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Загальний огляд країни. Економіка 
У 2014-2015 рр. ВВП Китаю незначно виріс. Дійсно, 2014 був п'ятим роком поспіль, коли темпи 

зростання роздрібних продажів в Китаї уповільнилися, в основному через гальмування розвитку 

економіки, а також через збільшення експлуатаційних витрат та витрат на оплату праці. Проте, Китай, 

населення якого сягає 1.367 млрд., як і раніше володіє величезним потенціалом розвитку роздрібного 

ринку. Основними факторами його зростання є безупинна урбанізація та збільшення чисельності 

середнього класу та середньодушових наявних доходів. Крім того, інноваційні бізнес-моделі, такі як 

Інтернет і здійснення бізнесу через його мережі, створили нові яскраві ринки і торгові інструменти. 

У 2014 році річний обсяг продажів роздрібної торгівлі Китаю був оцінений в 1.76 трильйона доларів 

США. Загальний обсяг роздрібних продажів споживчих товарів становив 431,5 млрд. дол. США, що є на 

12% більше у порівнянні з 2013 роком. У Китаї є приказка "民以食为天 (Мін йі ші вей т’янь інь піньінь)", 

що означає "Їжа є найбільш важливим в цьому житті". В середньому, в 2014 році, рахунки споживання 

продуктів харчування сягали 31% від щорічних витрат міських сімей в Китаї. 

У грошовому еквіваленті загальний обсяг роздрібних продажів Китаю в 2014 році досяг 413,8 млрд. дол. 

США. З цієї суми 233.1 млрд. дол. США припадають на продажі в роздрібних магазинах і 160,5 млрд. 

дол. США на мережу супермаркетів. Роздрібний продаж у спеціалізованих магазинах харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів становив 4,88  млрд. дол. США, що на 10% більше у порівнянні з 

2013 роком. У першій половині 2015 року на роздрібні продажі через інтернет припадає понад 11,4% від 

загального обсягу інтегрованих роздрібних продажів. Це справжній рекорд і прорив з часів першої 

онлайн угоди, яку було укладено в Китаї в 1998 році. 
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В секторі роздрібної торгівлі Китаю з'явилося кілька нових бізнес-моделів і каналів дистрибуції.  У новій 

практиці продаж все активніше застосовується інтегрований ланцюг поставок і розширення каналів 

збуту. Дрібні і спеціалізовані магазини становляться все більш популярними у споживачів.. Злиття і 

придбання перетворює сильних гравців на ринку в ще сильніших, як в ланцюжку поставок, так і в 

консолідації каналів збуту. Прямі поставки та кілька нових форматів роздрібної торгівлі будуть 

удосконалюватися протягом найближчих років. 

По суті справи, сповільнення темпів зростання економіки Китаю почалося в 2010 році після п'яти років 

щорічного економічного зростання більш ніж на 10% (2003 – 2007рр.). Протягом 2011 - 2015 рр. цей 

показник був у межах 7,8% в порівнянні з середнім цільовим показником зростання у 2012 році на рівні 

7%. Керівництво країни поставило за мету утримувати середнє економічне зростання не нижче, ніж 6,6% 

протягом 2016-2020 рр., подвоїти ВВП і середні доходи на душу населення з 2010 по 2020 рр. В 

реальному вираженні ВВП Китаю протягом 2011-2015 рр.  збільшився на 66%, забезпечуючи певну 

фору для досягнення встановленої цілі у 2020 році. 

Темпам зростання споживання сприяє ріст кількості міського населення. Так, частка приватного 

споживання в загальному ВВП зросла з 34,4% у 2010 році до 36,4% в 2015 році. 

Китай є другим за величиною в світі роздрібним ринком після Сполучених Штатів Америки. У 2014 році в 

середньому в Китаї наявний дохід на душу населення міських домогосподарств складав 28 843,9 юанів 

($ 4578), що на 8,9% більше в порівнянні з 2013 роком. У 2014 році Національне бюро статистики Китаю 

оприлюднило дані, у відповідності до яких, дохід мешканців міст в три рази перевищував такий у 

сільській місцевості. Топ п'ять областей включають: муніципалітети Шанхай, Тяньцзінь, Пекін та 

провінції Чжецзян і Ґуандун. 

Видатки міського домашнього господарства  на придбання на душу населення продуктів 

харчування, тютюнових виробів та напоїв в 2014 році (юаней/доларів США) 

Валюта Шанхай Тяньцзінь Пекін Ґуандун Чжецзян 

CNY 9 438 8 069 8 007 7 850 7 705 

USD 1 498 1 281 1 271 1 246 1 160 
Джерело: Статистичний щорічник КНР, 2015 

Середні витрати на придбання для споживання продуктів харчування, тютюнових виробів і напоїв були у 

2014 році 6000 юанів (еквівалент до $ 952). При цьому, основні продукти харчування із розрахунку на 

душу населення по всій країні включають в себе: необроблене зерно (141 кг), масло і жир (12.3 кг), 

гриби і овочі (96.9 кг), вироби з м'яса (25.6 кг), рослинні та тваринні продукти з моря і річок (10.8 кг), яйця 

(8.6 кг), молоко і молочні продукти (12.6 кг), а також сушені або свіжі дині і фрукти (42.2 кг) та цукор (1.3 

кг). 

Топ п'ять міських ринків продуктів харчування, тютюнових виробів та спиртних напоїв включають в себе: 

Шанхай ($ 1498), Тяньцзінь ($ 1281), Пекін ($ 1271), Ґуандун ($ 1246), Чжецзян ($ 1,160) за якими 

слідують Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Чунцін і Сичуань. 

Якщо розглядати кілька чинників, таких як населення, ВВП, наявний дохід та витрати на споживчі 

продукти на душу населення, то міста Шанхай, Пекін, Шеньчжень і Гуанчжоу це ключові ринки 

роздрібного споживання в Китаї. 
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Чотири мегаполіси, як потенціальні споживчі ринки, 2014 

Показники Шанхай Пекін Шеньчжень Гуанчжоу 

Населення, млн. чол. 24,26 21,52 10,78 13,08 

ВВП на душу населення, CNY 97 370  

($15 456) 

99 995 

($15 872) 

149 495 

($23 729 

128 478  

($20 393) 

Наявний дохід на душу 

населення міської сім’ї, CNY 

48 842 

($7 753) 

48 532 

($7 703) 

48 532 

($7 703) 

42 954 

($6 818) 
Джерело: Статистичний щорічник КНР, 2015 

Демографічна ситуація 

Китай величезна країна, населення якої в кінці 2014 року сягнуло 1,36 млрд. осіб. Міське населення 

країни становить близько 54,8% від загальної кількості людей, що проживають в КНР. Основна частина 

міського населення країни проживає в муніципалітетах Шанхаю (90%), Пекіну (86%), Тяньцзіню (82%), 

провінціях Ґуандун (68%), Ляонін (67%) і Цзянсу (65%). У 2014 році 55% населення проживало в міських 

районах, це на 5% більше середнього показника цього значення у 2010 році. Щорічне зростання 

міського населення в 2011 - 2015 роках дорівнювало 2,8%. Процеси сільської міграції активно 

розвиваються у напрямку східних і південних міст країни. 

 

В останні роки демографічна ситуація в Китаї характеризується такими основними чинниками, як 

гендерним дисбалансом, подовженням тривалості життя, більш низьким рівнем народжуваності і 

старінням населення. Як результат, кількість утриманців, згідно з прогнозами, на одного працюючого в 
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КНР збільшиться. Населення старших вікових груп, як правило, більше споживає та менше виробляє. 

До кінця 2014 року Китай мав більш ніж 10% населення у віці старше 65 років. 

Така ситуація може негативно сказатися на кількості працездатного населення. Кінець політики «однієї 

дитини» розглядається як корисний інструмент для вирішення проблеми старіння, проте, навряд істотно 

вплине на рівень народжуваності або макроекономічні показники в короткостроковій перспективі.  
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Молочна промисловість Китаю 
Китай є четвертою країною в світі за обсягами виробництва і споживання молока. Але ж КНР також і 

великий імпортер молока. Так імпорт молока в 2015 році сягнув 460 тис. тонн, а в 2016 році, за оцінкою 

експертів, цей показник досягне 650 тис. тонн. Через низькі світові ціни в поточному році на молоко і 

молочні продукти, китайський споживач віддавав перевагу імпортному молоку, що сприяло зростанню 

його ввозу до країни. Незважаючи на збільшення імпорту питного (рідкого) молока, багато молочних 

заводів, ще й досі не пройшли сертифікації та стоять осторонь від цих процесів. 

Баланс 

Категорія сировини 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість корів, тис. голів 
Джерело: NBS 

14 201 14 402 14 939 14 410 14 991 15 072 

Кількість дійних корів, тис. голів 
Джерело: FAS-USDA 

7 320 7 620 8 000 8 350 8 710   

Виробництво коров’ячого молока, 
тис. т 
Джерело: NBS 

35 756 36 578 37 436 35 314 37 250 37 547 

± % від минулого року 2,30% 2,30% -5,70% 5,50% 0,80% 

Відпускна ціна, EUR за 100 кг 
Джерело: NBS 

32,23 35,67 40,58 44,26 49,45 49,49 

Виробництво буйволиного молока, 
тис. т 
Джерело: FAO 

3 050 3 050 3 080 3 050     

Виробництво молока овець, тис. т 
Джерело: FAO 

1 724 1 529 1 580 1 540     

Виробництво молока кози, тис. т 
Джерело: FAO 

277 282 291 296     

Молочні продукти 

Рідке молоко 
Джерело: NBS 

18 313 20 384 21 505 22 820 23 667 24 947 

± % від минулого року 11,30% 5,50% 6,10% 3,70% 5,40% 

Цільномолочні продукти. Питне 
молоко 
Джерело: FIL 

3 600 3 924 4 076       

Сири з коров’ячого молока 
Джерело: FAO 

151 138 134 134     

Сири з молока інших тварин 
Джерело: FAO 

128 128 132 128     

Масло (Джерело: FAO) 107 107 105 97     

СМП( СНМ + СЗМ + Дитячі суміші) 
(Джерело: NBS) 

1 314 1 365 1 403 1 598 1 507 1 422 

Експорт 

Молоко в гуртових та споживчих 
упаковках (HS 040110+040120) 

22 25 27 26 26 25 

Масло (HS 0405) 3 3,4 2,6 0,8 2,8 1,4 

СНМ (сухе незбиране молоко - HS 
040221+040229) 

2,8 9,1 9,4 3 5,8 3,7 

Суха сироватка(HS 0404) 0,4 1,1 0,7 0,8 0,1 0 



Оцінка молочного ринку Китаю  
 

Вересень 2016 Сторінка 8 із 66 Конфіденційно 

 

Імпорт 

Молоко в оптових та споживчих 
упаковках  (HS 040110+040120) 

8,7 30 80 161 287 402 

Дитячі суміші (HS 190110) 66 79 92 123 123 180 

Масло (HS 0405) 23 36 48 52 80 71 

Сири (HS 0406) 23 29 39 47 66 76 

± % від минулого року 24,50% 36,00% 21,90% 39,40% 14,60% 

СЗМ (сухе знежирене молоко - HS 
040210) 

89 130 168 235 253 200 

± % від минулого року 46,70% 29,00% 40,30% 7,60% -20,80% 

СНМ (сухе незбиране молоко - HS 
040221+040229) 

326 320 406 619 671 347 

± % від минулого року -1,80% 26,80% 52,70% 8,30% -48,30% 

Суха сироватка (HS 0404) 265 344 378 434 404 436 

± % від минулого року 30,10% 9,90% 14,70% -6,80% 7,70% 

Харчова лактоза (HS 170219) 6,5 11 15 14 17 11 

Фармацевтична лактоза (HS 170211) 43 44 65 70 68 78 

Казеїнати (HS 350190) 5,4 8 9,7 11 12 17 

Споживання на душу населення, кг 

Рідке молоко 13,16 14,57 15,31 16,2 16,79 17,67 

СМП (СНМ + СЗМ + Дитячі суміші) 1,29 1,35 1,46 1,81 1,79 1,5 
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Рідке молоко  
Виробництво, постачання та попит  

За оцінкою офіційної китайської державної статистики у 2015 році було вироблено 37,55 млн. тонн 

молока. Протягом 2016 року виробництво рідкого молока, відображаючи зростаючу кількість молочних 

корів, продовжуватиме   незначно збільшуватися та на кінець року становитиме 38 млн. тонн (За даними 

FAS). Поліпшення генетичного потенціалу дійного стада відбувається в Китаї за рахунок імпортованих 

молочних корів з Австралії. Угода про вільну торгівлю, яку КНР також уклала і з Чилі, зміцнила позиції 

цієї латиноамериканської країни, яка протягом перших восьми місяців 2015 року надіслала понад 6 тис. 

голів до Китаю. До речі на США було накладено заборону щодо експорту живої рогатої худоби, в зв’язку 

з випадками BSE, що були зафіксовані наприкінці 2013 року. 

Рідке молоко / На 
початок року (тис. 

голів, тис. тон) 

2014 2015 2016 

Січень 2014 Січень 2015 Січень 2016 

Офіційні 
дані МСГ 

США 
Дані FAS 

Офіційні 
дані МСГ 

США 
Дані FAS 

Офіційні 
дані МСГ 

США 
Дані FAS 

Дійних корів 8 400 8 400 8 400  8 400 8 500 8 500 

Виробництво 
коров'ячого молока 

37 250 37 250 37 250 37 250 38 000 38 000 

Виробництво іншого 
молока 

1 550 1 550 1 550 1 550 1 600 1 450 

Загальне 
виробництво 

38 800 38 800  38 800 39 050 39 600 39 450 

Імпорт іншого 
молока 

320 320 400 460 475 650 

Загальний імпорт 320 320 400 460 475 650 

Загальний обсяг 
молока 

39 120 39 120 39 200 39 510 40 075 40 100 

Експорт іншого 
молока 

26 26 25 25 25 25 

Загальний експорт 
молока 

26 26 25 25 25 25 

Власне споживання 
молока 
господарствами. 

15 150 15 150 15 200 15 360 15 545 15 570 

Передано молока на 
переробку. 

23 944 23 944 23 975 24 125 24 505 24 505 

Використано молока 
для відгодівлі. 

0 0 0 0 0 0 

Загальне 
використання 
молока в країні 

39 094 39 094 39 175 39 485 40 050 40 075 

Всього 
розподіленого 
молока 

39 120 39 120 39 200 39 510 40 075 40 100 
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Як очікується, внутрішні ціни на молоко протягом 2016 року залишаться низькими через падіння 

міжнародних ринкових цін на молоко, що, в свою чергу, викликано збільшенням виробництва в основних 

країнах-експортерах в Китай – країнах ЄС та Нової Зеландії. Така ситуація змусила багатьох дрібних 

фермерів закрити свої виробництва, а китайський уряд прискорити проведення структурних змін в 

молочній галузі. Ці зміни, зокрема, передбачають будівництво крупних молочних ферм, підвищення 

ефективності і зниження витрат виробництва. В уряді вважають, що більші за масштабами підприємства 

з виробництва молока забезпечуватимуть й більшу безпеку молочних продуктів.  
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У 2015 році Міністерство сільського господарства Китаю оголосило, що буде продовжувати обраний 

раніше курс субсидій фермерам на придбання спермодоз з метою поліпшення молочного стада. Ця 

програма передбачає придбання спермодоз для 8,4 мільйонів племінних корів. Також передбачається 

удосконалення племінного стада, таких молочних порід корів, як Голштин, Семинтальська, Браун, або ж 

Герефордська (коричнева порода), м'ясо-молочної породи Саньхє, а також племінних яків та буйволів. 

Міністерство сільського господарства Китаю також планує надати субсидії на придбання в країні близько 

3000 ембріонів, проте великі молочні ферми натомість воліють імпортувати сперму або ж ембріони, так 

як віддають перевагу зарубіжному сім’яному матеріалу, як більш якісному. 

 

Споживання рідкого молока 

Фахівці прогнозують невелике збільшення споживання рідкого молока – на 40 млн. тонн – у порівнянні з 

2015 роком. В цілому ж, споживання молока у Китаї і раніше було досить низьким у порівнянні з 

міжнародними стандартами, а саме 33 кг на душу населення, тобто менше однієї третини від 

середнього світового показника. Споживання молока має великий потенціал до зростання, але 

проблеми з безпекою виробництва молока породжують й більші вимоги та попит до продукту з боку 

споживача. Деякі молочні ферми через зменшення замовлень від молочних операторів на ринку, почали 

продавати свіже молоко безпосередньо споживачам в упаковці для роздрібного продажу в своїх 

торгових точках, щоб збільшити свої прибутки. Інші створили молочні бари, де вони можуть продавати 

молоко безпосередньо споживачам. Такий формат продажі виявився популярним, адже споживачі 

мають можливість насолоджуватися молоком високої якості але за нижчу ціну, так як зменшуються 

витрати на оплату каналу дистрибуції до супермаркетів і гіпермаркетів. 

Торгівля 

Імпорт рідкого молока буде зростати протягом 2016 року 

За повідомленнями FAS (Food and Agricultural Service), імпорт рідкого молока у 2015 році становив 460 

тисяч тонн та досягне 650 тисяч тонн у 2016 році. Імпортоване молоко користується більшою довірою у 

китайських споживачів, які добре пам’ятають гучні скандали, пов’язані з безпекою китайських молочних 

продуктів. Це й спричиняє зростання імпорту цього продукту. Країни ЄС, для яких все ще в силі 

заборона експорту до РФ, є найбільшими експортерами рідкого молока до Китаю. Беручи до уваги ще й 

відміну квот на виробництво молока в Європі, Китай становиться основним каналом збуту молока.  

Порівняння цін на UHT молоко: локальні та міжнародні бренди, серпень 2016 

Бренд Країна Упаковка, мл Ціна,  CNY/упак. Ціна, CNY/мл 

Devondale Нова Зеландія 200х24 79,0 0,016 

Anchor Австралія 250х24 94,0 0,016 

Weidendor Німеччина 200х30 79,0 0,013 

Oldenburger Німеччина 200х24 69,9 0,015 

Meadow Fresh Нова Зеландія 250х24 69,9 0,012 

Mengniu Китай 250х12 52,5 0,018 

Bright Dairy Китай 250х12 39,8 0,013 

Yili Китай 240х12 50,6 0,018 

China Modern Dairy Китай 250х12 42,8 0,014 

New Hope Китай 250х12 39,0 0,013 
Джерело: YHD.com, DBS Vickers 
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Ще необхідно брати до уваги те, що молочні ферми в основному розташовані в центральній і північній 

частині Китаю, де клімат більше підходить для вирощування великої рогатої худоби, але більшість 

споживачів мешкають на північному сході і півдні Китаю. Поки ще слабкий «холодний ланцюг» логістики 

також є складовою збільшення імпорту молочних продуктів. Молоко тривалого зберігання (UHT) стало 

досить популярним для споживачів. Сектор електронних продаж набуває все більшого значення, як 

основний канал збуту для імпортного молока, яке може легко дістатися до міст другої та третьої 

категорії, додавши до споживачів ще мільйони потенційних клієнтів. Сформувалась також тенденція 

придбання китайськими молочними компаніями іноземних молочних виробників з метою реекспорту 

молочних продуктів до Китаю, що також веде до зростання імпорту, у тому числі й рідкого молока UHT. 

Проте слід зауважити, що серед китайців поширюється думка, що нібито, пастеризоване молоко, що 

відновлене з сухого (особливо імпортного), набагато безпечніше, корисніше й поживніше, ніж UHT. 

Імпорт UHT молока  продовжуватиме зростати протягом 2016 року. 

За оцінкою FAS, імпорт самого UHT молока становитиме в 2016 році 380 тисяч тонн, що на 8,5 відсотків 

більше, у порівнянні з офіційним прогнозом Міністерства сільського господарства США. Трейдери 

повідомляють, що впевненість китайських споживачів у безпеці імпортного UHT молока стимулює 

зростання його ввозу. Країни ЄС продовжать своє домінування на ринку. 

Сухе незбиране молоко 
Виробництво, постачання та попит  

Сухе незбиране молоко, 

тис. тон 

2014 2015 2016 

Січень 2014 Січень 2015 Січень 2016 

Офіційні 

дані МСГ 

США 

Дані 

FAS 

Офіційні 

дані МСГ 

США 

Дані 

FAS 

Офіційні 

дані МСГ 

США 

Дані 

FAS 

Залишок на початок 

року 

130 130 300 300 109 350 

Виробництво 1 350 1 350 1 375 1 617 1 500 1 650 

Імпорт з різних джерел 671 671 310 347 360 300 

Загальний імпорт 671 671 310 347 360 300 

Загалом 2 151 2 151 1 985 2 264 1 969 2 300 

Експорт в інші країни 6 6 3 4 2 3 

Загальний експорт 6 6 3 4 2 3 

Внутрішнє харчове 

споживання  

1 845 1 845 1 873 1 910 1 880 2 120 

Інше використання, 

втрати   

0 0 0 0 0 0 

Загальне внутрішнє 

харчове споживання 

1 845 1 845 1 873 1 910 1 880 2 120 

Загальне використання 1 851 1 851 1 876 1 914 1 882 2 123 

Кінцевий залишок 300 300 109 350 87 177 

Загальна дистрибуція 2 151 2 151 1 985 2 264 1 969 2 300 
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Виробництво 

Низькі ціни на сире молоко стимулюють виробництво сухого молока 

За повідомленнями FAS, виробництво сухого незбираного молока (WMP) збільшилося у 2015 і 2016 

роках до 1,6 і 1,65 млн. тонн, відповідно, через низькі ціни на сире молоко і збільшення обсягів його 

виробництва. Для компенсації втрат через низькі ціни на сире молоко, фермери сушать надлишки 

молока для його зберігання. Проте, це не є життєздатним, системним та довгостроковим рішенням, 

оскільки імпортоване СНМ, у грошовому еквіваленті, складає близько половини вартості сухого 

незбираного молока вітчизняного виробництва. Крім того, сучасні технології, що використовують 

експортери, дозволяють зберігати СНМ довше, ніж внутрішній продукт. 

Споживання 

Споживання продовжуватиме зростати в 2016 році 

Аналітики FAS прогнозують збільшення споживання СНМ в 2016 році до 2,1 млн. тонн, що на 11 

відсотків перевищує обсяги 2015 року. Це значною мірою обумовлено зростанням споживання молока і 

йогуртів, що виготовлені з відновленого молока. Ціна є ще одним фактором збільшення споживання 

відновленого молока, так як воно дешевше, ніж свіже та часто пропонується за акційною ціною. Крім 

того, підвищений попит на дитячі молочні суміші з боку зростаючого за чисельністю середнього класу та 

відмова від політики однієї дитини в 2015 році, є додатковими факторами збільшення споживання СНМ. 

У той же час, за даними галузевих джерел, напої на основі молока знижують свою популярність через 

відсутність інноваційних продуктів. 

Приблизне використання сухого незбираного молока в КНРi 

Дитячі молочні суміші 37% ринку 

Напої на основі молока 32% ринку 

Відновлене молоко та йогурти на його 

основі 

22% ринку 

Морозиво 3% ринку 

Шоколад і хлібобулочні вироби 5% ринку 

  

Торгівля 

FAS знизив свої прогнози щодо імпорту СНМ в 2016 році до 300 тисяч тонн через більші, ніж 

передбачалося, перехідні залишки 2015 року. Залишки включають в себе як внутрішнє виробництво так 

і обсяг продукту, що був імпортований раніше. Нова Зеландія домінує на ринку імпорту з 95-процентною 

часткою. 

Експорт 

Китай експортує незначну кількість сухого незбираного молока. За прогнозами FAS, експорт СНМ в 2016 

році скоротиться до 3 тисяч тонн, в основному до Гонконгу, Північної Кореї і М'янми. 
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Сухе знежирене молоко 
Виробництво, постачання та попит  

 Сухе знежирене молоко, 
тис. тон 

2014 2015 2016 

Січень 2014 Січень 2015 Jan 2016 

Офіційні 
дані МСГ 

США 

Дані 
FAS 

Офіційні 
дані МСГ 

США 

Дані 
FAS 

Офіційні 
дані МСГ 

США 

Дані 
FAS 

Залишки на початок року 0 0 0 0 0 0 

Виробництво 49 49 45 45 40 40 

Імпорт з різних джерел 253 253 195 200 210 180 

Загальний імпорт 253 253 195 200 210 180 

Загалом 302 302 240 245 250 220 

Експорт в інші країни 2 2 1 1 0 0 

Загальний експорт 2 2 1 1 0 0 

Внутрішнє харчове 
споживання 

300 300 239 244 250 220 

Інше використання, втрати   0 0 0 0 0 0 

Загальне внутрішнє харчове 
споживання 

300 300 239 244 250 220 

Загальне використання 302 302 240 245 250 220 

Кінцевий залишок 0 0 0 0 0 0 

Загальна дистрибуція 302 302 240 245 250 220 

Виробництво 

Виробництво сухого знежиреного молока продовжуватиме знижуватися в 2016 році. FAS прогнозує 

виробництво сухого знежиреного молока в 2016 році на рівні 40 тисяч тонн через наявність пропозиції 

імпортного продукту за ціною нижчою, ніж собівартість вітчизняного СЗН. Обмеження виробництва СЗМ 

стимулюватиме зростання імпорту цього продукту для задоволення попиту в секторі харчової 

промисловості та виробництва дитячого харчування. 

Споживання 

Прогнози щодо споживання СЗМ були переглянуті у бік зниження до 220 тисяч тонн, що становить на 10 

відсотків менше, у порівнянні з 2015 роком. Сухе знежирене молоко використовується, в основному, для 

виробництва дитячих молочних сумішей і напоїв на молочній основі. Внутрішнє виробництво дитячої 

суміші знижується і залежить від двох чинників: більшість великих виробників дитячого харчування 

перевели свої потужності за кордон шляхом придбання там виробничих баз, особливо у Новій Зеландії, 

оскільки споживачі мають більшу лояльність до закордонних дитячих молочних сумішей; Державною 

адміністрацією КНР з контролю продуктів харчування та лікарських засобів CFDA (China Food and Drug 

Administration) впроваджені нові вимоги до реєстрації вітчизняних підприємств з виробництва дитячого 

харчування, що призвело до скорочення числа вітчизняних брендів на ринку. 

Торгівля 

Аналітики FAS прогнозують у 2016 році зниження обсягів імпорту СЗМ до 180 тисяч тонн, що станове на 

10 відсотків нижче оцінок 2015 року. Нова Зеландія і ЄС постачають більшу частину СЗМ, що 

імпортується до Китаю. Уряд заохочує до здійснення іноземних інвестицій 
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18 серпня 2015 року на молочному саміті D20, що відбувся в Китаї, віце-прем'єр КНР Ван Ян закликав 

провідні молочні компанії країни до розміщення та придбання молочних потужностей за кордоном для 

задоволення зростаючого попиту на молочні продукти в країні. Багато великих китайських молочних 

компаній вже мають свої молочні об’єкти за кордоном. Природно, що привабливими для цього є країни, 

з котрими Китай має угоди про вільну торгівлю. Зокрема, це Нова Зеландія і Австралія.  

Ретроспективні роздрібні обсяги ринку молочних продуктів в КНР, млн. дол. США 

Категорія 
продуктів/рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Цільномолочні 
продукти 

20 014,1 22 099,6 24 746,5 27 494,00 30 266,9 33 200,0 36 315,7 

Молочні суміші 
для дітей та 
немовлят 

7 305,7 8 911,6 10 833,6 12 929,20 15 210,9 17 807,9 20 722,9 

Йогурти 4 772,7 5 551,1 6 438,5 7 347,60 8 253,2 9 187,9 10 159,5 

Морозиво 4 073,4 4 399,1 4 794,5 5 224,20 5 687,8 6 157,4 6 652,0 

Замінники 
вершків для кави 
та згущене молоко 

212,2 230,6 249,5 265,8 279,8 293,7 307,7 

Сири 131,4 158,6 192,9 235,1 282,9 337,0 400,4 

Масло 60,8 66,7 73,5 80,3 86,7 93,3 100,2 

Загалом  36 570,3 41 417,3 47 329,0 53 576,20 60 068,2 67 077,2 74 658,4 

Сир 
Ринок сиру в Китаї є одним з найбільш швидко зростаючих у світі, через значні темпи економічного 

розвитку країни та зростаючої кількості міського населення. Дані по торгівлі за 2015 рік вказують на те, 

що китайський імпорт сиру досяг майже 65 000 метричних тон, тобто зростання становить 30%, в 

порівнянні з попереднім роком. 

З 2010 року імпорт сиру в Китай зріс майже в три рази. Свіжий і творожний сир, який включає в себе і 

моцареллу, є ключовою категорією, що становить 58% імпорту. 

Плавлений сир 

Провідні китайські молочні компанії мають великі пакети акцій в ринку обробленого сиру. Промислові 

оцінки вказують на те, що вітчизняне виробництво плавленого сиру не встигає за ростом ринку сиру. 

Оскільки місцеве виробництво молока скоротилося, молочні переробники Китаю дали більш високий 

пріоритет використанню імпортного сухого молока, як основи для молочних напоїв. 

Споживання сирних міксів в Китаї також вказує на значну перевагу плавлених сирів, які більше 

підходять для місцевих вимог китайських споживачів, які, в цілому, не дуже люблять яскраво виражені 

смаки і аромати більшості різновидів натурального сиру. Крім того, плавлений сир легше обробляти при 

використанні в приготуванні гамбургерів та піци. 

Менш дорогі синтетичні сирні продукти, виготовлені в основному з рослинних олій, стають добре 

відомими на ринку продовольчих товарів та роздрібної торгівлі Китаю, з огляду на м'який смак цих 

замінників сиру. Китайський ринок сиру переорієнтувався із колись дорогої ніші преміальних сирів до 

розширення американського типу споживання, на кшталт фаст-фуд мереж, по продажах гамбургерів і 

піци. 
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Американські прототипи мереж швидкого харчування почали активно нарощувати присутність в Китаї в 

кінці 1980-х років. Локальні мережі швидкого харчування також відреагували на зростання вподобань 

міських споживачів щодо зручного прийому їжі. Ці великі місцеві фірми розширили суміш західних і 

місцевих опцій меню одночасно. Зростаюча популярність сиру в закладах типу фаст-фуд також впливає 

на використання сиру в пекарнях та ресторанах. Інтерес до розширення смаків сиру зростає настільки ж 

стрімко, на скільки і кількість подібних закладів. 

Роздрібний ринок сиру значно менший, ніж сектор громадського харчування в загальному обсязі 

продажів і становить, за різними  оцінками, лише 10% від загального обсягу продажів. Проте, очевидно, 

що домінантними є плавлені сири. За оцінками Euromonitor, загальний роздрібний ринок сиру в 2014 р. 

становив всього 19 000 метричних тон, при цьому натуральні сири становлять всього 4% від загальної 

кількості. В цілому, така ситуація на ринку роздрібної реалізації сиру є результатом відсутності знань 

споживачів щодо сиру, його властивостей та можливостей використання в стравах та закусках. 

Кейс «Щасливої корівки» 

Французька торгова марка сиру вийшла на китайський ринок пізніше, ніж їх американські, австралійські  

або ж новозеландські марки. "La Vache qui rit" (або «Весела корівка») – добре відомий бренд не тільки 

європейським споживачам, він є одним із найпопулярніших сирів у світі. Проте, вони не змогли відразу 

вдало проникнути на китайський ринок і це пояснюється низкою факторів: 

 Ціна: 'La Vache qui rit' дорожчий, за своїх прямих конкурентів; 

 Копії: китайці успішно запустили бренд-репліку під торговою маркою "Щаслива корівка", яка є 

майже копією 'La Vache qui rit'.  

Одна упаковка 'Happy Cow' продавалася за ¥ 15, тоді, коли упаковка 'La Vache qui rit' коштувала ¥ 

25; 
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 Комунікації: надзвичайно незначна кількість китайців на той момент знала, чи хоча б чула, про 

бренд 'La Vache qui rit', тобто відсутність бренду, як такого, на ринку була очевидною; 

 

 Комунікації: позиціонування сиру, як смачної закуски, яка окрім іншого має чудові поживні 

властивості, не проводилося;  

 Реакція маркетологів КНР: уже незабаром планується запуск нових продуктів, зі спеціально 

розробленими смаками, з метою задоволення смаків китайських споживачів. 

Продукти  

Прожитковий мінімум (Cost of living – вартість життя) в Китаї становить на 72,42% вище, ніж в Україні 

(зведені дані для всіх міст, оренда не враховується).  

Продукт (кг, л) В середньому по КНР Пекін Шанхай Хух_Хото 

Звичайне молоко 0, 25  1 л. за 1, 99 0, 43 0, 66 Дані відсутні 

Сир, китайського виробництва 0, 1  1 кг за 16, 04 0, 98 2, 38 4, 50 

Білий рис 0, 1  1 кг за 1, 02 0, 11 0, 09 Дані відсутні 

Свіжий білий хліб 0, 125  0, 5 кг за 1, 57 0, 66 0, 49 Дані відсутні 

Яйця (1 шт.) 12 шт. за 1, 80 0, 45 0, 41 Дані відсутні 

Куряче філе 0, 15 1 кг за 3, 91 0, 11 0, 68 0, 12 

Яловичина (стегно) 0, 15 1 кг 11, 89 1, 85 1, 95 Дані відсутні 
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Ціни в Інтернет магазинах 

Жовтень 2016 (1 CNY = 0.149911 USD) 

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

UHT молоко, 1, 5% жиру 

Виробництво: Франція. 

Бренд: Organic Valley 

Органічний продукт USDA Organic 

30 юаней за 1 літр (4,49 USD) 

Свіже молоко, 3% жиру 

Виробництво: Корея 

Зберігання: 15 днів 

39 юаней за 1 л (3,60 USD) 

Пляшка: 950 мл 

UHT молоко, 1, 5% жиру 

Виробництво: Австралія 

Зберігання: 360 днів 

29 юаней за 1 л (4,35 USD) 

Пляшка: 950 мл 

Свіже молоко, 3% молочного 
жиру 

Виробництво: КНР 

Бренд: Асахі (Asahi) 

Зберігання: у холодильнику 15 
днів 

24 юаней за 1 літр (4,35USD) 

Соєве молоко зі смаком 

шоколаду, без лактози, не 

молочний продукт з 

додаванням кальцію. 

Виробництво: Малайзія 

Бренд: Best Foods 

Зберігання: 390 днів 

17 юаней за 1 літр (2,55 USD) 

Йогурт Фреш Кварк 

20% жиру 

Виробництво: Німеччина 

Бренд: Ehrmann 

Зберігання: 180 днів 

108 юаней за 1 кг (16,19 USD) 

Упаковка 250 г, 27 юаней 
(4,05 USD) 
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Натуральний йогурт, 
незбираний 

Виробництво: КНР 

Бренд: Ambrosia 

Зберігання: 30 днів 

70 юаней за 1 кг (10,50 USD) 

Упаковка 100 гр. х 4 шт., 28 

юаней (4, 20 дол. США)  

 

Натуральний йогурт 

Виробництво: Австралія 

Бренд: PAULS 

Зберігання: 37 днів 

120 юаней за 1 літр (18 USD) 

24 юаня за 200 г (3,60 USD)  

 

Несолоне солодко 
вершкове масло, 82% 

Виробництво: Франція 

Бренд: President 

150 юаней за 1 кг (22, 49 дол. 
США) 

Упаковка 200 гр., 30 юаней (4, 

50 дол. США) 

Зберігання: у холодильнику 
360 днів 

Сир Гауда з горіхами 

Виробництво: Нідерланди 

233 юаня за 1 кг (34,93 USD) 

42 юаня, упаковка 180 г (6,30 
USD)  

Зберігання: 7 днів  

Сир Сарторі з чорним перцем 

Виробництво: США 

720 юаней,1 кг (107,94 USD) 

108 юаней упаковка 150 г, 
(16,19 USD) 

Зберігання: 365 днів 

Сир Фета 

Виробництво: Австралія 

250 юаней за 1 кг (37,48 USD) 

45 юаней упаковка 180 г (6,75 
USD) 

Зберігання: 365 днів  

Моцарелла (з молока буйволиці) 

Виробництво: Італія 

410 юаней за 1 кг (61,46 USD) 

82 юаня за упаковка 200 г (12,29 
USD) 

Зберігання: 360 днів  

 

Збиті вершки 

Виробник: США 

99,3 юаней за 1 кг (14,89 USD) 

45 юаней 453г х 12шт. (6,75 USD) 

Зберігання: 545 днів 
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Зовнішня торгівля молочними продуктами 

 

 

 

Експорт 2010 2011 2013 2014 2015 Max Annual CAGR

Молоко 22 015 24 542 25 958 25 731 24 564 25 958 2%

Вершки 477 628 2 0 18 628 -48%

СЗМ 189 199 359 2 356 1 178 2 356 44%

СЦМ 2 780 9 128 2 959 5 768 3 690 9 128 6%

Згущене молоко 3 444 3 130 4 477 2 384 1 805 4 477 -12%

Кисломолочні продукти 1 175 851 515 588 516 1 175 -15%

Сироватка 446 1 150 839 57 27 1 150 -43%

Масло 3 039 3 359 825 2 842 1 379 3 359 -15%

Сири 196 339 119 140 146 339 -6%

Спреди 6 666 7 437 7 030 7 440 7 080 7 440 1%

Всього: 40 427 50 762 43 081 47 305 40 404

Імпорт 2010 2011 2013 2014 2015 Max Annual CAGR

Молоко 8 670 30 036 160 583 286 880 401 955 401 955 115%

Вершки 7 220 10 504 23 819 33 325 57 663 57 663 52%

СЗМ 88 544 129 780 235 019 252 588 200 207 252 588 18%

СЦМ 325 496 319 751 619 397 670 825 347 036 670 825 1%

Згущене молоко 3 266 4 906 9 254 9 145 10 937 10 937 27%

Кисломолочні продукти 1 232 2 546 10 241 8 691 10 274 10 274 53%

Сироватка 264 589 344 244 434 253 404 731 435 754 435 754 10%

Масло 23 449 35 676 52 300 80 405 71 259 80 405 25%

Сири 22 921 28 603 47 331 65 973 75 581 75 581 27%

Спреди 57 068 272 378 230 270 289 415 299 177 299 177 39%

Всього: 802 455 1 178 423 1 822 467 2 101 978 1 909 842

Вершки
4%

Згущене молоко
1%

Масло
8%

Молоко
10%

СЗМ
15%

Сири
10%

Сироватка
15%

Спреди
8%

СЦМ
28%

Структура імпорту в розрізі товарних груп, 2015

3.45
bln. USD

(2015)
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Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників молока, тон 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ± % on 2014* ± % on 2013* 

Німеччина 2,568 12,938 37,027 76,107 122,774 196,322 59,90% 158% 

Австралія 1,423 4,529 12,981 21,699 42,265 61,184 44,76% 182% 

Нова 
Зеландія 

3,079 9,935 16,132 23,334 31,665 52,29 65,14% 124% 

Франція 1,466 1,828 6,485 16,82 24,142 14,323 -40,67% -14,84% 

Італія 14 38 318 757 4,706 12,373 163% - 

Польща - - 242 2,912 7,461 11,713 56,99% 302% 

Велика 
Британія 

- - 291 775 7,405 9,215 24,45% - 

Пд. Корея 13 137 1,385 3,52 7,728 8,87 14,78% 152% 

Уругвай - - 818 3,392 11,052 6,193 -43,96% 82,58% 

Іспанія - 50 36 177 3,224 5,307 64,61% - 

Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників молока для дитячого харчування, тон 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ± % on 2014* ± % on 2013* 

Нідерланди 6,188 14,053 21,051 25,164 33,608 57,721 71,75% 129% 

Ірландія 504 1,57 4,205 7,636 17,308 24,704 42,74% 224% 

Німеччина 1,637 816 1,759 2,108 4,83 17,491 262% 730% 

Франція 4,462 11,455 15,764 22,554 16,381 15,715 -4,06% -30,32% 

Нова 
Зеландія 

12,453 12,507 16,324 19,747 10,487 14,483 38,09% -26,66% 

Данія 2,114 5,717 4,896 11,177 12,442 10,865 -12,68% -2,79% 

Австралія 2,925 3,566 3,975 6,795 4,546 10,708 136% 57,59% 

Сінгапур 30,39 21,925 15,096 15,678 8,909 8,03 -9,86% -48,78% 

Пд. Корея 1,196 2,414 3,255 4,932 5,788 7,32 26,48% 48,43% 

США 867 1,322 2,006 1,986 2,327 4,587 97,15% 131% 

Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників масла, тон 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ± % on 2014* ± % on 2013* 

Нова 
Зеландія 

19,5 31,282 43,155 45,67 72,951 60,929 -16,48% 33,41% 

Франція 797 913 882 1,369 1,672 3,25 94,41% 137% 

Австралія 1,779 1,827 2,265 1,827 1,512 2,613 72,80% 43,00% 

Бельгія 320 499 653 1,227 1,147 1,811 57,85% 47,60% 

Аргентина 403 369 438 308 331 872 163% 183% 

Данія 193 227 294 237 226 678 200% 186% 

Нідерланди 136 132 155 163 633 568 -10,22% 250% 

Італія 0 0 1 9 38 212 461% - 

Ірландія 56 73 78 91 107 138 28,84% 52,79% 

Іспанія 0 - - 11 40 92 130% 739% 
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Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників сиру, тон 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ± % on 2014* ± % on 2013* 

Нова 
Зеландія 

11,864 13,143 17,01 20,015 28,825 36,779 27,60% 83,76% 

Австралія 5,17 5,99 8,059 11,167 17,336 15,277 -11,88% 36,80% 

США 2,704 6,27 8,954 10,01 11,635 11,658 0,20% 16,47% 

Данія 325 341 497 678 1,084 2,427 124% 258% 

Італія 364 535 723 1,122 1,458 1,899 30,24% 69,31% 

Франція 538 565 877 1,354 1,915 1,889 -1,37% 39,56% 

Німеччина 239 259 562 586 855 1,486 73,87% 154% 

Уругвай 215 324 340 906 491 925 88,39% 2,09% 

Нідерланди 268 405 603 412 491 881 79,46% 114% 

Аргентина 568 233 594 368 717 724 0,96% 96,61% 

Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників СЗМ, тон 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ± % on 2014* ± % on 2013* 

Нова 
Зеландія 

48,633 69,196 105,402 123,919 115,21 115,375 0,14% -6,89% 

США 14,11 21,364 18,498 53,327 49,29 21,02 -57,36% -60,58% 

Австралія 8,079 14,159 12,017 13,198 17,155 19,873 15,85% 50,58% 

Німеччина 2,96 7,921 11,56 15,61 16,945 14,062 -17,01% -9,92% 

Франція 3,562 5,76 9,676 6,96 15,505 9,249 -40,35% 32,89% 

Ірландія 2,035 2,634 1,551 3,391 7,188 4,774 -33,58% 40,80% 

Фінляндія 706 351 1,2 2,601 5,579 4,473 -19,82% 71,97% 

Швеція - 173 1,892 3,526 2,566 3,297 28,46% -6,50% 

Польща 731 930 384 1,48 8,11 2,249 -72,26% 52,03% 

Данія 197 1,226 1,432 2,758 6,073 2,011 -66,88% -27,07% 

Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників СЦМ, тон 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ± % on 2014* ± % on 2013* 

Нова 
Зеландія 

287,883 297,857 390,114 562,604 613,228 332,396 -45,80% -40,92% 

Австралія 16,688 7,247 4,48 14,832 15,84 6,737 -57,47% -54,58% 

Франція 1,61 1,582 1,463 2,213 2,467 2,704 9,61% 22,17% 

Нідерланди 665 6 30 1,457 1,161 1,555 33,91% 6,72% 

Уругвай 1,525 450 496 8,45 12,5 600 -95,20% -92,90% 

Чилі 1,55 2,5 1,504 3,403 6,825 600 -91,21% -82,37% 

США 377 63 104 2,085 556 508 -8,72% -75,64% 

Коста Рика - - - - 41 480 - - 

Сінгапур 1,055 1,667 1,633 3,815 1,353 385 -71,53% -89,90% 

Аргентина 1,101 1,605 600 7,63 10,324 300 -97,09% -96,07% 
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Китай. Імпорт: ТОП-10 постачальників СМС, тон 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ± % on 2014* ± % on 2013* 

США 141,524 162,933 173,615 206,987 208,378 229,373 10,08% 10,82% 

Франція 35,633 47,68 54,873 60,574 64,426 49,602 -23,01% -18,11% 

Польща 7,951 13,516 11,124 16,779 16,534 29,404 77,84% 75,24% 

Аргентина 4,805 16,803 23,556 37,259 22,058 28,107 27,42% -24,56% 

Німеччина 16,399 20,635 23,049 20,591 22,357 23,907 6,93% 16,10% 

Нідерланди 11,789 23,593 25,325 27,964 22,158 23,572 6,38% -15,71% 

Ірландія 9,27 18,011 14,851 13,93 11,609 16,828 44,96% 20,80% 

Фінляндія 13,654 14,363 15,32 14,9 15,825 11,725 -25,91% -21,31% 

Австралія 6,391 5,536 6,192 4,82 3,617 5,243 44,95% 8,77% 

Уругвай 3,05 4,725 4,275 6,3 2,5 4,725 89,00% -25,00% 

Джерело:  Clal на основі даних GTIS (* зміна до аналогічного періоду попереднього року)  
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Споживачі 
Зростання добробуту Китаю продовжує стимулювати споживання їжі і напоїв з високою доданою 

вартістю. Проте, в розпал уповільнення зростання економіки Китаю, в поєднанні з загостренням 

конкуренції, що породжує зниження цін, а також питаннями доступу до ринку, продаж споживчих товарів 

від цілої низки країн, що не мають права експорту до Китаю, продовжує падіння (наприклад, США). В 

той же час, група країн АСЕАН (в тому числі Таїланд) останніми роками зберігає стійку частку ринку у 

розмірі 21-23%, тоді як сукупна частка ринку Європейського союзу споживчих товарів зросла з 23% в 

2014 році до 27% в 2015 році. 

 

Попит на імпортні продукти харчування в Китаї, як і раніше, підтримується зростанням кількості міського 

населення, наявних доходів, вроджену спрагу до іноземних предметів розкоші, а також тривалий 

громадський резонанс вимог до підвищення безпеки харчових продуктів. 

На частку Китаю припадає 19% населення земної кулі, але частка орних земель складає лише 11% 

світових запасів. За  оцінками китайських урядовців, 40% орних земель Китаю деградує, а 20% не 

підлягає рекультивації 

Близько 20 мільйонів громадян в Китаї щорічно становляться міськими жителями. Зрозуміло, що це 

природне збільшення кількості споживачів. Проте, слід зауважити, що на суттєве зміцнення 

цивілізованого споживчого ринку КНР ще чекає довгий шлях, беручи до уваги те, що 45% населення 

країни, як і раніше, проживають в селах і, як правило, щоб вижити, ведуть традиційне натуральне 
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господарство. Міські жителі витрачають в 2,1 рази більше на придбання харчових продуктів, ніж сільські 

мешканці.  

Збільшення імпорту продуктів харчування в міських райони Китаю має сталу  тенденцію. В кінці 2014 

року в Китаї налічувалося 42 міста -  метрополії з населенням, щонайменше, в два мільйони. За даними 

EIU (The Economist Intelligence Unit), кількість городян, що мешкає в цих 42 містах, заробляє більше 50 

• 18 Українських підприємств отримали 
дозвіл на постачання молочних продуктів 
до Китаю. 

• Досвід роботи з локальним ринком B2B до 
травня 2014 року 

Україна. Переваги 

• Брак спеціалістів з досвідом роботи на ринку 
Китаю.  

• Мовний бар’єр та не розуміння культури 
ведення бізнесу в Китаї.  

• Відсутність досвіду ефективної роботи на 
локальному ринку B2C. 

Україна. Виклики 

• Процес урбанізації викликає зростання кількості 
споживачів. Підвищується купівельна спроможність 
споживачів  щодо імпортних товарів. 

• В Китаї проживає 750 млн. міських жителів, 675 
млн. користуються Інтернетом, 650 млн. підключені 
до мережі WeChat.  

• Скандали, що пов’язані з безпекою китайських 
харчових продуктів в КНР, дозволяють імпортувати 
продукти преміум категорії. 

• Китайські споживачі із задоволенням переймають 
міжнародний досвід і, в свою чергу, щоб зберегти 
свій авторитет, охоче діляться своїми знаннями 
щодо особливостей китайського ринку. 

• Он-лайн сектор роздрібної торгівлі Китаю відкрив 
свої канали для імпортної продукції. Віддалені 
місця з цегляними та глиняними магазинчиками без 
вікон стали доступними для імпортних продуктів. 

• Запущено пілотний проект "транскордонної" 
електронної комерційної платформи, що пропонує 
безмитне оформлення товару, а також звільнення 
від сплати низки мит і податків та скасування 
певних санітарних та технічних регламентних норм 
для ознайомлення китайських споживачів з 
імпортними товарами. 

• Технічний рівень та кількість торгівельного 
обладнання, у тому числі й холодильного, за 
останні роки значно виріс. 

Китай. Переваги 

• Уповільнення економічного зростання. 
• Багато китайських споживачі залишаються 

чутливими до ціни. У 80% міського населення 
річний дохід на душу, як і раніше, становить менше 
$ 10 тисяч. 

• Китайські споживачі піддаються страху та впливу 
інформації щодо шкідливості ГМО 

• Угоди Китаю про вільну торгівлю з країнами – 
конкурентами України шкодять ціновій 
конкурентоспроможності, а також відвертають 
увагу китайського покупця від інших (українських) 
продуктів* 

• В Китаї діє багато складних законів, підзаконних 
актів та санітарно-технічних регламентів, що 
постійно змінюються, в тому числі й тих, що 
регулюють безпеку харчових продуктів і рекламу. 

• Так званий «холодний ланцюг постачання» Китаю, 
як і раніше, має ряд розривів і географічних 
обмежень. Рівень псування харчових продуктів на 
цьому шляху для фруктів і овочів складає 25%, 
морепродуктів - 12%, а для м'яса - 15% (проти 5% 
для всіх продуктів в Європі і Сполучених Штатах). 

Китай. Виклики 

Україна-Китай 
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тис. юанів (в постійних цінах 2005 року) та вважається середнім класом, майже подвоїться і складе 62 

млн. в 2020 році проти 33 млн. в 2015 році. Фактично, ця група населення у відсотковому відношенні 

зросте з 8,8% до 15,8% та її можна розглядати як цільових споживачів для багатьох імпортних товарів. 

Сучасні тенденції 

У китайського споживача зростає попит на поживні, здорові, безпечні, зручні до вживання та оригінальні 

продукти харчування. 

Більше 650 мільйонів споживачів і бізнесменів у Китаї становляться зараз активними користувачами 

соціальної мережі WeChat, використовуючи цю платформу не тільки для спілкування та обміном 

досвіду, а й для отримання, у тому числі, комерційної інформації та здійснення покупок. 

Он-лайн магазини змінили звички споживачів. Тепер ті з них, що проживають у колись недосяжних 

віддалених районах, користуються можливістю замовлення будь-якої імпортної продукції зі своїх 

мобільних телефонів. 

 

Сектор послуг харчових продуктів Китаю відновлюється і розвивається після потрясінь 2013 – 2014 рр. 

Ресторатори переключили свою увагу з обслуговування урядовців на надання послуг молодим, 

енергійним, багатим споживачам, розширюючи мережі  міжнародних ресторанів за рахунок традиційних 

китайських закладів харчування. Крім того, служба доставки продуктів харчування стає все більш 

популярною. 
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Споживчі вподобання 

Сучасні моделі харчового споживання у Китаї останнім часом суттєво змінилися. З підняттям рівня 

життя зросли й схильності споживачів до більшого різноманіття їжі, як в країні, так і при поїздці за 

кордон. Китайські споживачі стають все більш розбірливими та більше прагнуть високої якості при 

здійсненні покупок. 

• Висока вимога до безпеки харчових продуктів.  

• Харчова цінність продукту. Занепокоєння з приводу здоров'я стає дедалі більшим. 

• Приваблива упаковка. Китайські споживачі з готовністю звертають свою увагу на вишукану 

упаковку і часто платять за неї незалежно від змісту. 

• Лояльність бренду. Марка самого товару поширюється й на саму країну виробника, не в 

залежності від бренду товару. 

• Популярність іноземних товарів. Споживачі ототожнюють продукти високої якості із кращим 

рівнем життя у країні виробника. 

• Обирають товар, що більш зручний у вживанні (використанні). 

Культурні вподобання 

Китайці схильно відносяться до лідерів громадської думки та покладаються на інші надійні джерела, 

коли йдеться про рекомендації, або ж поради, у тому числі, це справедливе твердження й щодо нових 

продуктів харчування. Перш ніж намагатися щось спробувати, або ж купити щось нове, вони обов’язково 

порадяться та наведуть відповідні довідки. Це в рівній мірі відноситься, як до бізнес-взаємодії, так і до 

сприймання споживчого досвіду купівлі нових продуктів, відвідання ресторану.  

Китайці дуже уважні до «збереження свого обличчя, своєї особи, своєї честі». Надання шани іншій особі, 

вручення та отримання подарунку, збереження честі, престижу і поваги – це обов’язкові та важливі 

складові життя китайця. Вручення подарунку, що виготовлений в іншій країні є часто використовуваний 

спосіб прояви особливої уваги до одержувача. Часто, у якості такого подарунку можуть бути високоякісні 

продукти харчування, що імпортовані до КНР. Святкові сезони - особливо вдалий час для експорту 

продуктів. 

  



Оцінка молочного ринку Китаю  
 

Вересень 2016 Сторінка 29 із 66 Конфіденційно 

 

Структура ринку роздрібної торгівлі  
Ринок роздрібної торгівлі продуктами харчування Китаю можна розділити на п'ять географічних регіонів. 

Це північний, східний і південний, а також південний і південно-західний, кожен з котрих покривається 

відповідним Торговим Сільськогосподарським Управлінням (Agricultural Trade Office - ATO). Крім того, 

окремо слід розглядати чотири мегаполіси: Шанхай, Пекін, Шеньчжень і Гуанчжоу. Ці міста - найсильніші 

ринки споживання – відносяться до східного і південного регіонів: Чжецзян, Ґуандун, Фуцзянь і Цзянсу. 

Слід зазначити, що обидві форми роздрібної торгівлі: інтернет – магазини, або ж он-лайн торгівля і 

традиційна, зараз знаходяться на складному перехідному етапі і, як правило, поєднують в собі 

традиційну роздрібну операцію з новою цифровою технологією. Епоха універмагів поступово уступає 

місце крупним торговим центрам. Система роздрібної торгівлі продуктами харчування включає в себе 

широкий діапазон торгівельних об’єктів:  гіпермаркетів, супермаркетів, спеціалізованих магазинів, 

дискаунтерів, громадських магазинів та «магазинів, що поруч». У той же час, «Інтернет – плюс», 

системи продаж O2O (онлайн – офлайн і офлайн - онлайн), «We-chat» і мобільний маркетинг є новітніми 

сучасними бізнес технологіями, які активно випробовуються практикою повсякденного життя. 

 

Власники гіпермаркетів та супермаркетів шукають шляхи, щоб диференціювати себе від своїх 

конкурентів. Великі гіпермаркети і мережі супермаркетів йдуть ще далі на цьому шляху, запускаючи 

одночасно декілька маркетингових заходів, таких як акційні продажі, промо продажі та демонстрації 

товарів на місці, підвищуючи, з одного боку, операційні витрати, а з іншого досягаючи кращого цільового 

балансу між витратами та прибутком. Висока орендна плата та брак робочої сили в містах першого 
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ешелону змусили багатьох рітейлерів коригувати свої стратегічні плани розвитку шляхом закриття 

слабких магазинів в центральних районах міст та відкривати свій бізнес, проникаючи в міста третього та 

четвертого ешелону.  

Основні формати роздрібної торгівлі (2015 рік) 

Формат магазину 
Кількість 

магазинів 

Кількість 

працівників 

на кінець 

року(10 

тис. чол..) 

Загальний 

обсяг 

продажів 

товарів 

(100 млн. 

юань) 

Загальний 

обсяг 

закупівель 

(100 млн. 

юань) 

Централізована 

закупівля і 

доставка (100 

млн. юань) 

Гіпермаркети 9 481 56,2 4 647,2 4 079,8 2 925,5 

Супермаркети 33,2 44,5 2 981,8 2 707,1 2 241,1 

Універмаги 4 689 25,8 3 806,1 2 917,2 1 389,7 

Магазини біля дому 16 832 7,8 346 294,7 221,8 

Клуби оптових продаж 108 1,5 240,9 234,4 31 

Спеціалізовані магазини 108 809 94,3 23 345,8 19 513,6 16 520,2 

Аутлети 377 0,2 29,5 25,8 N/A 

Франчайзингові 

магазини 

22 854 14,6 1 400,3 1 151,4 979,7 

Джерело: 2015 China Yearbook, Національне Бюро Статистики КНР 

Нові тенденції 

У торгівлі з'являються нові бізнес-моделі. Так, за підтримки центрального уряду, багато підприємств 

роздрібної торгівлі почали поєднувати в своїй операційній діяльності традиційну технологію продаж з 

новою, на основі мережі «Інтернет плюс». У той же час, основні платформи електронної комерції 

починають активно взаємодіяти з традиційними формами роздрібної торгівлі в автономному режимі. 

Нові моделі включають O2O (онлайн – офлайн і офлайн - онлайн), B2B (бізнес для бізнесу), B2C (бізнес 

для споживача), а також B2B2C (бізнес для бізнесу і бізнес для споживача). 

Мобільний маркетинг набирає обертів. Станом на липень 2015 року, в Китаї налічувалося більше 4 

мільйонів веб-сайтів і 668 мільйонів інтернет - користувачів. Крім того, є 650 мільйонів власників 

мобільних телефонів і 250 мільйонів користувачів мобільних мереж 4G. Ця група споживачів 

продемонструвала дуже різні звички при здійсненні закупівель харчових продуктів. Зокрема, вони є 

цільовими споживачами цифрового роздрібного бізнесу "Натисни і збирай". Китай намітив для себе 

п'ятирічні цілі у галузі експрес-доставки на 2016 - 2020 роки, які передбачають збільшення онлайн - 

продажів на 20% до 2020 року (за критеріями CAGR - Compound Annual Growth Rate, Сукупний 

Середньорічний Темп Зростання - це середньорічний темп зростання інвестицій протягом певного 

періоду часу). 

Прикордонні митні ліцензійні склади та глобальні прямі джерела постачання є новим явищем, якому, як 

гуртові так роздрібні продавці приділяють пильну увагу. Концепція полягає в створенні інтегрованого 

ланцюга постачання, пошуку постачальників імпортних товарів безпосередньо з-за кордону. Покладання 

на колишні традиційні регіони виробництва продуктів харчування більше неможливо. 

Успішні, провідні продавці активно продовжують створювати та розвивати свою власну інтегровану 

систему ланцюга і розподілу харчування. 
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Програми прямих закупок з ферм та розвитку глобальних джерел постачання значно посприяли 

підприємствам роздрібної торгівлі скоротити операційні витрати, припинити традиційне співробітництво 

з депресивними регіонами країни та здійснювати закупки безпосередньо в перспективних регіонах, що 

розвиваються. 

Розвиток ланцюга холодного постачання значною мірою покращився в містах першого ешелону. Проте, 

якщо йдеться про міста другого і третього ешелону, то цей ланцюг на багатьох своїх ланках ще 

розірваний. Поряд з традиційними великими супермаркетами, оператори таких об’єктів роздрібної 

торгівлі, як China Resource Vanguard та Carrefour почали відкривати магазини «біля дому» та магазини, 

що обслуговують мікрорайони («small-size convenience stores» та «community stores»). 

Процеси злиття і придбання набули особливо рекордно високого рівня в 2014-2015 роках і зробили 

сильних гравці ще сильніше, як в ланцюжку поставок, так і в сфері каналів збуту. Власна марка стала 

являти собою новий інструмент для диференціації роздрібних торговців від своїх конкурентів. 

Франчайзингові магазини здобули високу популярність у споживачів. У той час, як сегмент магазинів 

біля дому, що займають невеликі торгові площі і мають низькі операційні витрати, зростає, франчайзинг 

є практичною стратегією розширення, що спрямована на збільшення кількості нових торгових точок і 

швидкого проникнення в нові райони. 

Спеціалізовані фруктові магазини гостро конкурують з інтернет - магазинами свіжих фруктів. 

Спеціалізовані магазини фруктів, такі як «Пагода», пропонують широкий спектр свіжих високоякісних 

продуктів преміум - класу, в той час, як онлайн магазини свіжих фруктів, такі як Benlaishenghuo.com, 

більше зосереджуються на конкретних сортах і пропонують нижчу ціну. 

Спеціалізовані магазини інтернет - платформи, такі як Fruitday.com і Yiguo.com також набирають обертів 

в онлайн бізнесі продажу свіжих фруктів і заморожених продуктів. Користувачі цих платформ, як 

досвідчені споживачі, звертають пильну увагу на ціни, якість пропонованих продуктів та на сервіс з їх 

доставки. 

Продовольчі магазини мережі Fancy зосереджують свою увагу на конкретних групах споживачів з 

високими доходами, які мешкають в містах першого ешелону. Так, в мегаполісах Шеньчжень, Гуанчжоу, 

Шанхай і були відкриті спеціалізовані магазини свіжих фруктів та замороженого м'яса. 

Гіпермаркети і супермаркети 

Міжнародні гравці роздрібної торгівлі, такі як Wal-Mart, Carrefour і Metro стикаються в Китаї з гострою 

конкуренцією з боку провідних вітчизняних мереж, як China Resources Vanguard і  Yonghui. Більшість 

мережевих магазинів здійснює імпорт харчових продуктів. На кінець 2014 року у число провідних 

компаній  з роздрібного продажу споживчих фасованих товарів входили China Resources Vanguard, RT-

Mart, Wal-Mart, Lianhua, Carrefour, Yonghui, Nonggongshang, Haihang, Bubugao, Wumart, Metro and AEON 

China. Мережа магазинів преміум класу включає в себе Ole’, BLT, Sam’s Club, Bravo і BHG. 

China Resources Vanguard: перший магазин було засновано 

в 1994 році в Гонконзі. Бренд "CR Vanguard" зареєстровано в 

2003 р. У 2014 році China Resources Vanguard придбала 

мережу магазинів Tesco China. Після декількох років 

проведення процесів злиття і поглинань, China Resources 

Vanguar налічує більше 5000 торгових точок під багатьма 

брендами, включаючи Vanguard, Suguo, Vivo, Ole’, Legou 

Express, Vango, BLT, Voi_la!, Lenonardo, Huanleshong, 
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Zhongyi, Huarun Tang. Річний обсяг продажів мережі в 2014 році досяг більш, ніж 104 млрд. юанів (16,5 

млрд. доларів США). У червні 2015 року мережа China Resources Vanguard запустила свій онлайн 

магазин на платформі www.ewj.com та розпочала торговий експеримент прикордонної торгівлі за 

назвою EWJ Zone (www.crvanguard.com.cn). 

Ole’ & BLT: на сьогодні мережа магазинів Ole’ & BLT 

нараховує в Китаї більше 50 точок продажу. Ці дві марки 

знаходяться під групою CR-Vanguard, але управляється 

окремо. Зорієнтовані на споживачів з високим рівнем 

доходів, що мешкають в містах першого і другого ешелонів. 

Магазини Ole’ мають більшу торгову площу та здійснюють 

продаж товарів повного спектру брендів і категорій з-за 

кордону, в той час як мережа BLT зосереджується на 

продуктах харчування першої необхідності та щоденного 

вживання. 

RT-Mart: на кінець вересня 2015 року мережа RT-Mart мала 

318 гіпермаркетів в континентальному Китаї. Ця мережа 

роздрібної торгівлі, що була заснована в Тайвані, відкрила 

свій перший магазин в Шанхаї в 1998 році. У 2011 році RT-

Mart об’єднався з мережею Auchan. Після чого цю структуру 

було реорганізовано в нову компанію під назвою Gaoxin 

Retail, яка  зареєстрована на Гонконгському фондовому 

ринку. На відміну від інших структур роздрібної торгівлі, 68% 

об’єктів RT-Mart і Auchan розташовані в містах третього і 

четвертого ешелону. Тільки 9% магазинів працюють в містах 

першого ешелону. У січні 2014 року, RT-Mart активно 

розпочав свою онлайн діяльність на платформі "Feiniu" і нещодавно запустив свій новий проект "Feiniu 

Global Sourcing", спрямований на імпорт харчових продуктів з закордону, напоїв, а також інших 

продуктів. У 2014 році обсяг продажів RT-Mart досяг 85.7 млрд. юанів (приблизно $ 13,6 млрд.), що на 

6,9% перевищує показники 2013 року. 

http://www.ewj.com/
http://www.crvanguard.com.cn/
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Wal-Mart China (www.wal-mart.com.cn): являючи собою найбільшу міжнародну мережу роздрібної 

торгівлі, Wal-Mart розпочав свою діяльність в Шеньчжень, Китай в 1996 році і на липень 2015 володів 

436 магазинами в 166 містах. В 2015 році Wal-Mart відкрив дев'ять розподільних центрів для сухих і 11 

центрів для свіжих і заморожених продуктів. Основні 

роздрібні формати мережі Wal-Mart включають Wal-Mart 

суперцентри і магазини для членів клубу Sam’s Club. Після 

придбання у липні 2015 року 100% акцій платформи 

Yihaodian.com, мережа Wal-Mart запустила мобільний 

додаток придбання покупок із забезпеченням доставки 

додому в місті субпровінційного рівня Шеньчжень (більше 5 

млн. мешканців). З гаслом «Кожен день за низькими 

цінами", суперцентри Wal-Mart зосереджуються на 

обслуговуванні потреб споживачів мікрорайонів. На кінець 

2014 року загальний річний оборот продажів Wal-Mart в 

Китаї був 72,4 млрд. юанів ($ 11,5 млрд.). WalMart, 

інвестувавши в платформу Yihaodian.com планує відкрити 115 нових інтернет - магазинів продаж 

протягом трьох років. 

Sam’s Club (www.samsclub.cn): В даний час існує 12 клубів Сема в Китаї, в основному в містах першого 

ешелону і в містах, де мешкають люди з високим стабільним доходом, таких як Шеньчжень, Гуанчжоу, 

Шанхай, Далянь і Ханчжоу.  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%A0&action=edit&redlink=1
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Lianhua: Компанія Yonghui тепер стає другим за величиною акціонером Lianhua (Ляньхуа). В даний час 

працює 4 325 магазинів Ляньхуа різного формату роздрібної торгівлі. В основному магазини 

розташовані в східному регіоні. У 2014 році дохід мережі від продажів склав 6,17 млрд. юанів (близько $ 

0,98 млрд.). Зміна керівництва Ляньхуа і слабка операційна діяльність певної частини магазинів 

призвели до широкомасштабного закриття торгових точок. 

Тому Ляньхуа мав падіння продаж і негативний баланс 

«витрати - прибуток» з 2012 року. В 2013 році Ляньхуа 

відкрив свою інтернет - платформу "Lianhua Yigou", 

забезпечуючи доставку товарів на дім в основному в районі 

Шанхаю. 

Carrefour (www.carrefour.cn): цей 

другий за розміром міжнародний 

роздрібний продавець з Франції 

відкрив свій перший магазин в Китаї 20 років тому. В даний час Carrefour 

налічує 240 магазинів, що розташовані в 73 містах. В 2014 році Carrefour 

розпочав введення на ринок свого нового малого формату. Вже працюють 

два міні зручних (біля дому) магазина в Шанхаї. У червні 2015 року, Carrefour 

також запустив свій інтернет-сайт, але все ще в експериментальній фазі. 

Подальші плани щодо співпраці з інтернет – платформою We-chat 

знаходяться в стадії обговорення. 

Yonghui (www.yonghui.com.cn): серед усіх мереж роздрібної торгівлі, Yonghui є самим агресивним 

гравцем. Свій перший супермаркет, в якому переважно 

пропонувалися свіжі фрукти і овочі, компанія відкрила в 2000 році в 

провінції Фуцзянь. В даний час Yonghui володіє 500 

супермаркетами в 144 містах, в основному в провінціях Фуцзянь, 

Чжецзян, Цзянсу, Сичуань, Гуйчжоу, Хенань, Шаньсі, Хебей та 

муніципалітетах Пекін, Тяньцзінь Шанхай і Чунцін. Yonghui також є 

піонером O2O комерційного бізнесу (онлайн – офлайн і офлайн - 

онлайн). На початку січня 2014 року Yonghui запустив свій перший 

інтернет - магазин “YH Wei store”, забезпечуючи доставку на дім в 

Фучжоу (місто окружного рівня, населення більше 7 млн. чол..). За 

показниками 2014 року Yonghui мав загальний оборот в $ 5,8 

млрд., що на 20% перевищило показники 2013 року. У серпні 2015 року інтернет – компанія JD.com 

інвестувала 4.3 млрд. юанів ($ 0,68 млрд.)  на придбання 10 відсотків акцій Yonghui.  

Bravo YH: У 2015 році компанія Yonghui прискорила розгортання своїх магазинів преміум класу, і на 

сьогодні 47 таких магазинів - Bravo YH – працюють в Китаї. Керівництво мережі гнучко реагує на зміни 

маркетингового середовища та розробило план модернізації деяких зі своїх магазинів в сегменті Bravo 

YH.  

Parkson: відноситься до Malaysian Lion Group, перший магазин відкрився в 

Пекіні в 1994 році. На сьогодні компанія оперує 58 магазинами в 

34 містах та 22 провінціях.  

Nonggongshang: мережа була заснована в 1994 році В даний 

час вона нараховує понад 2500 торгових точок, головним 

чином, в Шанхаї, Чжецзяні, Цзянсу. Роздрібні формати 

включають супермаркети Nonggongshang, магазини біля дому 

http://www.carrefour.cn/
http://www.yonghui.com.cn/
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Haode і KE  DI. У 2014 році загальний обсяг продажів мережі досяг 29,4 млрд. юанів ($ 4.67 млрд.), що 

на 2,1% перевищує минулорічні показники. Компанія розпочала інтернет продажі в 2013 році, проте з 

обмеженою розподільною мережею на сході країни. 

HaiHang Commercial: під назвою Haihang існує кілька брендів, всі вони належать авіакомпанії  Hainan 

Airline Holding: Jiadeli (Шанхай), Minsheng (Сіань), Jiarunduo (Хунань), а також Goubaole, Baoshang 

Meijiajia, Minshengjiale. Компанії Nonggongshang належить понад 500 роздрібних магазинів, загальний 

обсяг продажів котрих сягнув 27,9 млрд. юанів (приблизно 4,4 млрд. доларів). 

Metro (www.metro.com.cn): Клуб покупців  Cash & Carry, що прийшов з Німеччини налічує в Китаї 80 

магазинів в 59 містах. Їх цільові споживачі це власники малих і середніх ресторанів та люди, що мають 

досить високий дохід. Половина магазинів компанії Metro знаходяться на сході країни в таких містах, як 

Шанхай, Цзянсу, Чжецзян. На півдні КНР працюють 14 магазинів Метро: дев’ять в провінції Ґуандун, 

чотири в провінції Фуцзянь і три в провінції Хунань. В середньому, продажі імпортованих продуктів 

харчування (сир, молоко, шоколад, крекери і вина) зростають на 20% - 30% щороку, що складає 55% від 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону в загальному обсязі продажів. Приватні бренди включають в себе:  

Aka, Fairline, Horeca, Fine Food, Fine life, а також Rioba. Metro також запустила свій інтернет – магазин на 

веб-сайті  www.metro.com.cn/online-mall 

В Китаї працює також багато інших мереж різного формату, серед яких Bubugao (Better life), що має 452 

магазина, Wu-Mart, що оперує більш, ніж 700 магазинами, Beijing Hualian BHG, що має 27 аутлетів по 

країні, більшість яких зосереджена в Пекіні, а 15% продуктів імпортується з США. 

Магазини біля дому (Convenient stores) та спеціалізовані магазини 

Кількість магазинів роздрібної торгівлі цього формату продовжує зростати. Вони працюють в 

транспортних центрах громадського користування, таких як торгові центри в метро, на вокзалах та 

аеропортах. Майже всі житлові об’єкти і ділові центри в великих містах мають магазин такого типу в 

безпосередній близькості. Як правило, площа такого торгового об’єкту не перевищує 50 - 150 

квадратних метрів. Ці магазини орієнтовані на молодих міських споживачів, в основному студентів, білих 

комірців і туристів, у віці від 16 до 40 років, які ведуть активний спосіб життя.  

Спеціалізовані магазини роздрібної торгівлі, в основному націлені на багатих китайських громадян. 

Магазини розташовані або в центрі міста серед комерційних будівель або ж близько до торгових центрів 

або житла преміум класу. Кількість спеціалізованих супермаркетів і бутиків значно збільшилася 

протягом останніх трьох років. Споживачі в спеціалізованих магазинах цікавляться, в першу чергу, 

безпекою харчових продуктів і комфортом торгового середовища. Вони менш чутливі до цін, шукають 

якісну продукцію найвищого ґатунку.  

Магазини роздрібної торгівлі біля дома зазвичай воліють продавати добре відомі бренди в невеликих 

привабливих упаковках. Попит на закуски в Китаї знаходиться на підйомі. Чіпси, цукерки, м'ятні цукерки, 

сухофрукти, горіхи, локшини швидкого приготування, а також інші продукти, такі як йогурт, кава, молоко, 

пиво і жувальна гумки є перспективними продуктами. Спеціалізовані магазини приділяють більше уваги 

конкретній категорії продуктів. До сегменту цих магазинів належать: 7-Eleven (одна тисяча торгових 

точок), Corner’s Deli, Jenny Lou’s та Pagoda. Крім того, частина магазинів пропонує свої послуги 

протягом 24 години на добу, серед них: OK, C-store, Family Mart, які знаходяться в південному та 

східному регіонах країни. З’являються і регіональні спеціалізовані м'ясні магазини. Наприклад мережа 

Bester швидко зростає в дельті річки Чжуцзян (Перлова річка). 

 

http://www.metro.com.cn/
http://www.metro.com.cn/online-mall
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Інструменти цифрових покупок 

Інтернет продажі споживчих товарів різко зростають і становлять зараз понад 11,4% від загального 

обсягу інтегрованих роздрібних продажів в першій половині 2015 року. Протягом 2014 – 2015 року, 

продажі через інтернет продовжували зростати в чотирьох мегаполісах, включаючи Пекін, Шанхай, 

Шеньчжень і Гуанчжоу. За останні п'ять років обсяг роздрібних продажів в Пекіні збільшився в 12 разів 

та досяг $ 23 млрд. в 2014 році.  80% цього зростання в 2014 році є результатом продажу через 

комп’ютерні мережі. Покупки за допомогою мобільного телефону, прикордонна торгівля та доставка до 

дому свіжих продуктів – є перспективними та найбільш обіцяючими напрямками розвитку інтернет 

продажів. Основні цифрові торгові інструменти включають в себе: TMall.com, JD.com, Amazon.com, 

Shunfeng Best.com, NetEase, SF Express, Chunbo.com. 
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Структура та характеристика регіональних ринків 
Північний Китай 

Традиційні форми роздрібної торгівлі 

Китаю продовжують уступатися містом 

новим. Якщо взяти до уваги всі продажі, 

що були здійснені через інтернет, то 

темпи зростання обсягів традиційної 

роздрібної торгівлі 100 найбільших 

підприємств в Китаї продажів склали 

лише 5,6% в 2014 році, впавши на 5,0% 

по зрівнянню з 2013 роком. Вперше за 

останнє десятиліття такий показник 

визначається лише однією цифрою. В 

цілому ж продажі ключових міжнародних 

рітейлерів в Китаї також сповільнилися. 

Carrefour і навіть Parkson оприлюднили 

звітність своєї діяльності з негативним 

зростанням продаж. 

Пекін 

Роздрібний ринок Пекіна знаходиться 

вже поблизу рівня насичення. Все важче 

знайти місце для магазину в центрі міста, 

беручи до уваги й підвищення орендної ставки, вартості нерухомості та майна. У 2014 році темпи 

зростання роздрібного бізнесу знизилися в регіоні з 8,7% в 2013 році до 8,6%. Основні міжнародні 

оператори гіпер та супермаркетів в Пекіні: Carrefour, Wal-Mart, Jusco, Ito-Yokado, RT-Mart та Metro. 

Магазини біля дому (Convenient Stores) продовжують приваблювати увагу споживачів. Так, за 

інформацією China Store & Franchise Association (CCFA), на один магазин біля дому в Пекіні в 

середньому приходиться від  20 до 30 тисяч споживачів, у порівнянні з Токіо де ця цифра становить 

всього лише 2800 чоловік на магазин такого формату. Серед магазинів цієї категорії в Пекіні 

популярними є:  7&11, Family Mart, Hao Lin Ju. Все більшу перевагу пекінці віддають імпортованим 

продуктам харчування із Європи та Сполучених Штатів. Продукти, що імпортуються з Південно-Східної 

Азії та Кореї займають все меншу частину на полицях супермаркетів преміум класу в Пекіні. 

Ціндао 

Місто субпровінційного значення в Китаї, на сході провінції Шаньдун, на березі Жовтого моря. Місто 

розташоване на півострові Шаньдун і є найважливішим портом, військовою базою та промисловим 

центром. Населення біля 3 млн. чол. 

Загальний обсяг роздрібного продажу споживчих товарів в Циндао в 2015 році сягнув понад $ 51 млрд., 

що на 12,6% більше минулорічних показників. Кількість споживачів, що надає перевагу покупці продуктів 

харчування у супермаркетах невпинно зростає. До основних гравців в сфері роздрібного продажу 

належать: Jusco, Carrefour, Wal-Mart, Metro, Maykel, Parkson, RT-Mart, China Resource Vanguard (CRV), 

Hisense Plaza та The Liqun Group. 
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Мережа преміум класу Ole’, що відноситься до холдингу CRV відкрила свій перший магазин в Циндао в 

2015 році. Більшість роздрібних продавців торгових точок оперують своїми об’єктами у в центрі міста. 

Очікується, що конкурентна боротьба за долю ринку у сфері роздрібної торгівлі активізується в Ціндао 

між компаніями Qingdao-based Liqun Group та Hisense. Супермаркети, такі як Ole’, належать до  преміум 

класу та керуються компаніями Hisense Plaza, Jusco та CRV, пропонують широкий вибір імпортної 

продукції. Ринок Ціндао особливо лояльний до інноваційних продуктів харчування. 

Тяньцзінь 

Тяньцзінь є одним з ключових ринків, що розвиваються в Північному Китаї. У 2014 році ВВП на душу 

населення в Тяньцзіні досяг значення $ 18 412, перевершуючи Пекін і Шанхай, місто вийшло на першу 

позицію за цим показником. Проте, середні доходи мешканців нижчі, ніж в Пекіні і Шанхаї, і місцеві 

споживачі дуже чутливі до ціни. Тяньцзінь знаходиться в тіні Пекіна за розподілом імпортованих 

харчових продуктів. Канали дистрибуції все ще тут  удосконалюються. Супермаркети та універмаги 

преміум класу, а також інтернет - магазини є основними джерелами для споживачів для купівлі 

імпортних продуктів. При цьому продукти харчування з Південно-Східної Азії і Кореї користуються 

популярністю на ринку через конкурентні ціни. Європейські та ліцензовані американські продукти 

поступають у продаж в обмеженій кількості, але доступні в певних торгових точках преміум сегменту, 

таких як Hisense Plaza, Ole’ та Lotte.  

Крім того, ринок в Binhai New Area вдале місце на ринку імпортної продукції через велику кількість білих 

комірців, які працюють в міжнародних компаніях, а також іноземців, що живуть там. З огляду на різке 

падіння економіки, а також високі експлуатаційні витрати, BHG закрила свої магазини в Тяньцзіні в 2014 

році і покинула ринок. Слідом за BHG корейський роздрібний торговець E-Mart, який вийшов на ринок в 

2005 році, закрив всі свої п'ять магазинів в 2014 році, і повністю пішов з ринку. 

Чженчжоу (столиця і найбільше місто провінції Хенань, що у північно-центральній частині Китаю. 

Населення близько 9 млн. чол.). 
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Завдяки вдалому географічному положенню міста, його переваг в якості основного залізничного вузла 

та великої чисельності населення, потенційний роздрібний ринок тут швидко розвивається. Такі 

гіпермаркети та супермаркети, як Carrefour, Wal-Mart, Metro і RT-Mart, що пропонують високоякісні, 

безпечні продукти харчування, користуються значним попитом у споживачів. На внутрішньому 

споживчому ринку також працює національна компанія Хuа Run (Vanguard), котра розташувала свою 

регіональну штаб – квартиру  в Північно-Західному регіоні в Сіані. Місцева компанія споживчої 

роздрібної торгівлі Dennis приваблює клієнтів своїм досвідом роботи в регіоні – перший супермаркет 

запустили саме вони. Більшість імпортованих харчових продуктів походить з Кореї і країн Південно-

Східної Азії. Група закупівель є основним каналом для продажу імпортованих харчових продуктів. 

Чженчжоу є також центром розподілу імпортних продуктів харчування в містах третього ешелону, що 

знаходяться в сусідніх провінціях, з огляду, знову ж таки, на його зручне розміщення та на доступність 

транспортних зв'язків. Крім того, Чженчжоу є одним з п'яти міст, що задіяні поруч з Шанхаєм, Нінбо, 

Чунцинєм і Ханчжоу у пілотному проекті прикордонного бізнесу в Китаї, якій реалізується центральним 

урядом. За кількістю трансграничних угод Чженчжоу займає перше місце в усьому Китаї. За оцінками 

учасників проекту, представників роздрібної торгівлі споживчими товарами, підсумкове значення 

товарообігу до 2017 року досягне $ 20 млрд. Так як прикордонний бізнес швидко розвивається, 

магазини, які зав’язані на цю програму, користуються у споживачів неабиякою популярністю. Тут 

можливо придбати широкий асортимент імпортних товарів за дуже конкурентними цінами. 

Сіань (Сіа́нь — місто в середній частині Китаю, адміністративний центр провінції Шеньсі. Населення 

біля 9 млн. чол. Розташоване на річці Вей 渭. Місто є одним з найвизначніших культурних та історичних 

центрів Китаю. Важливий індустріальний центр.) 

Сіань вважається воротами до Північно-Західного Китаю. За останні 5 років роздрібний сектор торгівлі 

тут швидко розвивався. Мережа Vanguard (CRV), до складу якої входять 43 магазини в провінції Шеньсі, 
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тут домінує. Мережа Wal-Mart представлена в Сіані 6 гіпермаркетами. Метро оперує двома магазинами 

в місті. 

Для того, щоб вдало конкурувати з іншими роздрібними торговцями на ринку і побудувати унікальний 

імідж постачальника найліпших товарів, основні гравці прагнуть відкрити фірмові магазини високого 

класу. Так холдинг CRV запускає в Сіані магазин BLT (рівень вище середнього), і один супермаркет Ole’ 

(преміум клас) в місті. Проте, логістика, як і раніше, є перешкодою для розширення ринку, хоча ситуація 

поступово поліпшується, з розміщенням ключовими роздрібними операторами в регіоні, більшої 

кількості регіональних розподільних центрів.  

Їньчуань — місто в Китаї, адміністративний центр Нінся-Хуейського автономного району.(Населення 

біля 2 млн. чол.). В давнині Їньчуань був столицею держави тангутів — Сі Ся. Назва міста означає 

«Срібна ріка».  

Місто вважається з найбільш розвиненою економікою в Нінся-Хуейськім автономному районі. ВВП 

Їньчуань на кінець 2014 року становило $ 22,5 млрд., що на 9,5% перевищувало його значення 2013 

року і перевищувало загальний ВВП А.Р. більш, ніж на 50%. Обсяг оптових і роздрібних продажів в 2014 

році досяг величини більш, ніж $ 2,5 млрд., що на 14,1% перевищувало значення 2013 року. Темпи 

зростання ВВП були вище, ніж у більшості великих міст Китаю. У порівнянні з містами першого і другого 

ешелонів Китаю, вітчизняні мережі роздрібної торгівлі тут, такі, як Wumart, CRV і BHG домінують на 

ринку міста. Тільки магазин Metro, який був відкритий в 2011 році, є єдиним міжнародним (не 

китайський) закладом роздрібної торгівлі на ринку Їньчуань. Метро є найкращим місцем, де споживач 

може придбати імпортні продукти харчування в Їньчуані, зокрема супермаркет пропонує широкий 

асортимент імпортних молочних продуктів та вина широкого асортименту. 

За обсягами продажів в Їньчуані, Wumart є провідною компанією, яка в 2006 році викупила місцевого 

роздрібного продавця компанію Xin Hua Bai Huo. За абсолютною площею полиць, гіпермаркет Wumart в 

Їньчуані є неперевершеним. Більшість імпортованих товарів  тут - переважно з Південно-Східної Азії, 

Японії і Кореї. Цінові переваги пропозиції є безсумнівними. Постачання більшості імпортованих харчових 

продуктів в магазини  Wumart відбувається через розподільні центри роздрібної торгівлі в Шанхаї та 

Пекіні. Співробітники ATO (Agricultural Trade Organization of China) рекомендують експортерам і 

дистриб'юторам, що серйозно зацікавлені у вивченні ринку, в першу чергу забезпечити для своєї 

продукції Халяль сертифікат. Мусульманське населення тут становить понад 30% від загальної кількості 

мешканців. 

Східний Китай. Шанхай. 

Вважається найбільш населеним містом світу - 24 256 800 чол.  

Іноді кажуть, що Шанхай розташований в центрі павутини економічного розвитку, яка включає провінції 

Чжецзян і Цзянсу, цей район також називають дельтою річки Янцзи Yangtze River Delta (YRD). 

Шанхай поділяється на 19 одиниць повітового рівня: 18 районів і 1 повіт. У Шанхаї не існує єдиного 

міського центру, тому функціонально, він розділений між декількома районами — ділові центри Шанхаю 

належать до Луцзяцзуй на східному березі Хуанпу, Бунд й Хунцяо — на західному.  

Міська рада й мерія міста розташовані в районі Хуанпу, що також є торгівельним районом, включаючи 

відому Нанкінську вулицю. Інші великі торгівельні зони також включають елітний район Синьтяньді на 

вулиці Хуайхай Лу в районі Лувань і зону Сюйцзяхуей у районі Сюйхой. Більшість університетів Шанхая 

розташовані в житлових зонах районів Янпу і Путо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B7%D1%8F%D1%86%D0%B7%D1%83%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4_(%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%86%D1%8F%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%8E%D0%B9%D1%85%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BD%D0%BF%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%BE
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На цей регіон припадає майже 1/3 валового внутрішнього продукту материкової частини Китаю. Масивні 

інвестиції в інфраструктуру привели до значного поліпшення ситуації в області логістики. Модернізована 

високошвидкісна залізнична мережа в YRD скоротила час у дорозі до 45 хвилин в Ханчжоу, столицю 

провінції Чжецзян і до однієї години до Нанкін, столицю провінції Цзянсу. 

Місто часто згадується як перлина Сходу. Позиціонується в якості основної ланки, що поєднує 

внутрішній Китай і світ. Шанхай є відомим міжнародним мегаполісом, який виник і перетворився в 

важливий центр фінансів, моди, торгівлі та сільського господарства. Місто привертає великі групи 

туристів та іноземців. Шанхай в даний час має найбільше населення експатріантів, що додатково вказує 

на його важливість як провідного фінансового і торгового центру. 

Тут міститься велика кількість супермаркетів, гіпермаркетів, спеціалізованих магазинів, а також потужна 

мережа магазинів біля дому. Сектор роздрібної торгівлі Шанхая стає все більш і більш насиченим. 

Категорія супермаркетів залишається домінуючою, вони тут першими і з’явилися в Китаї, як явище 

сучасного роздрібного формату, проте з відносно слабким управлінням та інфраструктурою. Формат 

супермаркету досить міцний, частково через високу щільність населення Шанхая (найвища в Китаї і 

одна з найвищих у всій Азії), що дозволяє мати менші за площею супермаркети в кількох хвилинах 

ходьби практично в будь-якому районі по всьому місту. 

Завдяки підвищенню сімейних доходів мешканців міста, спостерігається стійка тенденція до зростання 

обсягів роздрібної торгівлі в Шанхаї. Щоб задовольнити різноманітний попит місцевих споживачів, 

пропонується широкий асортимент продукції: від традиційних місцевих брендів до альтернативних 

продуктів – органічних, особливої поживності, імпортних делікатесів для гурманів. Найбільша кількість 

роздрібних магазинів преміум класу відкрилася в Шанхаї протягом 2011 - 2015 рр., при цьому не тільки 

за рахунок бюджетів державних підприємств, але й за гроші приватних компаній або приватних 

інвесторів. 

Серед таких об’єктів лідирує Ole’ (Vanguard), який відкрив свій перший магазин в Шанхаї в кінці липня 

2010 р. На даний час Ole’має п'ять магазинів в Шанхаї, один магазин в місті Ухань, і один магазин в місті 

Ханчжоу. Крім того, деякі імпортери продуктів харчування відкрили свої власні магазини роздрібної 

торгівлі. Інвестори, які раніше вкладали свої кошти в нерухомість, готелі, сферу експорту товарів, 

розширили свій портфель для імпорту харчових продуктів і відкрили свої власні магазини в Шанхаї. 

Наприклад, в 2015 році, Greenland Group, один з найпотужніших девелоперів і фінансових інвесторів в 

Східному Китаї, відкрив сім G-Super stores в Шанхаї. Очікується відкриття 35 додаткових магазинів цього 

формату протягом найближчих декількох років. Концепція Greenland Group, під назвою G-Super Direct 

Import Stores, передбачає буквально перенесення пішохідного руху через їхні торгові центри. Ці нові 

магазини в Шанхаї, переважно імпортної продукції, передбачають можливість зручної і швидкої закупівлі 

споживачем високоякісних продовольчих продуктів для їх щоденного харчування. 

Поява нових роздрібних продавців 

Пілотний проект зони вільної торгівлі Шанхаю - The Shanghai Pilot Free Trade Zone (FTZ) – було 

запущено 29 вересня 2013 року з метою проведення інституційних реформ та інновацій в області 

інвестицій, зовнішньої торгівлі, фінансів і контролю, спрямованих на 

формування правової основи для залучення інвестицій і модернізації 

системи торгівлі в межах зони. 

Yonghui  

Компанія є піонером в реалізації передових методів реформації 

традиційної торгівлі. Агресивно завойовує ринок. Супермаркет Yonghui 
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Superstores і його основні бренди, такі як YH Bravo, активно з'являються на ринку роздрібної торгівлі в 

Шанхаї. Приблизно 60 відсотків від загальної кількості SKU з YH Bravo це продукти харчування, серед 

яких 3 тис. видів харчових продуктів імпортується. YH добре розуміє важливість забезпечення 

споживача свіжою плодоовочевою продукцією, необхідність розробки споживчого трафіку та схеми 

продажу товару за конкурентоздатною ціною в порівнянні з традиційними ринками. У той же час, 

міжнародні роздрібні мережі здаються дещо консервативними у відкритті нових гіпермаркетів - аутлетів. 

Замість цього вони впроваджують нові канали збуту, такі як продуктові магазини, що розташовані в 

жилих мікрорайонах, та пропонують щодня свіжі продукти в Шанхаї. 

Зокрема, це компанія CP Lotus зі своїм магазином CP Fresh Mart, що працює 24 години на добу та сім 

днів на тиждень, Tesco зі  своїм Tesco Express, Carrefour із своєю полегшеною версією Carrefour Easy і, 

нарешті, RT Mart зі своїм нещодавно створеним магазином RH Lavia. Всі зазначені магазини відкрилися 

в Шанхаї і на його околицях і мають формат зручний для здійснення покупок мешканцями одного жилого 

мікрорайону – кварталу. Наприклад, в порівнянні з традиційними магазинами біля дому, магазин CP 

Fresh Mart розташував два додаткових морозильники з вітринами, в яких відображається його вміст: 

упаковане охолоджене м'ясо, свіжі фрукти і овочі. Продовольчі товари становлять майже 50 відсотків від 

загального числа магазинних товарів. Цей формат магазинів забезпечує щоденні зручні покупки свіжих 

продуктів в такому метрополісі, як Шанхай. 

Direct Import Group (D.I.G.) 

Ця група, що створена за проектом FTZ, відкрила 13 торгових точок з продажу імпортних продуктів в 

Шанхаї і планує відкриття своїх об’єктів в інших розвинених містах дельти YRD, таких як Веньчжоу та 

Чанчжоу. Група D.I.G. працює в тісній співпраці з більш як 20 тисячами імпортерів продуктів харчування, 

як в межах FTZ Шанхая, так і поза ними, що дозволяє позбутися посередницьких складових та 

скоротити витрати рітейлу. 

Традиційні ринки і продуктові магазини з розкладками фруктів та овочів все ще мають широку 

присутність в Шанхаї, але вони вже не в домінуючому положенні. Нові стандарти безпеки харчових 

продуктів привели цей сегмент продажів до часткової втрати ринку, особливо серед молодого покоління 

і молодих пар. 

 

За межами Шанхаю  

Безпосередня зона навколо Шанхая (дельти річки Янцзи, або YRD) є 

кластером зосередження виробничої і комерційної діяльності. У 

ключових містах роздрібна торгівля вже добре розвинута. У містах 

Сучжоу і Ханчжоу функціонують Carrefour та інші гіпермаркети, а також 

зручні магазини біля дому. Гіпермаркети, що розташовані в кластері 

пропонують велику кількість імпортних товарів. Гарна логістика і 

досвідчені імпортери харчових продуктів – логічне пояснення такій 

ситуації. В секторі магазинів супермаркетів в цих містах домінують Lianhua, Hualian або ж 

Nonggongshang, але з переважанням незалежних гравців (з помітним виключенням Nanjing’s Suguo). 

Hangzhou 

Ханчжоу є місцем народження і рідним містом процвітаючих інтернет магазинів Tmall.com і Taobao.com, 

що належать Alibaba Group. Ця форма торгівлі являє собою новий формат роздрібного магазину, що 

керується торговим центром Yintai і Alibaba Group. Саме в цих конкретних інтернет магазинах 

продаються тільки найкращі продукти, а також демонструються нові зарубіжні бренди, що плануються 
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до виводу на ринок. Багато з брендів не мають імпортерів і не можуть бути знайдені в мережах 

традиційної роздрібної торгівлі, так як вони імпортуються в Китай через систему транскордонної торгівлі. 

Hangzhou Lianhua є спільним підприємством двох груп компаній: Zhejiang Lianhua HuaShang Group і 

Shanghai Bailian Group. В даний час в місті Ханчжоу тільки вони володіють більш ніж 200 точками 

продажів, до складу яких входять гіпермаркети, супермаркети, універсальні супермаркети, стандартні 

супермаркети, торгові центри і магазини типу CITYLIFE. Типовий магазин HZ Lianhua має на полицях 

10% -15% імпортних харчових продуктів. CITYLIFE of Hangzhou Lianhua це магазин, який пропагує 

здоровий спосіб життя, пропонуючи імпортні товари та свіжі продукти харчування. На сьогодні в 

Ханчжоу розташовані чотири магазини CITYLIFE. Hangzhou Lianhua є партнером кількох членів Асоціації 

виробників США (U.S. Producers’ Association), таких як California Prune, Pistachio Growers, та інших. 

Відділ закупівель цієї мережі магазинів досить агресивний в роботі з зарубіжними постачальниками і 

готовий до тестових продаж - випробувань нових продуктів на китайському ринку в магазинах CITYLIFE . 

Suzhou 

Сучжоу, міська округа у провінції Цзянсу, розташована у пониззі річки Янцзи поблизу озера Тайху. 

Історичний центр Сучжоу, навколо якого розрослося сучасне місто, стоїть на Великому Китайському 

каналі між Шанхаєм та Усі і багато століть був найважливішим транспортним та комерційним центром 

регіону Цзяннань — багатющої частини країни. У сучасному адміністративному розподілі КНР, Сучжоу є, 

так званим, містом окружного значення, що складається з 11 одиниць районного/повітового рівня. Це 

друге за величиною промислове місто в Східному Китаї і друге за величиною місто серед міст в дельті 

річки Янцзи. Роздрібний ринок Сучжоу неухильно зростає, в логістичному ланцюжку його вже існують 

«холодні» ланки - склади і автофургони (приватна власність) з контрольованою температурою. Метро 

утвердило себе в Сучжоу в якості торгівельної точки, де споживачі, кількість яких, що входять до клубу 

вже дорівнює 130 тисячам, не виходячи з магазину, зможуть 

купити собі все необхідне. З метою подальшого 

стимулювання зростання ринку, значна увага приділяється 

розвитку інфраструктури міста, яка поширюється зі 

«швидкістю світла». Кілька нових автомагістралей та мостів 

через річку Янцзи були побудовані буквально останнім 

часом. Завдяки використанню високошвидкісної залізниці 

від Сучжоу до Шанхаю можливо добратися за годину. В деяких районах міста відкриті продуктові 

магазини преміум класу для гурманів, як для забезпечення потреб експатріантів, так і попиту китайських 

споживачів. Розвиток та модернізація сектору роздрібної торгівлі в даний час вже досягає й міст 

третього ешелону. Особливо примітними в цьому плані є місто Усі, яке стало основним центром 

розподілу морепродуктів і м'ясних продуктів в регіоні YRD (Yangtze River Delta), місто Нінбо, яке має 

середній дохід на одному рівні з Шанхаєм, але менш розвинену роздрібну мережу торгівлі і Нанкін - 

столиця провінції Цзянсу.  

Ринок міста Нанкін і споживання імпортованої продукції значно зросли. За свідченням маркетологів 

великих підприємств роздрібної торгівлі, таких як Metro, Walmart і Carrefour, чим вище відсоток 

імпортних продуктів харчування в їхньому магазині, тим краще йдуть продажі. Нанкін також є 

домом для мережі Suguo, гігантом роздрібної торгівлі, який володіє понад 50 відсотками міського ринку. 

Хоча Веньчжоу є одним з найбагатших міст в Китаї, його ринок, як і раніше, особливо імпортних 

продуктів, відносно слабко розвинений. Для міжнародних гігантів роздрібної торгівлі Веньчжоу був 

відкритий тільки в 2006 році. Хоча загальний ринок міста досить повільно розвивається, сектор 

роздрібної торгівлі швидко зростає. Асоціація роздрібної торгівлі Веньчжоу (Wenzhou Retail Association) 

відзначає, що у 2008 році було створено об’єднання “Sourcing Alliance”, до складу якого входять усі 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%AF%D0%BD%D1%86%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
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важливі підприємства роздрібної торгівлі в Веньчжоу, з метою консолідації зусиль по аудиту та 

посиленню контролю за джерелами надходження імпортованих харчових продуктів. 

Ухань (або Вуха́нь (кит. 武 汉 Wǔ-hàn) – одне з найбільших міст Китаю. Порт. Розташоване у 

центральному сході країни при злитті річок Янцзи та Хань. Столиця провінції Хубей. Місто має досить 

добре розвинену структуру роздрібного продажу, до якої, зокрема, входять Metro, Carrefour і Wal-Mart. 

Споживачі Ухань сприйнятливі до американської продукції. Тут швидко зростає кількість супермаркетів, 

гіпермаркетів та інших магазинів, працює 40 тисяч ресторанів. 

 

Південний Китай 

В цьому регіоні, як і в багатьох інших, сектор роздрібної торгівлі, після динамічного кількісного зростання 

протягом декількох років, переважно, у великих містах, зіткнувся з проблемами перехідного періоду. 

Особливо така ситуація стала все більш очевиднішою в 2014 – 2015 роках. В той час, як традиційні 

супермаркети і гіпермаркети зіткнулися з появою та експансією інтернет – магазинів, спеціалізовані 

магазини та магазини біля дому набирають популярності та істотно розповсюджують свою присутність в 

Південному Китаї, особливо в провінції Ґуандун. Все більше спеціалізованих магазинів свіжих фруктів, 

замороженого м'яса та морепродуктів преміум класу відкривається в містах першого ешелону, таких як 

Гуанчжоу і Шеньчжень. Постійно зростаючі експлуатаційні витрати в містах першого ешелону змушують 

гігантів роздрібної торгівлі перенести свою увагу на величезні потенційні ринки нових міст, що 

розвиваються, так як існуючі в таких містах ринки швидко зростають поруч з безперервною 

урбанізацією. Також намітилася тенденція, до речі, як у міжнародних, так і національних роздрібних 

торговців, щодо відкриття більшої кількості торгових точок з невеликими торговими площами, 

впровадження нових форматів роздрібної торгівлі, таких як магазини біля дома, магазини спільноти 

мікрорайону, спеціалізовані продуктові магазини. На додаток до гігантських платформ інтернет - 

магазинів, таких як JD.com, Alibaba.com, Taobao.com, TMall.com і Yihaodian.com, з’являються  

вузькопрофільні інтернет – магазини, що спеціалізуються на онлайн – продажах свіжих фруктів, на таких 

платформах, як Fruitday.com та Yiguo.com.  

Компанія "Інтернет плюс" закликає традиційних роздрібних торговців об’єднатися з інтернет торговцями. 

Формат торгівлі O2O (онлайн - офлайн) є новою практикою, що об'єднує традиційні операційні ресурси з 

новими технологіями та досвідом продажів в Інтернеті. 

Витрати на продукти харчування серед сімей, що мешкають  в Південному Китаї, становлять, в 

середньому, біля 33% від загального обсягу витрат на споживання. Зростаючий в Китаї середній клас, 

що проживає в міських районах, приділяє все більшої уваги здоровому способу життя. З підвищенням 

наявних доходів, зростає і купівельна спроможність споживачів. Готовність витрачати більше коштів на 

товари та послуги з більш високою вартістю, свідчить про наявність міста на ринку для імпортних 

товарів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%86%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9
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Великі міста споживання включають: Шеньчжень, Гуанчжоу, Фучжоу, Сяминь, Чанша, Санья і Хайкоу, а 

також кілька міст в дельті річки Чжуцзян. Експерти з США зауважують своїм потенційним експортерам, 

що перспективними категоріями харчових продуктів на півдні є зернові сніданки, приправи, заморожені 

м'ясо та морепродукти, свіжі та сушені фрукти. 

Споживачі схильні купувати все частіше та більше через гіпермаркети і супермаркети, а ніж на 

традиційних ринках. Вони невпинно набувають досвід купівлі товарів через Інтернет, або ж за 

допомогою мобільних торгових додатків. Нові технології, такі як Ali-pay and We-chat, надають 

можливість більш швидкої, зручної та надійної оплати за товари. Споживачі надають перевагу зручним 

послугам та свіжім продуктам, що є легкими в приготуванні, надійними, безпечними, з розумною ціною. 

Молодь, а особливо жінки, сприймають процес купівлі, як розвагу і знаходять задоволення під час 

застосування сучасних методів торгівлі. Все більше популярними стають готові до приготування набори, 

що включають необхідні продукти, інгредієнти з рецептами, спеції - особливо для споживачів, що над 

усе цінують час. 

Стислий огляд основних провінцій Південного Китаю (2014) 

Провінція 
ВВП (млрд. дол. 

США) 

Населення (млн. 

чол.) 

Загальний 

обсяг 

роздрібної 

торгівлі (млрд. 

дол. США) 

Дохід на душу 

населення  

(дол. США) 

Ґуандун 1 077,8 106,4 451,9 5 102,8 

Фуцзянь 381,8 37,7 148,4 4876,5 

Хунань 429,2 66,9 170,2 4217,5 



Оцінка молочного ринку Китаю  
 

Вересень 2016 Сторінка 46 із 66 Конфіденційно 

 

Гуансі-
Чжуанський АР 

248,8 47,2 91,6 3886,7 

Хайнань 55,6 8,95 19,4 3915,7 
Джерело: 2015 Щорічна книга Китаю. Рік 2015. Обмінний курс: 1 $ = 6,3 юаня 

Ґуандун: Ґуандун продовжує залишатися піонером не тільки в галузі розвитку роздрібної торгівлі в 

традиційних гіпермаркетах і супермаркетах, але й і в інтернет - споживанні. Ґуандун з населенням 107 

млн. чол. (2014 рік) і раніше був одним з ключових споживчих ринків Китаю зі стабільним зростанням 

ВВП і послідовним збільшенням на душу населення наявного доходу. У 2014 році ВВП в Ґуандуні досяг 

$ 1, 077 млрд., що на 7,8% більше його значення 2013 року і на 0,4% вище середнього темпу зростання 

ВВП Китаю. Загальний обсяг продажу споживчих товарів склав 451,9 млрд. дол. США, що є зростанням 

на 11,9% у порівнянні з 2013 роком. У провінції Ґуандун, лояльність споживачів залишилася без змін. У 

2014 році наявні доходи на душу міських жителів були на рівні $ 5,102.8, у той же час, на душу жителя 

сільської місцевості дохід становив $ 1,943. Wal-Mart, China Resource Vanguard, Metro, Parkn’shop та 

AEON, як і Carrefour є провідними роздрібними гравцями на ринку в регіоні. 

Магазини преміум категорії, такі як Ole’, Sam’s Club, а також Metro, Taste, та BLT (Better Life Together) 

пропонують значну частину імпортних продуктів, в той час як спеціалізовані магазини, такі, як Corner’s 

Deli (продукти харчування), Bester (морожене м'ясо) і Pagoda (свіжі фрукти) приділяють більше уваги 

конкретним категоріям продуктів. В цьому регіоні, як і в багатьох районах КНР, протягом 2014 – 2015 

років, традиційна роздрібна торгівля опиняється віч на віч з численними проблемами. Крупні комплексні 

ТРЦ з сучасними супермаркетами та великою кількістю розважальних закладів приваблюють підлітків і 

молодих працюючих дорослих, що живуть в Шеньчжені і Гуанчжоу. Маючи досить високі наявні доходи, 

ці споживачі з Шеньчженю та Гуанчжоу готові платити високу ціну за товари  магазинів високого класу і 

шукати інноваційні та імпортні продовольчі товари в інтернет - магазинах, таких як Jd.com, Yihaodian, 

Shunfeng Youxuan та TMall. 

Самі китайці кажуть, що 11 листопада Single’s day (День холостяків (кит 光棍节.) - китайське сучасне 

свято, що відзначається 11 листопада, набуває все більшої популярності. Воно присвячене людям, які 

не перебувають у шлюбі. За цей єдиний день, витрати споживачів Ґуандун сягнули 60% від загальних 

продаж за день на ресурсі Alibaba. Мережа закладів випічки Bread Talk також є досить привабливою 

для молодого покоління споживачів. Велика концентрація в центрі міста точок роздрібної торгівлі 

спонукає підприємців досліджувати та шукати нові можливості для бізнесу в містах-супутниках поблизу 

цих двох мегаполісів (Шеньчжень і Гуанчжоу), таких, як Лунган, Баоан, Кіаньхай і Наньшань в 

Шеньчжені, а також Панью і Цзенчен в Гуанчжоу, які швидко розвивається. Французька торговельна 

мережа Auchan також має присутність в Панью. Клубні магазини, такі як Metro надають суттєву знижку 

своїм членам, в основному підприємствам малого і середнього бізнесу продуктові товари великих 

партій. 

Щоб уникнути високої орендної плати та експлуатаційних витрат в містах першого ешелону, багато 

підприємців роздрібної торгівлі активно відкривають свої торгові точки в інших містах, що розташовані в 

дельті річки Чжуцзян, включаючи Фошань, Чжухай, Чжуншань і Хеуяань. Місто Фошань знаходиться 

поруч із Гуанчжоу і має чималі вигоди від реалізації проекту “Guangzhou-Foshan Same City Project” 

("Гуанчжоу - Фошань єдине місто"). Мережі магазинів Lotus, Tesco і RT-Mart, як і Yonghui (місцевий 

представник компанії роздрібної торгівлі Фуцзянь) в якості нових гравців в провінції Гуандун вже вийшли 

на цей ринок, що нараховує близько 7 мільйонів споживачів. На додаток до трьох ключових гравців в 

Хуейчжоу (Carrefour, Metro і AEON), мережа торгових точок преміум класу BHG з Півночі Китаю також 

відкрила свій флагманський магазин в Хеуяань. Виникають нові ринки роздрібної торгівлі в таких місцях, 

як Цзянмень, Янцзян, Шаньтоу і Чжаньцзян. Guangdong Yihua Group, провідний вітчизняний рітейлер в 
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Чжуншань, почав займати частку ринку в містах Цзянмень, Янцзян і Шаогуань. У 2016 році свій новий 

магазин преміум класу відкрив в місті Чжуншань відомий роздрібний рітейлер Yihua.  

Фуцзянь 

На даний час на ринку провінції Фуцзянь суттєву присутність мають мережі Wal-Mart, Carrefour, Metro, 

Yonghui, New Huadu. Модні спеціалізовані магазини, такі як Meishimeiji і Sungiven, що в основному 

пропонують імпортні продукти, набувають все більшого поширення. Міста Фучжоу і Сямень це два 

провідних ринка в секторі роздрібної торгівлі продуктів харчування, а також центри розподілу імпортного 

продовольства. Фучжоу є столицею провінції Фуцзянь з населенням в 6,6 мільйонів чоловік. У 2014 році 

доход на душу населення в Фучжоу становив 5151 дол. США і на споживання продуктів харчування, 

тютюнових виробів і вин припадало 32,5 відсотка від загальної суми споживчих витрат. Головний офіс 

мережі магазинів Yonghui базується в Фучжоу і компанія продовжує розширюватися, в той час, як 

багато інших просто борються за виживання. На додаток, до відкриття нових магазинів в регіоні, Yonghui 

відчиняє двері нових торгових точок преміум сегменту під брендом “Bravo YH” в кількох великих містах, 

таких як Пекін, Фучжоу, Чунцін і Ханчжоу. Сямень знаходиться в близько 1,5 годин їзди від Фучжоу на 

швидкісному поїзді. Загальна чисельність населення Сямень становить 1,9 млн. чоловік. Сямень має 

один з найвищих доходів на душу населення, який складає 6290 дол. США. Витрати на харчування в 

місті сягають 33 відсотки від загального обсягу споживчих витрат. Заможні клієнти менш чутливі до ціни 

і готові платити на 15-20 відсотків більше за покупку дорогих, фірмових імпортних товарів. Як в багатьох 

більш або менш заможних китайських родинах, мешканці Сямень вважають за необхідне збиратися 

всією родиною на традиційні свята (особливо на китайський Новий рік, Свято човнів-драконів і 

Фестиваль ліхтарів). В цей період особливо високо сягають обсяги продаж споживчих товарів. 

Широкої популярності набули, так звані, подарункові набори, склад яких змінюється у відповідності до 

свята та доходів споживачів, на котрих розрахований такий товарний пакет. Он – лайн продажі також 

активно торять шлях на споживчому роздрібному ринку. До ринків, що активно розвиваються в провінції 

Фуцзянь, належать міста Чжанчжоу і Цюаньчжоу, Путянь, Ниньде, Лун’янь, Саньмин, Наньпин і 

Чиньжань. 

Хунань 

На додаток до багатонаціональних продуктових роздрібних мереж, таких як Metro, Wal-Mart і Carrefour, 

регіональні гравці, такі як Better Life та Jiarunduo Hypermarket добилися більшої частки ринку в місті 

Чанша. RT-Mart і Lotus також мають системну присутність на ринку. Японський рітейлер Ping He Tang 

також має хорошу репутацію на ринку Хунань, пропонуючи упаковані продукти харчування високого 

класу, в основному з Японії, Німеччини, Франції, Австралії та Канади. Проте торгові площи цього 

роздрібного продавця  набагато менше, ніж згаданих вище гігантських мереж. Greenery fruits і 

Fruitmate це дві найбільших спеціалізованих мережі магазинів фруктів. Чанша є столицею провінції 

Хунань і її ВВП досягає майже однієї третини від загального ВВП всієї провінції Хунань. Чанша вже 

давно стала важливим полем битви для національних і місцевих продуктових роздрібних мереж. В часи 

активного розвитку центрально-південного Китаю, Чанша перетворилася в крупний, сучасний 

матеріально-технічний та транспортний вузол провінції. Населення столиці перевищило 7 млн. чол. 

Місцеві споживачі мають великі наявні доходи і серйозно становляться до питань безпеки харчових 

продуктів. 

Споживчий попит на високоякісні імпортні продукти харчування і напої знаходиться зараз тут на підйомі. 

Особливим попитом користуються імпортні фрукти, молочні продукти і делікатесні закуски. Проект 

трьох міст Чанша, Чжучжоу і Сянтань (Changsha- Zhuzhou-Xiangtan), відстань між якими 

знаходиться в межах одної години, має на меті оптимізувати механізми та обсяги торгівлі в регіоні. Крім 

того, в нещодавньому звіті уряду було наголошено, що ці три міста (Чанша, Чжучжоу і Сянтань) будуть 
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діяти в якості координаторів з п'ятьма містами-супутниками: Юеян, Чанде, Ійань, Лоді і Хен'яне, як з 

найближчими ринками, що розвиваються в регіоні. Всі ці міста знаходяться в межах 1,5 години шляху 

одне від одного. Сектор роздрібної торгівлі продуктів харчування Чанша увесь час знаходився у 

безперервному розвитку, так як проекти масивного будівництва інфраструктури повністю відповідали 

планам місцевої економіки з розвитку туризму. 

Ґуансі - Чжуанський автономний район 

Ґуансі є одним з ринків, що активно розвиваються. Цей регіон без перебільшення можливо назвати 

центром переробки і розподілу продуктів харчування в Південному Китаї. В Ґуансі - Чжуанському 

автономному районі розташовані такі великі міста, як: Наньнін (столиця АР), Гуйлінь (центр туризму), 

Лючжоу (промислове місто) і Бейхай (важливий порт). Наньнін знаходиться в центрі Південно - 

Західного Китаю і являє собою важливий торгівельний, логістичний та розподільний центр. Після 

підписання угоди про вільну торгівлю Китаю з АСЕАН, місто привертає значні іноземні та внутрішні 

інвестиції. Роздрібний сектор торгівлі швидко розвивається, включаючи в себе: 10 універмагів 

Nancheng, 5 мережевих магазинів Hualian, 4 магазини Renrenle, 3 супермаркети Wal-Marts, 3 

універсальних магазини Dream Island Department stores, 2 крупних супермаркети CR-Vanguard та 

нещодавно відкритий магазин преміум класу Mix-City Olé. Всі ці мережі супермаркетів пропонують 

імпортовані продукти харчування. Крім того, повідомляється, що споживачі з великим інтересом 

сприйняли відкриття локальною мережею супермаркетів "Fengrunjia"спеціального відділу з торговою 

площею 300 квадратних метрів, яка пропонує більше 300 найменувань імпортних товарів з різних 

держав світу. 

Хайнань 

Провінція Хайнань розташована на однойменному острові на півдні Китаю. Столиця і найбільше місто — 

Хайкоу. Інші важливі міста — Санья, Дунфан, Даньчжоу, Цюнхай. Населення 8,18 млн. чол. Острів 

знаходиться в Південно-Китайському морі між провінцією Гуандун і В'єтнамом. Туризм є основною 

рушійною силою розвитку провінції. Існує стабільний споживчий попит на високоякісні імпортні продукти 

харчування. В середньому, ціна SKU тут вище, ніж у деяких супермаркетах сусідньої провінції Гуандун. 

Фахівці вважають, що не дивлячись на досить жорстку конкуренцію в цьому регіоні, існує ще достатній 

незадоволений попит на американські продукти харчування – якісні закуски, напої і свіжі фрукти. За 

оцінкою FAS, протягом останніх двох років в регіоні, зокрема в магазинах мережі Corner’s Deli в містах 

Хайкоу і Санья з’явилося багато нових іноземних брендів.. Популярністю у споживачів провінції 

користуються такі категорії продуктів харчування, як: картопляні чіпси, молоко, крекери, рисові коржі, 

кава, вино, сухі сніданки, готова до вживання їжа, різноманітні м'ясні та ковбасні вироби, пиво, напої, 

сир, а також інші закуски. Навіть якщо туристи воліють спробувати продукти місцевого виробництва, 

морепродукти та птицю, вони все ж таки віддають перевагу імпортному вину і спиртним напоям. 

Північно-Східний Китай 

Північно-Східний Китай складається з трьох провінцій Ляонін, Цзілінь (або ж Гірин) і Хейлунцзян. У 

глибині регіону розташована Північно-Східна Китайська рівнини. Цей регіон налічує 110 мільйонів 

чоловік, що складає близько восьми відсотків від загальної чисельності населення Китаю. Великі міста, 

такі як Шеньян, Чанчунь і Харбін, мають населення від семи до десяти мільйонів чоловік. Більш ніж 30 

міст регіону мають населення більше одного мільйона чоловік. У 2014 році ВВП регіону сягнув 5,75 

трильйонів юанів (912 мільярдів дол. США), що становить близько 9 відсотків від загального ВВП Китаю. 

З 1950-х років до 1980-х років, регіон був центром важкої промисловості Китаю через його багаті запаси 

вугілля. На той час Північно-Східний Китай був більш урбанізованим, ніж більшість інших областей в 

Китаї. Проте, регіон значно відставав від решти областей країни під час великого економічного 
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зростання Китаю в 1990-х роках. Тільки нещодавно, завдяки особливій увазі центрального уряду Китаю 

щодо активізації економічного, соціального та культурного життя в регіоні, розпочався його бурхливий 

економічний розвиток.  

В цьому регіоні Китаю окремі універмаги раніше складали основу роздрібної торгівлі для більшості 

товарів - від одягу, взуття до закусок. В даний час замість цих торгових точок з’явилася велика кількість 

сучасних торгових центрів, що пропонують на роздрібному ринку цілу індустрію F & B (food and 

beverages) послуг, широкий вибір розваг, таких як, кінотеатри, караоке, ігрові майданчики для дітей, 

замість традиційної вузько спрямованої торгівельної функції колишніх торгових підприємств. Багато з 

представників великих міжнародних мереж роздрібної торгівлі розмістили тут свої магазини, в тому 

числі Wal-Mart, Carrefour і Metro. При цьому, Carrefour був першим, хто налаштував тут свою роботу. 

Поряд з деякими провідними вітчизняними представниками роздрібної торгівлі, такими як Chinese 

Resources (CR), міжнародні продовольчі роздрібні компанії збільшують свою присутність. Зокрема, 

мережа RT-Mart розгорнула тут 10 зі своїх 19 магазинів в цьому регіоні, при чому за межами чотирьох 

основних великих міст провінції, з метою зміцнення свого потенціалу в менш розвинених районах. 

Мережа магазинів біля дома розвивається досить швидко. Ці магазини забезпечують комфортний та 

близький доступ до клієнтів, зручний, подовжений графік роботи, особливо у робочі часи, деякі 

додаткові послуги, такі як cell phone top-ups (можливість замовлення та розрахунку через мобільний 

телефон). Частка імпортних продуктів харчування в цих магазинах все ще залишається незначною, але 

дистриб'юторам не слід ігнорувати цей сектор рітейлу. Тут є потенціал для розміщення імпортного 

продовольства. Так, це невеликий формат торгівлі, але ж він стрімко розростається по всій провінції. 

Шеньян 

Шеньян, столиця провінції Ляонін, є економічним, культурним, транспортним, торгівельним  і 

фінансовим центром на північному сході Китаю. За часів планової економіки Китаю, Шеньян був добре 

відомий своєю розвинутою важкою промисловістю. На даний час у місті проживає 7,3 млн. мешканців, 

кількість яких виросла майже на один мільйон осіб за останні десять років. На 2014 рік ВВП Шеньяна 

виріс на шість відсотків у порівняні з 2013 роком до 710 млрд. юанів (113 млрд. дол. США). Хоча темпи 

зростання ВВП в 2014 році були нижче національного рівня Китаю, який складав 7%, Шеньян відігравав 

ключову роль в північно-східній частині КНР в активізації всіх громадських процесів за останнє 

десятиліття. Його середньорічний темп зростання ВВП становив понад 12 відсотків, а середній наявний 

дохід різко зріс за останні десять років. Якщо у 2005 році наявний дохід на душу населення тут був 10 

098 юанів (1600 дол. США), то у 2014 року цей показник сягав вже 31720 юанів (5 тис. дол. США). 

Шеньян брав участь в організації та проведенні ХІІ Національних ігор Китаю в 2012 році, що значно 

поліпшило якість та розгалуженість інфраструктури. 

Роздрібний ринок Шеньяна в основному зосереджений в традиційних торгових центрах міста, в тому 

числі на Тайюань-стріт і Джоджей-стріт. Як і в багатьох інших містах другого ешелону Китаю, 

будівництво торгових центрів в Шеньяні було на підйомі з 2007 року. За останні роки було побудовано 

багато нових торгових центрів уздовж, так званого, the Golden Corridor - Золотого коридору, особливо 

в районі Уліхе і нових районах, таких, як Hunnan і Shenbei. Обсяг роздрібних продаж стрімко зростає - в 

середньому на 10 відсотків на рік протягом останніх п'яти років. 

Цілий ряд міжнародних торгових мереж побудували свої супермаркети в багатьох великих торгових 

районах міста, і ці магазини тепер очолюють тут ринок роздрібної торгівлі. Мережа Carrefour відкрила 

свій перший магазин в місті в 1999 році і в даний час складається з 11 магазинів. Мережа Wal-Mart 

відкрила тут чотири своїх магазини і Metro - два. Перший магазин мережі Lotte Mart був відкритий в 

2011 році і ще один запрацював в 2013 році. 



Оцінка молочного ринку Китаю  
 

Вересень 2016 Сторінка 50 із 66 Конфіденційно 

 

Компанія Happy Family, штаб-квартира якої знаходиться в Шеньяні, є найбільшою приватною 

роздрібною мережею в північно-східному Китаї, де працюють її близько 30 торгових центрів. Happy 

Family розширила свою діяльність і на сусідні регіони, зокрема на АР Внутрішня Монголія, провінцію 

Хебей і муніципалітет Пекін. 

Швидке і значне розширення торгових площ в Шеньяні привело до того, що роздрібні торговці цього 

міста почали відчувати тиск надлишкової пропозиції. Гомогенна структура рітейлу, у тому числі з точки 

зору позиціонування на ринку та системи оренди, загострила, й без того жорстоку, конкуренцію. Проте, 

продавці продуктів харчування, як і раніше, комфортно відчувають себе на ринку, незважаючи на 

певний надлишок продуктів на загальному роздрібному ринку, тому, що споживачі продовжують 

переходити від здійснення покупок на традиційних вуличних ринків до супермаркетів. 

Ole’, супермаркет преміум категорії, що належить до холдингу China Resources (CR) відкрив свій 

перший магазин в 2011 році в одному з найвідоміших торгових центрів Mix-C, що був спроектований та 

побудований за новітньою оригінальною концепцією в Шеньяні. Його другий магазин був відкритий у 

вересні 2012 року, в ТРЦ Forum 66 (належить групі компаній Hanglung Group) в центрі міста. 

Імпортовані товари в Ole’ становлять понад 60 відсотків, від загальної полиці з преміальними 

вітчизняними продуктами. 

Vanguard, ще один магазин під брендом CR, відкрив свою першу торгову точку в форматі бутік на 

північному сході Китаю в 2013 році, намагаючись також продати більше імпортних продуктів харчування 

в своїх традиційних супермаркетах. 

YooHoo, місцевий супермаркет преміум категорії, відкрився в кінці 2010 року, його торгова площа більш 

ніж 7 тис. квадратних метрів. YooHoo є одним з найбільших супермаркетів такої категорії на північному 

сході Китаю. Багато кадрів з топ-менеджменту були набрані з Гонконгу, доля імпортних товарів на 

полицях супермаркету сягає 70 відсотків від загального обсягу. До кінця 2016 року має відкритися ще 

однин такий магазин. 

На початку 2015 року, мережа Happy Family відкрила свій перший спеціалізований магазин імпортних 

товарів в Шеньяні, під назвою ОК, з великим асортиментом продуктів харчування. Charter і Jiuguang 

два інших невеликих супермаркети преміум класу в Шеньяні. 

Далянь 

Даля́нь - місто у північно-східній частині КНР, порт у затоці Даляньвань Жовтого моря на південному 

краї півострова Гуаньдун. Населення - більше 6 мільйонів чоловік. Це саме південне місто на північному 

сході. За даними Американської асоціації портових робітників керівного складу, за світовим рейтингом 

портів, Далянь в 2013 році посідав 9 місце за обсягом вантажів в світі. Далянь друге за величиною, після 

Шеньяну, місто в провінції Ляонін. Починаючи з 1992 року, ВВП Далянь стрімко зростав, маючи 

найвищий показник в провінції та досягнувши в 2014 році обсягу в 765 млрд. юанів (121 млрд. США), що 

на 10 відсотків перевищило обсяг ВВП 2013 року. Dalian Commodity Exchange є єдиною ф'ючерсною 

біржею на північному сході Китаю. За даними U.S. Future Industry Association ця біржа в 2013 році 

займала 11-е місце серед світових провідних бірж цього сегменту. В жовтні 2015 року Apple відкрив тут 

свій роздрібний магазин, який на сьогодні є одним з найбільших магазинів компанії Apple в світі. 

Компанія Intel оголосила про свої плани щодо будівництва свого другого заводу в місті Далянь. 

Кінневек’яо і Сіань Роуд (Qingniwaqiao і Сіань Road) це два райони міста, де розташована найбільша 

кількість точок роздрібної торгівлі з різними за форматом окремими магазинами, універмагами і 

торговими центрами. Dashang Group, зі штаб-квартирою в місті Далянь, розмістила свій універмаг New 

Mart, супермаркети Jiajia Square, Dalian MyKal і Sheng 1000 в центрі міста. Група також оперує 
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власним інтернет-магазином. Керуючи більше ніж 150 магазинами роздрібної торгівлі по всьому 

Китаю, Dashang Group є найбільшим рітейлером на північному сході Китаю. Серед супермаркетів, якими 

володіє Група, флагманський магазин MyKal має самий широкий асортимент імпортних продуктів 

харчування. З огляду на близьку відстань до Японії і Кореї, продукти харчування, що імпортуються з цих 

двох країн домінують на полицях в Даляні і в цих супермаркетах, зокрема, наступними слідують 

продукти з Південно-Східної Азії та США. Володіючи чотирма магазинами і супермаркетом Sam’s Club, 

компанія Wal-Mart розвивається дуже швидко в Даляні, потім йдуть чотири магазини Carrefour і п'ять 

магазинів Tesco. Metro має один магазин в Даляні у відносній близькості до Sam’s Club, а холдинг CR 

відкрив свій перший магазин преміум сегменту OLE’ в цьому році. Повідомляється, що протягом 2015 -  

2018 років у Даляні планується реалізувати 15 нових проектів будівництва об’єктів роздрібних продаж, 

що свідчить про яскраву перспективу для роздрібного ринку міста в найближчі роки. 

Чанчунь 

Чанчунь, столиця і найбільше місто провінції Гірин (Цзілінь). З 1950 року розвивався, як центр 

автомобільної промисловості Китаю. З населенням понад семи мільйонів, Чанчунь на 2014 рік досяг 

ВВП 538 млрд. юанів (85,430 млрд. дол. США), що становило річне зростання у 6,6%. ТРЦ Changchun 

Eurasia Shopping Center, з площею більш, ніж 560 тис. квадратних метрів, є найбільшим торговим 

центром на північному сході і одним з найбільших в усьому Китаї. В найближчі кілька років, планується 

збільшити площу ТРЦ ще на 700 тис. кв. метрів, що може зробити його найбільшим автономним 

торговим центром в світі. Ще один торговий центр в Чанчуні - Charter, з супермаркетом преміум класу, 

на полицях якого імпортні товари становлять більше, ніж 20 відсотків від всієї кількості продуктів 

харчування. Магазини мережі The Charter stores, що працюють в Шеньяні і Харбіні, мають свої штаб-

квартири в місті Чанчунь. Як і в Шеньяні, конкуренція між підприємствами роздрібної торгівлі та 

супермаркетами в Чанчуні досить гостра. 

Харбін 

Харбі́н – найбільше місто в Північно-Східному Китаї над рікою Сунгарі, адміністративний центр провінції 

Хейлунцзян. Великий промисловий і транспортний центр. Агломерація  - біля 10 млн. чол., з них 5 млн. 

мешкають в межах міста. Славиться своїми холодними зимами. Щорічний Фестиваль льоду і снігу, який 

почали проводити з 1985 року, приваблює мільйони туристів в це місто. У 2014 році ВВП Харбіна досяг 

533 млрд. юанів (84,63 млрд. дол. США), збільшившись на 6,6% у порівнянні з попереднім роком. Крім 

семи магазинів Carrefour, п'яти магазинів Wal-Mart і трьох Trust Mart Stores, Харбін має досить багато 

торгових центрів, таких як Yuanda, Songlei, Mykal і Charter. Супермаркети в цих торгових центрах 

містять приблизно 30 відсотків імпортованих харчових продуктів. Холдинг Yuanda відкрив свій другий 

торговий центр в 2014 році в новому розвиненому районі Харбіна і його супермаркет преміум класу, що 

розміщений на – 1-му поверсі, пропонує більше імпортних продуктів харчування, ніж його перший 

магазин у центрі міста. Ще цей супермаркет унікальний тим, що прямо у ньому створено професійну 

кухню, де  проводяться майстер класи і кулінарні демонстрації з правильних та творчих способів 

приготування страв з продуктів, що наявні у супермаркеті. ATO (Agricultural Trade Organization) провела 

у Шеньяні в 2014 році захід з просування американських продуктів харчування. Під час заходу 

демонструвалися різні варіанти швидкого та зручного приготування їжі з американських продуктів. За 

оцінкою фахівців, така акція значно сприяла  та була дуже корисною для створення і підвищення 

обізнаності споживачів з американськими продуктами та активізації їх продажу.  

 

Південно-Західний Китай 
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Південно-Західний регіон складається з провінцій Сичуань, Юньнань і Гуйчжоу, а також муніципалітету 

Чунцін і Тибетського автономного району. Споживачі цього регіону витрачають більшу частину своїх 

наявних доходів на продукти харчування і напої. Рівень споживання в цій категорії тут вище середнього 

по країні. Як і в інших частинах Китаю, регіональні споживчі тут віддають переваги імпортованим 

продовольчим товарам. Імпортну продукцію, особливо з розвинених країн, споживачі вважають 

безпечною та якісною, крім того, покупка саме імпортної продукції підвищує самооцінку споживачів, дає 

їм можливість відносити себе до громадян середнього і вищого класу. До великих міських центрів 

Південно-Західного Китаю (ранжирування в порядку убування) відносяться Ченду, Чунцін, Куньмін і 

Гуйян, всі з яких вважаються містами другого ешелону та забезпечують розумний доступ до 

імпортованих роздрібних продуктів харчування. Ці міста також служать в якості центрів розподілу, в 

тому числі для імпортної продукції, в своїх провінціях. В останні роки, завдяки підвищенню рівня життя, в 

містах 3-го і 4-го ешелону Південно-Західного регіону Китаю значно розширив ринок імпортної продукції. 

У більшості місцевих роздрібних торгових точок тепер працюють відділи, присвячені  саме імпортованим 

харчовим продуктам. Проте, ланцюжки поставок, що обмежені, так званим, brick and mortar retail, 

тобто традиційними формами роздрібної торгівлі, обмежують і споживачів Південно-Західного Китаю, 

лише городянами, залишаючи 75 відсотків мешканців регіону, які проживають за межами Ченду, Чунцін, 

Куньмін, і Гуйян, без можливості покупок в сучасних торгових роздрібних мережах. Таким чином, 

споживачі все частіше звертаються до електронної комерції для придбання продуктів харчування і 

напоїв. 

Ченду 

Місто в південно-західному Китаї, в долині річки Міньцзян. Адміністративний центр провінції Сичуань. 

Населення 7, 416 млн. осіб. Найбагатше і найбільш розвинене місто на південному заході Китаю. Хоча в 

Ченду проживає лише 17 % населення провінції Сичуань, його ВВП у 2014 році сягнуло  35% від ВВП 

всієї провінції. Завдяки своєму географічному положенню та ринку, що бурно розвивається, є головною 

мішенню для експортерів сільськогосподарської продукції із США. Крім того, Ченду, знаходиться на 

континентальній частині КНР, отже у порівнянні з портовими містами, має менше каналів проникнення 

імпорту, а, відповідно, й порівняно менший рівень іноземної конкуренції. Жителі Ченду також мають 

високу лояльність до імпортних продуктів харчування та готові платити більшу ціну за високу якість, 

надійність і безпечність таких продуктів. 

Висококласні універмаги і супермаркети, а також деякі мережі гіпермаркетів, пропонують досить 

широкий асортимент імпортної продукції в Ченду. До таких торгових об’єктів в місті можна включити: 

ItoYokado, Isetan, Renhe Spring та Wang Fu Jing. До супермаркетів преміум класу належать: Olé, 

Great, Bravo та Treat. Однак, на думку торгових експертів, Treat може розглянути питання щодо виходу 

з ринку Ченду до кінця 2016 року. Мережі гіпермаркетів Carrefour і Metro також пропонують хороший 

вибір імпортних товарів. Інші гіпермаркети і супермаркети, такі як Wal-Mart, Beijing Hualian Group 

(BHG) та Ren Ren Le мають значно менший вибір. Мережа магазинів біля дому швидко розвивається в 

Ченду і може запропонувати у майбутньому певний асортимент імпортної продукції. До таких магазинів 

належать Hongqi, Wowo і Wudongfeng, вони мають широку присутність в місті і розширюють свій 

бізнес на сусідні райони міста. 

Муніципалітет Чунцін 

Муніципалітет Чунцін є найбільшим з чотирьох муніципалітетів Китаю, а також одна з найбільш швидко 

зростаючих економік у всьому КНР. Споживач цієї провінції, як правило, вважається старомодним, 

консервативним і найменш лояльним до імпортованої продукції. Державні підприємства роздрібної 

торгівлі Чунцін – універмаг Chongqing Department Store і супермаркет CBest домінують в регіоні, але 

на своїх полицях мають обмежений вибір імпортованих харчових продуктів. За оцінкою американських 
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експертів, для харчових продуктів із США найкращі роздрібні торговці це супермаркети Olé і магазини 

Far Eastern department stores. 

Куньмін 

Куньмі́н – адміністративний центр і найбільше місто провінції Юньнань на південному заході Китаю. 

Назва міста походить від самоназви кочовиків, які жили в цій місцевості у давнині. Населення 

агломерації - 6 080 000 чол., населення міста біля 5 млн. осіб. 

Куньмін вже давно користується репутацією одного з найбільш придатних для життя міст Китаю. Як і в 

Ченду, мешканці Куньмін демонструють відкритість по відношенню до іноземних продуктів і міжнародної 

культури. Кращі торгові точки для імпортних продуктів це універмаги Parkson та супермаркети 

Gingko. Щодо продуктів із США, то їх присутність вже досягла й міст 3-го і 4-го ешелонів, таких як 

К’юджень (Qujing), Чажоун (Chuxiong), Далі (Dali), Баошань (Baoshan), Мангшей (Mangshi) інша назва 

Дехун (Dehong), Жуйлі (Ruili) і Юйси (Yuxi). Куньмін виступає як розподільчий центр імпортних продуктів, 

більшість яких американського походження, що надійшли сюди з портів Південної Китаю із провінцій 

Гуандун і Ґуансі - Чжуанського АР. Провінція Юньнань також має значні обсяги імпортної продукції з 

Південно-Східної Азії, так як тут існують наземні прикордонні переходи з В'єтнаму, Лаосу і Бірми, які 

активно задіються для міжнародної торгівлі. 

Гуйян 

Провінція Гуйчжоу одна з найбідніших і найменш розвинених провінцій Китаю. Гуйчжоу має ВВП на 

душу населення вдвічі менше, ніж в середньому по Китаю. Проте, й тут існують багаті споживачі, що 

демонструють попит на імпортні роздрібні продукти харчування і напої. Адміністративний центр провінції 

Гуйян з населенням біля 3 млн. осіб являє собою обіцяючий споживчий ринок. До 2014 року торговельні 

об’єкти преміум класу були обмежені універмагами Xingli, поки Olé не відкрив свій перший магазин в 

Гуйян. Ринки міст 3-го і 4-го ешелонів Гуйчжоу, з ряду обставин, дуже обмежені, з кращими 

перспективами, ймовірно, в місті Цзуньї (Zunyi) через наявність там великих компаній роздрібної торгівлі 

Vanguard і Xingli (Зенглей). Імпортні продукти харчування і напої поставляються в Гуйчжоу не тільки від 

узбережжя Китаю, але і через суб-дистриб'юторів, які знаходяться і здійснюють свою діяльність на 

півночі Чунцін. 

Тибетський Автономний Район 

Тибетський автономний район, автономний район на південному заході Китаю. В КНР іноді називається 

просто Сіцзан, хоча історично. держава Тибет займала велику територію. Адміністративний центр і 

найбільше місто - Лхаса. Населення АР 3, 18 млн. осіб.  

Тибет являє небагато можливостей для сектора роздрібної торгівлі, зокрема для продуктів харчування і 

напоїв. Це найбільш віддалений і, напевно, майже найменший роздрібний ринок для імпортної продукції. 

В АР нараховується тільки 70 тис. міських жителів. Будь-які імпортні продукти і напої, потрапляють до 

Тибету через Ченду. 

• Watson Group з Гонконгу є лідером роздрібної торгівлі з вагомим портфелем в Ченду. До складу 

групи входять супермаркети Parkn’shop, Treat та Great. Останні два супермаркети - Treat і Great 

мають найбільшу частку імпортованих продовольчих товарів (близько 70%). Цілодобові магазини 

особистої гігієни Watson є численними в Ченду і орієнтовані на споживачів середнього та вищого 

класу. Вони пропонують, у тому числі, хороший вибір імпортної продукції здорової їжі - сушені 

фрукти і горіхи. 

• CR Vanguard продовжує розширювати свою діяльність під своїми трьома основними брендами: 

гіпермаркет CR Vanguard Hypermarket, магазини преміум категорії blt Premium Supermarket та 



Оцінка молочного ринку Китаю  
 

Вересень 2016 Сторінка 54 із 66 Конфіденційно 

 

Olé Premium Supermarket. Нещодавно Olé відкрився в Taiguli, найрозкішнішому торговому 

центрі в Ченду, який ще можна порівняти з Sanlitun у Пекіні, або ж з Сінтіанді (Xintiandi), що 

розташований на околицях Шанхаю. На додаток до своєї сильної присутності в Ченду, Чунціні і 

Гуйяні, компанія має один гіпермаркет CR Vanguard який працює в Цзуньї – міському окрузі 

провінції Ґуйчжоу. 

• Іто Yokado бренд японської компанії, що має шість магазинів в Ченду. Користується доброю 

репутацією та має високу лояльність серед споживачів через забезпечення суворого контролю за 

дотриманням якості та безпеки продуктів харчування. 

• Традиційні універмаги Far Eastern department stores відображають змішану динаміку 

зростання роздрібного ринку. Саме в Чунціні вони працюють добре і користуються більш високою 

репутацією серед місцевих споживачів та вдало котуються у порівнянні з іншими регіонами КНР. 

• Присутність та значення компанії Парксон (Parkson) на роздрібному ринку регіону значно 

варіюється від міста до міста. Не всі торгові точки Парксон включають в себе супермаркети. Так, 

в своїх торгових центрах в Куньміні, компанія оперує одним супермаркетом преміум класу, але 

має відносно низьку присутність в інших районах. 

• CBest є державним супермаркетом, який часто прив'язаний до своєї материнської компанії, 

Чунцінський універмаг (Chongqing Department Store). CBest має близько 70 супермаркетів в 

муніципалітеті Чунцін, 5 в провінції Сичуань, і 1 в провінції Гуйчжоу (у місті Цзуньї (Zunyi). 

Супермаркет має також велику частку ринку і в Чунціні, але пропонує обмежену кількість 

імпортованої продукції. 

• Хончей Чейн Ко, ЛТД (Hongqi Chain Co., Ltd) керує мережею магазинів біля дому і 

супермаркетів в провінції Сичуань. Компанія заснована в 2000 році та, за оцінками 2014 року, є 9-

ю за кількістю  магазинів біля дому в Китаї. Після придбання обох мереж магазинів біля дому 

Хьюхуі та Хонгян (Huhui & Hongyan) в 2015 році, кількість магазинів даного формату компанії 

Хончей в провінції Сичуань та, в першу чергу, в Ченду становила більше 1600. Перспективи для 

імпортних товарів в цій мережі магазинів обмежені, оскільки вона обслуговує споживачів, які дуже 

чутливі до цін на продукти харчування. У березні 2015 року, Хончей запустила онлайн - 

платформу "Hongqi Kuaigou" (Хончей Експрес Покупка). Завдяки інтеграції в систему 

інтернет магазину своїх більш, ніж 1600 магазинів, Хончей легко вирішила проблему “last mile 

delivery”, коли замовнику гарантується поставка товару, у разі його мешкання у межах певного 

району. 

• Мережа магазинів біля дому Wowo в Ченду на даний час нараховує 300 магазинів. Компанія 

планує розширити свою діяльність в муніципалітеті Чунцін і місті Куньмін в найближчому 

майбутньому. У листопаді 2015 року в магазині з'явилися перші імпортні напої і закуски, хоча 

генеральний директор Wowo неодноразово заявляв про прагнення компанії до збільшення 

асортименту імпортної продукції. Більшість магазинів відкриті 24 години на добу. 

• Мережа магазинів біля дому державної компанії Удонгфенг (Wudongfeng) також базується в 

Ченду. У порівнянні з Hongqi і Wowo, магазини компанії відносно невеликі, в основному 

орієнтовані на молодих споживачів у віці від 18 до 35 років. В даний час, компанія оперує в Ченду 

більш ніж 700 магазинами. 

• Мережа спеціалізованих магазинів – бутиків Момо (Momo - на сино-тибетській мові це 

процес приготування на пару галушок, що заповнені м'ясом або овочами) швидко 

зростаюча, орієнтується на імпортні продукти харчування. На даний час в Ченду працюють 8 

магазинів. За оцінкою експертів, мережа має гарні перспективи для подальшого розширення.  
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Логістика 
Китай щорічно експортує до Європи товарів на $600-$800 млрд. (з яких понад 90% припадають на 

країни Західної Європи). Ці товари доправляються до Європи здебільшого морем, при цьому термін 

перевезення становить 36-40 днів. Значний термін перевезення призводить до значних транспортних та 

фінансових витрат, які роблять китайську продукцію на європейському ринку менш 

конкурентоспроможною. Перевезення суходолом — залізницею або автомобільним транспортом через 

Середню Азію, Росію та Білорусь — могло б здійснюватися за 16 днів, але для цього необхідно узгодити 

митні правила оформлення вантажів. За різними оцінками, тільки близько 1% від $ 600 млрд. товарів, 

доставлених з Азії до Європи, доставлялися наземним транспортом. 

 

Щодо нового Шовкового шляху 

Новий «шовковий шлях» (Євразійський сухопутний міст) — транспортний маршрут для переміщення 

залізничних вантажів і пасажирів суходолом від промислових центрів Китаю до Європи. 

13 грудня 2015 перший потяг за маршрутом Нового шовкового шляху прибув з Китаю до Грузії. 

31 січня 2016 перший демонстраційний поїзд по маршруту нового Шовкового шляху, що був 

відправлений із Чорноморська 15 січня, прибув у пункт призначення на станцію Достик Казахської 

дороги, що на кордоні з Китайською Народною Республікою. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F
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Червоним зазначені суходільні шляхи, синім – морські. 

Транссибірська (червоний) та Байкало-Амурська (зелений) магістралі 

 

Стара лінія між Москвою і Омськом - червона лінія. Південна гілка магістралі, ділянка, що  дублює шлях 

між Омському і Тайшетом - чорна лінія, столиці країн - жовті точки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Концепції проекту 

Одна з ідей проекту передбачала створення транспортного коридору з Китаю до Європи через 

територію Росії на основі наявних шляхів сполучення, включаючи Транссибірську магістраль. Окрім 

власне транспортного, Росія вбачала в цьому проекті значне геополітичне значення, в тому числі - в 

контексті власного глобального протистояння з країнами Заходу, в якому цей проект мав перетворити 

Китай на союзника Росії. Сподівання щодо можливості втілення цих геополітичних намірів існували в 

Росії до листопада 2015. Ідея участі Росії в проекті розглядалась Китаєм ще в квітні 2015, але в 

подальшому цей варіант був відкинутий через агресивну політику Росії в Європі. 

Також існували ідеї створення транспортного коридору з КНР до Європи оминаючи Росію, так, 

ще 1998 було укладено угоду про розвиток коридору Європа – Кавказ - Азія, який мав об'єднати 13 

країн. 

Втілення проекту 

В кінці листопада 2015 року на тлі російської збройної агресії проти України, військової інтервенції Росії 

в Сирію та загострення відносин між Росією та Туреччиною транспортні компанії Китаю, Казахстану, 

Грузії, Азербайджану і Туреччини підписали в Стамбулі Угоду про створення консорціуму для 

перевезення вантажів з Китаю до Європи в обхід російської території - Транскаспійський транспортний 

маршрут. 14 січня до проекту долучилась Україна. 

Новий шовковий шлях та Україна 

В червні 2015 посол КНР Чжан Сіюнь на зустрічі з міністром інфраструктури України Андрієм 

Пивоварським заявив, що китайські банки готові вкладати в об'єкти інфраструктури в Україні в рамках 

ініціативи «Новий шовковий шлях». 

Перший демонстраційний потяг нового Шовкового шляху у складі 10 вагонів та 20 сорокафутових 

контейнерів, який вирушив із Іллічівського морського торговельного порту 15 січня 2016, в ніч на 31 січня 

прибув у пункт призначення на станцію Достик Казахської дороги, що на кордоні з Китайською 

Народною Республікою. Загалом тривалість маршруту склала 15,5 діб замість 11-12 анонсованих 

раніше.  

Потяг прослідував Чорним морем та основними станціями: порт Батумі, Алят, Актау-Порт, 

Бейнеу, Жезказган, Балхаш-1. Вказаний маршрут є альтернативним шляхом доставки вантажів з Заходу 

на Схід в обхід території РФ через Україну, Грузію, Азербайджан та Казахстан до Китаю.  

Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, відповідаючи на запитання щодо перспектив нового 

«Шовкового шляху», зауважив, що транзитний контейнерний поїзд із України до Китаю в обхід Росії, з 

березня 2016 року запрацює в бізнес-режимі. «У 20 числах лютого в Баку буде підписано фінальний 

протокол, який врегулює всі технічні проблеми».  

7 квітня 2016 року потяг з порожніми контейнерами був відправлений зі станції Достик (Казахстан). 

Перший експериментальний вантажний потяг, який був відправлений 15 січня 2016 року, по так званому 

«Новому Шовковому шляху», 17 квітня 2016 року повернувся в Україну. 

В «ПАТ «Укрзалізниця», повідомлено, що регулярність курсування потягу визначається попитом ринку 

на таку послугу. На теперішній час вивчається потенційний вантажопотік, який може бути 

переорієнтований на транспортування в складі контейнерного потягу, також розглядається питання 

створення регулярного сервісу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014%E2%80%942015)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83-24_%D1%83_2015_%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%83-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%C2%BB
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Що стосується автомобільних перевезень, то з економічної точки зору, витрати на транспорт не 

відповідають будь-яким очікуванням. Крім того, існує низка ризиків, критичних точок, котрі ставлять під 

сумнів безпеку вантажу та екіпажу на даному шляху та не дають можливості розрахувати час в дорозі: 

 Чорноморськ - Поті (Батумі), паром (www.ukrferry.com); 

 Поті (Батумі) – Баку (за різними маршрутами 901 км та 1 044 км), посилання активне тут  

 Баку – Актау, паром, посилання активне тут 

 Баку – Туркменбаші (як варіант), посилання активне тут 

 Актау – Алмати (2 934 км), через Бейнеу – Нукус – Джизак – Чимкент Казахстан – Узбекистан – 

Казахстан. 

 Маршрут до Алмати надважкий, якщо їхати через Атирау, Кандиагаш, Ембу, Шимкент, то це 

3 756 км, та шлях до Атирау, а потім до Кандигашу, взимку, практично, непрохідний.  

Проте, є більш оптимістичні погляди на шовковий шлях. Зокрема, деякі експерти вважаю за доцільне 

основний акцент в освоєні шовкого шляху зробити на залізниці. Вони роблять наступний висновок: 

«Звичайно цей шлях зовсім не такий уже простий, але думаю віддача від освоєння правильної логістики 

такого величезного потоку, який може сягати мільйона контейнерів на рік, дала б дуже великі прибутки 

Україні і сприяли б технологічного розвитку «Укрзалізниці» і підвищенню її ефективності» (деталі тут). 

Державне регулювання 

Слід зазначити, що керівництво Китаю, у тому числі правоохоронні і контролюючи органи на місцях, 

приділяють високу увагу боротьбі з незаконним ввозом та обігом продуктів харчування тваринного 

походження, а також фальсифікатом. 

Так, у вересні 2016 року поліцією провінції Ґуандун (Південь КНР) було затримано та вилучено вантаж 

мороженого м’яса вагою біля 1 тис. тон. Як повідомляється, м'ясо було забруднене хімічним 

підбілювачем. Вантаж, був знятий з судна у водах біля Шеньчженю. Його вартість на чорному ринку 

оцінюється в 12, 3 дол. США. 

Морська поліція Ґуандуну по цій справі затримала 16 чоловік. Вантаж складався із відрізів яловичини, 

тельбухів, язиків, курячих лапок та крилець. Встановлено, що країни походження цього м’яса, це США, 

Бразилія і Таїланд.  

М'ясо занурювали до підбілювача з метою надання необхідного кольору, збільшення ваги та 

продовження термінів зберігання.  

У березні 2016 року в місті Чженчжоу (провінція Хенань) поліцією в порту було вилучено біля 530 тон 

м’яса, що незаконно намагалися ввезти. У липні цього ж року поліція викрила таємний склад, на якому 

зберігалося м'ясо, що планувалося до реалізації на чорному ринку, певна частина цього товару була 

вироблена більш, ніж 45 років тому. 

За оцінкою фахівців, ці заходи поліції не спорадичні і показові, а являють собою системну боротьбу 

Держави з браконьєрством та спрямовані на підтримання безпеки китайських споживачів. 

 

 

  

http://www.ukrferry.com)/
http://www.mapszoom.com/ua/distance.php?from=Баку&to=Поті&fuel_consumption=6&fuel_price=22
http://www.acsc.az/ru/pages/3/14
http://www.acsc.az/ru/pages/3/14
http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/ne-chekali-zaborona-tranzitu-cherez-ros-yu-da-ukra-n-shans-stati-transportnim-khabom
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Торговельно-економічне співробітництво між Україною та 
Китаєм 
Торговельно-економічна співпраця між Україною та КНР регулюється Угодою між Урядом України та 

Урядом Китайської Народної Республіки про торговельно-економічне співробітництво (1992 р.), згідно з 

якою встановлено режим найбільшого сприяння щодо стягнення мита на експортні та імпортні товари 

двох країн, податків та інших внутрішніх зборів. 

Аналіз двостороннього товарообігу у 2015 році свідчить про зменшення обсягів українсько-китайської 

двосторонньої торгівлі, здебільшого за рахунок зменшення поставок китайських товарів до України. 

Водночас, спостерігається незначне зростання українського експорту до КНР та майже відсутнє сальдо 

двосторонньої торгівлі (0,5% від обсягу загального товарообігу). 

Згідно з даними Генеральної митної адміністрації КНР, у 2015 році товарообіг між Україною та КНР 

склав 7,074 млрд. дол. США, що менше аналогічного показника 2014 р. на 17,6%. При цьому, китайський 

експорт товарів в Україну становив 3,517 млрд. дол. США (зменшення на 31,1%), імпорт українських 

товарів – 3,557 млрд. дол. США (збільшення на 2,1%). Сальдо двосторонньої торгівлі на користь 

України склало 0,040 млрд. дол. США. 

У 2015 році основу китайського експорту в Україну складали: 

• механічне обладнання, машини, устаткування та механізми – 30,3% в загальній структурі 

експорту (1067,3 млн. дол. США); 

• текстиль та текстильні вироби – 16,1% (565,9 млн. дол. США); 

• недорогоцінні метали та вироби з них – 9,5% (334,01 млн. дол. США); 

• полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 8,3% (291,53 млн. дол. США); 

• продукція хімічної промисловості – 6,9% (243,38 млн. дол. США). 

У 2015 році основу китайського імпорту із України складали: 

• мінеральні продукти (в основному руди залізні, шлаки та попіл, енергетичні матеріали та ін.) – 

43,1% (1531,0 млн. дол. США); 

• продукти рослинного походження (переважно зернові) – 30,1% (1070,5 млн. дол. США); 

• жири і олії тваринного або рослинного походження – 17,9% (638,3 млн. дол. США); 

• деревина та вироби з неї – 4,0% (141,3 млн. дол. США); 

• механічне обладнання, машини, устаткування та механізми – 2,1% (74,3 млн. дол. США). 

Інші товарні позиції українського експорту до КНР не перевищували 1% у загальній структурі експорту. 

Аналіз структури двосторонньої торгівлі свідчить про зниження обсягу імпорту в Україну всіх основних 

груп товарів, що, ймовірно, пов'язано зі суттєвим збільшенням курсу долара США по відношенню до 

гривні, що створює певні труднощі для середніх і малих імпортерів, зниженням рівня виробництва в 

Україні та зниженням купівельної  можливості населення. 

Збільшення експорту української продукції відбулося завдяки збільшенню  обсягів поставок зернових 

культур у 3,5 рази, жирів та олій – на 41,6% та  механічного обладнання, машин, устаткування – на 

8,4%. При цьому відбулось зменшення поставок мінеральних продуктів – на 33,3%. 

Крім того, протягом останнього десятиріччя  Китай налагодив власне виробництво продукції, яка 

традиційно складала основу українського експорту до країн світу: продукція чорної та хімічної 

металургії, яка свого часу і забезпечувала позитивне сальдо у торгівлі з КНР. 
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Слід зазначити, що за 2015 рік обсяги експорту продукції рослинного походження зросли у 3,5 разів, 

зокрема за рахунок збільшення обсягів поставок зернових, які у звітному періоді склали понад 1 млрд. 

дол. США. 

Двостороннє інвестиційне співробітництво 

Двостороннє інвестиційне співробітництво поки що не відповідає можливостям Китаю і потребам 

України. Нарощування обсягів імпорту з КНР не супроводжується активізацією інвестиційного 

співробітництва (0,48 % у загальному обсязі залучених прямих іноземних інвестицій), українські 

інвестиції в КНР також практично відсутні. 

Станом на 01.01.2015 р. кумулятивний обсяг інвестицій з КНР в економіці України склав 

22,6 млн.дол.США. З початку 2015 року за 9 місяців цей показник скоротився на 1,6 млн.дол., і на 

01.10.2015 р. склав 21,0 млн. дол.. США.. Найбільший обсяг китайських інвестицій спрямовано до 

підприємств у сфері промисловості – 31 %, у т. ч. деревообробної промисловості – 21 %; сільського 

господарства – 23 %; транспорту – 15 %; оптової та роздрібної торгівлі – 14 %. 

Станом на 01.01.2015 р., загальний обсяг інвестицій з України до Китаю склав 1,4 млн. дол. США. 

Основний обсяг цих інвестицій спрямовано до підприємств переробної промисловості – 40 % від 

загального обсягу. 

За даними Міністерства комерції КНР кумулятивний обсяг залучених інвестицій у 2005-2014 роках в 

економіку України був наступним: 

Динаміка надходжень прямих інвестицій КНР в економіку України 

Станом на 1 січня відповідного 

року, млн. дол. США 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Сума інвестицій 10 13,4 11,59 11,4 14,99 15,02 18,4 20,98 22,6 

Приріст за рік 0,03 0,98 2,48 0,71 0,84 1,88 3,38 1,6 -1,6 
Джерело: Державний комітет статистики України 
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Висновки та рекомендації 
Поради щодо виходу на ринок 

• Проведення досліджень ринку. Пошук китайського партнеру. По-перше, чітке формування цілей 

вашої компанії, відповідно й організація ретельного вивчення цільового ринку, що надасть 

можливість розробки формального бізнес-плану. Обговорення стратегії виходу на ринок з 

місцевим партнером, який розуміє особливості місцевого ринку та економічні умови його 

функціонування. 

• Відвідання країни. Під час поїздки до країни рекомендується вивчити та оцінити партнерські 

відносини, встановити нові контакти, закріпити та розвинути існуючи зв’язки, налагодити 

відносини з професіоналами у вашій галузі, а також виявити нові можливості і потенційні 

перешкоди. Добре поєднати це з участю у таких професійних виставках, як:  Food & Hospitality 

China (FHC), Шанхай, листопад, SIAL-China, Шанхай, травень, China Food & Drinks Fair, 

Ченду, березень. Ознайомтесь з окремими порадами, як найефективніше працювати на 

виставці.  

• Знайти місцевого партнера і / або дистриб'ютора – найважливіша складова справи.. Гарний 

дистриб'ютор має вирішальне значення для успіху. На китайському ринку контакти часто 

важливіше за продукти і ціни. 

• Намагатися зрозуміти основні китайські правила, які регулюють імпорт товарів або ж інвестицій у 

вашій галузі. Китайські правила часто сформульовані нечітко і непослідовно, по різному 

тлумачаться в різних портах і складах. Таким чином, вони не передбачають єдиного підходу й 

вимог до всієї групи імпорту і всіх місць ввозу вантажу. Ваш діловий партнер або дистриб'ютор 

має кращий ресурс, щоб допомогти вам орієнтуватися особливостях експорту вашого продукту. 

• Знайдіть свою нішу на ринку і зосередьтеся на ній. Китай величезний. Визначить  пріоритетність 

ринкових можливостей, як географічно, так і по сегментах ринку. 

• Визначте перспективний для експорту продукт та, відповідним чином, адаптуйте свою продукцію. 

Китайські споживачі часто мають свої власні переваги в тому числі смакові, а також щодо 

упаковки і маркування. Будьте готові адаптувати свою продукцію до китайських вимог. 

• Будьте готові інвестувати в просування вашого товару на ринок. Імпортний продовольчий ринок 

має жорстку конкуренцію. Акційні кампанії мають вирішальне значення для нового продукту і, як 

правило, потребують грошей. Не перекладайте увесь  вантаж просування продукту на плечі 

ваших дистриб'юторів. Продемонструйте йому свою підтримку на цьому шляху. Безпрограшна 

ситуація може надихнути ваших дистриб'юторів продовжувати експансію на ринку. Шукайте та 

знаходьте спільні маркетингові можливості. 

• Захищайте свій бренд, свою торгову марку товару. Для виробників, що прагнуть поширити свою 

продукцію в Китаї, особливо споживчі товари роздрібної торгівлі, слід реєструвати торгову марку 

в Управлінні захисту товарних знаків КНР (China Trade Mark Office (CTMO)) якомога раніше. 

Це запобігає порушенням і створює довгострокову репутацію бренду 

Багато хто задається питаннями чи є потенціал для росту споживання сиру в Китаї. Останні 

дослідження та тенденції свідчать про те, що даний продукт матиме значний потенціал на китайському 

ринку в майбутньому, ключові з них такі: 

• Смаки китайського споживача щодо сиру будуть поступово розвиватися. Традиційно китайська 

їжа подається з кількома стравами, і, на відміну від нас, китайці не їдять холодну їжу. 

• Що стосується плавлених сирів, виробникам слід впроваджувати інновації і  запускати    нові 

продукти для задоволення зростаючого попиту на «здорове харчування». 
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• Сири з добавками і додатковими поживними властивостями набудуть популярності серед 

батьків, що прагнуть забезпечити здорове харчування для своїх дітей. Так, деякі виробники 

стверджують, що дефіцит лактози може затримати розвиток дитини. 

• Для категорії так званих натуральних сирів (Камамбер, Брі, сири з цвіллю, Рокфор і т.ін.) може 

бути розглянутий нішевий маркетинг. Французьке вино має хорошу репутацію в Китаї. Багато 

експертів вважають, що споживання червоного вина в Китаї буде мати позитивні зовнішні 

фактори на ринку "натурального сиру". Дійсно червоне вино часто асоціюється з висококласним 

сиром. 

• Як і у випадку з появою шоколаду на продуктовому ринку Китаю 10 років тому, просто потрібен 

час для більшості населення Китаю, щоб зрозуміти сир і вподобати його. Поступове звикання до 

смаку гарного сиру – ключ до успіху. 

Доброю ознакою того, що сири завойовують китайський ринок є той факт, що китайські виробники 

починають робити свій власний сир. Прикладами можуть служити: Shanghai Ambrosia Dairy виробляє 

23 марки сиру, у т.ч. Камамбер, Le Fromager de Pekin варить 16 сортів французького сиру. 

Основні висновки та рекомендації щодо даного ринкового сегменту виглядають наступним чином: 

 Ринок сиру в Китаї є не простим та вимагає значних витрат часу і ресурсів. 

 Китайський споживач ще не до кінця розуміє сир, як продукт харчування. Це певний виклик для 

європейських компаній, постає завдання змінити смаки споживача, або ж формувати нові смаки 

на китайському ринку. Основною умовою успіху є адаптація до смаків локального виробника. 

 Привабливі маркетингові заходи із задіянням новітніх цифрових технологій можуть стати 

важливим фактором з просування сиру на ринок Китаю.  

 Інформування споживача є суттєвою складовою успіху, яке можна проводити паралельно до 

заходів, що мають місце на винному ринку. 

 Китай стане дійсно великим ринком, якщо маркетологи зможуть продати один шматочок сиру 

кожному з 1,3 млрд. китайців. 

 

 

Продукти готові до продажі (В2С) 

Можливості 
Забезпечення місцевих партнерів 
сировиною (В2В) 

Власне виробництво в Китаї (як 
потенційна стратегічна ціль) 
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Стратегічні можливості українських компаній  

Мета: запуск власного виробництва в Китаї 

 

  

 

 Інвестиції 
 
 

 Контроль 
 
 

 Якість 
 
 
 

 Розвиток 
 
 
 
 

 Торгова марка  

Власне 

виробництво 

 Необхідні інвестиції 
та довгострокові  
зобов'язання 

 Ретельний контроль 
за дотриманням  
технології і якості. 

 Постійне 
підвищення якості у 
порівнянні з 
конкурентами 

 Контроль за станом 
виробництва і його 
розширення за 
необхідністю 

 

 Можливе 
інвестування в 
розвиток бренду  

Аутсорсинг  

СП 

 Певне інвестування 
в обладнання на 
початковій фазі  

 Обмежені 
можливості 
здійснення 
контролю 

 Продукт такий, як і у 
конкурента 

 
 

 Залежність від 
партнерів і їх 
можливостей у 
подальшому 
розвитку 

 Ризик нанесення 
шкоди бренду 
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Додаток 1. Зворотній розрахунок вартості потенційних товарів 

Продукт 
Країна 

походженн
я 

ТМ 
Вага
, кг 

Ціна
, 

$/кг 
ПДВ 

Націнк
а 

рітейл
а 

Націнка 
дистриб'юто

ра 

Ввізн
е 

мито 

Логісти
-ка, 
USD 

FCA 
Україн

а 

ЦМП         17% 60% 30% 15% 1 700   

UHT молоко, 
1,5% жиру 

Німеччина ARLA 1 1,80 1,54 0,96 0,74 0,64 0,07 0,58 

UHT молоко, 
знежирене 

Франція Lactel 1 1,95 1,67 1,04 0,80 0,70 0,07 0,63 

Вершки, 35% 
жиру, 1л 

Франція 
Elle & 
Vire 

1 8,85 7,56 4,73 3,64 3,16 0,07 3,09 

ЦМП          17% 50% 50% 10% 3 600   

Йогурт без 
фруктів в 
пластиковій 
баночці, 100г 

Німеччина 
Ehrmann
Elle & 
Vire 

1 
10,8

8 
9,29 5,81 4,47 3,89 0,14 3,74 

Йогурт питний 
манго в 
пластиковій 
баночці, 330г 

Німеччина Ehrmann 1 
11,8

5 
10,1

3 
6,33 5,28 3,91 0,14 3,76 

Сир          17% 50% 50% 12% 3 600   

Сир Чедер, 
білий слайси, 
150 г 

Ірландія Kerrygold 1 
23,0

0 
19,6

6 
12,29 8,19 6,07 0,15 5,92 

Eper Select, 
Гауда 225 г 

Нідерланди Eper  1 
25,9

5 
22,1

8 
13,86 9,24 6,85 0,15 6,70 

 Масло         17% 50% 50% 10% 3 600   

Масло Lurpak, 
несолоне,  
200 г 

Данія Lurpak 1 
20,8

1 
17,7

8 
11,11 9,26 6,86 0,07 6,79 

Масло Lurpak, 
солоне 200 г 

Данія Lurpak 1 
20,8

1 
17,7

8 
11,11 9,26 6,86 0,07 6,79 
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Додаток 2. Корисні посилання 
I. Міністерство сільського господарства: 

www.moa.gov.cn   

Керівний орган по сільському господарству 

II. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)  
www.aqsiq.gov.cn    
Керівний орган з якості усіх товарів на китайському ринку (як локального, так і іноземного 
походження)  

III. Асоціація молочників Китаю  
www.dac.com.cn  
Неприбуткова організація, яка об’єднує усіх учасників молочного та суміжних ринків, починаючи 
від виробництва комбікормів для корів і закінчуючи переробними компаніями галузі.  

IV. Shandong Animal Husbandry and Veterinary Bureau  
www.sdxm.gov.cn   
Департамент тваринництва  

V. Shandong Dairy Association 
www.sdnaiye.com  

VI. Виставки Китаю 
www.dairyshow.cn   

VII. Правила ввозу в КНР (за джерелами USDA) 
www.gain.fas.usda.gov 

VIII. Зразок однієї з найсучасніших та популярних інтернет платформ он лайн продаж 
споживчих товарів в КНР 

www.ewj.com 
IX. Сайт для порівняння цін на споживчі товари в різних регіонах КНР (розроблений для 

експатів, що працюють в Китаї) 
https://www.expatistan.com/cost-of-living/guangzhou 
 
  

http://www.moa.gov.cn/
http://www.aqsiq.gov.cn/
http://www.dac.com.cn/
http://www.sdxm.gov.cn/
http://www.sdnaiye.com/
http://www.dairyshow.cn/
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Inspection%20and%20Quarantine%20of%20Imp.%20and%20Exp.%20of%20Dairy%20Products_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_3-12-2013.pdf
http://www.ewj.com/
https://www.expatistan.com/cost-of-living/guangzhou
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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. Департамент сільського господарства і розвитку сільських районів ЄС, 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. Індекс Мунді, http://www.indexmundi.com/ 
8. Bloomberg, http://www.bloomberg.com/markets 
9. Nielsen, http://www.nielsen.com/za/en.html 
10. Світовий Банк http://data.worldbank.org/country/congo-dem-rep 
11. Сайт Інституту маркетингу і безпеки харчових продуктів США 

http://data.worldbank.org/country/congo-dem-rep 

12. IBISWorld Industry Report – Виробництво молочних продуктів в Китаї (березень, 2015) 

13. IBISWorld Industry Report – Молочне фермерство в Китаї (грудень, 2015) 

14. EUSME Centre – Імпорт молочних продуктів до Китаю, (липень, 2014) 

15. Статистичний щорічник Китаю – China Statistic Yearbook, 2015 

16. Статистичний щорічник Шандону – Shandong Statistic Yearbook, 2015 

17. KPMG – Молочний ринок Китаю, 2015 

18. China’s Dairy Dilemma, Інститут сільського господарства та торгівельної політики (лютий, 2014) 

19. Деякі статті із наступних видань/порталів 

 Dairy Expo, www.en.dairyexpo.com/news/ 

 Dairy Reporter, www.dairyreporter.com/Markets/China-to-overtake-US-as-largest-dairy-market-

by-2017-Euromonitor  

 China Daily, www.usa.chinadaily.com.cn/opinion/2015-07/09/content_21229700.htm  

http://www.fao.org/
http://www.usda.gov/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.atkearney.com/
http://www.focus-economics.com/
http://www.focus-economics.com/
http://www.focus-economics.com/
http://www.indexmundi.com/
http://www.bloomberg.com/markets
http://www.nielsen.com/za/en.html
http://data.worldbank.org/country/congo-dem-rep
http://data.worldbank.org/country/congo-dem-rep
http://www.en.dairyexpo.com/news/
http://www.dairyreporter.com/Markets/China-to-overtake-US-as-largest-dairy-market-by-2017-Euromonitor
http://www.dairyreporter.com/Markets/China-to-overtake-US-as-largest-dairy-market-by-2017-Euromonitor
http://www.usa.chinadaily.com.cn/opinion/2015-07/09/content_21229700.htm

