профіль 
покупця 

 Висока диференціація покупців не 
тільки по країнах в цілому, а й по 
регіонах однієї країни зокрема 

 Низький рівень витрат на їжу 
 Висока цінова чутливість 

середньостатистичного споживача 

 Переважно єдиний профіль 
споживача (за виключенням ОАЕ 
через критичну кількість експатів) 

 Високий рівень витрат на їжу 
 Висока залежність від бренду або 

концепції продукту 

Канали  Високо фрагментований рітейл 
 Обмежена кількість аутлетів 
 Єгипет: реалізація в основному 

вагової продукції 
 Алжир, Лівія, Марокко: в основному 

фасована продукція 

 Консолідований, 
високоорганізований рітейл 

 Домінують національні та 
міжнародні аутлети 

 Зростаючий канал foodservice 
 Твердий та напівтвердий сир: 90% 

реалізації через сучасну торгівлю 

Асортимент  М’які білі та плавлені сири (Єгипет) 
 Висока диференціація 

асортименту по країнах 
 Ринок плавлених сирів – упаковка 

в формі трикутників та слайсів 
 Місцеве виробництво (Єгипет) – це 

основна частина сирного бізнесу 

 М’які білі та плавлені сири 
 Ринок плавлених сирів – упаковка 

в скляні стаканчики Jars 
 Більшість сирів усіх категорій, як 

правило, іноземного походження й 
імпортуються в країну з ЄС та 
країн Океанії 

Ready to Market 
(RTM) 

 Дистрибутори (Лівія, Алжир) 
 Гуртова торгівля (Єгипет, Марокко) 
 Активний розвиток сучасної 

торгівлі (Єгипет, Марокко) 

 Сучасна торгівля 
 Однаковий RTM по регіону 

Конкуренція та виклики 

У той час як MENA надає багато можливостей для експорту українських молочних продуктів, ми не 
можемо не сказати про надзвичайно високу конкуренцію з боку інших глобальних трейдерів. 

У регіоні будь-яка компанія-експортер зіткнеться з багатьма проблемами, в тому числі коливаннями 
валютних курсів, умовами кредитування, низькими цінами на нафту, а також близькістю до 
Європейського Союзу та його культурним впливом на регіон. Скасування квот для молочної продукції 
ЄС привело до збільшення пропозиції і молочної конкуренції в регіоні.  

Для того, щоб досягнути успіху на ринку, українські компанії мають прагнути до задоволення унікальних 
потреб клієнтів шляхом налагодження партнерських відносин з провідними експертами в усьому світі і 
повинні розвивати інфраструктуру, необхідну для експансії поставок якісних продуктів на ринок. 

Постачальники вкладають все більше часу і зусиль в конкурентну боротьбу в цьому регіоні. Прямий 
контакт з покупцями і кінцевими споживачами та розвиток міцних, довгострокових відносин є ключем до 
збільшення обсягу і вартості українських молочних продуктів, які експортуються на ринки країн MENA. 
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Ключові гравці на ринку сирів 

 

Можливості для України 

Попит на молочні продукти в регіоні MENA обумовлений багатьма факторами, в тому числі наявністю  
молодого підростаючого населення, поліпшенням доступу до освіти, підвищенням рівня доходів 
громадян, підвищеною увагою до стану здоров'я та гарного самопочуття, а також тривалим зростанням 
напрямку foodservice. Крім того, великі роздрібні мережі проводять політику активної географічної 
експансії та диверсифікації продуктових портфелів. 

Кращі можливості в цій області має Саудівська Аравія, Єгипет та ОАЕ. Проте, останнім часом ми також 
можемо спостерігати аналогічне зростання і в менших країнах, у тому числі Марокко, яка має угоду про 
вільну торгівлю зі Сполученими Штатами та ЄС. 

Саудівська Аравія є найбільшим гравцем в регіоні MENA в молочній продукції, а також найбільшим 
імпортером молочних продуктів із США. Сухе молоко, сир, вершкове масло і знежирене сухе молоко є 
одними із значущих молочних продуктів, що імпортуються тут, в той час як місцеві молочні компанії в 
основному виробляють свіжі і охолоджені продукти, такі як молоко та йогурти. 

У той же час Єгипет являє собою один з найбільш динамічних ринків молочної продукції, де сир є 
ключовим продуктом молочного сектору після рідкого молока. Марокко також має позитивну динаміку 
зростання харчової і переробної промисловості, але це складний ринок для українських компаній через 
його особливу культуру та специфіку ведення бізнесу. 

Молочний сектор ОАЕ вирізняється високим рівнем інвестицій в галузь та розвитком ринку 
диверсифікованих молочних продуктів. Попит на молочні продукти та зростання сектору foodservice 
відбуваються через швидкі темпи розвитку туризму в регіоні. 

Окрім оброблених та спеціально приготовлених сирів, на цьому ринку існує попит на високоякісну 
молочну сироватку та перміат, які активно використовуються у хлібобулочній та кондитерській галузях 
промисловості. 

 

 

Гравці:

NZDB

Kraft

Kerrygold

Примітки:

Як правило (90%), 
небрендований сир.

Для промислового 
виробництва.

Чеддар

Гравці:

RFC

Австрійський едам

Saudanco (Єгипет)

Greenland (Єгипет)

В основному 
реалізується через 
канал сучасної 
торгівлі. 

Популярні 
уругвайські бренди

Голандський 
тип

Гравці:

Фрагментовані 
локальні виробники

Високий рівень 
споживання 
продукту, особливо 
в Єгипті.

Немає жодних 
брендів у сиру румі.

Румі
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Річне споживання молочних продуктів 

 
Джерело: Euromonitor, USDA (2015) 

Загальний огляд рітейлу 
У минулому році Близький Схід зіштовхнувся з істотними економічними та політичними потрясіннями, 

що не могло не позначитися на рітейлі. Незважаючи на рекордне падіння цін на нафту, зростання 

роздрібних продажів, як і очікувалося, продовжується. Слід відзначити надзвичайно високу 

інтенсифікацію та покриття 

торгових площ, при цьому 

декілька великих проектів 

знаходяться в стадії реалізації в 

Катарі, ОАЕ та Омані. При 

цьому Кувейт непропорційно 

знизив темпи нарощування 

оборотів галузі в першу чергу 

через його високу залежність від 

нафти і відносну відсутність 

диверсифікації.  

Тенденція регіональної експансії 

з боку місцевих чемпіонів 

триває: Majid Al Futtaim (MAF), 

Landmark Group і Panda 

будують роздрібні мережі по 

всьому регіону і активно 

нарощують свою присутність. 

Крім того, на Близькому Сході 

продовжують процвітати і міжнародні бренди, такі як Macy's (в ОАЕ) і Харві Ніколс (в Катарі), що не 

заважає розширенню вже існуючих підприємств роздрібної торгівлі. 

Вплив онлайн-ресурсів та соціальних медіа 

на прийняття рішення про покупку  

Джерело: PwC 
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Оцінка пріоритетності країн  
Методологія. Для оцінки експортного потенціалу в регіоні MENA досліджено всі країни регіону (19 країн) 

за 20 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 19 (де 1 – найвищий показник/сильна 

позиція, 19 – найнижчий показник/слабка позиція) та за допомогою матричної схеми визначено 7 країн із 

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

ТОП-7 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.  

За результатами дослідження, країни, які набрали найбільшу сумарну кількість показників були відібрані 

для подальшого деталізованого розгляду. Серед них такі: 

 

1. ОАЕ:  

 Середній показник ВВП на душу населення – USD 43 963 

 Найвищий темп приросту економіки – 4,6% в рік 

 Високі показники імпорту молочної продукції як в натуральному (360 тис. т), так і 
грошовому еквівалентах (1 344 млн. доларів) 

 Високі темпи приросту імпорту молочної продукції – 15% за 4 роки 

 В середньому країна імпортує 39,3 кг молочної продукції на душу населення в рік. 

  
 

                                                
1 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. 

 Темпи урбанізації 

 ВВП на душу населення 

 Темпи приросту ВВП 

 Загальний обсяг імпорту молочної продукції 
в натуральному виразі 

 Загальний обсяг імпорту молочної продукції 
в грошовому виразі 

 Темпи приросту імпорту молочної продукції 
за останні 4 роки  

 Обсяг імпорту молочної 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 приросту урбанізованого населення 

 Темп природнього приросту населення 
(ТПП1) 

 Види імпортованих молочних продуктів 

 Індекс економічної складності  

 Індекс простоти ведення бізнесу 

 Індекс простоти торгівлі через кордони 
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2. Ірак:  

 Лідер за обсягом імпорту молочної продукції в регіоні (566 тис. тон в натуральному та 
1 020 млн. доларів у грошовому виразі за 2015 р.) 

 Кількість населення: 36 млн. чоловік 

 Очікувана кількість населення до 2030 р.: 54 млн. чоловік 

 Високі середньорічні темпи приросту імпорту молочної продукції – 10% 

 В середньому країна імпортує 15,6 кг молочної продукції на душу населення в рік. 

 

3. Саудівська Аравія: 

 №2 як за натуральним обсягом імпорту (480 тис. тон), так і за грошовим обсягом (1 773 
млн. доларів) 

 Високий рівень ВВП на душу населення – 24 161 доларів 

 №6 в регіоні за поточною (31,5 млн. чол.) та прогнозованою кількістю населення до 2030 
року (39 млн. чол.) 

 

4. Єгипет: 

 Найвищий рівень населення в регіоні, як поточний (91 млн. чол.), так і прогнозований (117 
млн. чол.). Власне, саме велика кількість потенційних споживачів, як і їх плановий приріст 
стали ключовими факторами для подальшого деталізованого розгляду потенціалу країни. 

 Високі показники імпорту молочної продукції як в натуральному (212 тис. т), так і 
грошовому еквівалентах (881 млн. доларів).  

 Не дивлячись на хороші показники, саме єгипетський ринок буде одним із найскладніших 
для виходу українських компаній через низку факторів: 

 Високий рівень внутрішнього виробництва та самозабезпечення молочними 
продуктами 

 Специфічні смакові вподобання населення 
 Нестабільність курсу фунту до долара 
 Відсутність належних умов для якісного зберігання молочних продуктів 

Вже не одна як міжнародна, так і українська компанія «виходили на ринок» зі своїми продуктами, проте 
мало хто може розказати свою історію успіху. Це саме той ринок, який не пробачає помилок і потребує 
надзвичайно високого рівня контролю.  
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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 мол. 
продукції, т 

Імпорт мол. 
продукції, 

000 $ 

Приріст 
імпорту (за 
4 роки), % 

Імпорт 
мол.прод, 
кг на д.н. 

Експорт 
із 

України 

Доступ 
до 

порту 

ОАЕ   9 157   10 977 0,35%   43 963 4,60 360 221 1 343 909 15% 39,3 + + TOP-4 

Ірак   36 423   54 071 0,13%   6 420 -2,10 566 715 1 020 027 10% 15,6 + + TOP-4 

КСА   31 540   39 132 0,25%   24 161 3,50 480 596 1 773 663 4% 15,2 + + TOP-4 

Алжир   39 667   48 274 0,93%   5 484 3,80 425 535 2 046 036 9% 10,7 + + out 

Кувейт   3 892   4 987 0,02%   43 594 -1,60 223 327 609 069 9% 57,4 + + out 

Оман   4 491   5 238 0,65%   11 004 2,90 262 850 617 970 16% 58,5 + + out 

Бахрейн 1 377 1 642 1,71%   24 855 4,50 88 523 262 124 14% 64,3 + + out 

Єгипет   91 508   117 102 0,05%   3 199 2,20 212 325 881 313 -4% 2,3 + + TOP-4 

Ємен   26 832   36 335 1,73%   1 408 4,20 123 459 423 480 6% 4,6 + + out 

Іран   79 109   88 529 0,76%   5 443 4,30 62 885 306 560 -8% 0,8 + + out 

Катар   2 235   2 781 0,12%   96 732 4,00 150 747 312 931 8% 67,4 + + out 

Марокко   34 378   39 787 0,85%   3 190 2,40 88 578 375 634 6% 2,6 + + out 

Ізраїль 8 064   9 998 1,37%   37 208 2,60 17 321 83 003 2% 2,1 + + out 

Сирія   18 502   28 647 0,70%   5 100 -9,90 115 263 151 561 25% 6,2 + + out 

Лівія   6 278   7 418 0,23%   6 573 -24,00 181 485 443 197 4% 28,9 + + out 
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Об’єднані Арабські Емірати 
Економіка 

Рада зі співробітництва держав Перської затоки (GCC-4), що входить до складу Управління з питань 
Сільського господарства (ОАА) із штаб квартирою в Дубай, являє собою відносно однорідну групу малих 
країн з загальним населенням 19 мільйонів людей. 
Основним джерелом доходу цих країн є енергетичний 
бізнес. В кожній країні високий дохід на душу населення 
(Катар – 101 000 $, ОАЕ 49 000 $, Кувейт – 40 800 $, та 
Оман 28 800 $). Рівень інфляції на рівні від 2 до 5 
відсотків. З ринків, що входять до складу GCC-4, 
особливо вирізняється ОАЕ – найбільша кількість 
населення, величезний наплив туристів та бізнесменів з 
усього світу, активність та можливості країни для 
реекспорту, що роблять цей ринок найбільшим у регіоні.  

Дубай є комерційним центром і регіональним торговим 
центром. Це підтримується в першу чергу ефективною 
інфраструктурою (морські і повітряні порти за останнім 
словом техніки), велика кількість зон вільної торгівлі і 
сильна бізнес-орієнтація. Дубай генерує значний дохід 
від реекспорту товарів і вкладає значні кошти в 
модернізацію інфраструктури для залучення іноземних 
інвестицій і покупців. Інші країни в регіоні та інші Емірати 
в ОАЕ, зокрема, Абу-Дабі, столиця ОАЕ, продовжують 
наслідувати приклад Дубая, щоб поліпшити свою 
інфраструктуру і залучити додаткові інвестиції в бізнес. 

Суворий клімат, в поєднанні з обмеженими водними ресурсами та бідними ґрунтами, як і раніше 
неймовірно ускладнюють можливості для збільшення сільськогосподарського виробництва в GCC-4. 
Отже, країнам, неминуче, необхідно імпортувати близько 90 відсотків своїх харчових і кормових потреб, 
в тому числі сировини для подальшої переробки. Згідно з торговими даними ООН, щорічний імпорт 
продуктів харчування GCC-4 досяг $ 24 млрд. в 2013 році, з яких частка ОАЕ становить близько 60 
відсотків. Через величезну кількість точок виходу, точні торговельні дані щодо реекспорту не завжди 
доступні, за оцінками, 40-50 відсотків продовольчих товарів імпортованих в ОАЕ призначаються для 
реекспорту в країни Близького Сходу, Азії та Африки. Зростання населення не є єдиним визначальним 
фактором для зростання імпорту. Збільшення обсягу інвестицій в GCC-4  і збільшення набору 
висококваліфікованих робітників і менеджерів з усього світу, стале зростання бізнесу і туризму є 
вирішальними факторами, що впливають на зростання імпорту. Багато імпортерів продуктів харчування 
повідомляють про агресивні плани розширення обсягів збуту, поліпшення продажів і оптимізм з приводу 
майбутнього, зокрема, для сектора роздрібної торгівлі та продовольчих послуг. Перспективи органічних 
натуральних продуктів харчування та гастрономічних продуктів хороші, але темпи зростання цих ринків 
набагато повільніші. Цікавим фактом щодо структури населення в країнах GCC-4 є те, що кількість 
експатріантів в цих країнах значно перевищує місцеве населення і більшість цих експатів з Азії, а саме з 
Індійського субконтиненту, на другому місці емігранти з інших країн арабського світу. Як правило цей 
значний прошарок населення задіяний у сферах пов’язаних з ручною працею. Вони також займають 
значну частку конторських, технічних і середніх, і вищих керівних посадах. На керівних посадах дуже 
багато професіоналів із Західної Європи та Північної Америки. В Дубай, де знаходяться регіональні 
штаб-квартири більшості транснаціональних компаній, що працюють на Близькому Сході, експатріанти 
становлять приблизно 80 відсотків населення. Така кількість іноземців суттєво впливає на структуру 



Оцінка молочного ринку країн  
Близького Сходу та Північної Африки  
 

Серпень 2016 Сторінка 13 із 73 Конфіденційно 

 

імпорту. Також варто зазначити, що більшість місцевого населення досить багато подорожує у справах 
чи на відпочинок до Західних країн та намагається отримати освіту за кордоном, що формує їх 
прихильність до західних продуктів. З поширенням міжнародного телебачення через супутникові та 
кабельні мережі, купівельні і смакові вподобання споживачів знаходяться під впливом загально 
регіональних рекламних кампаній. Крім того, все більше число жінок, які працюють поза домом, 
особливо заміжніх створили нові моделі споживання на цьому ринку, частіше вечеряти поза домом, 
доставка до дому готових страв, роздрібний продаж готових напівфабрикатів і приготовлених страв.  

Молочна промисловість 

Споживання молочних продуктів (молоко, лабан, сир, сухе молоко, вершки, морозиво, йогурт і масло) в 
країнах GCC-4 зростало в середньому на 4% з 90-х років, на чолі з ОАЕ з часткою 15% в загальному 
споживанні регіону в перерахунку на душу населення. 

Молочні продукти були головним компонентом раціону ОАЕ з доісторичних часів. Більш високий рівень 
доходу, сприяв збільшенню споживання і різноманітності продуктів, але мало змінив структуру 
споживання, що склалась протягом багатьох років. 

Теорія попиту використовує ціну в якості основного предиктора споживання і типове вивчення попиту 
залежить від його еластичності. Однак в країнах з високим рівнем доходу, таких як ОАЕ, нецінові 
фактори відіграють більш важливу роль у розподілі продукції. Смаки і переваги споживачів стають більш 
вираженими зі зростанням їх достатку а, отже, змінні фактори, такі як демографія, освіта та етнічна 
приналежність, мають більший вплив на попит, ніж цінові фактори. 

Обсяги виробництва на фермах за еміратом у 2014 році 

 
Абу Дабі Дубай 

Північні 

Емірати 
Всього 

Молоко 95 727,00 72 708,59 2 494,00 170 929,59 
Джерело: Національне бюро статистики ОАЕ 

Основні виробники молока в ОАЕ 

Виробник Частка ринку, % 

NFPC 33% 

Al Ain Dairy 28% 

Al Rawabi Dairy 26% 

Dubai Dairy Company 6% 

Marmum Dairy 5% 

United Kaipara (UNIKAI) 2% 

Всього: 100% 
Джерело: IMES estimates 

За оцінками Управління з питань сільського господарства Дубай (Office of Agricultural Affairs, надалі 
OAA), 55 відсотків торгівлі припали безпосередньо на продуктовий рітейл. Крім того, деякі торгівельні 
джерела оцінюють, що до 40-50 відсотків імпортних продуктів призначаються для подальшого 
реекспорту в інші країни GCC, Східну Африку, Іран, Ірак, Ємен та країни Південної Азії. 

У молочному секторі місцеве виробництво зосереджене на найбільших сегментах: молоко, йогурти і 
лабан. Для цих продуктів, існує мінімальна залежність від імпорту в порівнянні з іншими харчовими 
продуктами. 24% ринку рідкого молока формується за рахунок імпорту, для йогуртів і лабану цей 
показник складає 13% та 11% відповідно. З іншого боку, експорт в цих сегментах є досить великим. 
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Вихід Almarai на ринок Саудівської Аравії призвів до зростання виробництва протягом останніх років. 
Інші молочні продукти такі, як вершкове масло, лабан, консервоване згущене молоко, вершки 
виробляються в меншій мірі. 

Споживання молочних продуктів та власне виробництво в ОАЕ 

 Виробництво 
Виробництво 

для вн. 
ринку 

Для вн. 
ринку 

Всього 
продукти від 

вн. 
виробництва 

CAGR (5 
років) 

Рідке біле молоко, млн. л 183,2 80% 23% 34 6% 

Рідке молоко з 
домішками, млн. л 

31,4 80% 23% 6 13% 

Ферментовані молочні 
напої, млн. л 

102,6 75% 56% 43 8% 

Йогурти, тонн 85 834 81% 32% 22 415 5% 

Лабан, тонн 4 101 66% 66% 1 781 10% 

Крем-сир, тонн 4 199 9% - 357 6% 

Молочні десерти, тонн 10 607 - - 0 12% 

Концент. молоко, тонн 53 549 - - 0 3% 

СМП, тонн 11 232 45% - 5 066 -0,1% 

Плавлені сири, тонн 12 486 - - 0 4% 

Білі сири, тонн 5 862 11% - 621 3% 

Натуральні сири, тонн 5 556 - - 0 4% 

Спреди, тонн 1 800 - - 0 -3% 

Масло, тонн 4 647 7% - 339 9% 
Джерело: AgriLand 

Продукти 

Рідке молоко 

Виробництво молока в ОАЕ було майже стабільним на рівні +8% в порівнянні з 2013 р, досягнувши 140 

млн. літрів в 2014 році. На новий рівень галузь вийшла в першу чергу через стрімке зростання 

населення на рівні 6% на рік. На цьому ринку домінують три місцевих виробники з сукупною часткою 

ринку 87%. 

Лідируюча позиція NFPC зумовлена в першу чергу наявністю контракту на пакування продукції для 

Almarai на заводі Milko Dairy в Абу Дабі. Без цього контракту компанія впала би на третє місце в 

рейтингу після Al Ain Dairy та Al Rawabi Dairy. Крім того, що ці компанії задовольняють локальний попит, 

вони активно експортують свою продукцію до сусідніх країн, таких як Оман та Саудівська Аравія. 

Основні компанії експортери NFPC, Al Rawabi Dairy та United Kaipara (UNIKAI). 

Лабан 

Обсяги виробництва лабану досягли 78 мільйонів літрів у 2013 р., продемонструвавши стабільний 

річний приріст на рівні 6,5% з 2012 року, і до цього моменту тенденція росту зберігається. Знову ж таки 

одним із ключових факторів є стабільний приріст населення та зростання туристичної привабливості 

Еміратів. Для зростання ринку лабану важливим чинником є велика кількість робітників з Індійського 

регіону, серед яких він надзвичайно популярний і входить в стандартний обід будь-якого робітника.  
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Лідером з виробництва лабану є Dubai Dairy Company з часткою ринку 45%. На другому, третьому і 

четвертому місцях відповідно UNIKAI, Al Rawabi Dairy та NFPC з сукупною часткою ринку 33%.  

На експортному ринку найбільші UNIKAI та Al Rawabi, основні продажі яких ідуть в Катар та Оман. 

Йогурти 

Виробництво йогуртів в ОАЕ зростає в середньому на 9,3% на рік, починаючи з 2001 року.  Основні 

виробники йогурту NFPC, Dubai Dairy Company, Marmum, UNIKAI та Al Ain.  

Сири 

Споживання сиру суттєво відрізняється серед місцевих жителів та емігрантів. Місцеві жителі 

споживають в основному білий сир (типу фета – 5 862 тон) і плавлений сир (в різноманітних пакуваннях, 

а саме банках, круглих коробках, блоках – 12 486 тон), нижче наведено приблизні обсяги ринку. 

Емігранти, особливо британці, споживають переважно чеддер (близько 1000 т) з двох причин: ціна і 

звички. Також високий обсяг імпорту сиру чеддер пов’язаний із його подальшою переробкою в 

плавлений сир. 

Тип Сиру Походження Обсяг, тонн Бренд 

Білі сири/Фета Різні країни 5862 3 cow’s 

Плавлені сири Різні країни 12 486 Bel, Kraft, President 

Чедер Нова Зеландія 646 NZB 

Чедер Австралія 400 Falcon, Monte Christo 

Kaskaval Угорщина 495 Hajdu 

Halumi Кіпр 396 Christi 

Edam Bal Нідерланди 650 Frico 

Edam Bal Австрія 246 Bon Alpi, Westland 

Edam block Германія 350 DMK 

Gouda wheel Нідерланди 540 Frico, Westland 

Gouda block Германія 246 DMK 

Maasdam Нідерланди 242 Frico 

Emmental Франція 345 Pays breton 

Італійські сири  250  

Турецькі сири  350  

Інші  400  

Всього  23 904  

 

На полицях одного із супермаркетів «Supermart», пропонуються різні види молочних продуктів: молоко, 

масло, маргарин і UHT-йогурти. Крім того, на полицях також представлений широкий спектр 

європейських сирів, що імпортуються з таких країн, як Нідерланди, Франція, а також з Бразилії. 
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Моніторинг цін на полицях, станом на 01.08.2016 р. 

Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку 

Supermart Лабан Puck 0,200 2,11 

Supermart Сир фета Three Cows 0,500 3,40 

Supermart Моцарелла Monte Christo 0,200 3,00 

Supermart Сир Gouda напівтвердий Frico 0,150 3,13 

Supermart Молоко, 0% Lancor 1 л 1,43 

Supermart Масло вершкове Elle & Vire 0,200 3,27 

 

Імпорт 

Ринок продуктів харчування ОАЕ, як і інших країн Перської затоки (Королівство Саудівська Аравія, 

Бахрейн, Оман, Катар, Кувейт) є залежними від імпорту в середньому на 90%. Серед вказаних вище 

країн, за даними Всесвітнього банку, тільки КСА задовольняє власні потреби на 20%. Рівень 

самозабезпечення інших країн не перевищує 10%. 

ОАЕ імпортують досить багато продукції і входять до ТОП-20 найбільших країн-імпортерів світу. Щороку 

на територію країни завозиться продукції на понад 70 млрд. доларів США. Співробітництво з азійськими 

та іншими країнами в ОАЕ взаємовигідне, оскільки ОАЕ постачає туди нафту, продукти нафтової 

переробки, дорогоцінні метали, текстиль та інші товари, а натомість отримують товари, які необхідні 

країни для ефективного функціонування системи.  

 

Лабан 
ТМ «Puck» 

Сир фета 
ТМ «Three Cows» 

Моцарелла  
ТМ «Monte Christo» 

Gouda Mild  
TM «Frico» 

 Молоко, 0% 
ТМ «Lancor» 

Масло 60% 
ТМ «Elle & Vire» 
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У 2014 році 66% молочного імпорту в країну склало сухе знежирене молоко. При цьому, за темпами 

приросту найбільш стрімко зростають UHT-молоко (54%) та молочна сироватка (37% приросту за 4 

роки). 

 

Структура продуктового рітейлу  

У той час як протягом останніх 5 років на Близькому Сході відчувалась масова експансія супер - і 

гіпермаркетів, тенденція почала рухатись в бік невеликих магазинів. Це пояснюється, головним чином, 

наступними факторами: 1) відсутність достатньої кількості місць в густонаселених районах 2) зростання 

витрат на придбання землі, а також розвиток та інвестиційні витрати. Високою популярністю 

користуються споживчі кооперативні магазини. Вони сильні на ринках ОАЕ і Кувейту, і в меншій мірі в 

Катарі та охоплюють майже 70 відсотків ринку роздрібної торгівлі в Кувейті, і мають частку ринку на 25 

відсотків в ОАЕ. На додаток до лояльних місцевих акціонерів і клієнтів, вони залучають багато 

споживачів середнього класу арабського й індійського походження. Все частіше провідні роздрібні 

мережі надають послугу з доставки додому продуктів для своїх клієнтів. Деякі роздрібні торговці вводять 

в дію програми лояльності для залучення й утримання покупців шляхом надання привілеїв, таких як: 

1. Спеціальні ціни 

                                                
2 Експортно-імпортні баланси сформовані на базі даних UNComTrade 

UHT-молоко
9%

СЗМ
66%

Йогурти та 
ЦМП
8%

СМС
2%

Масло
5%

Сир
10%

Структура імпорту молочних продуктів до ОАЕ, 2014 
рік

   Імпорт2 продукції за основними товарними групами, 2012-2014 р.  

Рік 
UHT-

молоко 
СЗМ 

Йогурти та 
ЦМП 

СМС Масло Сир Загалом 

О
А

Е
 

О
б

с
я

г 
,т

 

2012 24 572 325 198  33 408 5 522 21 781  51 374 461 855  

2013 38 896 327 764 43 847 7 755 25 640 53 776 497 678 

2014 57 941 402 331 51 516 10 406 28 329 59 219 609 742 

В
а
р

-т
ь

, 
 

0
0
0
 U

S
D

 

2012 27 383 771 982 56 590 9 058 95 097 265 636 1 225 746  

2013 54 762 839 993 94 506 18 160 115 404 281 830 1 404 655 

2014 101 095 1 073 565 106 137 23 063 138 460 322 030 1 764 350 

CAGR,% 54% 11% 24% 37% 14% 7% 15% 
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2. Знижки і промо-акції для власників карток лояльності 

3. Накопичення балів за покупки з подальшим обміном на подарунки або товари 

З огляду на жорстку конкуренцію на ринку та агресивну маркетингову політику більшості компаній, 

важливо не тільки вміти захопити велику частку на ринку чи збільшити її, але й бути спроможним 

втримувати існуючу. Компанії, що хочуть зайти на ринок мають розуміти, що в свої інвестиційні плани 

необхідно включати маркетинг продукту та промо, та бути  готовим розділити з імпортером витрати на 

вхід до торгівельних мереж, адже більшість дистриб’юторських компаній не будуть самостійно 

інвестувати в новий продукт без підтримки з боку виробника/постачальника. Поширення супутникових 

мереж зробило мультимедійну рекламу більш простою і доступною, але все ж для більшості середніх 

копаній витрати будуть непомірно високими. Через це реклама в друкованій пресі та промо в магазинах 

залишаються найбільш поширеними методами просування товару. 

 

Канал Modern Trade генерує близько 2/3 усіх продажів харчових продуктів у виручці. Ключові магазини: 

№ Назва торгівельної мережі 
Кількість 

ТТ 
Вартість лістингу 

USD/sku 

1 Carrefour 21 1000 

2 Geant 13 270 

3 Hyperpanda 1 270 

4 Sharjah Coop Society 18 810 

5 Union Coop Society 12 810 

6 Emirates Coop Society 7 540 

7 Emke Group (Lulu) 72 1080 

8 Adh Co-Op 11 1080 

9 Al Ain Co-Op 17 540 

10 Spinneys 49 2700 

11 Choithram  38 810 

12 Al Maya  31 945 

13 Safeer 26 1215 

14 K.M. Trading Group 17 1080 

15 Manama 16 270 

16 Mega Mart 7 270 

Супер-/ 
Гіпермаркети

52%

Мінімаркети
14%

Крупні 
продуктові 
магазини

19%

Невеликі 
продуктові 
магазини

15%

Структура рітейлу за обсягами виручки, 2015
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17 United Hypermarket 1 135 

18 Ansar 1 135 

 

HoReCa 

Сектор HoReCa споживає близько 40-50 відсотків імпортованих із США та ЄС готових продуктів 

харчування і напоїв, особливо червоного м'яса та м'яса птиці. Цей ринок стрімко розширюється у GCC-

4, адже країни розвивають свої туристичні та бізнес-сектори. Зокрема, в ОАЕ, Омані і Катарі за останні 

10 років відкрилось безліч 5-ти зіркових готелів. У цьому секторі найбільшим попитом користуються 

напівфабрикати, в порівнянні з продуктами з більш високим ступенем переробки та відповідно вищим 

ступенем доданої вартості. Найбільш споживаними в секторі HoReCa є наступні продукти: червоне 

м'ясо, м'ясо птиці, молочні продукти (масло, сири, вершки, молоко, йогурти, сухі суміші для подальшого 

використання в кондитерських виробах), рис, харчові олії, горіхи, оброблені та свіжі фрукти і овочі, 

закуски і оброблені яйця. 

Структура HoReCa за обсягом виручки, 2015  

Тип 
Виручка, 
млн. USD 

Частка, % 

Кав’ярні, бари* 3 821,4 40,9 

Фаст-фуд 2 606,3 27,9 

Ресторани 2 736,0 29,3 

Доставка додому/Takeaway 161,6 1,7 

Кафе самообслуговування 12,8 0,1 

Кіоски/Street food 12,9 0,1 

* Не дивлячись на високу частку виручки кав’ярень та барів в структурі HoReCa, не можна вважати його 

пріоритетним через високу роздрібненість за гравцями, оскільки ринок не консолідований. 

Основні гравці каналу HoReCa 

Фаст-фуди Ресторани Кав’ярні 

KFC 9,30% Pizza Hut 6,5% Starbucks 1,9% 

McDonald’s  8,20% Hatam 3,8% Costa Coffee 1,8% 

Subway 6,40% Paul 3,3% Caribou 
Coffee 

0,5% 

Burger King 5,40% Chili’s 3,1%   

Hardee’s 3,00% TGI Fridays 1,7%   

В ОАЕ працюють близько 430 фірм в галузі переробки, виробництва харчових продуктів. У інших країнах 

затоки таких як Кувейт та Оман їх кількість значно менша із найменшою кількістю в Катарі. Цей сектор 

споживає більшу частину обсягу B2B продуктів напівфабрикатів і проміжних продуктів. 

Місцеві молокозаводи і птахофабрики не достатньо великі, щоб задовольнити місцевий попит. Отже, 

ряд місцевих компаній відновлюють молочні продукти з сухого молока, отриманого в першу чергу з 

Європи, Нової Зеландії та Австралії. Очікується, що все більша кількість транснаціональних компаній 

будуть об'єднуватись з місцевими переробниками. Так один із великих виробників продуктів харчування 

США побудував завод з виробництва сиру в Бахрейні, щоб задовольняти попит Близького Сходу і 

Північної Африки. 
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Логістика і правила ввозу 

Організація зі стандартизації країн Перської затоки (GSO), що складається із 6 країн Перської затоки і 

Ємену, відповідає за розробку технічних регламентів (ТР) щодо продовольчих і непродовольчих 

стандартів, термінів придатності та маркування, що вважаються основою регулювання імпорту продуктів 

харчування. 

Обов'язкові терміни зберігання продуктів харчування: 

Охолоджені харчові продукти: Зберігати при температурі від 0°C - 5°C 

Продукт Тип упаковки Термін 
придатності 

Пастеризовані вершки і ароматизований 
крем 

Підходяща упаковка 21 днів 

Сметана Підходяща упаковка 60 днів 

Збиті вершки Підходяща упаковка 90 днів 

Незрілий сир Підходяща упаковка 30 днів 

Пастеризоване молоко і пастеризоване 
молоко зі смаком 

Підходяща щільна упаковка з 
пластику або паперу 

5 днів 

Пастеризований та/або ароматизований 
йогурт (йогурт зі шматочками фруктів) 

Підходяща щільна упаковка 14 днів 

UHT-йогурт Підходяща упаковка 90 днів 

UHT-молоко Підходяща упаковка 6 місяців 

Масло Підходяща упаковка 60 днів 

Вершки Металеві щільно закриті 
контейнери 

18 місяців 

Вершки (Packed under sterilization conditions) Щільно закрита картонова 
упаковка з фольгою всередині 

6 місяців 

Маргарин Підходяща упаковка 90 днів 

 

Митні тарифи: 

У січні 2003 року  було прийнято "Єдиний митний закон і єдиний митний тариф" (UCL) для країн GCC. 

UCL встановив єдиний митний тариф в п'ять відсотків для майже всіх харчових продуктів, а також 

встановив єдину політику точок входу. Іншими словами, на продукт ввезений на будь-який ринок членів 

GCC буде нараховано відповідний митний збір тільки в точці входу і потім дозволяється безмитний 

транзит між країнами-членами союзу.  

Серед 7 еміратів ОАЕ, тільки Емірат Дубай вимагає, щоб всі продукти харчування, що ввозяться через 

свої точки входу, були попередньо зареєстровані і етикетки попередньо схвалені місцевим відділом 

охорони здоров'я. 

Маркування фасованих харчових продуктів: 

 [День-місяць-рік] для харчових продуктів, що мають термін придатності менше 3-х місяців 

 [Місяць-рік] для харчових продуктів, що мають термін придатності більше 3 місяців 

 При написанні дати виробництва та закінчення терміну придатності вказуються тільки місяць і рік 

 Термін придатності визначається з початку місяця, вказаного як дата виробництва і до кінця 

місяця вказаного, як кінцевий 
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 Дати повинні бути вигравірувані або рельєфно надруковані чорнилом, що не змивається, 

безпосередньо на всіх індивідуальних упаковках або на їх оригінальній етикетці тільки 

виробником. 

На етикетці має бути зазначена наступна інформація: 

 Назва продукту; 

 Інгредієнти в порядку спадання; 

 Добавки: використання їх групових імен та позначень "E" є прийнятними; 

 Джерело жирів тваринного походження (яловичина, буйволи, і т.ін ...) ; 

 Харчовий продукт та інгредієнти, які, викликають підвищену чутливість (алергію); 

 Чистий вміст в метричних одиницях; 

 Дата виробництва та кінцева дата споживання; 

 Країна походження; 

 Назва та адреса виробника, дистрибутора, імпортера, експортера або постачальника;  

 Спеціальні умови зберігання та приготування, якщо такі є; 

 Номер партії; 

 Харчова цінність продукту. 

Процедура імпорту 

Кожна партія продуктів харчування підлягає візуальному огляду в момент прибуття в порт призначення 

для перевірки відповідності етикеток та строків придатності з боку інспектора з охорони здоров’я, що 

разом із митниками також перевіряє відповідність документів. Періодично, у випадковому порядку, 

відбираються зразки для лабораторного дослідження. 

Продукт, що вперше завозиться в країну підлягає жорсткому лабораторному контролю. Партія, з якої 

відібрали зразки, має знаходитись на митному складі за вибором імпортера на території емірату, в який 

ввозилась продукція. Результати аналізів відомі протягом 5-10 днів. 

Продукт буде заборонений для ввезення, якщо буде визначено, що він непридатний для вживання в їжу 

людиною, або не відповідає вимогам маркування. В такому випадку продукт буде знищено місцевим 

муніципалітетом, або реекспортовано в країну походження протягом 30 днів, за вибором імпортера. 

Продукт в якому виявлена невідповідність маркування також може бути реекспортований в третю країну 

(не GCC). OAA Дубая рекомендує експортерам і імпортерам попередньо узгоджувати та реєструвати 

етикетку і склад продукту, що планується до ввезення.  

Всі продукти, що заплановані для імпорту, мають бути зареєстровані в реєстраційній і класифікаційній 

системі (частина FIRS) на основі штрих-коду. Це є обов’язковою умовою для здійснення імпорту. 

Структура ціноутворення 

Стаття витрат % 

Митне очищення/портові видатки 5% 

Дистрибуція 8% 

Загальна маржа дистрибутора 20% 

Рітейл front margin 15% 

Рітейл back margin 15% 

Додаткові видатки (лістинг, оренда дод. місць для промо, 
повернення продукції) 
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Контакти дистрибуторів молочних продуктів 

Основні виставки в ОАЕ 

Назва 
Термін 

проведення 
Організатор виставкового заходу 

Спеціалізація 
виставкового 

заходу 

Gulfood 
Exhibition 

 

Лютий 
 

Dubai International Exhibition Centre 

 +971-4-3321000 

 +971-4-3312173 
www.gulfood.com 

Продуктова 
виставка 

Agrame 
 
 

Березень 
 

Dubai International Exhibition Centre 

 +971-4-3321000 

 +971-4-3312173 
www.agramiddleeast.com  

Сільське 
господарство 

Sweets & Snacks 
Middle East 

Листопад Dubai International Exhibition Centre 

 +971-4-3321000 

 +971-4-3312173 

Продуктова 
виставка 

The Speciality 
Food Festival 

 
 

Листопад 
 

Dubai World Trade Centre 

 +971 (4) 332 1000  

 +971 (4) 3312173  
www.speciality.ae 

Продуктова 
виставка  

Sial Middle East 
 

Листопад 
 

SIAL 

 +33 (0)1 49 68 51 00  

 +33 (0)1 47 31 37 75 
www.sialme.com 

Продуктова 
виставка 

Menope - Middle 
East Natural & 

Organic Products 
Expo 

 
Грудень 

Global Links LLC. 

 +971 4 3322283  

 +971 4 3322253 
www.naturalproductme.com 

Органічні 
продукти 

 

Назва компанії 
Номер 

телефону 
E-mail Website 

4 Corner General 
Trading 

+971 48847248 sales@fcgt.ae www.fcgt.ae  

Ahmed Al Ali Trading +971 42672864 aaatrad@emirates.net.ae www.ahmedalalitrading.com  

Alpa Co. Limited +971 42240556 info@alpatrust.com www.alpatrust.com  

Chef Middle East L.L.C. +971 48159888 chefdxb@chefmiddleeast.com www.chefmiddleeast.com  

Emirates Fine Foods  +971 46994805 contact@emiratesfinefoods.com  www.emiratesfinefoods.com  

Emke Group +971 24182000 headoffice@ae.lulumea.com www.emkegroup.com  

Golden Grains 
Foodstuff Trading Llc 

+971 43388216 info@goldengrainsdubai.com www.goldengrainsdubai.com 

Ideh Trading L.L.C +971 42964000 idehtrading@idehtrading.net www.idehtrading.net  

J. M. Foods Llc +971 43386580 info@jmfoodgulf.com www.jmfoodgulf.com  

Lifco Group +971 65335635 lifco@emirates.net.ae www.lifco.com  

Truebell Marketing & 
Trading Llc 

+971 65342111 truebell@truebell.org www.truebell.org  

http://www.dicec.ae/
http://www.gulfood.com/
http://eventseye.com/fairs/f-agrame-14335-1.html
http://eventseye.com/fairs/f-agrame-14335-1.html
http://www.dicec.ae/
http://www.agramiddleeast.com/
http://www.dicec.ae/
http://www.dwtc.com/
http://www.speciality.ae/
http://www.sial.fr/
http://www.sialme.com/
http://www.naturalproductme.com/
http://www.naturalproductme.com/
mailto:sales@fcgt.ae
http://www.fcgt.ae/
mailto:aaatrad@emirates.net.ae
http://www.ahmedalalitrading.com/
mailto:info@alpatrust.com
http://www.alpatrust.com/
mailto:chefdxb@chefmiddleeast.com
http://www.chefmiddleeast.com/
mailto:contact@emiratesfinefoods.com
http://www.emiratesfinefoods.com/
mailto:headoffice@ae.lulumea.com
http://www.emkegroup.com/
mailto:info@goldengrainsdubai.com
http://www.goldengrainsdubai.com/
mailto:idehtrading@idehtrading.net
http://www.idehtrading.net/
mailto:info@jmfoodgulf.com
http://www.jmfoodgulf.com/
mailto:lifco@emirates.net.ae
http://www.lifco.com/
mailto:truebell@truebell.org
http://www.truebell.org/
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Процедура реєстрації торгівельної компанії в ОАЕ 

Строк проведення реєстрації від трьох до шести днів 

Приблизна вартість офіційної ліцензії – 20 000 AED  

Послуги юридичної компанії – 12 000 AED 

51% компанії має належати місцевому засновнику, повний склад засновників прописується в 

меморандумі. 

Процедура реєстрації: 

 Отримання початкового погодження в Економічному департаменті 

 Отримання початкового погодження назви компанії  

 Реєстрація юридичної адреси 

 Затвердження у відділі планування (у випадку орендованого приміщення – фізична адреса) 

 Підписання меморандуму співвласників в Суді Дубая 

 Реєстрація Ejari 

 Отримання погодження відділу по продуктах харчування в муніципалітеті Дубай 

 Отримання ліцензії 

 Реєстрація в бюро праці 

 Реєстрація в бюро еміграції 

 Відкриття рахунку в банку 

В деяких випадках також потрібна довідка з поліції. 

Документи необхідні для реєстрації: 

 Копія паспорта 

 Копія сторінки з візою  

 Лист про не заперечення (NOC) 

 5-6 варіантів назви компанії 

 Оригінал договору оренди офісу  

 Оригінал договору на оренду складу, що відповідає виду діяльності фірми 
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Королівство Саудівська Аравія 
Економіка 

Королівство Саудівська Аравія є найбільшим імпортером продовольства і сільськогосподарської 

продукції країн, що входять до Ради зі співробітництва країн Перської затоки (GCC). Кількість підданих 

Королівства перевищує загальну чисельність 

населення п'яти держав GCC (ОАЕ, Кувейт, Катар, 

Оман і Бахрейн) на 150%. У 2014 році в Саудівській 

Аравії проживало, приблизно, 30 мільйонів чоловік, і 

як очікується, в 2025 році ця цифра досягне 40 

мільйонів чоловік.  

Ще однією ознакою країни є тривале підвищення  

основних економічних показників протягом останнього 

десятиліття, що сприяло зростанню доходу на душу 

населення. У 2014 році цей показник досяг $ 25 400. 

Вважається, що саме це живитиме попит на імпорт 

продовольства в Саудівській Аравії. За оцінкою 

фахівців,  80 відсотків своїх потреб у споживанні 

продуктів харчування в країні задовольняється за 

рахунок імпортних поставок. Високій  дохід на душу 

населення впливає на зміну способу життя підданих 

Королівства, збагачення продуктового кошика новими 

продуктами. Підвищується попит на продукти 

харчування високої якості. 

Наявні дані свідчать, що в 2014 році в Саудівську 

Аравію ввезено продуктів харчування і 

сільськогосподарської продукції на суму $ 19 млрд., що у грошовому відношенню на 5 відсотків менше 

від імпорту 2013 року. П'ять найбільших постачальників продуктів харчування на ринок Саудівської 

Аравії були: Індія з 11,7% частки ринку, Бразилія - 10,8%, США - 7,8%, Німеччина 3,9% та 3,7 % від 

загального ринку імпорту мала Аргентина. Значне зниження імпорту в Саудівську Аравія 

сільськогосподарських і харчових продуктів відбулося, в основному, через зниження цін на зернові, такі 

як кукурудза, пшениця, ячмінь і рис. 

У 2014 році від загального обсягу харчової та сільськогосподарської продукції імпорту країни, що склав 

близько $ 9,1 млрд., на частину, що орієнтована суто на споживчі продукти харчування, припало 

близько 48%. Бразилія була найбільшим постачальником продукції з високою доданою вартістю, з 

часткою ринку 14,1%, потім йшла Індія з 10,8%, за нею США на рівні 6,5%, Франція та Єгипет мали 

відповідно 5,9% і 5,6%. 

Адміністрація харчових продуктів і медикаментів Саудівської Аравії (Saudi Food and Drug Authority - 

SFDA) є єдиною урядовою організацією країни, яка встановлює і забезпечує правила дотримання вимог 

до норм і стандартів харчових продуктів, а також є основним органом, який проводить інспекцію 

імпортованих харчових продуктів з метою перевірки відповідності вимогам всіх правил і стандартів, що 

установлені в Саудівській Аравії або ж в документах РСДПЗ – Ради Співробітництва Держав Перської 

Затоки (Gulf Cooperation Countries – GCC), зокрема в Положенні за контролем якості харчових продуктів 

країн Перської Затоки – GCC Guide for Control on Imported Foods – документі, що ухвалений 

Організацією Стандартів РСДПЗ – GCC Standardization Organization – GSO, SFDA недавно розпочала 
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особливо суворо стежити за дотриманням національних та вимог GCC щодо харчових продуктів, 

правилами імпорту, нормами і циркулярами, що регулюють допустимі межі вмісту їстівних добавок в 

продуктах харчування, вимоги до маркування і т. ін. 

Молочна промисловість 

Королівство Саудівська Аравія наразі, попри незначне зростання попиту населення на молочну 

продукцію (річне споживання становить близько 30 літрів молока на душу населення), повністю 

забезпечує себе за рахунок національного виробництва, а також здійснює експорт молочної продукції до 

країн арабського регіону.  

У 2013 р. виробництво молока в КСА становило 2,1 млн. т. 

Як і раніше, на місцевому ринку домінує відновлене молоко, яке становить 62% від загальних продажів, 

у той час як свіже молоко в даний час складає 38% ринку.  

Водночас, популярністю серед місцевого населення відзначаються такі молочні продукти як кефір (його 

місцевий різновид), кисломолочні йогурти, а також аналоги вітчизняної сметани.  

Роздрібна вартість в торговельних мережах КСА одного літра молока, кефіру та кисломолочних йогуртів 

становить 0,9 дол. США (незалежно від вмісту жирів), одного кілограму сметани – 6 дол. США.   

На ринку свіжого молока домінує бренд Almarai з 46% частки ринку. За ним слідують бренди Al Safi 

Danone (21%), Nada Dairy (13%) і Nadec (9%). У категорії відновлених молочних продуктів лідером є 

бренд Sadafco (47%), за ним слідують Almarai (17%), Freisland (12%) і Al Safi Danone (8%).  

Слід зазначити, що іноземні виробники молочної продукції розглядають можливість поставок до КСА 

лише сухого молока. 

Головною проблемою українського виробника, який має бажання  вийти  на молочний ринок Саудівської 

Аравії, є вартість виробництва. За рахунок низьких дотаційних цін в Саудівській Аравії на 

електроенергію та воду, а також об’єктивно низьких цін на пальне, вартість одного літра молока в КСА є 

більш ніж учетверо меншою за вартість молока українського виробництва (вартість виробництва одного 

літра молока в КСА станом на осінь 2013 р. становила близько 40 центів США, у чому пересвідчилася 

делегація Мінагрополітики України, яка відвідала КСА у листопаді 2013 року). 

Продукти 

                                                                  

Плавлений сир  

ТМ «La Vache Qui Rit» 

Білий плавлений сир  

ТМ «Kraft» 

Плавлений сир Чеддар 

ТМ «Kraft» 

Масло 

ТМ «Lurpack» 
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Моніторинг цін на полицях, станом на 01.07.2016 р. 

Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку 

Panda UHT-молоко 3,2% Nadec 1 1,13 

Panda UHT-молоко 3,2% Almarai 1 1,07 

Panda Вершки Elle & Vire 0,2 6,32 

Panda Сир фета  3 Cows 0,5 11,20 

Panda Масло несолоне, 72,5% Almarai 0,2 5,60 

Panda Масло несолоне, 82,5% Lurpak 0,2 11,93 

Panda Baby Едам Кульки Frico 0,9 12,67 

Panda Едам слайси Frico 0,25 12,12 

Panda Сир плавлений La Vache Qui Rit 0,256 11,20 

Panda Білий плавлений сир Kraft 0,5 8,23 

Panda Плавлений чеддар Kraft 0,2 8,40 

Panda Сир Філадельфія Kraft 0,3 11,87 

Panda Сир фета Almarai 0,5 8,37 

Panda Сир Едам Baby Westland 0,9 5,47 

Представники саудівської роздрібної торгівлі знаходяться у постійному пошуку нових продуктів, вони 

часто звертаються за підтримкою і порадою з боку постачальників, особливо з питань реклами і 

просування продукції. Реклама вважається необхідним чинником для завоювання лояльності 

саудівського споживача. Конкурентні ціни, щотижневі рекламні пропозиції, рекламна підтримка від 

постачальників і здатність роздрібних продавців запропонувати широкий асортимент продукції за 

конкурентними цінами є ключовими факторами рекламних стратегій у роздрібній торгівлі. Дуже 

поширеною є публікації реклами в щотижневих газетах, яка спрямована, переважно, на жінок, які 

відіграють вирішальну роль в ухваленні рішень щодо покупок, у тому числі та основним чином – 

продуктів харчування. 

 

 

 

Сир фета 

ТМ «Almarai» 

Сир фета знежирений 

ТМ «3 Cows» 

Вершки 

 ТМ «Elle & Vire» 
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Імпорт 

 

У 2015 році переважну більшість молочного імпорту в країну склало сухе знежирене молоко (51%). При 
цьому за темпами приросту найбільш стрімко також зростають йогурти та цільномолочна продукція 
(+14% приросту за 5 років) та сир (+8% за 5 років). 

 

Загальний обсяг імпорту споживчих товарів (включаючи морські продукти) за 2012 – 2014 роки 

Імпорт КСА в млн. дол. США Імпорт з усього світу 

Продукція 2012 2013 2014 

Споживчі сільськогосподарські продукти  8,115 8,833 9,067 

Молочна продукція 1,416 1,414 1,774 

Курятина та продукти з неї (виключаючи яйця) 1,547 1,8 1,528 

Продукти, що готові до вживання  1,205 1,311 1,402 

UHT-молоко
5%

СЗМ
51%

Йогурти та 
ЦМП
4%

СМС
2%

Масло
9%

Сир
29%

Структура імпорту молочних продуктів до 
КСА, 2015

   Імпорт продукції за основними товарними групами, 2011-2015 р.  

Рік 
UHT-

молоко 
СЗМ 

Йогурти та 
ЦМП 

СМС Масло Сир Загалом 

К
С

А
 

О
б

с
я

г,
 т

 

2010 23 925 254 433 12 945 10 601 52 785 122 420 477 109 

2011 25 795 269 263 16 711 10 667 56 568 137 933 516 937 

2012 15 266 240 272 18 655 7 533 51 561 133 886 467 173 

2013 26 933 282 432 19 126 10 924 63 056 155 573 558 044 

2014 30 293 292 457 24 120 10 322 51 672 162 200 571 064 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
 

0
0
0
 U

S
D

 

2010 40 489 875 806 45 251 20 048 233 936 546 537 1 762 067 

2011 60 420 905 142 54 649 22 166 210 378 605 662 1 858 417 

2012 26 960 878 059 60 814 16 050 198 365 613 911 1 794 159 

2013 59 391 1 136 613 64 979 30 833 273 457 735 585 2 300 858 

2014 71 510 844 160 74 291 20 964 190 395 681 926 1 883 246 

CAGR,% 4% 4% 14% 1% 6% 8% 5% 
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Свіжі фрукти 724 743 691 

Оброблені овочі 445 509 527 

Яловичина та продукти з яловичини 461 491 502 

Закуски різні (NESOI - Not Elsewhere Specified or 

Indicated) 
289 315 355 

Інші м’ясні продукти (NESOI) 279 273 339 

Шоколад і какао продукти 261 283 298 

Свіжі овочі 252 286 283 

Спеції 250 232 259 

Оброблені фрукти 186 218 194 

Соуси і приправи 172 188 193 

Горіхи (з дерев) 141 151 169 

Безалкогольні напої (за винятком соків, кави та 

чаю) 
173 209 147 

Фруктові та овочеві соки 103 122 145 

Дитяче харчування та свіжі зрізані квіти 25 64 70 

Кава смажена та продукти на основі кави 65 79 70 

Чай 75 78 63 

Яйця та продукти з яєць 37 58 48 

Харчування для котів і собак 5 7 8 

Інше 4 2 2 

Морепродукти 498 483 328 

Загалом 8,613 9,316 9,395 

 

Основні 15 експортерів до КСА 2012 – 2014 

 

Споживчі сільськогосподарські продукти за виключенням 
морепродуктів 

15 основних постачальників 

Основні експортери 

2012 2013 2014 

Вартість Вартість Вартість 

$ тис. $ тис. $ тис. 

Бразилія 1,403 1,456 1,277 

Індія 514 632 619 

США 481 542 590 

Нова Зеландія 506 400 587 

Франція 575 600 538 

Єгипет 508 520 504 

Нідерланди 447 447 471 

Австралія 223 302 391 

Туреччина 261 299 315 

Німеччина 213 223 295 
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Данія 209 216 264 

Іспанія 195 242 256 

Китай 217 228 243 

Італія 176 187 226 

Бахрейн 196 227 200 

Інші країни 1,99 2,312 2,292 

Загалом 8,114 8,833 9,068 

Джерело: інформація Служби сприяння експорту сільгосппродукції США (Foreign Agricultural Service 

(FAS), що підготовлена на основі даних статистичного офісу ООН. 

Імпорт окремих продуктів від головних експортерів у 2014 році 

Категорія 
продукту і 
загальний 

обсяг імпорту 

Основні 
постачальники 

Сильні сторони країн 
постачальників 

Переваги та недоліки 
місцевих постачальників 

Молочні 
продукти  
$1.8 млрд. 

Нова 
Зеландія(26%), 
США (10%), 
Нідерланди (9%), 
Франція (7%), 
Бахрейн (5%) 
Австралія (5%) 

Конкурентоспроможна ціна та 
висока якість. Нова Зеландія 
домінує в експорті сиру на ринок 
КСА. 

Деякі місцеві виробники 
харчових продуктів 
імпортують сир в блоках для 
перепакування на більш 
дрібні споживчі розміри для 
продажі у роздріб 

М'ясо 
курятини 
заморожене 
$1.5 млрд. 

Бразилія (81%), 
Франція (15%), 
США (2%) 

Бразилія пропонує 
найпривабливішу продукцію, 
беручи до уваги 
конкурентоспроможну ціну та 
відповідність вимогам 
контрольних служб КСА щодо 
вологості та жирності курятини 

Місцеве виробництво 
бройлерів забезпечує лише 
47% відсотків від попиту  

Свіжі фрукти 
$690.6 млн. 

Єгипет (20%), 
ПАР (13%), Індія 
(8%), Туреччина 
(7%), США (5%), 
Чилі (5%) 

Ціні та наявність – головні чинники 
при імпорті свіжих фруктів 

КСА вирощує обмежену 
кількість та асортимент 
фруктів, а саме: цитрусові, 
виноград та гранати 

Оброблені 
овочі $527.9 
млн. 

Єгипет (14%), 
Нідерланди (17%), 
США (12%), Китай 
(10%), Бельгія 
(10%), Іспанія 
(10%) 

Експорт з США цієї продукції за 
останні роки невпинно зростає 
завдяки конкурентоспроможної 
ціни та високої якості  

Деякі місцеві виробники 
харчових продуктів 
імпортують заморожені овочі 
в блоках для подальшого 
перепакування на більш 
дрібні споживчі розміри для 
продажі у роздріб на ринку 
КСА  

Яловичина 
$501.7 млн. 

Індія (50%), 
Австралія (32%), 
Пакистан (7%), 
Нова Зеландія 
(5%), Йорданія 
(2%), Канада (1%) 

Індія та Австралія знаходяться у 
найвигідніший ситуації, так як 
спромоглися розмістити свою 
продукцію замість яловичини США 
та Бразилії після введення 
Адміністрацією продуктів 
харчування та нагляду за 

В країні не існує значного 
виробництва яловичини  
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медикаментами заборони на 
імпорт яловичини до КСА 

Рослинні олії 
за 
виключенням 
пальмової 
$429.3 млн. 

США (23%), 
Україна (15%), 
Оман (17%), 
Малайзія (11%), 
Іспанія (7%), 
Туреччина (5%) 

США протягом десятиліть були 
основними постачальниками 
кукурудзяної олії до КСА. Проте 
нещодавно Україна та Оман 
збільшили свою долю ринку. Оман 
не виробляє свою власну 
кукурудзяну олію ані гуртом ані в 
роздріб, проте реекспортує 
переважно із країн ПЗ. Індонезія – 
основний постачальник пальмової 
олії до Саудівської Аравії. 

В Саудівській Аравії не 
виробляється харчова 
кулінарна олія. Саудівські 
компанії, такі, як наприклад, 
SAVOLA Oil Company 
імпортують рафіновану 
пальмову та кукурудзяну олії 
та бутилюють їх у споживчу 
тару для продажу у роздріб. 

 

Структура продуктового рітейлу  

За оцінкою Euromonitor, загальна вартість продуктів харчування, що були продані в Саудівській Аравії 

через роздрібну торгівлю у 2014 році, склала $ 41, 5 млрд., що на 11% більше у порівнянні з продажами 

2013 року. За прогнозами, ця цифра у 2019 році сягне $ 60 млрд., що на 45% перевищить загальну 

вартість продуктів харчування, що були продані протягом 2014 року. 

До основних факторів, що сприяють такому значному зростанню роздрібних продажів продуктів 

харчування слід віднести: 

 зростання кількості населення Саудівської Аравії, яка оцінюється в 30 мільйонів чоловік в 2014 

році та зростає приблизно на 3 відсотки в рік. Як очікується, до 2025 року населення Королівства 

досягне 40 мільйонів чоловік. В даний час близько 70 відсотків жителів Саудівської Аравії 

становлять особи молодше тридцяти років. 

 збільшення наявних доходів: економічне зростання в Саудівській Аравії в останні роки призвело 

до збільшення доходів на душу населення, від $ 20 267 в 2008 році до $ 25 400 в 2014 році. 

Значна кількість населення Саудівської Аравії може дозволити собі робити покупки високоякісних 

продуктів харчування в роздрібних торгових точках. Саудівці витрачають близько 27 відсотків 

свого доходу на продукти харчування. Уряд Саудівської Аравії запроваджує різні прямі та 

непрямі субсидії для утримання цін на основні продукти харчування на дуже низькому рівні. 

 зростання кількості роздрібних торгових точок: У 2014 році за оцінкою Euromonitor загальна 

кількість торгових точок продуктів харчування в Саудівській Аравії склала 42 378 одиниці, що є 

збільшенням на 2,2 відсотка у порівнянні з 2013 роком. Продуктові рітейлери пропонують 

достатньо широкий асортимент продуктів харчування - від вітчизняних, вироблених на 

саудівських підприємствах до імпортних висококласних, елітних та органічних продуктів 

харчування.  Експорт з США, орієнтованих на споживача продуктів харчування в Саудівській 

Аравії, швидко зростає і склав близько $ 578, 4 млн. в 2014 році, що на 9 відсотків більше у 

порівнянні з 2013 роком. У 2014 році в першу десятку, експортованих із США продуктів 

харчування, входили: молочні продукти, лісові горіхи, перероблені овочі, готові до вживання 

продукти, приправи і соуси, закуски, свіжі фрукти, шоколад і какао-продукти, м'ясо птиці. 

 інші фактори: ріст урбанізації; розумна реклама продуктів саме високої якості через супутникове 

телебачення; пропозиція продуктових магазинів продуктів для сімейних пікніків; зміна способу 

життя і спрага Саудівської споживача до більшої різноманітності харчових продуктів. Швидке 
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зростання роздрібної торгівлі продуктами харчування в Саудівській Аравії надає відмінну 

можливість для експортерів споживчих товарів розширити їх експорт по всьому Королівству. 

Переваги та виклики для експорту продуктів харчування на ринок Саудівської Аравії 

Переваги Виклики 

Саудівська Аравія для задоволення своїх потреб у 

продовольстві на 80% залежить від імпорту. 

Висока цінова конкурентоспроможність місцевої 

продукції та імпорту з арабських і азіатських країн. 

Королівство являє собою зростаючий ринок 

продуктів харчування з високою доданою 

вартістю. Споживачі мають бажання спробувати 

нові продукти. Цей зростаючий попит пропонує 

перспективні можливості для виводу нових 

продуктів харчування на ринок.   

Високі націнки, лістинг та інші збори, які стягують 

великі компанії роздрібної торгівлі, значно 

збільшують вартість запуску нових продуктів на 

ринок Саудівської Аравії. Деякі продавці продуктів 

харчування вимагають компенсацію за продаж в 

своїх торгових точках прострочених продуктів. 

Готові до вживання продукти, комплексні набори 

домашньої їжі, типу – обід, сніданок, вечеря, фаст-

фуд та їжа на винос, стають все більш 

популярним серед молодого населення 

Саудівської Аравії. 

Негативне ставлення споживача до їжі, що 

виготовлена із застосуванням  біо-технологій. 

Високий дохід на душу населення, зміна способу 

життя, що має вже більше рис світського, 

збагачення продуктового кошику продовжують 

стимулювати попит на високу якість продуктів 

харчування. 

Відторгнення та не сприймання упаковок харчових 

продуктів, які містять вимоги до  здорового 

способу життя і торгові логотипи, які можуть мати 

релігійну конотацію, такі як "Хрест" або "Зірка 

Давида", тощо. 

Більш ніж 10 мільйонів емігрантів, які живуть і 

працюють в Саудівській Аравії, створюють попит 

на етнічні та більш різноманітні продукти 

харчування. 

 

Збільшення кількості паломників до Саудівської 

Аравії - щороку понад 7 мільйонів людей - 

створюють попит на послуги інституційної 

кулінарії. 

 

Супермаркети 

Розміри супермаркетів за площею знаходяться у діапазоні від 500 до 5000 квадратних метрів з повним 

самообслуговування, п’ятьма або більше касовими точками, що забезпечені  сучасним обладнанням з 

ІТ – системами. Супермаркети здійснюють комплексну торгівлю бакалією та іншими харчовими 

продуктами, такими як охолоджене м'ясо та вироби з нього, хлібобулочні вироби, а також широким 

асортиментом непродовольчих товарів. Продукція поставляється безпосередньо від постачальників. В 

Саудівській Аравії у 2014 році налічувалося близько 736 супермаркетів, що у порівняні з 2013 роком 

продемонструвало приріст торгових точок в цьому сегменті на 8 відсотків. Зазначена мережа продала у 

2014 році харчових продуктів на суму близько $ 10,1 млрд.  

Основні саудівські мережі супермаркетів, такі як Tamimi і Danube імпортують значну частину продуктів 

харчування безпосередньо зі Сполучених Штатів, використовуючи консолідаторів, тобто постачальників, 

котрі працюють саме на дану мережу. Продукти, які вони імпортують, включають сир та сирний продукт, 

горіхи, свіжі фрукти, приправи і соуси, крупи, кетчупи, фруктові соки, овочі і кілька видів харчових 

продуктів з високою доданою вартістю. Все це - безпосередньо зі Сполучених Штатів. Деякі продукти, 
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такі як полуниця, салат і інші свіжі продукти доставляються повітрям, в той час як більшість продуктів -  

морем в контейнерах. Керівництво та персонал основних мереж саудівських гіпер і супермаркетів 

відвідують заходи в США, що організовуються Американським Інститутом маркетингу і безпеки харчових 

продуктів  (The Food Marketing Institute FMI), а також регіональні та світові виставки, такі як Gulfood в 

Дубаї, SIAL в Парижі і Anuga в Кельні для пошуку нових продуктів, підтримання та налагодження нових 

контактів з потенційними постачальниками із США та інших країн світу. Основна ціль мереж цієї 

категорії прагматична та стандартна - скоротити витрати та підвищити конкурентоспроможність сектору. 

Саудівські роздрібні торговці постійно шукають нові продукти, часто вимагають підтримки з боку своїх 

постачальників у вигляді проведення рекламних акцій для просування своєї продукції. Реклама продукту 

є необхідною складовою у комплексі заходів щодо завоювання довіри та лояльності саудівських 

споживачів. Конкурентні ціни, щотижневі рекламні пропозиції, а також рекламний маркетинг - ключові 

елементи для успішної стратегії виводу нового продукту на ринок продуктів харчування Саудівської 

Аравії. 

Гіпермаркети 

Гіпермаркети вперше з’явилися в Саудівській Аравії в 2004 році. Їх розміри вражають -  близько 200 000 

квадратних футів або 18,580 квадратних метрів. Ці магазини мають до 50 касових апаратів, асортимент 

продаж складає понад 50 тисяч найменувань, включаючи продукти харчування, одяг, інструменти, 

іграшки та електроніку.  

У 2014 році в країні налічувалося близько 432 гіпермаркетів - на 37 торгових точок цього розряду 

більше, ніж у 2013 року. В основному гіпермаркети розташовані в трьох містах Королівства  - Ер-Ріяд, 

Джидда та Даммам. В 2014 році на гіпермаркети припадало близько 17 відсотків від загального обсягу 

продаж продуктів харчування у секторі роздрібної торгівлі в Саудівській Аравії, що відповідало близько $ 

6,9 млрд. Деякі гіпермаркети, такі як Hyper Panda, Al-Othaim, Danube, Lulu і Carrefour мають власний 

експорт. Як уже відзначалося, покупки в гіпермаркетах стають дуже популярним. Це являє собою 

справжню подію для всієї родини, яка вдало конкурує з відвіданням кінотеатру. У багатьох 

гіпермаркетах є ігрові майданчики для дітей і сімей, котрі, як правило, проводять там кілька годин під 

час їх поїздки за покупками.  

Загальна кількість супермаркетів і гіпермаркетів, в даний час складає 1170. Відверто, це відносно мала 

кількість, їх частка продажів становить лише близько 2,8 відсотка від загального обсягу роздрібної 

торгівлі. Проте, ця цифра перетворюється у 41 відсоток, коли йдеться про загальний обсяг продажу в 

2014 році продуктів харчування в Саудівській Аравії, який був оцінений в $ 41, 5 млрд. У зв'язку з 

очікуваним розширенням кількості торгових точок з продажу продуктів харчування, в основному за 

рахунок супер та гіпермаркетів, вважається, що загальний обсяг продажів продуктів харчування у 

роздрібній торгівлі, складе близько $ 60 млрд. до 2019 року. 

Традиційні (bakalas) магазини роздрібної торгівлі продуктами харчування 

Зручні магазини, як правило, називають bakalas (Convenient Store), вони зустрічаються в кожному районі 

і досягають розмірами до 100 квадратних метрів. Bakalas мають обмежений доступ до дистриб'юторів. 

Як правило, вони купують свій товар готівкою у оптовиків, за винятком декількох швидко з’являющихся 

нових брендів, які поставляються імпортерами.  

Незважаючи на зростаюче число сучасних супермаркетів в Саудівській Аравії, bakalas продовжують 

мати важливе значення. У 2014 році кількість bakalas оцінювалася в 36 787 точок і збільшилася на 672 

торгові точки у порівнянні з 2013 роком. Частка магазинів цієї групи склала 43, 5 відсотка, або близько $ 

18, 1 млрд. вартості всіх харчових продуктів, що було продано у роздрібній торгівлі в 2014 році. Кількість 

bakalas, як очікується, буде безперервно зростати з підвищенням урбанізації.  
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Ціни мають тенденцію бути більшими, ніж в магазинах вищого рівня, але bakalas зберігатиме перевагу 

над супермаркетами, завдяки надання послуги швидкого обслуговування покупців, які бажають швидко 

купити кілька предметів асортименту по дорозі або ж біля дому. Ряд bakalas розробили кредитну 

систему, яка дозволяє клієнтам оплачувати свої покупки раз в кінці місяця. Жінкам в Саудівській Аравії 

не дозволяється ходити поодинці, тому bakalas, що розташований в декількох хвилинах ходьби від 

їхнього будинку, вирішує цю соціальну проблему.  

Також bakalas дуже важливі для громадян третіх країн, що працюють в Королівстві та не мають 

власного автомобілю. Більшість споживчих товарів bakalas імпортовані зі Сполучених Штатів, магазини 

мають холодильне обладнання, що пристосоване для зберігання заморожених продуктів. На додаток до 

магазинів продовольчих товарів цього типу, існують сотні етнічних магазинів, клієнтами яких є індійці, 

пакистанці, філіппінці та інші азіати. В Саудівській Аравії можливо легко знайти харчові продукти з 

багатьох частин світу. На відміну від великих магазинів роздрібної торгівлі, bakalas пропонують зручні 

кредитні послуги клієнтам мікрорайонів. Ці дрібні роздрібні торговці також надають послуги з доставки 

продуктів додому. Цей сервіс коштує лише 10 саудівських ріалів ($ 2,67). Як правило, для цього 

використовують моторолери. 

Структура основних супер та гіпермаркетів Саудівської Аравії 

Назва та тип 
торгової точки 

Власник Кількість 
Місцезнаходження 

(місто/регіон) 
Схема закупки 

товарів 

Panda  
 

КСА 364 магазини (52 
гіпермаркети і 102 
супермаркети and 210 
Pandati – магазин біля 
дому) 

В основних містах 
Королівства, один в 
Каїрі та в Дубаї. 

Прямий імпорт, 
внутрішні закупки. 

Al-Othaim  КСА 130 магазинів (8 
гіпермаркетів, 92 
супермаркети, 10 
магазинів оптової 
торгівлі, 20 магазинів 
біля дому)  

Центральний, 
Північний, Східний 
та Західний регіони. 

Прямий імпорт, 
внутрішні закупки. 

Farm 
 

КСА 56 супермаркетів, 17 
мінімаркетів 

Східний, Західний 
та Південний 
регіони. 

Внутрішні закупки 
та імпорт. 

Al Raya  КСА/ОАЕ 47 супермаркетів Західний та 
Південний регіони. 

Внутрішні закупки 
та імпорт. 

Tamimi  КСА 23 супермаркети Центральний та 
Східний регіони. 

Прямий імпорт, 
внутрішні закупки. 

Bin Dawood  КСА 20 магазинів (15  
супермаркетів, 5 
гіпермаркетів). 

Західний регіон. Внутрішні закупки 
та імпорт. 

Carrefour  КСА/ОАЕ за 
ліцензією 
Carrefour 

16 гіпермаркетів Східний, Західний 
та регіон Квассем 
(Qassem) 

Прямий імпорт, 
внутрішні закупки 

Danube  КСА 16 магазинів оптової 
торгівлі (11 
гіпермаркетів, 5 
супермаркетів) 

Західний, 
Центральний та 
Східний регіони. 

Прямий імпорт, 
внутрішні закупки. 
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Balsharaf КСА 13 супермаркетів і 5 
магазинів оптової 
торгівлі 

Центральний 
регіон. 

Прямий імпорт, 
внутрішні закупки. 

Al Sadhan КСА 8 магазинів оптової 
торгівлі (4 гіпермаркети і 
4 супермаркети) 

Центральний 
регіон. 

Прямий імпорт, 
внутрішні закупки. 

Lulu ОАЕ 5 гіпермаркетів Центральний і 
Східний регіони. 

Прямий імпорт, 
внутрішні закупки. 

Nesto ОАЕ 5 гіпермаркетів Західний, 
Центральний та 
Східний регіони. 

Прямий імпорт, 
внутрішні закупки. 

Manual КСА 4 гіпермаркети Західний регіон. Прямий імпорт, 
внутрішні закупки. 

Джерело: USDA 

Додаткова інформація щодо основних продуктових рітейлерів Королівства Саудівської Аравії 

Гіпер Панда, Панда Супермаркет та Пандаті Міні маркет (Hyper Panda, Panda Supermarkets and Pandati 

Mini Market) – це мережа магазинів, що належать компанії Азизіа Панда Юнайтед Ко. (Azizia Panda 

United Co), яка у свою чергу, є дочірньою  компанією Савола Груп (SAVOLA Group Group). Савола є як 

провідним виробником так і міцним рітейлером продуктів харчування в роздрібній торгівлі Саудівської 

Аравії. Комерційні інтереси Групи включають харчові олії, цукор, молочні продукти, молочні ферми, 

кондитерські вироби, ресторани швидкого харчування, технологію та практику упаковки. З 52 

гіпермаркетами, 102 супермаркетами та більш, ніж 210 Пандаті Міні маркетами, Група є найбільшим 

рітейлером харчових продуктів в роздрібній торгівлі Саудівської Аравії. Компанія планує збільшити 

кількість своїх торгових точок до 250 до 2020 року. У 2007 році компанія вийшла на міжнародний ринок, 

відкривши свій перший гіпермаркет в Дубаї. У вересні 2015 року компанія відкрила свій перший 

гіпермаркет в Каїрі, Єгипет. В рамках дворічного плану (2016 - 2017) передбачається відкриття до 16 

торгових точок в різних містах Єгипту. 

Другим за величиною, після Панди, рітейлером в КСА є Аль – Отам Маркетс (Al -Othaim Markets). 

Мережа складається з 92 супермаркетів, 8 гіпермаркетів, 10 оптових торгових точок та 20 магазинів типу 

bakalas. Напрямом діяльності Аль – Отам також є виробництво продуктів харчування, їх імпорт під 

власною торговою маркою, володіння та управління торговими центрами своєї мережі.  

Сауді Маркетинг Кампані (ФАРМ Суперсторз) - Saudi Marketing Company (FARM Superstores) була 

заснована в 1978 році в місті Даммам. В даний час вона управляє мережею з 56 супермаркетів, що 

працюють в східних, західних, південних і північних провінціях Саудівської Аравії. Крім того, компанія 

володіє і управляє 17 міні - ринками, які обслуговують елітні житлові комплекси. 

Мережа супермаркетів Аль Райа Супермаркетс (Al Raya Supermarkets) була створена в Джидді в 1992 

році. З тих пір рітейлер збільшив кількість своїх магазинів до 47 та охоплює сім провінцій країни: 

Джидда, Янбу, Наджрана, Таіф, Хаміс Мушайт, Баха, Сабія і Джизан. Компанія належить інвесторам 

Саудівської Аравії і ОАЕ. Аль Райа планує відкривати по п'ять нових магазинів в рік протягом наступних 

кількох років. 

Піонером найсучаснішої концепції супермаркетів в Саудівській Аравії вважається мережа Тамімі Маркет 

(Tamimi Market), яку було запущено в Ер-Ріяді в 1979 році.  Тамімі на даний час має 23 магазини в 

Східній та Центральній провінціях Королівства. Мережа відрізняється тим, що пропонує найбільший 

асортимент американських продуктів харчування у порівнянні з будь-якою іншою мережею 
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супермаркетів в Саудівській Аравії. Тамімі планує відкрити ще 35 супермаркетів в Саудівській Аравії до 

2020 року, в результаті чого загальне число супермаркетів мережі сягне до 60. Тамімі Маркет - одна з 30 

структур, що перебувають у власності Даммам Тамімі Груп 

Мережа Бен Дауд Супермаркетс (Bin Dawood Supermarkets) Мережа була заснована в Джидді в 1962 

році. Підприємства, що входять до складу компанії включають супермаркети, пекарні, ресторани, 

заклади громадського харчування, виробничі потужності. Мережа здійснює прямі імпорт та експорт. В 

даний час фірма має 15 супермаркетів і 5 гіпермаркетів, що розташовані в містах Джидда, Мекка і 

Медина. 

Мережа Карфур Гіпермаркетс Компанії Сауді Гіпермаркетс (Carrefour Hypermarkets (Saudi Hypermarkets 

CO) була створена в Ер-Ріяді в 2004 році як спільне підприємство між Аль – Олайан Груп (Al-Olayan 

Group) – Саудівська компанія і Маджид Аль – Футтам Груп (Majid Al-Futtaim Group) – компанія ОАЕ. В 

даний час компанія має 16 гіпермаркетів в чотирьох основних провінціях Саудівської Аравії. Карфур 

планує збільшити кількість своїх торгових точок до 20 в найближчі кілька років. 

Мережа Дан’юб Супермаркет (Danube Supermarket) була створена в Джидді в 1987 році. У 2001 році ці 

оптові магазини були придбані Групою компаній Бен Дауд (Bin Dawood Group). На даний час Дан’юб має 

11 гіпермаркетів і 5 супермаркетів в Джидді, Ер - Ріяді і Аль - Хобарі. 

Однією з дочірніх компаній Групи Бальшараф (Balsharaf Group) є мережа супермаркетів Бальшараф 

(Balsharaf Supermarkets), яка була створена в 1955 році як магазини  типу bakalas в Мецці. В даний час 

мережа Бальшараф здійснює свою діяльність через дванадцять торгових точок і п'ять магазинів оптової 

торгівлі в Ер -Ріяді. Ще однією дочірньою компанією Групи є Бальшараф Імпортінг Кампані (Balsharaf 

Importing Company). Фірма імпортує і поширює продукти харчування більш ніж на 16,000 рітейлерів по 

горизонталі 

Мережа Аль Шадхан Супермаркетс ( Al Sadhan Supermarkets) була створена в Ер-Ріяді в 1970-і роки. В 

даний час фірма має 4 гіпермаркети і 4 супермаркети в Ер-Ріяді. Фірма планує збільшити кількість своїх 

торгових точок до 18 протягом наступних десяти років 

Компанія Несто (Nesto), що базується в Дубаї, є роздрібним торговцем, який в даний час має 5 

гіпермаркетів. Фірма планує відкрити ще чотири гіпермаркети в Саудівській Аравії протягом найближчих 

двох років. Її супермаркети покривають до 18 850 кв. метрів (200 000 квадратних футів) торгових площ. 

Мережа гіпермаркетів Лулу (Lulu Hypermarket) увійшла на Саудівський ринок продуктової роздрібної 

торгівлі в 2009 році та належить ЕМКЕ Груп (EMKE Group), що базується в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські 

Емірати. В даний час мережа має 5 гіпермаркетів в центральних і східних провінціях Королівства. Як і в 

інших гіпермаркетах в Саудівській Аравії, Лулу обслуговує зростаючі потреби споживачів, які включають 

всі види продуктів харчування, одягу, електроніки і побутової техніки. Гіпермаркети Лулу є найкращою 

роздрібною мережею серед експатів спільноти Південної Азії, які проживають в Саудівській Аравії. Лулу 

планує відкрити ще 15 торговельних точок у великих містах Саудівської Аравії в найближчі кілька років. 

В даний час, мережа працює маючи 117 магазинів по всій території ОАЕ, Оману, Бахрейну, Кувейту, 

Катару, Саудівської Аравії, Ємену, Єгипту та Індії. Лулу планує відкрити 15 гіпермаркетів в Індонезії та 

10 гіпермаркетів в Малайзії протягом найближчих п'яти років. 

Мережа Мануал Гіпермаркет (Manual Hypermarket) була створена в 2010 році групою саудівських 

інвесторів, і в даний час має чотири гіпермаркети в Джидді. Фірма планує відкрити три нові гіпермаркети 

в 2016 році. 

Крім того, в країні діють ще кілька регіональних супермаркетів, які мають один або декілька магазинів, 

таких як Санбулах (Sunbulah), Євромарше (Euromarche), Джазіра (Jazeera), Стар (Star), Сарват (Sarwat), 
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Мандарин (Mandarin), Бадруддін (Badruddine), Матайер (Matajer), Нахіл (Nakheel), Нурі (Nouri), Анауд 

(Anoud), Рефаат (Refaat), Сурат (Surat), Астра (Astra) і Консьюмер Оазис (Consumer Oasis). Кількість цих 

та інших супермаркетів такого типу, за оцінками, складає в цілому біля 180 торгових точок. 

Вихід на ринок 

В цілому, провідні гіпермаркети і супермаркети безпосередньо імпортують відносно невелику частину 

харчових продуктів від загального імпорту в КСА. Деякі з цих точок імпортують обмежений асортимент 

продовольчих товарів під власними торговими марками з метою економії витрат і збільшення прибутку. 

 Імпортери в країні грають вирішальну роль в просуванні по лабіринту саудівських правил і вимог до 

імпорту продуктів харчування, і, в кінцевому рахунку саме вони визначають успіх виходу нового 

харчового продукту, на ринок Саудівської Аравії. 

Ключем до системного виходу на продовольчий ринок Саудівської Аравії є пошук та встановлення 

ділових зв’язків з місцевим постачальником - імпортером харчових продуктів. 

Експортер повинен шукати надійного, добре обізнаного з системою функціонування саудівського 

сектору роздрібної торгівлі продуктів харчування, партнера. Такий партнер повинен мати професійну 

команду продажників і міцну та розгалужену мережу дистрибуції в масштабах всієї країни, або ж, 

принаймні, у великих саудівських містах, зокрема, в Ер-Ріяді, Джидді, Мецці, Медині, Даммаме, Таїфі і 

Аль-Хобаре, де сконцентрована основна частина гіпер і супермаркетів. 

Більшість імпортерів продуктів харчування в Саудівській Аравії спеціалізуються лише на певних 

продуктах, наприклад деякі з них можуть мати справу тільки з сухими харчовими продуктами або 

імпортом заморожених і охолоджених продуктів харчування, інші закуповують у експортерів свіжі фрукти 

і овочі. Майже неможливо знайти одну компанію, яка б імпортувала всі категорії продуктів харчування.  

Деякі великі гіпер і супермаркети імпортують обмежену кількість сухих продуктів, замороженого і 

охолодженого м'яса, фруктів і овочів. Цікаво, що є імпортери, які працюють лише з новими видами 

продуктів харчування. Зрозуміло, що попередньо вони оцінюють їх потенціал та маржинальність продаж 

та можуть погодитися імпортувати продукт під своєю торговою маркою, або ж бути ексклюзивним 

агентом даного експортера. Вони можуть також попросити експортера не мати справу з іншими 

імпортерами в своїх географічних регіонах.  

Нижче наведені певні рекомендації для компаній, що розглядають можливість виходу на роздрібний 

ринок продуктів харчування Саудівської Аравії: 

1. отримати оновлений список саудівських імпортерів продуктів харчування та їх контактну 

інформацію з Міжнародної Торгової Палати або ж з Посольства. Зв'язатися безпосередньо з  

імпортером, представити свою компанію, продукцію і обговорити майбутні кроки; 

2. виставитися на регіональних виставках. Так, за оцінкою американських фахівців, життєво 

важливо, щоб майбутні експортери з США були учасниками, а не просто відвідувачами на 

регіональних продовольчих виставках, зокрема Gulfood Show, яка щорічно проходить в Дубаї. 

Gulfood є найважливішою подією в галузі торгівлі для саудівського агробізнесу. Щороку більше 

4500 саудівські компаній відвідують цей захід. Інші регіональні виставки, котрі привертають увагу 

значної кількості саудівських покупців продуктів харчування включають Anuga в Кельні, 

Німеччина і SIAL в Парижі. Є також кілька менших національних виставок продуктів харчування, 

що проводяться щорічно в КСА, зокрема в Джидді і Ер-Ріяді. 

3. Візит до Саудівської Аравії, за рекомендаціями фахівців з США, дозволить експортерам 

зустрітися один на один з ключовими потенційними імпортерами в країні, представити свою 

продукцію і обговорити умови можливих комерційних угод. Така зустріч має допомогти 
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експортерам США вірно оцінити систему на структуру імпорту та дистрибуції в КСА, оглянути 

виробничі потужності, і визначати надійність, перспективність та потенціал даного імпортера. В 

цілому ж, зустрічі віч-на-віч має сприяти зміцненню довіри і впевненості. Часто саме саудівська 

сторона наполягає на проведенні таких особистих зустрічей. Більшість саудівських бізнесменів 

говорять по-англійські. 

4. Експортер повинен бути інформований щодо фінансових витрат, що понесе імпортер для виводу 

нового продукту на полицю. Це лістинг, оплата за певне розташування полиці й місця на ній, 

акційні заходи по «розкрутці» продукту, знижка для товару, термін придатності якого добігає 

кінця, можливе відтермінування платежу і т. ін. Саудівські імпортери, як правило, витрачають 

значну кількість часу, обговорюючи ці питання з потенційними постачальниками з метою 

отримання найвигіднішої ціни на імпорт. В результаті, навіть досягнувши певного компромісу по 

експортному контракту з потенційним саудівським імпортером, можливо провести ще кілька 

місяців у напружених переговорах до того, як угода буде практично завершена. До речі, 

лістингові збори на новий продукт в саудівських гіпер і супермаркетах можуть знаходитися в 

діапазоні від $ 300 до $ 18 000 за кожен SKU, які будуть перераховані в роздрібну торговельну 

точку. 

5. Розмір оплати, як правило, залежить від розміру торговельної мережі, її популярності та її частки 

на продуктовому ринку. Наприклад, Panda - найбільший роздрібний продавець в Саудівській 

Аравії з 52 гіпермаркетами, 102 супермаркетами і 210 магазинами типу bakalas, стягує лістингові 

збори розміром до $ 18 000 за SKU для більшості імпортерів, що виводять новий продукт на 

ринок. Великі імпортери, які працюють з добре відомі брендами мають переваги у ході 

переговорів з мережами щодо розміру лістингу у порівнянні з дрібними постачальниками. Місцеві 

гіпер і супермаркети можуть також стягувати плату з імпортерів продуктів харчування за, так 

званий, тариф за введення нового постачальника в магазин, який варіюється від $ 1330 до $ 

8000 за одну фізичну чи юридичну особу. 

6. З імпортера можуть також стягуватися суми на щорічні знижки від 5 до 15 відсотків від їх річного 

обсягу продажів. Крім того, дистриб'ютори часто просять внести свій внесок на проведення 

рекламних кампаній, а також забезпечити принаймні 60-денне безвідсоткове відтермінування 

платежу, відшкодування витрат за прострочені продукти харчування. Для мінімізації 

непередбачених ризиків та гарантованого отримання прибутку деякі місцеві імпортери додають 

100-відсотковий запас на реалізацію імпортованих харчових продуктів. Тому експортер повинен 

оцінити можливості потенціального імпортера, переконатися в тому, що імпортер зможе 

відповідати всім вимогам сучасної роздрібної торгівлі харчовими продуктами в КСА. В цілому, 

більшість саудівських імпортерів продовольства є кредитоспроможними у фінансовому 

відношенні і, як правило, чесними та надійними. Проте, ніколи не завадить додаткове вивчення 

потенційного партнеру, а також виставлення з боку імпортера безвідкличного акредитиву до тих 

пір, поки практика ділових відносин не засвідчить взаємну довіру, повагу та міцність відносин між 

двома сторонами 

HoReCa 

Сектор громадського харчування - The hotel, restaurant and institutional (HRI) food service в Саудівській 

Аравії стрімко зростає в останнє десятиліття. Зміни в стилі життя саудівців привели до того, що тепер 

вони частіше харчуються не вдома, більше подорожують по країні. Річний дохід отриманий у сфері 

громадського харчування, зокрема в ресторанах і кафе, був оцінений в $ 15 млрд. в 2012 році, і згідно з 

прогнозами, досягне $ 18 млрд. до 2016 року. Саудівська Комісія з туризму і пам’яток старовини оцінює, 

що загальний обсяг доходів від продажу продуктів харчування та напоїв та услуг в сфері харчування в 

ресторанах та кафе з 2006 року виріс на 87 відсотка. Вартість продуктів, що закуплені в секторі HRI для 

вироблення страв в 2012 році, за різними оцінками, сягнула $ 5 млрд. Сектор HRI в Саудівській Аравії 
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пропонує свої послуги в школах, будівельних майданчиках, кафетеріях компаній, лікарнях, 

університетах, для паломників, що вирушають на Хадж, на військових об’єктах, у в'язницях, для 

авіакомпаній і для спеціальних заходів. Бракує офіційних урядових даних про вартість інституційного 

ринку громадського харчування в Саудівській Аравії. Проте, фахівці з великих підприємств громадського 

харчування, що були опитані, оцінюють річний обсяг ринку близько $ 5 млрд. 

Ця підгалузь обслуговує кілька мільйонів прийомів їжі в день і в основному залежить від імпорту 

продуктів харчування для задоволення величезного зростаючого попиту на інституційні харчові 

продукти. Саудівська Аравія є одним з найбільш відвідуваних місць на Близькому Сході. Незважаючи на 

те, що Королівство не є туристичною країною і не видає туристичні візи, у 2011 році близько 17,4 млн. 

чоловік відвідали Саудівську Аравію з різними релігійними та комерційними цілями, що на 34 відсотки 

більше у порівнянні з числом відвідувачів в 2010 році. У 2011 році ці відвідувачі Саудівської Аравії 

витратили близько $ 13,1 млрд. - в основному на харчування і проживання, з яких витрати паломників 

під час здійснення Хаджу і Умри склали 63 відсотки від загального обсягу видатків. (Умра - мале 

паломництво, пов'язане з відвідуванням Мекки, а також Масджид Аль-Харам зокрема, проте не в місяць, 

призначений для хаджу, а у будь-який інший час). Саудівська Аравія на 80 % залежить від імпорту для 

задоволення потреб харчової промисловості у секторі HRI. Сектор має повну самозабезпеченість тільки 

в двох продуктах - свіже молоко і столові яйця. 

Переробна харчова промисловість 

Переробна харчова промисловість Саудівської Аравії швидко розвивається протягом останніх кількох 

років, головним чином, завдяки різним урядовим субсидіям, які включають: прямі субсидії на переробку 

харчових продуктів на певному обладнанні, тривалий термін оренди земельної ділянки за номінальними 

ставками, безпроцентні позики, безподатковий імпорт сировини, що використовується у виробництві 

готових харчових продуктів, субсидії на комунальні послуги (вода і енергія), створення технологічних 

парків в промислових містах країни у комплексі із відбудовою сучасної інфраструктури, виділення 

державних субсидій на закупку певних видів сировини, таких як пшеничне борошно. Ці державні субсидії 

та сприяння бізнесу на урядовому рівні забезпечили збільшення кількості виробничих та обробляючих 

підприємств харчової промисловості від 460 у 2002 році до 732 в 2012 році, тобто - на 60 відсотків. 

Загальний сукупний обсяг інвестицій в харчовій і переробній промисловості Королівства склав близько $ 

12,3 млрд. у 2012 року в порівнянні з біля $ 4 млрд. у 2002 році. Крім державної підтримки галузі, іншими 

основними чинниками, що сприяли та сприяють подальшому збільшенню сектора вітчизняної 

переробної харчової промисловості є: зріст попиту на упаковані харчові продукти, тривале зростання 

доходів на душу населення, високі темпи зростання населення, зміна способу життя, зміна раціону 

харчування, зростання популярності і швидке розширення продовольчих роздрібних торгових точок і 

сектору громадського харчування. 

Подальше розширення сектору переробки харчових продуктів сприяє постачальникам сипучих і 

проміжних продуктів харчування. Саме тут і виявляється залежність країни від імпорту сировини і 

необхідних інгредієнтів. У 2012 році загальна вартість імпортованих оброблених та необроблених 

продуктів харчування, що використовувалися в якості сировини у вітчизняній харчовій переробній 

промисловості, за винятком пшеничного борошна, була оцінена в $ 4,1 млрд., що являє собою зріст на 

24 відсотки у порівнянні з приблизно $ 3,3 млрд., що були витрачені на імпорт відповідних продуктів у 

2010 році. Харчові продукти вітчизняного виробництва вважаються гарними за якістю і 

конкурентоспроможними за цінами. Основні продукти харчування, які виробляються в країні з 

використанням імпортної сировини та інгредієнтів, включають в себе: хліб, молочні продукти, оброблене 

м'ясо худоби і птиці, заморожені овочі, джеми, картопляні чіпси, закуски, соки, печиво, арахісове масло, 

спеції, гострий соус, томатну пасту, кетчуп, кондитерські вироби, фруктові напої, оцет, макарони, мед, 

чай, консервовані боби, рослинну олію, вершкове масло, майонез, сухі сніданки і морозиво. 
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У 2012 році Саудівська Аравія експортувала $ 3,6 млрд. харчових продуктів та напоїв місцевого 

виробництва, збільшивши свій експорт на 17 відсотків у порівнянні з 2010 роком. Експорт харчових 

продуктів безмитно з Саудівської Аравії відбувається до п'яти країн РСДПЗ - Кувейт, Оман, Катар, 

Бахрейн і Об'єднані Арабські Емірати, які віддають їм конкурентну перевагу в порівнянні з імпортом з 

інших країн, включаючи США. Таким чином, ринок для продуктів місцевого виробництва Саудівської 

Аравії складається з ринку усього Аравійського півострова, включаючи Ємен. Значні обсяги готових 

продуктів експортуються в інші країни Близького Сходу, Африки, Європи і певна кількість в Північну 

Америку для задоволення попиту мусульманських і арабських громад. 

Інтернет продажі 

На даний час у саудівській роздрібній торгівлі продуктами харчування не існує послуги, яка б 

пропонувала інтернет - магазини. Al Othaim - друга за величиною мережа продовольчих магазинів в 

Саудівській Аравії. Супермаркет цієї мережі в 2011 році запропонував продажу харчових продуктів 

через інтернет - магазин в місті Ер-Ріяді. Однак, влітку 2013 року через відсутність інтересу з боку 

споживачів цей сервіс було припинено. Справа в тому, що у Саудівській Аравії, покупки в гіпер - та 

супермаркетах розглядається як форма сімейної прогулянки, навіть пікніку через відсутність інших 

варіантів розваг, таких як кінотеатри і театри. Крім того, беручи до уваги екстремальні кліматичні умови, 

перебування у крупному магазині з гарною системою кондиціювання та вентиляції, з великим 

асортиментом товарів та широким різноманіттям розваг для дітей, є комфортним та привабливим. 

Маркетинг і тенденції просування продуктів харчування 

Представники саудівської роздрібної торгівлі знаходяться у постійному пошуку нових продуктів, вони 

часто звертаються за підтримкою і порадою з боку постачальників, особливо з питань реклами і 

просування продукції. Реклама вважається необхідним чинником для завоювання лояльності 

саудівського споживача. Конкурентні ціни, щотижневі рекламні пропозиції, рекламна підтримка від 

постачальників і здатність роздрібних продавців запропонувати широкий асортимент продукції за 

конкурентними цінами є ключовими факторами рекламних стратегій у роздрібній торгівлі. Дуже 

поширеною є публікації реклами в щотижневих газетах, яка спрямована, переважно, на жінок, які 

відіграють вирішальну роль в ухваленні рішень щодо покупок, у тому числі – продуктів харчування. 

Логістика та правила ввозу 

Харчові продукти. Попередня реєстрація 

У січні 2014 року Саудівська Аравія ввела обов'язкову попередню реєстрацію та електронне митне 

оформлення для всіх імпортованих харчових продуктів і кормів. Попередня реєстрація імпортованих 

харчових продуктів є обов'язком місцевих імпортерів або агентів. Кожен імпортер або агент 

зобов'язаний відкрити електронний рахунок (E-рахунки), який має бути відповідним чином  

налаштований, там, зокрема, відображається  індивідуальне ім'я користувача, пароль для виходу на 

особистий кабінет на сайті Виконавчого управління імпортного контролю якості харчових продуктів 

(EDIFC - Executive Department for Imported Food Control) SFDA https://frcs.sfda.gov.sa /Login.aspx.  

Після того, як буде створено E-рахунки, імпортери можуть завантажувати інформацію щодо харчових 

продуктів, які вони збираються імпортувати, у тому числі: гармонізований код (ТН ЗЕД), штрих-код, код 

товару, і перелік інгредієнтів англійською та арабською мовами, зображення кожного продукту, а також 

копії етикеток продукту. Етикетка харчових продуктів повинна містити всю необхідну інформацію у 

відповідності до вимог SFDA від 9/2013 "Маркування розфасованих продуктів харчування". Окремі 

імпортери зобов'язані реєструвати всі харчові продукти, які вони мають намір імпортувати, навіть якщо 

деякі або всі продукти, які вони планують імпортувати, вже зареєстровані іншим імпортером. 
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Електронна реєстрація є безкоштовною і необмежена часом. Імпортерам, однак, необхідно повторно 

зареєструвати свою продукцію, коли відбуваються зміни в продуктах, препаратах або наклейок. Процес 

реєстрації є простим і може бути швидко здійснений, якщо в наявності є вся необхідна інформація і 

документи. Щоб скачати GCC Guide по контролю за імпортованими продуктами, натисніть тут. 

Добровільна реєстрація фонду для іноземних харчових переробних підприємствах 

SFDA запропонувала розпочати добровільну реєстрацію всіх іноземних установ, що займаються 

експортом харчових продуктів до Саудівської Аравії. Процес реєстрації складається з дев'яти кроків для 

всіх типів установ, за винятком бійні, реєстрація яких може потребувати інспекції на місцях з боку SFDA. 

Розпочати процес реєстрації своїх виробничих та експортних структур можливо за наступним 

посиланням, заповнивши електронну форму: тут.  

Процедури інспекцій на прикордонних інспекційних постах (БІП) 

За винятком рослинних препаратів, медичних та продуктів, що входять до сфери відповідальності 

Міністерства охорони здоров'я, живих тварин, рослин, насіння і зерна (входять до сфери 

відповідальності Міністерства сільського господарства), всі імпортовані продукти харчування 

перевіряються Виконавчим управлінням імпортного контролю якості харчових продуктів (EDIFC - 

Executive Department for Imported Food Control) SFDA в портах в'їзду або на BIP постах КСА. Імпортні 

оброблені корма і кормові інгредієнти перевіряються спеціальним департаментом з корму для тварин 

EDIFC SFDA - Executive Department of Animal Feed (EDAF).. Імпортні продукти перевіряються незалежно 

один від одного інспекторами EDIFC одного з саудівських постів без будь-якого втручання з боку штаб-

квартири SFDA в Ер-Ріяді. Слід відзначити, що відповідальні за огляд та лабораторні дослідження 

чиновники здійснюють свою роботу доволі швидко. Внутрішній імпортер не має доступу до SFDA під час 

цього процесу. SFDA повідомляє імпортеру своє остаточне рішення щодо продукту. Продукти, що були 

відхилені для ввозу мають бути вивезені або знищені всередині країни під наглядом SFDA. Інспектори 

цього органу виконують свої обов'язкові в чотири етапи, на які розбивається процесу перевірки, коли 

харчові вантажі прибувають на пост: 

 Документальна перевірка: всі сертифікати і документи, що супроводжують вантаж перевіряються 

на наявність та відповідність. 

 Ідентичність: ідентифікатори всіх продовольчих товарів, що імпортуються в партії звіряються з  

інформацією у супровідних документах. 

 Медичний огляд: всі продукти харчування, що містяться в партії фізично перевіряються, щоб 

упевнитися у відповідності до технічних норм і стандартів, а також, до вимог маркування згідно з 

відповідними технічними регламентами і стандартами. Це також гарантує, що внутрішній рівень 

температури контейнера відповідає встановленим відповідних правилам і стандартам для даного 

виду продукту. 

 Лабораторні випробування: інспектор має право взяти лабораторну пробу на іспит. 

Митне оформлення 

Слід зазначити, що митний орган КСА вимагає, щоб комерційні рахунки-фактури були оформлені на 

умовах CIF. Якщо експорт відбувається на умовах FOB, саудівський імпортер повинен платити за фрахт 

і витрати по страхуванню, представив рахунки-фактури в саудівську митницю поряд з комерційними 

рахунками, коли вантаж прибуде до саудівського порту в'їзду.  

Імпорт зразків продукції 

http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index-eng.php?action=ShowOne&BID=696
http://frcs.sfda.gov.sa/Account/RegisterAccount.aspx
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Зразки, що призначені для потенційних покупців або для демонстрації на виставці звільняються від 

вимог до маркування та терміну зберігання, але підлягають перевірці в портах в'їзду. Комерційний 

рахунок-фактура із зазначенням, що даний продукт не продається і не має ніякої комерційної цінності 

повинен супроводжувати відповідний зразок, який зазвичай відправляється до КСА поштою D.H.L. 

Заборонені продукти 

З релігійних причин, Саудівська Аравія заборонила ввезення алкогольних напоїв, живих свиней, 

свинини, а також харчових інгредієнтів і добавок, які містять продукти зі свинини, в тому числі свинячий 

жир і желатин, свинячу шкіру. Інші заборонені продукти включають м'ясо ослів, мулів, лошаків (свіже 

охолоджене або заморожене), жаб'ячі лапки, мак, насіння конопель, опіуму і хмелю. 

Поради експортерам 

Місцеві торгові традиції 

У Королівстві функціонують десятки імпортерів продуктів харчування. Нижче наведені шляхи, за якими 

харчові продукти імпортуються в Саудівську Аравію. Приватні торгові марки стають все більш 

поширеними в Саудівській Аравії. 

Так, деякі крупні саудівські імпортери і мережі супермаркетів упаковуються продукти під власними 

торговими марками як в країні, так і в державі виробника. Ці фірми самі, або ж за допомогою експортера 

розробили приватні етикетки, якими маркується продукт. Компанія  Салім Басамах («Salim Basamah 

Company»), мабуть, найбільший імпортер продовольчих товарів в Саудівській Аравії, ставить свою мітку 

приватного призначення «Гуді» ("Goody") на найрізноманітніших харчових продуктах, що імпортуються. 

Інші відомі приватні торгові марки включають «Фрешлі», «АлАлалі» і «Харвест» («Freshly», «AlAlali» and 

«Harvest»). Отже, банка американських консервованих персиків може опинитися на ринку в Саудівській 

Аравії під кількома різними ярликами: 

 «Монарх» або «Ліббіс» («Monarch» або «Libbys»), відповідно до встановленого американського 

бренду США; 

 під саудівською приватною торговою маркою: як «Гуді», «Фрешлі», «АлАлалі» ("Goody", 

«Freshly», «AlAlali») 

 під приватної торговою маркою США, яка представляє експортера або консолідатора: такою, як 

«Амерікен Гарден» або «АФФКО» («American Garden» або «AFFCO»). 

Агентські угоди 

Деякі імпортери є агентами найбільших виробників національних брендів, таких як «Келлогз», «Кемпбел 

Суп», «Флорида Нечурел Фреш Джусиз» та  безалкогольне пиво «Бадвайзер» («Kellogg’s», «Campbell 

Soup», «Florida Natural Fresh Juices» and «Budweiser»). Саудівський імпортер допоможе створити новий 

бренд, але буде просити підтримки з боку виробника. Виробник, як правило, пропонує рекламні та 

маркетингової підтримки. 

Власний прямий імпорт супермаркетів 

Французька мережа гіпермаркетів, Карфур, дубайська Лулу (Carrefour, Lulu), як і багато місцевих 

торгових мереж з такими супермаркетами, як Отам, Панда, Тамімі і Дануб (Othaim, Panda, Tamimi і 

Danube) імпортують частину із своїх необхідних продуктів харчування безпосередньо від 

постачальників. Так, Тамімі і Дануб, два самих висококласних саудівських супермаркетів, імпортують 

декілька контейнерів американських продуктів харчування щомісяця для продажу в своїх торгових 

точках, забезпечуючи широкий асортимент продукції різних брендів без укладання угоди щодо захисту 
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торгівельної марки. Якщо продукт добре зарекомендував себе на ринку, американська компанія може 

вирішити припинити клеєння стікерів та розробити двомовну етикетку арабською та англійською 

мовами. «Монарх» є однією з багатьох компаній США, яка розробила свою двомовну етикетку для 

Близького Сходу. Безалкогольне пиво «Бадвайзер» було запущене в Королівстві в 1999 році, з червоно 

– біло - синьою двомовною етикеткою. Проте, значна кількість американських компаній продовжують 

використовувати наклейки. 

Саудівські імпортери постійно шукають нові продукти для продажу, і часто вимагають підтримки з боку 

постачальників для просування і реклами. Саудівський споживач є дуже перебірливим споживачем, він 

уважно розглядає етикетки і шукає найкращий варіант. Реклама вважається необхідною умовою 

боротьби за споживача. Дволінійні трюки дуже популярні у великих супермаркетах, коли продукти, 

термін зберігання яких закінчується, переміщуються на першу лінію. Великі саудівські супермаркети 

ввели управління категоріями продуктів, усувають бренди з низьким оборотом. Вихід французької 

мережі гіпермаркетів Карфур на Саудівський роздрібний ринку в 2004 році, поряд з відкриттям місцевої 

мережі Гіпер Панда в тому ж році, почав нову еру роздрібної торгівлі в Королівстві, що характеризується 

високим мистецтвом торгівлі і агресивною конкуренцією. Місцеві дистриб'ютори (в залежності від 

розміру і потужності) просять за лістинг гонорари в діапазоні від $ 267 до $ 17067 за акцію 1 SKU в 

великих гіпермаркетах. 

Попит на органічні продукти харчування ще дуже малий, але зростає. Збут органічних продуктів 

харчування обмежений, і більшість людей не знають про переваги споживання органічних продуктів. 

Незважаючи на високу якість продуктів із США, американські експортери також попадали під заборони 

та відмови прийому їхньої продукції. 

Так, Адміністрація харчових продуктів і медикаментів Саудівської Аравії (Saudi Food and Drug Authority - 

SFDA) на початку 2015 року почала особливо строго контролювати виконання своєї ж Постанови від 

2011 року, що забороняє друкувати на етикетках розфасованих харчових продуктів інформацію, що 

"вводить в оману споживачів через заявлені вигоди для здоров'я завдяки споживання даного продукту". 

В результаті було відмовлено в митному оформленні кількох партій брендованих зернових сніданків 

США, на яких містилася інформація щодо сприяння "зниження рівня холестерину ". SFDA зауважує, що 

зазначені дані не піддаються перевірці. Аналогічним чином, було введено заборону на партію продуктів 

зі США, на пакетах якої містився логотип Американської кардіологічної асоціації. SFDA також забороняє 

імпорт розфасованих харчових продуктів, що містять алкогольні конотації, такі як "какао лікер" в якості 

інгредієнта. Ця вимога припинила імпорт деяких високоякісних шоколадних виробів зі США. 

Контакти дистриб’юторів молочних продуктів 

Компанія Телефон E-Mail Website 

Alpha Trading & Shipping 
Agencies Ltd 

+966 2644 08 08 
george@alpha-trading.com 
central@alpha-trading.com 

www.alpha-trading.com 

Forsan Food & Consumer 
Products 

+966 1465 91 44 
export@forsan.com.sa 
ro@forsan.com.sa 

www.forsan.com.sa 

Binzagr Company +966 2647 00 00 bzho@binzagr.com.sa www.binzagr.com.sa 

Ключові продуктові виставки в Королівстві Саудівська Аравія 

Назва виставки Website Дати 

FOODEX SAUDI www.foodexsaudi.com Листопад 2016 

SAUDI AgroFood www.saudi-agrofood.com  Вересень 2016 

http://www.foodexsaudi.com/
http://www.saudi-agrofood.com/
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Республіка Ірак 
Економіка 

Економіка Іраку сильно залежить від доходів від продажу нафти, зрозуміло, що й обсяг ВВП, у свою 

чергу, також залежить від цих доходів. Незважаючи на те, що ВВП на душу населення, яке в 2013 році 

становило $ 6 000, було нижчим у порівнянні з середнім ВВП в регіоні MENA, яке дорівнює близько $ 8 

000, рівень ВВП Іраку, як і раніше, випереджає такі країни, як Йорданія, Алжир, Туніс та Марокко. Для 

того, щоб зменшити вразливість економіки від цін на нафту і змін обсягу її добування, уряд намагається 

диверсифікувати джерела надходження до бюджету. Тісна співпраця з Міжнародним валютним фондом 

і неурядовими організаціями, створення зон вільної торгівлі, а також удосконалення системи 

оподаткування, починають створювати сприятливі умови для іноземних інвестицій. Всесвітньо відомі 

роздрібні торговці, такі як французька мережа Carrefour, виробники і продавці одягу марки Mango, Zara і 

Ecco, ресторани швидкого харчування Pizza Hut і McDonalds, вийшли на іракський ринок. Такі інвестиції 

сприяють диверсифікації економіки і створенню нових робочих місць. 

Euromonitor International називає Ірак одним з 20 найпривабливіших ринків майбутнього, які будуть 

пропонувати найширші можливості для компаній експортерів споживчих товарів з усього світу. Країна є 

однією з перспективних економік на Близькому Сході. Проте, інформація про цей ринок вкрай обмежена, 

і бізнес-середовище в цій частині світу досить складне. 

Постійне зростання іноземних інвестицій  

Крім входження на ринок Іраку міжнародних рітейлерів, в країні також вкладаються значні інвестиції в 

нерухомість і банківський сектор. Низкою іноземних інвесторів були розпочаті багатомільйонний житлові 

проекти. Так, одна італійська фірма реалізувала проект вартістю 247 млн. дол. США з будівництва 2000 

будинків в Діванії (Diwaniya). Компанія Kar Construction & Engineering заключила контракт вартістю 185 

млн. дол. США з будівництва також 2000 будинків на півночі від Багдада. Також слід відзначити 

найбільший за всі часи урядовий проект, вартістю 8 млрд. дол. США, що передбачає будівництво 

житлового комплексу на 100 тисяч мешкань в Бесмаях (Besmayah). Покращення ситуації в банківському 

секторі і високі темпи зростання економіки країни також створюють великі можливості для інвестицій. У 

2013 році два великих міжнародних гравця – Citibank і Standard Chartered Bank оголосили про вихід на 

іракський ринок. 

Молочна промисловість 

Протягом 2010-2014 років в Іраку на всіх споживчих ринках було відзначено значне зростання. Частка 

упакованих продуктів розширена в середньому на 15% за цей період (за системою CAGR, тобто 

темпами сукупного середньорічного зростання), та досягла значення 11 млрд. дол. США в 2014 році. 

Ринок в той же час характеризувався зростанням попиту на молочні та хлібобулочні вироби, темпи 

зростання якого (за CAGR) склали 14% та 22% відповідно. Ріст урбанізації та підвищення купівельної 

спроможності населення сприятиме подальшому стимулюванню зростання ринку упакованих 

продовольчих товарів, який, згідно з прогнозами, збільшиться на 10% в порівнянні з минулими роками.  

Ринок тютюну збільшиться в середньому на 18% та стане одним з найбільших в країні. Ринок тютюну, 

згідно з прогнозами, отримає середньорічний темп зростання в 17%, а ринок безалкогольних напоїв - 

16% у порівнянні зі згаданим періодом, ці ринки представляють собою найбільш динамічні сектори 

торгівлі. 

Ірак в значній мірі залежить від імпорту продовольства, щоб забезпечити зростаючий попит в ньому 

населення, кількість якого щорічно збільшується. Причому ростуть вимоги іракців як до асортименту 
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продуктів, так і до їх якості. Ірак, однак, залишається найбільш чутливими до цін ринку. Туреччина та 

Іран, спекулюючи на своїй географічній близькості, активно розширюють свій імпорт продуктів 

харчування та продукції сільського господарства до Іраку. Обидві країни виграють від сприйнятливості 

іракських споживачів до імпортних роздрібних продуктів, з якими вони поділяють історичні, культурні та 

релігійні приналежності. 

Продукти 

                                                                                       

 

 

Моніторинг цін на полицях, станом на 01.08.2016 р. 

Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку 

Молоко 3,2% Не бренд 1 кг 1,30 

Місцевий сир Не бренд 1 л 6,07 

Імпорт 
За оцінками різних джерел, залежність Іраку від імпорту продовольства і сільськогосподарської 

продукції складає близько 80 відсотків від власних потреб. Раніше сільське господарство було непогано 

розвинене, але відсутність інвестицій в поєднанні з деградацією ґрунтів, підштовхнули агросектор країни 

до занепаду. Тим не менше, попит на продукти харчування продовжує зростати – приблизно на 25 

відсотків в 2013-14 рр. Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) 

повідомляє, що протягом останніх 15 років, обсяг сільськогосподарського виробництва Іраку 

скорочувався на 1,1 відсотка в рік, а в перерахунку на душу населення – сільськогосподарське 

виробництво знижується на 3,9 відсотка в рік.  

Незважаючи на те, що іракський уряд започаткував національну програму щодо досягнення 

самодостатності у виробництві сільськогосподарських культур протягом десяти років, успіх в її реалізації 

залишається невловимим. Самодостатність Іраку в цьому напрямку буде продовжувати падати, зі 

зростанням чисельності населення темпами 2,3 відсотка на рік. Населення Іраку, як очікується, 

перевищить 40 мільйонів протягом десяти років. 

 

 

 

Моколо, 3,2% 

Не бренд 

Місцевий сир 

Не бренд 
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Динаміка імпорту молочних продуктів до Іраку, 2010-2014 роки 

 
У 2014 році абсолютну більшість (46%) молочного імпорту в країну склали йогурти та ЦМП. При цьому 
позитивні темпи приросту спостерігаються в UHT-молоці та СМС (CAGR 34% та 42% приросту за 4 роки 
відповідно). 

 

 

Основні імпортери молочної продукції до Іраку 

Категорія 
продуктів 

Основні 
постачальники 

Сильні сторони 
експортерів 

Переваги та недоліки 
національних 

постачальників 

Молочні 
продукти за 
виключенням 
сирів 
 

1. Туреччина - 
35% 

2. КСА - 25% 
3. США - 5% 

Зручна логістична 
складова, споживачі 
мають спільні 
історичні, культурні та 
релігійні цінності 

1. Обмежене внутрішнє 
виробництво.  

2. Споживач вважає 
імпортовані продукти 
вищими за якістю. 

UHT-молоко
19%

СЗМ
14%

Йогурти та 
ЦМП
46%

СМС
1%

Масло
1%

Сир
19%

Структура імпорту молочних продуктів до 
Іраку, 2014 р.

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

Рік 
UHT-

молоко 
СЗМ 

Йогурти та 
ЦМП 

СМС Масло Сир Загалом 

Ір
а
к
 

О
б

с
я

г,
 т

 

2010 42 559 60 380 145 869 2 348 2 286 85 642 339 084 

2011 25 619 43 655 155 363 2 693 2 278 88 200 317 808 

2012 18 628 42 498 12 227 3 852 1 158 38 396 116 759 

2013 76 691 49 780 16 462 6 980 1 809 47 875 199 597 

2014 102 507 76 646 246 889 6 733 2 452 98 932 534 159 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
 

0
0
0
 U

S
D

 

2010 64 200 159 757 119 487 2 028 7 713 270 211 623 396 

2011 56 673 149 973 136 696 3 462 9 926 285 785 642 515 

2012 16 806 184 405 13 115 3 678 6 423 173 400 397 827 

2013 84 639 223 413 12 719 8 171 9 278 209 771 547 991 

2014 174 809 268 307 214 235 7 355 12 953 387 671 1 065 330 

CAGR,% 34% 8% 19% 42% 2% 5% 16% 
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Структура продуктового рітейлу  

Ірак щорічно імпортує продукцію харчової та сільськогосподарської промисловості на суму приблизно 16 

млрд. дол. США. Міністерство торгівлі Іраку контролює та відповідає за 38 відсотків цього імпорту. 

Імпорт продовольства становить 47 відсотків від загального обсягу імпорту країни. Якщо не враховувати 

п’яти основних субсидованих товарів, що продаються за системою розподілу громадського харчування, 

приватний сектор користується значною свободою в сфері імпорту товарів. Проте Програма урядових 

субсидій, поряд з ускладненнями доступу до кредитів, обмежує доступність товару і його ціноутворення. 

Держава, за схемою PFDS, контролює 60 відсотків від загального обсягу роздрібного ринку. 

Міністерство торгівлі домінує в іракському секторі роздрібної торгівлі продовольством. У 1970-х і 1980-х 

років Міністерство торгівлі Іраку безпосередньо займалося розподілом продовольства серед іракців. З 

90 – х років під час дії режиму санкцій (і програми «Нафта в обмін на продовольство») в MT розподіляло 

основні продовольчі товари через PFDS. Проте, уряд ніколи не був успішним в організації адекватного 

постачання продовольчих пайків на побутовому рівні для основної маси населення. 

Іракська торгова палата повідомляє, що на сьогодні зареєстровано сто тисяч приватних суб’єктів 

роздрібної торгівлі продуктами харчування (наприклад Ербіл Сіті Сентер Гіпермаркет, або ж маленькі 

магазини формату «біля дому»). Загальний річний обсяг продажів для цих магазинів оцінюється в 2-3 

млрд. дол. США. Роздрібні торговці зазвичай купують свій товар у оптовиків. У Багдаді в Джамелі, Шорії 

і Аль-Дурі на ринках продають сипучі товари, фрукти і овочі. Оптовики погоджуються на 30-денні умови 

кредитування для підприємств роздрібної торгівлі. Загальний обсяг продажів серед зареєстрованих 

підприємств роздрібної торгівлі зростає повільно – на кілька пунктів в рік. Джерела стверджують, що 

існує біля двохсот тисяч незареєстрованих дрібних роздрібних точок торгівлі. У країні налічується кілька 

тисяч урядових магазинів, що працюють за програмою PFDS Public Food Distribution System, за якою 

іракські громадяни отримують субсидовані основні продукти харчування, такі як рис, борошно, олію і 

цукор. Якість продуктів та їх наявність в цих магазинах сильно варіюється. В магазинах системи 

розподілу громадського харчування не дозволяється продавати продукти харчування за межами 

програми уряду, видача продуктів здійснюється лише за продовольчими картками. 

Роздрібні магазини за межами Багдаду 

Розташування Кількість 

Ninawa 10,000 

Al-Bashra 7,700 

Di-Qar 5,750 

Babylon 5,000 

Sulaimaniya 5,500 

Al-Anbar 4,500 

Erbil 4,500 

Dayala 4,000 

Kirkuk 3,750 

Salah al-Din 3,750 

Al-Najaf 3,750 

Wassit 3,500 

Al-Qadisiya 3,500 
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Missan 3,200 

Duhok 3,200 

Karbala 3,200 

Al-Muthana 2,250 
Джерело: Іракська торгова палата 

Основні супер - / гіпермаркети, гуртовики та імпортери 

Найменування Місце розташування Адреса головного офісу 

Carrefour Hypermarket Erbil 
Erbil, Family Mall 
www.carrefourme.com  

City Center Hypermarket Erbil Erbil, Majidi Mall www.hewa.com  

Khudairi Group (Оптовик) Baghdad, Erbil, Basra Erbil www.khudairigroup.com  

Alyasra Foods (Імпортер) Countrywide Erbil www.yasra.com 

Warda Supermarket Baghdad Baghdad, Karada 

Sabah Raheam 
Supermarket 

Baghdad Baghdad, Sinaa 

World Mall Supermarket Baghdad Baghdad, 62 street 

Mariana Supermarket Baghdad Baghdad, Sinaa 

Al Muyeser (Імпортер) Baghdad, Erbil Baghdad, Karada 

Al Hamra (Імпортер) По всій країні 
Baghdad, Jameela 
www.altaqaresources.com/hamra.html 

H. Mahmood J. Al-Bunnia & 
Son (Імпортер/Оптовик) 

По всій країні 
Baghdad, Karada  
http://www.al-bunnia.com/ 

Al Fahad & Dar Al-Toama По всій країні 
Baghdad, Talbea  
www.fdtiq.com 

Al-Dahalik Baghdad Baghdad, Always Jameela 

Najem Al Hidayah Southern Provinces 
Basra, Al Jazaer District 
 www.n-alhidayah.net 

Попит і пропозиція ключових харчових та сільськогосподарських продуктів 

Продукти 
Щорічне 

виробництво, МТ 
Щорічна потреба, 

МТ 
Рівень 

самозабезпеченості 

Червоне м’ясо 175,000 500,000 35% 

Біле м'ясо 160,000 770,000 20% 

Риба 65,000 120,000 54% 

Пшениця 2,500 5,500 45% 

Рослинна олія 45,000 400,000 12% 

Молоко(Свіже та 
UHT) 

66,000 1,401,274 5% 

Яйця столові 1 млрд. 4,6 млрд. 23% 

Через низький рівень місцевого виробництва, на іракському ринку, в основному, домінують імпортні 

товари. Незважаючи на те, що ціна, як і раніше є основним фактором, що визначає лояльність 

споживачів, існує також стабільна тенденція до зростання попиту саме на товари високої якості. 

Середній клас, доля якого швидко зростає в країні, все більше переймає західний стиль життя, стає все 

більш орієнтованим на бренд, марку продукту, особливо стосовно одягу або ж побутової електроніки і 

http://www.carrefourme.com/
http://www.hewa.com/
http://www.khudairigroup.com/
http://www.yasra.com/
http://www.altaqaresources.com/hamra.html
http://www.al-bunnia.com/
http://www.fdtiq.com/
http://www.n-alhidayah.net/
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техніки. Харчові продукти, такі як соуси, чіпси, кетчупи, енергетичні напої також набувають все більшої 

популярності серед іракських споживачів. 

Із занепадом сільськогосподарського виробництва, питання імпорту продовольства в країну стало 

критичним. Створені державні компанії в процесі розподілу імпортованих продуктів харчування серед 

населення стали крупними операторами в іракському рітейлі. Так Іракська Продуктово-Торгова Компанія 

(Iraq’s Foodstuff Trading Co.) імпортує і продає такі основні продукти харчування, як цукор, рослинна 

олія, а також суміші для дитячого харчування. Аналогічним чином державна компанія Зернова Рада 

Іраку (GBI – Grain Board of Iraq) імпортує і розподіляє рис. Державна Компанія з Переробки Зерна (State 

Company for Grain Processing) обмолочує на млині пшеницю, отриману від компанії GBI на муку і 

розподіляє борошно іракцям через програму Public Food Distribution System – PFDS. Свіже молоко 

збирається і переробляється Державною Молочною Компанією (State Diary Company). Молочні продукти 

продаються в роздрібних торгових точках в Багдаді і прилеглих районах. Починаючи з 2003 року, в 

іракський продовольчий сектор роздрібної торгівлі продуктів харчування нахлинув потік харчових і 

сільськогосподарських продуктів із сусідніх країн. Ослаблення прикордонних обмежень часто сприяють 

імпорту на іракський ринок харчової та сільськогосподарської продукції низької якості, у багатьох 

випадках, потенційно нездорової. Найбільші постачальники та торгові партнери Іраку в сфері 

продовольства є Туреччина (головним чином оброблені харчові продукти, фрукти, овочі, а також 

пшеничне борошно) та Іран (худоба, овочі і фрукти), далі йдуть Саудівська Аравія, Єгипет, Йорданія і 

Сирія. Для того, щоб допомогти в боротьбі з імпортом продуктів низької якості, Центральна Організація 

зі стандартизації та контролю якості (Central Organization for Standardization and Quality Control COSQC) 

імплементувала у 2011 році нову програму Попередньої Передімпортної Інспекції, Аналізу та 

Сертифікації продуктів (The Pre-Importation Inspection, Testing and Certification (PITC). У відповідності до 

Програми, проводиться перевірка продуктів за походженням і видається сертифікат відповідності на 

дану продукцію, що імпортується приватним сектором. Програма PITC викликала збільшення 

експортних та імпортних платежів, фінансову складову яких було перенесено на кінцевих споживачів. За 

оцінкою фахівців, загальна ціна замитнення та митного очищення, наприклад, одного контейнеру з 

яловичиною або ж з  птицею виросла на $ 5 000. Роздрібні ціни на продукти харчування збільшилися в 

два рази з травня 2011 року. 

Тенденції роздрібної торгівлі. Загальні вимоги споживачів. 

Середній клас Іраку, який нещодавно утворився, в значній мірі зосереджений в курдських районах. Зі  

зростаючим рівнем життя завдяки відносній стабільності і певному економічному розвитку, іракський 

(курдський) середній клас стає все більш вимогливим до доступних, але кращої якості імпортних 

продуктів. Крім того, іракські емігранти, що повертаються до себе в країну шукають той комфорт життя, з 

яким вони познайомилися та до якого вже звикли, проживаючи за кордоном. Надійні дані імпорту по 

Іраку часто відсутні. Проте, джерела повідомляють, що сусідня Туреччина цілком готова забезпечити 

зростаючий іракський попит. Так, в 2011 році Туреччина поставила Іраку харчової та 

сільськогосподарської продукції на суму 2,65 млрд. дол. США, у тому числі макаронні вироби, шоколад, 

печиво, сир. Біля 70 відсотків цих продуктів пішли на північ Іраку. Ключовою перевагою експортних 

продаж турецьких експортерів є те, що їх продукти харчування сприймаються в Іраку, як більш якісні 

"європейські" продукти. Ціна залишається провідним фактором в більшості випадків, що стосується 

продовольчих товарів, але й ця ситуація вже змінюється. Так, за деякою інформацією, брендінг 

імпортних продуктів починає оволодівати лояльністю споживачі, і, як вважається, ця тенденція буде 

зміцнюватися в середньостроковій перспективі. Фактором, що обмежує подальше розширення 

приватного сектору роздрібної торгівлі продуктами харчування є програма PFDS , що сприяє витісненню 

комерційних продажів. Слід також відзначити велику популярність Halal-сертифікованих продуктів, і 

вимога до такої сертифікації є обов’язковою.  
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Багдад: Традиційні продавці продовольчої роздрібної групи товарів, такі як Al-Bunia та Al-Hamra 

конкурують з новими торгівельними компаніями, що виходять на ринок роздрібної торгівлі. Останні були 

зосереджені на створенні більш дрібних, та численних, «зручних магазинів роздрібної торгівлі» в 

безпосередній близькості від житлових районів. У деяких більш багатших районах локальні мережі 

супермаркетів в Багдаді заробили собі досить високу репутацію, постійно та послідовно надаючи все 

ширший асортимент продуктів харчування. Такі супермаркети, як Al-Warda, Sbah Rahim, Jadrya 

Supermarket, Marina, та World Mall повністю задовольняють попит споживачів середнього класу. 

Конкуренція за лояльність клієнтів відбувається як за якістю товару, так і за його  вартістю. Перевага цих 

супермаркетів полягає в їх можливості запропонувати споживачеві фірмові брендові продукти, які рідко 

зустрічаються на полицях в так званих магазинах «біля дому». Ще однією ключовою перевагою 

супермаркетів є пропозиція харчових готових продуктів власного виробництва. Наприклад: салати, 

хлібобулочні вироби та готові страви, в ході приготування яких вимагається і більш висока якість 

інгредієнтів, і їх харчова безпека, тобто, ті стандарти, яких важко досягнути в маленьких магазинах. 

Поступаються супермаркети в продажі свіжих фруктів та овочів. Ці продукти споживачі з більшою 

завзятістю продовжують купувати, в основному, в спеціалізованих бакалійних магазинах та на 

фруктових і овочевих ринках. 

Іракський Курдистан: на території, керованій Регіональним урядом Курдистану в 2012 р відбулося 

відкриття двох нових гіпермаркетів. Французький Carrefour і Kuwait’s City Center відкрили свої магазини 

на торговому центрі Family Fun Mall в найпрестижнішому торговому комплексі Erbil . Багатий на нафту 

Курдистан привертає непропорційно велику частку іноземних інвестицій, що робить його найбільш 

економічно процвітаючим регіоном Іраку. У той час як хронічна нестабільність і погане управління 

перешкоджають інвестиціям в центральних і південних районах Іраку, Курдистан є інвестиційною 

гарячою точкою. Інвестиційна Раду Регіонального уряду Курдистану повідомляє, що регіон залучив 

понад 16,2 млрд. дол. США (IQD 19 трильйонів іракських динарів) нових інвестицій протягом 2008 – 

2012 років. Інвестиції в секторі роздрібної торгівлі продуктами харчування в центральних і південних 

районах Іраку обмежується поєднанням корупції з необхідністю реформування банківського сектору і 

часто неадекватною інфраструктурою в наведених територіях. 

Імпорт продовольства в Ірак здійснюється морськими, повітряними та сухопутними маршрутами. Існує 

28 пунктів пропуску: 7 аеропортів, 4 морських порти і 17 сухопутних прикордонних пунктів. Регіональний 

уряд Курдистану підтримує свою власну систему безпеки харчових продуктів і контролює імпорт з 

сусідніх провінцій. Діяльність Уряду також спрямована на відкриття нових пунктів перетину кордону з 

Туреччиною і Іраном. 

Логістика та правила ввозу 

При видачі своїх стандартів на харчові продукти, Ірак в значній мірі наслідує положення Codex 

Alimentarius – це збірник міжнародно схвалених і поданих в однаковому вигляді стандартів на харчові 

продукти, розроблених під керівництвом FAO/WHO, спрямованих на захист здоров'я споживачів і 

гарантування чесної практики в торгівлі ними. Підготовлений та виданий Комісією Кодексу Аліментаріус.  

Країною також були прийняті елементи законодавства Єгипту, Йорданії і РСДПЗ (Ради Співробітництва 

Держав Перської Затоки (Gulf Cooperation Countries – GCC), зокрема Положення за контролем якості 

харчових продуктів країн Перської Затоки – GCC Guide for Control on Imported Foods – документ, що 

ухвалений Організацією Стандартів РСДПЗ – GCC Standardization Organization – GSO. Центральна 

Організація по Стандартизації та Контролю Якості (The Central Organization for Standardization and 

Quality Control – COSQC) в рамках Міністерства Планування Іраку відповідає за розробку іракських 

продовольчих стандартів. Міністерство Сільського Господарства Іраку (Ministry of Agriculture – МОА) 

через своїх посадових осіб, інспекторів з безпеки харчових продуктів сільського господарства, тварин і 
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рослин, забезпечує контроль за імпортом в іракських портах, із задіянням двох своїх мобільних 

лабораторій в Мосулі, Діяла, Кіркук і Салах Ал Дін. Також представники Міністерства Сільського 

Господарства в Сулейманії контролюють імпорт як в аеропорту Сулейманія, так і в пункті перетину 

кордону з Іраном Башмаг (Bashmag). Міністерство Охорони Здоров'я Іраку забезпечує дотримання норм 

безпеки харчових продуктів. Його представники фізично присутні в 15 із 28 пунктів пропуску до Іраку. 

Міністерство використовує 10 пересувних лабораторій для контролю імпорту в інших пунктах пропуску, 

де воно не представлено постійно. 

Бізнес-практика: комерційні контракти, що укладаються з іракськими імпортерами ще не в повній мірі 

базуються на ефективному дотриманні положень міжнародного договірного права. Найбільш успішні 

продажі продуктів харчування відбуваються на готівковій основі, або ж на умовах акредитиву. Крім того, 

міжнародний арбітраж комерційних суперечок не в достатній мірі визнається іракським законодавством. 

Часто вимагається від іноземців розглядати комерційні спори в рамках іракської правової системи. 

Правове регулювання: спосіб, у який іракський уряд оприлюднив правила ведення торгових зовнішніх 

операцій є непрозорим і положення цих правил піддаються довільному тлумаченню. В принципі 

передбачається, що всі положення, підзаконні акти, інструкції, які встановлюють обов'язки громадян або 

представників приватного бізнесу повинні бути опубліковані в офіційному бюлетені. Проте, існують 

внутрішні нормативні акти на рівні іракських міністерств, і ця лазівка дозволяє чиновникам створювати 

внутрішні вимоги або інші процедури, практично без нагляду, що веде до всіляких зловживань. 

Корупція в усіх сферах життя і діяльності залишається серйозною проблемою. Часто постачальники 

продуктів харчування продають свій товар безпосередньо іракським імпортерам на основі розрахунку 

готівкою, щоб не взаємодіяти безпосередньо з іракськими регулюючими структурами. Іракський динар є 

оборотним і не існує будь-яких обмежень щодо обміну валюти, якщо базові операції проводяться 

документально. 

Безпека: ситуація в сфері безпеки в Іраку залишається нестабільною, що відкладає свій відбиток як на 

вітчизняні, так і на міжнародні компанії. Проте, зменшення кількості актів насильства і терористичних 

актів на всій території Іраку протягом 2008 – 2009 років привернула підвищений інтерес до бізнес-

можливостей в країні. Ситуація з безпекою, хоч і є більш стабільною у порівняні з минулими роками, 

потребує ретельного вивчення та врахування при ухвалені кожного бізнес-рішення, в кожному окремому 

регіоні та в будь-який окремий момент часу. 

Вимоги до маркування для місцевих та імпортованих харчових продуктів виглядають наступним чином: 

 Назва продукту 

 Список інгредієнтів 

 Загальна вага (НЕТО) і суха вага (метрична система) 

 Найменування та адреса виробника/ пакувальника / дистриб'ютора / імпортера / експортера / 

постачальника 

 Країна походження 

 Реєстраційний номер лоту (код товару) 

 Дата виробництва та інструкція зі зберігання товару 

 Інструкція по використанню товару 

 Кількісний склад інгредієнтів 
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Термін придатності молочних продуктів 

Вид продукту 
Термін 

зберігання 
Умови зберігання 

Стерилізоване молоко у скляних пляшках 4 місяці Звичайні умови зберігання/ не піддавати 
дії прямих сонячних променів 

Стерилізоване молоко у харчовому картоні 3 місяці Звичайні умови зберігання/ не піддавати 
дії прямих сонячних променів 

Пастеризоване молоко у стандартній 
закритій упаковці 

3 дні Температура від 0 до + 7оС 

Сухе молоко у відповідній стандартній 
упаковці 

2 роки Звичайні умови зберігання 

Сухе молоко в мішках із вкладкою 2 роки Звичайні умови зберігання 

Згущене молоко в металевій упаковці 1 рік Звичайні умови зберігання 

Йогурт в упаковці із пластику 7 днів Температура від 0 до + 7оС 

Концентрований йогурт 10 днів Температура від 0 до + 7оС 

Пастеризовані вершки в пластиковій або 
картонній упаковці 

5 днів Температура від 0 до + 7оС 

Пастеризовані вершки в металевій упаковці 1,5 року Звичайні умови зберігання 

Сухі вершки 1 рік Звичайні умови зберігання 

Білі сири (Брі) в пластиковій упаковці 5 днів Температура від 0 до + 7оС 

Плавлені сири в металевій упаковці 2 роки Звичайні умови зберігання 

Плавлені сири в іншій упаковці 1 рік Температура від 0 до + 7оС 

Масло в папері або ж пластику 1 рік Температура від - 18оС 

Маргарин 1 рік Температура від - 18оС 

Молочний жир в металевій упаковці 2 роки Звичайні умови зберігання 

Маргарин на рослинних жирах 2 роки Звичайні умови зберігання 

Контроль якості продукції 

Діюча система для тестування імпортної продукції на пунктах перетину кордону передбачає участь 

трьох державних структур Іраку:  

 Міністерство охорони здоров’я  (Ministry of Health). 

 Центральна Організація зі стандартизації та контролю якості (Central Organization for 

Standardization and Quality Control COSQC). 

 Міністерство сільського господарства (Ministry of Agriculture).   

Слід відзначити, що COSQC з метою здійснення попереднього контролю товарів, що імпортуються до 

Іраку, уклала відповідний контракт з датською компанією BC, з німецькою TUV Rheinland та компанією 

Contecna із Швейцарії. Попередній аналіз продуктів, що імпортуються, проводиться на самому кордоні, а 

більш ретельне тестування відбувається в Багдаді. Міністерство Охорони Здоров'я проводить своє 

власне тестування шляхом відбору проб харчових продуктів і аналізу їх в провінційних лабораторіях 

відповідного департаменту МОЗ, або ж в Центральній лабораторії охорони здоров'я в Багдаді. 

Контрольні зразки мають середню вагу до двох кілограмів. Всі сільськогосподарські продукти і продукти 

харчування, які перетинають кордон в Курдистані перевіряються МОЗ і МСГ. 

Порядок здійснення імпортних операцій 

Сторона, яка запитує сертифікат відповідності (імпортер або експортер) подає в Бюро Верітас  наступні 

документи: 
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 Проформа інвойс та документарний акредитив; 

 Всі стандартні документи, що необхідні для здійснення експорту; 

 Всі сертифікати, результати аналізів щодо безпеки продуктів, що видані за стандартами вимог 

Іраку (такі, як Codex, ECE, EN, IEC, ISO); 

 Сертифікати якості ISO 13485, ISO/TS 16949, HACCP, ISO 22000; 

 Адреса відправника та отримувача продуктів. 

Перед відправкою товару, акредитована компанія з попередньої перевірки вантажів перевірить весь 

пакет документів та може взяти контрольні зразки продукції. 

Видача сертифікату 

Після того, як інспекційна компанія, що має акредитацію в Центральній Організації зі Стандартизації та 

Контролю якості, пересвідчиться в тому, що імпортований товар відповідає всім передбаченим вимогам, 

видається Сертифікат відповідності (Certificate of Confirmity – COC). В іншому випадку у видачі такого 

сертифікату буде відмовлено. 

Перевірка на іракському кордоні 

Посадові особи будуть здійснювати наступні дії в точці в'їзду: 

 Перевіряти відповідність фактичного вантажу супроводжуючим документам; 

 Перевіряти зовнішній вигляд контейнера на предмет можливих зовнішніх пошкоджень; 

 Перевіряти контрольні пломби та запори контейнера; 

 Проводити фото зйомку пошкоджень, якщо такі будуть встановлені; 

 У разі появи будь-яких підозр щодо вантажу, всіх задіяних офіційних осіб буде про це 

повідомлено. 

Вибіркові перевірки 

COSQC має право робити вибіркові перевірки вантажу, і має повноваження щодо вимоги до митниці з 

затримки перевезення до моменту закінчення повної перевірки товару. Плата за лабораторні аналізи не 

включена у нижченаведеній таблиці, оскільки це залежить від аналізу конкретного продукту та мети, з 

якою він досліджується. 

Митні тарифи 

Код товару Визначення товару Тарифна ставка 

04.01 Молоко та вершки, що не згущені та не 
концентровані та не містять цукру, або ж інших 
підсолоджувачів 

10% 
 

04.03 Маслянка, ферментоване молоко та вершки, йогурт, 
кефір 

10% 
 
 
 
 

Інші ферментовані рідкі молочні продукти, 
ацидофільне молоко та вершки, з додаванням або ж 
без додавання цукру або ж інших підсолоджувачів, 
концентроване, або ж таке, що містить 
ароматизатори,  частки фруктів, горіхів, або ж какао 

04.02 Молоко рідке, або ж сухе 10% 

04.04 Сироватка, рідка, або ж концентрована, що містить 
цукор, або ж інші підсолоджувачі 

10% 
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04.05 Вершкове масло та інші жири та масла, що отримані 
з молока: 

 

0405100010 Масло вершкове 15% 

0405200000 Молочні спреди 15% 

04.06 Сири та курдські сири 10% 

1517.9010  М'які маргарини 5% 

Контакти імпортерів молочних продуктів 

Компанія Місто Провінція/штат Телефон Загальний і-мейл Сайт компанії 

Al-Hazim 
Group 

Al Hay Al 
Askary  

Al Ta'amim  +9647481746605 info@alhazimgroup.com  www.alhazimgroup.com  

Sabeg Baghdad Baghdad +9647904494434 info@sabegco.com  www.sabegco.com  
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Арабська Республіка Єгипет 
Економіка 

За деякими оцінками, населення Єгипту складає близько 91,4 млн. чоловік, що робить його одним із 

найбільш привабливих ринків у регіоні MENA. За 

оцінками ООН, Єгипет досягне 100 мільйонів жителів 

до 2020 року. Надзвичайно вдале географічне 

положення Єгипту із доступом до Африки, Південної 

Європи та Близького Сходу через Суецький канал, 

що є воротами в Азію, робить його координаційним і 

пере розподільчим центром міжнародної торгівлі.  

На сьогодні, після чотирьох років повільного 

зростання, економічне зростання країни в 2015 році 

подвоїлося і досягло рівня 4,2%. Проте, на жаль, це 

не свідчить про відсутність проблем в єгипетській 

економіці. Вони поки залишаються і навіть 

поглиблюються недавнім падінням курсу фунту до 

іноземної валюти. Зростання у липні 2014 – червні 

2015 було спричинене в першу чергу відновленням 

стабільності та підвищенням рівня довіри до 

державних органів, зростанням приватного 

споживання та значних урядових інвестицій в 

економіку країни та важливі інфраструктурні проекти, 

які за своїм обсягом почали витісняти приватні 

інвестиції. У першому кварталі 2016 ми стали 

свідками пригніченого економічного зростання (3%, 

порівнюючи із з 5,6% за аналогічний період попереднього року), що відбулося в основному через брак 

іноземної валюти в країні. Недостатність іноземної валюти поруч із переоціненим єгипетським фунтом 

значно ускладнило конкурентоспроможність Єгипту, що призвело до зниження обсягу експорту на 26% в 

І кв. 2016 року. Рівень зайнятості робочої сили в економіці країни знизився до 46% дорослого населення 

(старшого 15 років) в порівнянні з 50% на кінець 2010 року. Загальний рівень інфляції також поступово 

знизився на початку 2016, досягнувши 9% в лютому 2016 року порівнюючи із 11% за попередні три 

місяці. При цьому Центральний банк Єгипту нещодавно розпочав жорстку грошово-кредитну політику з 

метою стримування інфляції, особливо в світлі недавнього зниження обмінного курсу. 

За прогнозами Світового банку, зростання ВВП в 2016 році знизиться до 3,3%. Поєднання 

несприятливих внутрішніх і зовнішніх факторів значно підриває потенційне зростання. Значного 

негативного впливу на економіку завдало різке падіння туристичної галузі, яка постраждала від 

авіакатастрофи російського літака в жовтні минулого року. Втрати туристичної галузі Єгипту з листопада 

2015 по лютий 2016 року становили близько 2,3 мільярда доларів, за даними Міністерства туризму 

країни. Протягом найближчих місяців очікується подальше падіння доходів від туризму в зв'язку з 

нестабільною ситуацією в сфері безпеки Єгипту. За словами голови Управління туристичних палат 

Єгипту, Ільхам аз-Заята, "2016 рік стане найгіршим в історії туризму в Єгипті". Польоти російських літаків 

до Єгипту були припинені 6 листопада минулого року після катастрофи російського літака А321 над 

Синайським півостровом. До катастрофи над Сінаєм Єгипет розраховував до кінця 2015 року прийняти 

близько 10 мільйонів іноземних туристів. На кінець серпня ця цифра становила 6,6 мільйона чоловік – 

на 5% більше аналогічних показників 2014 року. Доходи від туризму до кінця 2015 року планувалися на 
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рівні 7,5-8 мільярдів доларів. На першому місці за кількістю приїжджаючих до Єгипту туристів стоїть 

Росія, на другому і третьому – Великобританія і Німеччина відповідно, далі Італія та Франція. За даними 

міністерства туризму Єгипту, туристична галузь дає 11,3% ВВП країни і забезпечує більше 14% 

валютних доходів до казни. 

Проте є і позитивні новини для економіки Єгипту, в середині серпня 2016 року Міжнародний валютний 

фонд і влада Єгипту уклали попередню угоду про виділення країні 12 мільярдів доларів у рамках 

трирічної програми допомоги. «Для підтримки програми економічних реформ уряду, влада Єгипту, 

Центральний банк Єгипту та представники МВФ досягли попередньої угоди про трирічне фінансування 

в розмірі 12 млрд доларів», – наводяться в релізі слова Кріса Джарвеса, який очолював місію МВФ в 

Єгипті з обговорення даного питання. У повідомленні наголошується, що дана угода підлягає схваленню 

радою директорів МВФ, яка розгляне прохання Єгипту в найближчі тижні. У випадку прийняття 

схвального рішення, Єгипет отримає таку критично важливу для себе допомогу і матиме можливість 

реалізувати власний потенціал. 

Молочна промисловість 

На сьогодні Єгипет займає лідируючі позиції серед країні Північної Африки як виробник та імпортер 

молока, сиру та вершкового масла. Єгипет виробляє майже 8,5 млн. т. молока на рік, з яких 71% 

використовується для виробництва сиру та інших молочних продуктів. Інша частина споживається як 

питне молоко. 

Щільність розподілу молока, тон на км2 
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Контроль якості проходить лише 20% молока, що є низьким показником порівняно з іншими країнами 

світу. Інші 80% сировини не контролюються або не повністю відповідають необхідним санітарним 

стандартам.  

Поголів’я корів, надої та виробництво молока в Єгипті, 2011-2015 

Ринкові індикатори 2011 2012 2013 2014 2015 

Поголів'я корів станом на 01.01.2016 р., усіх 
видів господарств, тис. гол. 

4 036 4 130 4 260 4 729 4 847 

100% 102% 103% 111% 103% 

Надої молока (т на корову в рік) 
1,74 1,74 1,82 1,84 1,78 

100% 100% 105% 101% 97% 

Виробництво молока усіма видами господарств, 
тис. тон 

7 031 7 190 7 765 8 309 8 475 

100% 102% 108% 107% 102% 

Виробництво молоко на душу населення усіма 
видами господарств, кг в рік 

87,31 87,10 90,64 94,43 94,03 

100% 100% 104% 104% 100% 

Джерело: CAPMAS, Міністерство сільського господарства, USDA 

Проблемою розвитку галузі є низький рівень розвитку логістичних потужностей та мала кількість 

пакувальних центрів. У зв’язку з цим на єгипетському ринку активно працюють компанії, що 

спеціалізуються на виготовленні пакувальної продукції.  

Зокрема, фірма «Tetra Pak» обслуговує єгипетську компанію «Juheima» – найбільшого виробника та 

дистрибутора молочної продукції цієї країни, яка контролює майже 65% ринку молочних продуктів 

Єгипту. 

У 2014 році Єгипет розпочав реалізацію нової стратегії розвитку молочної промисловості. З метою 

покращення стану галузі Уряд планує запровадити програми розвитку молочних кооперативів, 

забезпечити фінансову підтримку підприємств, створити систему регулювання та оцінки якості молочної 

продукції. 

Виробництво молока за видами худоби в Єгипті, 2011-2015 

Ринкові індикатори 2011 2012 2013 2014 2015 

Виробництво молока, тис. тон 
7 031 7 190 7 765 8 309 8 475 

100% 102% 108% 107% 102% 

Виробництво молока від корів, тис. тон 
3 856 3 843 4 085 4 371 4 458 

100% 100% 106% 107% 102% 

Виробництво молока від буйволів, тис. тон 
2 808 2 982 3 299 3 530 3 601 

100% 106% 111% 107% 102% 

Виробництво іншого молока, тис. тон 
367 365 381 407,7 416 

100% 99% 104% 107% 102% 

Джерело: CAPMAS, Міністерство сільського господарства, USDA 

Прогнозується, що зміна структури споживання молочної продукції та значне зростання кількості 

населення в Єгипті вплине на збільшення споживання молока на 12,3% та зростання споживання сухого 

молока на 15,2% до 2016 року.  
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Продукти 

Сир 

Сир є невід'ємною частиною раціону єгипетської сім’ї і найбільше споживається в якості основної страви 

на сніданок та вечерю. Неупакований сир є надзвичайно популярним в Єгипті, проте, не дивлячись на 

його більшу цінову доступність, в останні роки він відчував сильну конкуренцію з боку фасованого сиру. 

У той час як м'який сир традиційно широко споживається по всій території Єгипту, все більша кількість 

домогосподарств вводять твердий сир у свій раціон. Особливо це стосується споживачів із середнім і 

високим рівнем доходів. 

У 2015 році ціни на сир зросли в середньому на 11%. Незважаючи на сповільнення темпів економічного 

розвитку, темпи зростання категорії залишилася стабільним через збільшення ціни на молоко, а також 

перехід від нефасованої до фасованої продукції.  

М'який сир став лідером серед зростання цін минулого року, яке склало майже 20%. Популярні сорти, 

такі як Фета, були абсолютними лідерами продажів в даній категорії. Ключові гравці, такі як Middle East 

Dairy & Foodstuff Co значно поліпшили дистрибуцію продукції, а також посилили маркетингову підтримку 

в ЗМІ. Серед ключових рекламних повідомлень типовий акцент виробники ставлять на тривалий термін 

зберігання і смак своєї продукції. 

Поточні та прогнозовані обсяги реалізації сиру в розрізі категорій, 2013-2018 

Категорія / Обсяг 
реалізації, тис. тонн 

2013 2014 2015 F2016 F2017 F2018 

Тверді сири 40,7 41,3 43,4 44,9 46,6 48,5 

Фасовані 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 

Не фасовані 40,4 41,0 43,0 44,4 46,1 47,9 

М’які сири 97,4 105,7 131,1 161,4 192,4 231,2 

Плавлені сири 31,5 33,2 33,9 35 36,1 37,1 

Пастоподібні 23,1 24,6 25,3 25,9 26,6 27,3 

Непастоподібні 8,4 8,6 8,6 9,1 9,5 9,8 

Сири всього: 169,6 180,2 208,4 241,3 275,1 316,8 
Джерело: дослідження компаній, торгівельні асоціації, оцінки Euromonitor 
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Структура реалізації сиру за категоріями, 2015
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Конкурентне середовище: 

 El Manzala Co продовжує очолювати категорію сирів у 2015 році з часткою 17% від вартості 

виробленої продукції. Компанія присутня в категоріях: м'який сир, твердий сир, реалізуючи товар 

рівноцінно як в традиційній торгівлі, так і в сучасних каналах збуту. 

 Best Cheese Co for Dairy Products SAE займає друге місце з часткою в 13% від вартості 

виробленої продукції. При цьому компанія має сильний бренд в плавлених пастоподібних сирах, 

такий як Teama Milk та Président, які займають відповідно 31% і 19% у своїй категорії. У травні 

2013 року Président запустив новий варіант плавлених сирів у вигляді трикутників із додаванням 

вітамінів А, В2 і В12, при цьому основною цільовою аудиторією своїх рекламних компаній бренд 

традиційно обирає дітей та підлітків. Однак, не дивлячись на сильні ринкові позиції, компанія 

відчуває значну конкуренцію з боку Bel Egypt SAE та її бреду La Vache Qui Rit. 

 Egyptian Co for Advanced Foodstuff Industries (Faragello) продемонструвала найбільш стрімкі 

темпи приросту на рівні 32%, що обумовлено в першу чергу активною телевізійною рекламою. 

 Протягом 2012-2013 років Tetra Pak та Middle East Dairy & Foodstuff Co вже інвестували значні 

кошти в просвітницькі кампанії з метою популяризації безпечних властивостей упакованого сиру 

в порівнянні з неупакованими альтернативами. 

Перспективи 

За прогнозами експертів середньорічний темп зростання в категорії твердих сирів складе 6%. Швидкість 

переходу споживачів від нефасованих на фасовані сири дещо сповільниться. Крім того, в умовах 

економічного спаду, споживачі з низьким рівнем доходів, ймовірно, продовжать купувати більш дешеві 

традиційні неупаковані формати продукту. 

 

Подальший розвиток сучасних каналів збуту, як очікується, прискорить впровадження упакованих марок 

сиру в Єгипті в усіх категоріях продукту. Це дозволить підвищити доступність продукту на ринку для 

різних верств населення. 

Питні молочні продукти 

Прогнозується, що обсяг середньорічного темпу зростання категорії складе 15%, що стане результатом 

нарощування швидкості переходу від неупакованого до пакетованого молока і збільшення обсягу 

інвестицій виробників в дані технології.  
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Дистрибуція сирів за форматами магазинів, 2015
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Ціни за одиницю питної молочної продукції, прогнозовано знизяться в найближчі роки, оскільки ключові 

гравців галузі направлять свої інвестиції на розвиток національного виробництва молока з метою 

підвищення продуктивності та власної конкурентоспроможності.  

Розвиток сучасної роздрібної торгівлі протягом прогнозованого періоду прискорить темпи споживання 

пакетованого молока в найближчі роки, при цьому частка пакетованого молока, як очікується, досягне 

40% від загального обсягу продажів молока в Єгипті до 2018 року. 

Поточні та прогнозовані обсяги реалізації питних молочних напоїв в розрізі категорій, 2013-2018 

Категорія / Обсяг реалізації, тис. тонн 2013 2014 2015 F2016 F2017 F2018 

Коров'яче молоко 321,6 377,6 439,2 507,4 581,0 661,0 

Молочні напої зі смаковими домішками 45,1 49,2 54,0 59,5 66,0 73,2 

Шоколадні молочні напої 3,8 4,1 4,4 4,9 5,3 5,9 

Молочні напої із відновленого молока 13,9 15,0 16,3 18,0 20,1 22,4 

Питні молочні напої всього: 384,4 445,9 513,9 589,8 672,4 762,5 
Джерело: дослідження компаній, торгівельні асоціації, оцінки Euromonitor 

 

Інші молочні продукти 

За оцінками експертів, у 2016 реалізація інших молочних продуктів зросте на 23%. Продажі 

охолоджених молочних десертів продовжують активний ріст, очолюючи категорію. За різними оцінками, 

середньорічний темп приросту даного продукту в категорії складає до 32%. Це може бути пов'язано зі 

збільшенням різноманітності асортиментної лінійки ключових брендів, а також популярності брендів, 

таких як Danette, що розширив свій асортимент смакових домішок. Крім того, для гурманів, охолоджені 

десерти – нерозкрита ніша, яка потенційно має високі можливості для росту за рахунок нарощування 

кількості споживачів із доходом середнього та високого рівня, який поступово шукає альтернативи 

упакованим дорогим десертам, що пропонують пекарні. Реалізація даної товарної категорії 

здійснюється в основному через традиційних незалежних роздрібних торговців.  

Очолює дану категорію компанія Juhayna Food Industries із ринковою часткою 32% у вартості 

реалізованої продукції. 
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Поточні та прогнозовані обсяги реалізації інших молочних продуктів в розрізі категорій,         

2013-2018 

Категорія / Обсяг реалізації, тис. тонн 2013 2014 2015 F2016 F2017 F2018 

Охолоджені десерти щоденного вжитку 2 465,6 2 987,6 3 663,0 4 552,4 5 720,7 7 243,5 

Сухі вершки для кави 129,2 136,3 144,4 153,9 164,7 177,1 

Згущене молоко 284,4 289,5 295,3 301,8 309,1 317,1 

Вершки 547,0 560,1 575,8 594,2 615,6 639,8 

 Інші молочні продукти всього: 3 426,2 3 973,5 4 678,5 5 602,3 6 810,1 8 377,5 
Джерело: дослідження компаній, торгівельні асоціації, оцінки Euromonitor 

 

Ключові продукти 
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Структура реалізації інших молочних 
продуктів за категоріями, 2015
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Моніторинг цін на полицях, станом на 05.08.2016 р. 

Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку 

Carrefour Йогурт питтєвий Danone 0,220 х 2 шт. 0,73 

Carrefour Молоко, 3,2% Juhayna 1 л х 6 шт. 6,48 

Carrefour Масло вагове, 50% Не брендоване 1 кг 3,37 

Dakakyn Фета Domty 0,250 0,56 

Dakakyn Моцарелла Domty 0,350 2,36 

Dakakyn Едам Frico 1  9,80 

Dakakyn Гауда Frico 1 8,90 

Dakakyn Легкий знежирений Frico 1 16,44 

Dakakyn Емменталь Happy Cow 1 15,20 

Dakakyn Крем-сир Kiri 12 шт. 1,63 

Spinneys Едам Sudanco 1 7,77 

HyperOne Молоко, 3,2% Beyti 1 л х 6 5,07 

Spinneys Румі Не брендований 1 7,21 

Spinneys Молоко, 3,2% Teama 0,450 0,39 

Spinneys Моцарелла Green Land 0,350 2,14 

Spinneys Фета Panda 0,500 0,99 
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«La Vache Qui Rit» 
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Spinneys Пастоподібний плавлений сир Kiri 24 шт. 2,67 

Spinneys Йогурт натуральний Almarai 0,105 х 3 (+1) 0,90 

Spinneys Сир плавлений  La Vache Qui Rit 48 шт. 3,49 

Імпорт 

Динаміка імпорту молочних продуктів до Єгипту, 2011-2015 роки 
 

 
Структура імпорту молочних продуктів Єгипту відносно рівномірна і складається із СЗМ (42%), масла 

(28%) та сиру (21%). При цьому позитивні темпи приросту демонструють UHT-молоко та йогурти, сухе 

знежирене молоко залишається на сталому рівні.  
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9%

Масло
28%

Сир
21%

Структура імпорту молочних продуктів до Єгипту, 
2015

   Імпорт продукції за основними товарними групами, 2011-2015 р.  

Рік 
UHT-

молоко 
СЗМ 

Йогурти та 
ЦМП 

СМС Масло Сир Загалом 

Є
ги

п
е
т
 

О
б

с
я

г,
 т

 

2011 187 136 048 91 31 931 106 760 57 855 332 872 

2012 372 - 96 29 331 36 410 25 304 91 513 

2013 399 103 079 31 22 884 42 174 32 992 201 559 

2014 354 97 449 78 25 813 46 617 43 607 213 918 

2015 1 774 135 000 106 27 010 58 691 34 692 257 273 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
 

0
0
0
 U

S
D

 

2011 330 271 541 177 61 381 180 815 114 044 628 288 

2012 484 330 711 182 72 880 203 219 148 902 756 378 

2013 450 389 403 140 69 933 176 059 132 321 768 306 

2014 251 407 167 348 88 495 213 773 166 335 876 369 

2015 2 289 284 354 300 60 510 189 524 141 400 678 377 

CAGR,% 76% 0% 4% -4% -14% -12% -6% 
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Структура продуктового рітейлу  

Єгипетський ринок рітейлу сильно фрагментований, при цьому спостерігається тренд до концентрації. 

У 2015 р. понад 70% роздрібних продажів були здійснені через неорганізовані незалежні компанії. В той 

же час 9,9% загального товарообороту приходиться на ТОП-5 торгівельних мереж Єгипту. 

Прогнозується консолідація галузі за рахунок купівлі чи витіснення конкурентів. На сьогодні традиційна 

торгівля залишається домінантною на ринку і буде утримувати такі позиції протягом найближчих 5 років. 

Важливо: сучасна торгівля (із питомою вагою 0,3% від загальної кількості торгових точок в рітейлі 

країни) обертає 23% від загального обігу всього рітейлу у виручці. Це ніша для розвитку продаж: 

категорією відносно легко управляти, при цьому наявні певні фінансові гарантії повернення коштів. 

Структура Food Retail Єгипту, % от обсягу виручки 

 

 

 

Структура продовольчого рітейлу, 2015 

Канали збуту / 
Загальний оборот млрд. EGP 

2010 2011 2012 2013 2014 2015E Частка 

Сучасна торгівля 29,1 32,3 36,9 41,4 46,3 48,6 23% 

    - Магазини «біля дому» 0,8 0,8 0,9 1,2 1,4 1,6 1% 

    - Дискаунтери - - - - - -  

    - Магазини при АЗС 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,4 1% 

    - Гіпермаркети 2,7 3,9 4,7 5,0 5,7 5,9 3% 

    - Супермаркети 23,5 25,4 29,0 32,8 36,6 38,7 19% 

Традиційна торгівля 123,3 128,1 135,1 144,7 156,5 159,5 77% 

    - Крупні продукт. магазини 66,5 67,5 70,4 75,8 82,6 88,3 42% 

    - Невеликі продукт. магазини 26,0 29,2 33,0 36,9 41,1 42,4 20% 

    - Інші магазини 30,8 31,4 31,7 32,0 32,8 28,8 14% 

Роздрібна торгівля 152,4 160,4 172,0 186,1 202,8 208,1  

 

Крупні прод. 
магазини

41%

Невеликі  
прод. 

магазини
36%

Супермаркет
и

18%

Гіпермаркети
4%

Магазини при 
АЗС
1%

0,3% 23% 

Торгових точок Загального товарообігу 



Оцінка молочного ринку країн  
Близького Сходу та Північної Африки  
 

Серпень 2016 Сторінка 64 із 73 Конфіденційно 

 

Прогнозована структура продуктового рітейлу, 2016-2019 

Канали збуту / 
Загальний оборот млрд. EGP 

2016F 2017F 2018F 2019F 
2009-
2014 

CAGR 

2014-
2019 

CAGR 

К-ть, 
тис.шт. 

2009-
2014 

CAGR 

Сучасна торгівля 48,6  50,3  52,2  53,8  84,7% 16,3% 3,2  13,0% 

    - Магазини «біля дому» 1,6  1,7  1,8  1,9  113,6% 33,6% 0,2  47,4% 

    - Дискаунтери -  -  -  -  -  -  -  1,0  

    - Магазини при АЗС 2,4  2,4  2,4  2,3  38,4% -11,0% 2,3  7,8% 

    - Гіпермаркети 5,9  6,0  6,2  6,2  172,1% 9,7% -  100,0% 

    - Супермаркети 38,7  40,2  41,8  43,4  79,0% 18,6% 0,7  23,8% 

Традиційна торгівля 159,5  164,2  170,3  176,9  37,4% 13,0% 1 156,5  5,3% 

    - Крупні продукт. магазини 88,3  93,2  98,8  104,8  36,6% 26,8% 883,5  5,7% 

    - Невеликі продукт. магазини 42,4  43,7  45,5  47,3  75,6% 15,1% 85,8  -3,0% 

    - Інші магазини 28,8  27,3  26,0  24,8  9,2% -24,4% 187,2  7,5% 

Роздрібна торгівля 208,1  214,5  222,5  230,7  46,0% 13,8% 1 159,7  5,3% 

Вартість базового продуктового кошика 

Задля оцінки цільових покупців кожної торгової мережі ми провели оцінку базового продуктового 

кошику, виходячи із цін на такі продукти: 

 Рис, вермішель 

 Олія соняшникова  

 Молоко 

 Сир 

 Тушка куряча заморожена 

 Чай, цукор 

Sun Mall (мережа магазинів підконтрольних Армії Єгипту) є найдешевшим серед проаналізованих 

магазинів, при цьому ціни в трьох ключових мережах (Spinneys, Carrefour, Ragab Sons) знаходяться 

приблизно на одному ціновому рівні. 

Вартість базового продуктового кошика, єгипетських фунтів 

  

 

152.92

149.01 148.37
146.83

141.70
140.02

138.96

Metro
Markets

Spinneys Carrefour Ragab
Sons

Fathala Kheir
Zaman

Sun Mall
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Розподіл частки ринку по ключових торгових мережах, % продажів 

Власник Мережа 2011 2012 2013 2014 
Кількість 
магазинів 

Географія 
Структура 

закупки 

Mansour Mfg & 
Distribution (MMD) 

Metro 2,7  2,7  2,5  3,0  58 Каїр, Шарм-ель-
Шейх, 
Олександрія  

Напряму / 
Дистрибутор/ 
Імпортер   

Ragab Sons for 
Trade & Distribution 

Ragab 
Sons 

0,9  1,9  2,4  2,4  69 Каїр, Олександрія  Напряму / 
Імпортер  

Majid Al Futtaim 
Hypermarkets 

Carrefour 1,5  1,9  2,0  2,3  24 Каїр, Олександрія, 
Хургада, Шарм-
ель-Шейх  

Напряму / 
Імпортер  

Mansour Mfg & 
Distribution (MMD) 

Kheir 
Zaman 

0,7  0,8  0,9  0,8  50 Каїр, Олександрія  Напряму / 
Дистрибутор   

Spinneys Egypt Spinneys 0,6  0,7  0,7  0,7  6 (11) Каїр, Хургада  Напряму / 
Імпортер 

Zahran Group Zahran  0,3  0,5  0,6  0,6  13 Каїр, Олександрія, 
Хургада, Норд 
Кост  

n/a  

Al Mahmal Co. Al Mahmal 0,2  0,3  0,4  0,5    n/a  

Al Hawary Co. HyperOne 0,5  0,5  0,4  0,4  5 Каїр  Оптовий 
постачальник  

Інші Інші 92,6  90,7  90,1  89,3      n/a  

Всього:   100,0  100,0  100,0  100,0        
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Логістика та правила ввозу 

  

4 

2 

3 

1 

1. Усі імпортні продукти повинні відповідати вимогам та мати::   
 Транспортну накладну 
 Комерційний інвойс 
 Пакувальний лист 
 Страховку 

 Дозвіл на ввезення продуктів харчування 
 Сертифікат HALAL 
 Сертифікат походження (із зазначенням країни-імпортера, обсягу партії, виду 

продукції, дати виробництва, терміну придатності товару, назви компанії-
експортера, порту входу і назви компанії-отримувача) 

 Ветеринарне свідоцтво  
 Сертифікат, що підтверджує факт відвантаження товару із 

дотриманням температурного режиму і пакуванням у відповідності до 
прийнятих стандартів (індивідуальна герметична упаковка із 
обов’язковою наявністю товарної та тарної етикеток арабською 
мовою). 

У відповідності з Наказом N465/1997, м’ясо птиці і м'ясні 
продукти повинні відправлятися в Єгипет напряму із країни-
походження. 

    3. Процедура імпорту:  
 Кожна поставка продуктів харчування проходить візуальний огляд 

після прибуття, щоб підтвердити відповідність упаковки і обмеження 
по термінах придатності. Кожна поставка підлягає випадковому 
відбору зразків для лабораторного аналізу. В цілому процедура 
митного очищення товару може займати від 10 до 16 днів. Ключові 
порти: Олександрія, Думят і Порт-Саїд 

2. Умови/правила оплати при імпорті товару:   
 Згідно Постанови Національного Банку Єгипту 21.12.2015 р. 

порядок розрахунків при здійсненні імпортних операцій був 
змінений. 

 Згідно прес-релізу Reuters, продукти харчування не 
підпадають під дану постанову встановлення більш 
жорсткого контролю за розрахунками. 

4. Процедура імпорту:   
 Контрольні органи порту призначення, що відповідають за безпеку вантажу з огляду на 

здоров’я людини можуть затримати вантаж на митниці, або ж ухвалити рішення щодо 

подовження терміну догляду. 



Оцінка молочного ринку країн  
Близького Сходу та Північної Африки  
 

Серпень 2016 Сторінка 67 із 73 Конфіденційно 

 

Загальні рекомендації 

Враховуючи частковий внутрішній дефіцит продукції в молочній галузі Єгипту, частина пропозиції у цій 

країні й надалі формуватиметься за рахунок імпорту.  

Для просування української молочної продукції на ринок Єгипту необхідно використовувати такі 

традиційні методи: 

 реклама у профільних місцевих ЗМІ, економічних бюлетенях Єгипту; 

 забезпечення участі у спеціалізованих виставках. Протягом 2016 року в Єгипті плануються 

Міжнародна виставка продуктів харчування «The International Trade Exhibition for Food and 

Beverages in Cairo» (06-09 травня 2015 року) та 28-а Міжнародна виставка сільського 

господарства та продовольства для Африки та Близького Сходу «Сахара» (7-10 вересня 2015 

року); 

 організація візитів та переговорів з галузевими бізнес-об’єднаннями – Торгова палата виробників 

продуктів харчування (Egyptian Chamber of Food Industries), Єгипетська асоціація виробників 

молочної продукції (The Egyptian Association for Dairy Products Producers); 

 у перспективі відкриття в Єгипті представництв українських виробників. 

Перелік єгипетських компаній, виробників та дистрибуторів молочної продукції: 
 

Juhayna 
www.juhayna.com  
6 October City, Industrial Zone number 1 
Tel.:  20238200744 
Fax.: 20238200655 
e-mail: contactus@juhayna.com 
 

Labanita  
www.mmd.mansourgroup.com   
El Ras El Soda, Alexandria 
Tel.: 2035345771 
         2035358974 
         2035346245 
Fax: 2035345772 
 

Dina Farms 
www.dinafarms.com  
22b Haroun st. Dokki, Giza 
Tel.: 20482600991 
Fax.: 20482600990 
e-mail: info@dinafarms.com  
 

Faragalla Group EGYPT 
New Borg El Arab City 
03 Alexandria, Egypt 
Tel: 0020126355099  
Fax: 002034593189 
 

Mito For Food INDUSTRIES Co.  
4 Al Midan Str Al Manshia 
004 Alex Egypt 
Tel: 002034846825/4860545  
Fax: 002034870326 

NESTLÉ EGYPT S.A.E. 
3, Abu El Feda Street 
Zamalek-Cairo, Egypt 
Tel: +20-2-735 68 87  
Fax: +20-2-735 47 11 

 

 

 

 

http://www.juhayna.com/
mailto:contactus@juhayna.com
http://www.mmd.mansourgroup.com/
http://www.dinafarms.com/
mailto:info@dinafarms.com
http://www.thefoodworld.com/company/faragalla-group-egypt
http://www.thefoodworld.com/company/mito-for-food-industries-co
http://www.thefoodworld.com/company/nestl-egypt-sae
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Висновки та рекомендації 
Розвиток молочної промисловості відіграє важливу роль в економіці країн Близького Сходу і Північної 

Африки. Близький Схід і Північна Африка мають дуже мало родючої землі сільськогосподарського 

призначення, яка швидко зникає через ерозію ґрунту і активне розширення міст.  

За темпами зростання, молочна промисловість розглядається як одна з найпрогресивніших галузей 

харчової промисловості на Близькому Сході та в Північній Африці.  

Попит на продукти харчування в регіоні MENA, як очікується, істотно зросте до 2025 року і продовжить 

свій ріст і надалі, проте виробництво не піде з ним в ногу. Метою даної роботи був аналіз особливостей 

молочної промисловості регіону, визначення пріоритетних продуктів в споживанні місцевим населення 

та потенційних ринкових ніш для українських компаній. Проте, не дивлячись на всю показову 

привабливість, даний регіон, як і ринки в ньому є досить специфічними і не простими для розуміння 

українським бізнесом. Тільки протягом останніх 5 років відразу декілька українських молочних компаній 

робили спроби відкрити власні представництва на території Єгипту. Практично всі з них завершилися 

звертанням інвестицій та поверненням додому, але були й такі, які принесли позитивний результат. 

Нещодавно міжнародна група фахівців проводила оцінку кореляції приросту населення до кількості 

споживання молока. Очікувані результати вказують на те, що ознаки оцінюваних параметрів 

відповідають економічній теорії, відповідно це показує, що: 

 збільшення населення на 1% на Близькому Сході та Північній Африці статистично призведе до 

збільшення споживання молока на 1,30%, в той час як  

 збільшення на 1% доходу на душу населення і досягнення кращих виробничих результатів 

призведе до збільшення споживання на 2,86% і 0,611% відповідно  

 збільшення ціни імпорту на 1% призведе до зниження кількості споживання молока на Близькому 

Сході і в Північній Африці на 0,649%.  

Дані розрахункові величини є надзвичайно статистично промовистими і очевидно, що країни Близького 

Сходу і Північної Африки повинні тісно співпрацювати між собою. Це взаємне співробітництво призведе 

до поліпшення їх внутрішнього виробництва молочних продуктів. Уже на сьогодні керівництво країн 

регіону, особливо кооперації країн GCC, розробляє виконавчі програми зі стимулювання молочного 

сільського господарства для досягнення повного самозабезпечення у виробництві молока. Така політика 

може допомогти знизити ризики, пов'язані з відсутністю продовольчої безпеки на Близькому Сході і в 

Північній Африці. Проте це довгострокові проекти, в той час як необхідність в продуктах харчування є 

постійно, щохвилини. 

Загальні рекомендації: 

1. Організація низки торгівельних місій до країн регіону із пріоритетом на ОАЕ та Ірак за 

сприяння Мін АПК, Торгово-промислової палати України та Ради з питань експорту 

продовольства. 

Ціль: пошук потенційних партнерів, проведення попередніх переговорів та визначення 

подальших напрямків роботи. 

2. Комерційні пропозиції та презентаційні матеріали рекомендовано робити двомовними: 

англійською та арабською мовами. Не дивлячись на те, що більша частина ділового 

населення даних країн англомовна, вам, окрім іншого, бажано мати із собою людину, яка 

вільно володіє або хоча б розуміє арабську мову. Так ви знизите ризики при проведенні 

переговорів із потенційними партнерами. 
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3. За участю Мін АПК та ТПП України організувати візит потенційних імпортерів до України. 

Ціль: демонстрація виробничих потужностей молочних переробних підприємств та 

фермерських господарств.  

4. Зробити повний аудит громадських організацій та асоціацій що мають відношення до 

розвитку зв’язків з регіоном MENA з огляду на залучення їх до роботи з виходу на ринки 

Близького Сходу та Північної Африки.  

На основі наведеної інформації та з урахуванням чинників макросередовища регіону Близького Сходу 

та Північної Африки 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 для рітейлу ми рекомендуємо враховувати такі ключові критерії: 

1. Зберігання продукту: товар повинен мати великий термін придатності (від 12 місяців) та 

зберігатися без холодильного обладнання. Умови зберігання – один із критично важливих 

пунктів, дотримання якого збереже вас від поразки в умовах роботи на ринку. 

2. Низькі ціни (на жаль, навіть за умови погіршення3 якості в тому числі) для країн типу Єгипет та 

Ірак. При виборі товару значна частина покупців орієнтується виключно на ціну і низький 

ціновий сегмент, відповідно. Проте, на відміну від Африканського континенту, регіон MENA 

вже має потужний сформований середній клас, особливо в країнах GCC, та значну кількість 

заможного населення. ОАЕ – столиця експатів світу, що відповідно впливає на їх вибір 

продуктів харчування та товарів щоденного вжитку. Саме ці категорії населення найбільш 

чутливі до появи нових продуктів, які базуватимуться на принципах користі та здоров’я для 

організму людини. 

3. Необхідно максимально ефективно розраховувати розміри групової упаковки для 

здешевлення контейнерних перевезень. Оскільки вартість логістики досить висока, що звісно 

ж суттєво впливає на ціну недорогих товарів (зокрема, UHT-йогуртів), необхідно максимально 

                                                
3 Під «зниженням якості» варто розуміти заміну молочних жирів жирами рослинного походження 

В2С продукти (м'які сири, типу фета, лабне, UHT-йогурти, спреди, що не вимагають 
дотримання температурного режиму)

В2В продукти (сухе знежирене молоко, масло, суха підсирна сироватка)
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наповнювати контейнер (наприклад UHT-молоко з Польщі продають по 21 тис. літрів в 20-ти 

футовому контейнері). 

При продажах B2B продуктів важливо розуміти, що основні конкуренти – це Нова Зеландія та ЄС. Тому 

цей бізнес для українських виробників буде сезонним через брак сировини і високі ціни на неї взимку. 

Проте ринок для продажів сухої сироватки, сухого молока і масла досить розвинений, в першу чергу в 

Єгипті, який використовує його для подальшої переробки в кінцеві продукти на місцевих заводах.  

Як виграти на ринках регіону MENA: 

1. Фокус на ключових, найбільш привабливих ринках 

2. Розробка нового бренду під регіон з відмінними від аналогів споживчими характеристиками 

продукту 

3. Ретельно продумана маркетингова комунікація та трейд-маркетингова політика 

4. Побудова партнерських довготривалих стосунків із імпортерами та дистрибуторами з метою 

оптимізації затрат 

5. Використання місцевих ліній фасування: доцільніше відправляти з України блочні продукти (сир, 

масло, тощо) і фасувати їх на базі місцевої компанії. Для цього також можна створити місцевий 

арабський бренд, який був би близький споживачам. 
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Додаток 1. Зворотній розрахунок вартості потенційних товарів  

 
Магазин Продукт ТМ Вага, кг 

Ціна $/кг 
або $/л 

ПДВ 
Націнка 
рітейла 

Націнка 
дистри-
бутора 

Мито 
Логі-
стика 

FCA 
Україна, 

$ 

О
А

Е
 

Supermart Lacnor Long Life Milk Low Fat  Lacnor  1 1,43   0,50 0,23 0,03 0,10 0,56 

Supermart Lacnor Long Life Milk Full Cream Lacnor  1 1,43   0,50 0,23 0,03 0,10 0,56 

Supermart Almarai Milk Long Life Full Fat Almarai 1 1,57   0,55 0,26 0,04 0,10 0,62 

Supermart Almarai Long Life Milk Low Fat Almarai 1 1,57   0,55 0,26 0,04 0,10 0,62 

Supermart Frico Holland Maasdam Sliced Cheese Frico 0,15 18,21   6,38 2,96 0,44 0,18 8,25 

Supermart Monte Christo Mozzarella Cheese Monte Christo 0,2 15,03   5,26 2,44 0,37 0,18 6,78 

Supermart Frico Light Gouda Sliced Cheese Frico 0,15 20,04   7,01 3,26 0,49 0,18 9,10 

Supermart Frico Holland Gouda Mild Sliced Cheese Frico 0,15 20,95   7,33 3,40 0,51 0,18 9,52 

Supermart Kraft Philadelphia Cheese Spread Kraft 0,2 15,71   5,50 2,55 0,38 0,18 7,09 

Supermart Three Cows Danish Feta Cheese  Three Cows 0,5 6,83   2,39 1,11 0,17 0,18 2,98 

К
С

А
 

Dukaany Nadec Uht Milk Full/Fat Nadec 1 1,13   0,34 0,16 0,03 0,11 0,49 

Dukaany Almarai Uht Milk Full/Fat Almarai 1 1,07  0,32 0,15 0,03 0,11 0,46 

Dukaany Elle & Vire Uht Whipping Cream Elle & Vire 1 6,32   1,90 0,88 0,18 0,11 3,25 

Dukaany Elle & Vire Crm Light  Elle & Vire 0,2 11,20   3,36 1,57 0,31 0,11 5,85 

Dukaany 3 Cows Feta Cheese Low/Salt  3 Cows 0,5 5,60  1,68 0,78 0,16 0,21 2,77 

Dukaany Almarai Unsalted Butter  Almarai 0,2 11,93   3,58 1,67 0,33 0,21 6,14 

Dukaany Lurpak Butter  Lurpak 0,2 11,93  3,58 1,67 0,33 0,21 6,14 

Dukaany French Prisident Butr UnSalted  President 0,2 12,67   3,80 1,77 0,35 0,21 6,53 

Dukaany Frico Baby Edam Ball Cheese  Frico 0,9 12,12  3,64 1,70 0,34 0,21 6,24 

Dukaany FRICO Edam Cheese Slices  Frico 0,25 11,20   3,36 1,57 0,31 0,21 5,75 

Ір
а
к
 

n/a Молоко 3,2% Не Бренд 1 1,3   0,39 0,18 0,07 0,12 0,54 

n/a Місцевий Сир Не Бренд 1 6,07   1,82 0,85 0,34 0,20 2,86 

Є
ги

п
е

т
 

Carrefour Йогурт Питтєвий Danone 0,44 1,66 0,28 0,33 0,27 0,11 0,10 0,58 

Carrefour Молоко, 3,2% Juhayna 6 1,08 0,18 0,22 0,17 0,07 0,10 0,34 

Carrefour Масло Вагове, 50% Не Брендоване 1 3,37 0,56 0,67 0,54 0,22 0,10 1,28 

Dakakyn Фета Domty 0,25 2,25 0,38 0,45 0,36 0,14 0,10 0,82 

Dakakyn Моцарелла Domty 0,35 6,76 1,13 1,35 1,08 0,43 0,18 2,58 

Dakakyn Едам Frico 1 9,80 1,63 1,96 1,57 0,63 0,18 3,83 

HyperOne Молоко, 3,2% Beyti 6 0,84 0,14 0,17 0,14 0,05 0,18 0,16 

Spinneys Моцарелла Green Land 0,35 6,11 1,02 1,22 0,98 0,39 0,18 2,32 

Spinneys Фета Panda 0,5 1,97 0,33 0,39 0,32 0,13 0,18 0,62 

Spinneys Йогурт Натуральний Almarai 0,402 2,24 0,37 0,45 0,36 0,14 0,18 0,73 
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Додаток 2. Корисні посилання 
I. Об’єднані Арабські Емірати: 

1. Посольство України в ОАЕ:  

Полурез Юрій Володимирович, Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ. 

www.uae.mfa.gov.ua 

2. Національне Бюро статистики ОАЕ, www.uaestatistics.gov.ae   
3. Центр статистики Дубай, www.dsc.gov.ae  
4. Статистичний центр Абу-Дабі, www.scad.ae  
5. Міністерство зовнішньої торгівлі, www.moft.gov.ae  
6. Мережа супермаркетів Spinneys, www.spinneys-dubai.com  
7. Мережа супермаркетів Union COOP, www.ucs.ae/home.aspx    
8. Мережа супермаркетів Geant Hypermarket, www.geant-uae.com  

II. Королівство Саудівська Аравія: 

1. Посольство України в КСА: 

Вахрушев Вадим Володимирович, Надзвичайний і Повноважний Посол України 

www.saudiarabia.mfa.gov.ua  

2. Департамент статистики та інформації Саудівської Аравії, www.cdsi.gov.sa/english/  

3. Мережа супермаркетів Al-Othaim, www.othaimmarkets.com  

4. Мережа супермаркетів, Panda, www.panda.com.sa  

5. Мережа супермаркетів Farm, www.farm.com.sa  

6. Мережа супермаркетів Al Raya, www.alraya.com.sa   

III. Республіка Ірак: 

1. Посольство України в Республіці Ірак: 

Маринець Анатолій Петрович, Надзвичайний і Повноважний Посол України 

www.iraq.mfa.gov.ua  

2. Центральна статистична організація COSIT, www.cosit.gov.iq/en/    

IV. Арабська Республіка Єгипет: 

1. Посольство України в Арабській Республіці Єгипет: 

Латій Геннадій Георгійович, Надзвичайний і Повноважний Посол України 

www.egypt.mfa.gov.ua  

2. Центральне агентство по мобілізації громадськості і статистики, www.capmas.gov.eg  

3. Мережа супермаркетів Carrefour Egypt, www.carrefour.com.eg    

4. Мережа супермаркетів Spinneys Egypt, www.spinneys.com/Egypt  

5. Мережа супермаркетів Ragab Sons, www.awladragab.com  

6. Мережа супермаркетів HyperOne, www.hyperone.com.eg  
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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. A.T. Kearney, www.atkearney.com  

5. FocusEconomics, www.focus-economics.com 
6. FocusEconomics. Economic Forecast from the World’s Leading Economists, www.focus-

economics.com 
7. Національне Бюро статистики ОАЕ, www.uaestatistics.gov.ae   
8. Центр статистики Дубай, www.dsc.gov.ae  
9. Статистичний центр Абу-Дабі, www.scad.ae 
10. Департамент статистики та інформації Саудівської Аравії, www.cdsi.gov.sa/english/  
11. Центральне агентство по мобілізації громадськості і статистики, www.capmas.gov.eg  
12. Центральна статистична організація COSIT, www.cosit.gov.iq/en/    
13. Dairy Reporter, www.dairyreporter.com  
14. Euromonitor International, www.euromonitor.com  
15. American Chamber of Commerce (Єгипет), www.amcham.org.eg  
16. Chamber of Food Industries, www.egycfi.org.eg  
17. Egyptian Exporters Association, www.expolink.org  
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