
Оцінка молочного ринку країн Азії  
 

Жовтень 2016 Сторінка 1 із 95 Конфіденційно 

 

 

 

        

                                                    

ОЦІНКА МОЛОЧНОГО РИНКУ  

КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ 

 

Жовтень 2016 

 

 

 

Кому:  Мохамед Менсурі 

 

Копія:   Андрій Ярмак 

 

 

Виконавці:  Володимир Гонтар 

Юлія Гавриленко 

Владислав Костомаха 

Ріта Поліщук 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



Оцінка молочного ринку країн Азії  
 

Жовтень 2016 Сторінка 2 із 95 Конфіденційно 

 

 

АЗІЯ. ЗАГАЛЬНЙЙ ОГЛЯД 3 

МОЛОЧНИЙ РИНОК РЕГІОНУ 6 

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РІТЕЙЛУ 17 

ОЦІНКА ПРІОРИТЕТНОСТІ КРАЇН 19 

РАНЖУВАННЯ КЛЮЧОВИХ РИНКІВ 21 

ГОНКОНГ 22 

МАЛАЙЗІЯ 46 

СІНГАПУР 60 

ЯПОНІЯ 73 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 90 

ВИСТАВКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ 95 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 95 

  

 

  



Оцінка молочного ринку країн Азії  
 

Жовтень 2016 Сторінка 3 із 95 Конфіденційно 

 

АЗІЯ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД  

 

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

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

іде особливим шляхом економічного розвитку, поєднуючи принципи планового та ринкового 

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

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

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

політиці. 

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

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

інших регіонах. Але це змінюється. 

Попри зниження темпів зростання економіки більшості країн світу, динаміка розвитку в країнах Східної 

Азії та Тихого Океану в цілому залишається стійкою. В 2015 році було незначне очікуване уповільнення, 

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

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

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

на зниження цін на сировинні товари.  

Азія -  потенційний лідер глобального економічного зростання 

 

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

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

(World Economic Forum ).1  

Десять найпотужніших економік Азії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згаданий звіт складається на порівнянні 12 показників: 

1) внутрішньодержавні інституції (установи); 

2) інфраструктура; 

3) макроекономічні показники; 

4) охорона здоров’я та початкова освіта; 

5) вища освіта та курси підвищення кваліфікації; 

6) ефективність ринку товарів; 

7) ефективність ринку праці; 

8) розвиток фінансового ринку; 

9) рівень технологічного розвитку; 

10) розмір ринку; 

11) технології ведення бізнесу; 

12) рівень інновацій. 

 

                                                
1 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/  
2 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/, Asia-Pacific 2015 – 2016 rank out of 140 economies 

Країна Світовий рейтинг2 

Сінгапур 2 

Японія 6 

Гонконг 7 

Тайвань, КНР 15 

Нова Зеландія 16 

Малайзія 18 

Австралія 21 

Республіка Корея 26 

КНР 28 

Таїланд 32 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
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У квітні 2016 року Світовий Банк опублікував новий звіт щодо економічної ситуації в регіоні (WORLD 

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

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

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

6,2% в 2017-18 рр. 

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

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

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

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

• Не включаючи Китай, економіка країн регіону, зросла на 4,7% в 2015 році, і її темпи трохи 

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

Східної Азії. 

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

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

успіху недавніх реформ і реалізації амбітної інвестиційної громадської програми. 

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

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

тихоокеанських острівних країнах зростання, ймовірно, залишиться помірним. 

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

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

адаптувати свої навички до вимог нової економіки. 

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

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

обмежене існуючим ринком праці, особливо для вразливих груп населення. 

Метою цього звіту є оцінка та аналіз розвитку ринку молока та молочних продуктів країн Азії на 

сьогодні та визначення перспектив на майбутнє для українських виробників.  

 

  

                                                
3 http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update  

http://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update
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МОЛОЧНИЙ РИНОК РЕГІОНУ  

В «молочному світі» існує один беззаперечний тренд, що не можливо ігнорувати. Зростання 

виробництва і споживання молочних продуктів в Азії перевищує показники всіх інших регіонів світу. І на 

сьогодні обсяг виробництва в Азії вище за світового лідера – Європейського Союзу. На даний момент 

найбільший виробник в регіоні Індія – 19% від загального обсягу. Згідно із звітом Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), англ. - Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) та FAO, глобальне зростання ринку молока прогнозується на рівні 23% з 2014 до 

2024 року. 75% цього зростання буде припадати на ринки, що розвиваються зокрема на ринок Азії .4 

Традиційно, молочний сектор регіону, зокрема в Південній Азії, характеризується невеликими 

домогосподарствами, що утримують від 2 до 5 корів. Хоча, в останні роки, спостерігається активне 

розширення масштабів по всьому регіону і виникнення мегаферм в Східній і Південно-Східній Азії, 

традиційні системи дрібних домогосподарств залишаються домінуючими. У той же час, дві третини з 

800 мільйонів голодуючих людей у світі живуть в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

Виробництво молока та його вартість 

Системи виробництва молока в Азії різняться за своїми структурами, масштабами і рівнями 

інтенсифікації. Все це знаходить своє відображення в економіці виробництва. Різноманітність укладів 

господарювання у молочній галузі залежить від агрокліматичних зон, рівню розвитку та інфраструктури 

країн, а також відображає національні традиції виробництва молока і утримання ВРХ.  

Так, виробництво молочних продуктів в Південній Азії, в цілому, здійснюється на невеличких фермах, на 

яких утримуються місцеві, або ж гібридні породи ВРХ, у тому числі, буйволи. Надої незначні та більшою 

мірою залежать від годівлі – наявності рослинного корму. У Південно-Східній і Східній Азії виробничі 

масштаби більші, ширше використовуються спеціальні корми для молочної худоби, певна увага 

приділяється удосконаленню порід. У всіх частинах регіону є винятки у вигляді великих ферм.  

Карта виробничих систем продукції тваринного походження вельми показова з огляду факторів, що 

лежать в основі деяких регіональних відмінностей.5 

 

                                                
4 OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024  
5 http://www.catsg.org/cheetah/07_map-centre/7_1_entire-range/thematic-maps/major_farming_system.jpg  

http://www.catsg.org/cheetah/07_map-centre/7_1_entire-range/thematic-maps/major_farming_system.jpg
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Південна Азія має майже сухі, але часто зрошувані землі сільськогосподарського призначення, в той 

час, як в Південно-Східній Азії більшість земель вологих і богарних. З різницею структур 

сільськогосподарського виробництва пов'язані й рівні прибутковості виробництв і їх 

конкурентоспроможність.  

Та незважаючи на різноманітність регіональних укладів господарств регіону, існує багато спільних рис, 

які мають безпосередній вплив на економіку виробництва молока. Це: відносно низькі надої, дрібні 

фермерські хазяйства, що утримують молочних тварин та, у більшості випадків, низькі витрати на 

виробництво. 

Продуктивність тварин 

Згідно з даними Міжнародної мережі порівняльного аналізу діяльності фермерських господарств 

(International Farm Comparison Network - IFCN), рівень надоїв молока по регіону є досить низький.  

Порівняння надоїв молока в країнах Азії, тонн/корів/в рік6 

 

Китай і Таїланд демонструють високі показники, на рівні 3 – 5 тис. кг на корову на рік, що свідчить, як 

правило, про більш інтенсивні системи виробництва, більш широке використання сучасних технологій і 

використання концентрованих кормів в цих країнах.  

У всіх інших країнах, проте, продуктивність тварин залишається відносно низькою, при 2 тис. кг на 

корову на рік, а в низці країн, особливо в Південній Азії, включаючи найбільшого виробника Індію, надої 

1 тис. кг або ж, навіть, нижче вважаються чи не нормою.  

Кількість ферм та їх розміри 

У цілому, в світі 121 мільйон молочних ферм. Індія є країною з найбільшим числом господарств (76 

млн.), потім слідує Пакистан з 7,1 млн. ферм.  

                                                
6 http://www.slideshare.net/ILRI/staal-dairy-asiajan2016  

http://www.slideshare.net/ILRI/staal-dairy-asiajan2016
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Кількість молочних ферм по всьому світу на 2014 рік.  

Середні розміри стада корів 2.9 тварин на ферму, починаючи від однієї корови до декількох десятків 

тисяч корів. Як і в багатьох інших тропічних країнах, що розвиваються, молочно - товарні ферми в Азії 

невеликі у порівнянні з глобальними середніми показниками.        

Дані, зібрані IFCN показують, що в період з 1996 по 2014 кількість корів на ферму, в основному, 

становила менше 10 тварин, а в деяких основних країнах-виробниках Південної Азії, ферми, як правило, 

мають менше 5 корів. 

Середня кількість корів на одну ферму в Азіатських країнах з 1996 по 2014 рр.   . 
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Ціна виробництва молока 

Зрозуміло, що будь-яке узагальнення, вже само по собі, не вірне. Проте, щоб уявити вартість 

виробництва в азійських країнах, ми маємо оперувати такими узагальненнями.  

IFCN проаналізувала ситуацію на 170 типових фермах у 50 країнах світу та відзначила, що зростання 

ціни виробництва молока протягом 15 років всюди, без виключення, є досить помітним. З іншого боку, 

цей показник сильно варіюється. Так, собівартість молока знаходилась в діапазоні від $ 4,5 за 100 кг 

молока на фермах Камеруну з екстенсивною системою ведення господарства, до $ 118 за 100 кг молока 

на типовій фермі середнього масштабу в Швейцарії. Середня ж собівартість молока по всіх країнах світу 

становила $ 46/100 кг молока. IFCN також наголошує на тому, що в певних країнах світу, ціна 

виробництва особливо зросла протягом останніх 3 – 6 років. Це, в першу чергу, стосується Польщі, КНР 

та Нової Зеландії. Національна валюта цих країн зміцнилася у відношенні до долара США, та витрати 

на ведення фермерських господарств (farm input price) зросли (земля, корми, вартість праці). Так, 

собівартість молока в ЄС і США сягала від $ 40 до $ 50 за 100 кг. Крайній випадок спостерігався в Китаї, 

де вартість молока (як, в принципі, і в інших країнах) сильно залежить від придбаних кормів. Крім того, в 

Китаї спостерігається найвище зростання заробітної плати і подорожчання національної валюти на 24%. 

Дія цих чинників привела до того, що витрати на виробництво молока в КНР сягнули  від $ 40/100 кг 

в 2008 році до $ 60/ 100 кг в 2014 році.7   

Щодо країн Азії, то наявні дані8  свідчать про те, що собівартість виробництва молока в 2014 році в 

Південній і Південно-Східної Азії була, в цілому нижче, ніж в інших місцях і становила в діапазоні 20-40 

дол. США за 100 кг. Подібний рівень спостерігався і в Океанії.  

Собівартість виробництва молока в середньостатистичній фермі в 2014 р, $ США/кг7 

 

Цей показник чи не найнижчий в світі, і, ймовірно, пов'язаний з мінімальними вкладеннями в 

господарства, використання сімейних і земельних ресурсів (а в Океанії – з наявними пасовищами 

низької вартості). Собівартість в Китаї вища, близько $50 - 60/100 кг. Перший фактор, що визначає 

витрати - корма, потім вартість праці. Тобто, експерти в молочній галузі не вважають, що собівартість 

молока в країнах Азії напряму залежить від масштабів ферм. Вони вважають, що скоріше масштаби 

підприємств з переробки молока безпосередньо впливають на собівартість кінцевого продукту. 

                                                
7  IFNC Dairy Rеport 2015 
8 Hemme et al (2015) 
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Ринки, ціни та принципи торгівлі 

Азія демонструє широкий спектр молочного ринку і виробничо-збутових ланцюжків, починаючи від 

сільських віддалених ринків, традиційних роздрібних торгових точок, непрофесійних продавців або ж 

традиційних ринків, що продають свіже молоко або молочні продукти, до сучасних мереж супермаркетів. 

Поява супермаркетів і їх вплив на загальний виробничий ландшафт була предметом інтенсивних 

політичних дискусій в регіоні, але неформальні і традиційні ринки часто залишаються поза увагою 

політиків, і, якщо йдеться саме про молочні продукти, роль супермаркетів оцінюється по різному. 

За деякими оцінками, майже 60% (а в деяких країнах більше 80%) споживачів купують молочні продукти 

на неформальних та традиційних ринках. При цьому вони лише зрідка, випадково споживають 

оброблені, або ж частково оброблені молочні продукти, та й ці продукти виготовлені в домашніх умовах. 

Доля традиційних ринків в Східній і Південно-Східній Азії значно менше, ніж в Південній Азії. Це все 

відбувається на фоні дуже швидкого зростання попиту на молоко і молочні продукти в регіоні. Зокрема, 

в Східній і Південно-Східній Азії із зростанням доходів змінюються і споживчі смаки. Імпорт молочних 

продуктів в деяких частинах цього регіону вельми значний і продовжує зростати. 

Попит і пропозиція та їх вплив на торгівлю 

Зростання попиту на молочні продукти в Азії добре проаналізовано. Останні (січень 2016 г.) прогнози до 

2050 року були зроблені з використанням IMPACT моделі IFPRI 9. Ці прогнози знаходяться під сильним 

впливом регіональних розподілів. Так, попит в країнах Східної та Південної Азії, який активізувався у 

2010, за прогнозами, продовжиться і в 2050 році. На ці країни, в сукупності, припадає понад 80 відсотків 

виробництва молока в Азії. У той же час на молочний ринок країн Південно-Східної Азії припадає лише 

близько 3 відсотків загального обсягу попиту і пропозиції. Прогнози показують, що між 2010 і 2050 

роками попит на молочну продукцію в Азії, в цілому збільшиться більш ніж на 75%, а саме до більш ніж 

500 млн. тонн, коли у 2010 році цей показник становив менш ніж 300 млн. тонн.   

Чистий експорт молочних продуктів з 2010 по 20150 рр., 000 МТ10 

Найбільше зростання попиту на 

молочні продукти відбудеться в 

Східній Азії, де попит, як очікується, 

зросте на 95% до 2050 року. Ринок 

молока за останні два десятиліття 

значно розширився і в КНР, але тут 

існують значні відмінності по регіонам 

і групам населення у відповідності до 

доходів 11  . Тим не менше, попит на 

молочні продукти зростатиме і в інших 

частинах Азії. Так, зростання попиту 

на молочні продукти в Південній Азії, 

як очікується, становитиме близько 

75%, тоді як зростання в Південно-

Східній Азії, як прогнозується, буде в 

межах 50%.  

                                                
9 Robinson, S., Mason-D’Croz, D., Islam, S., Sulser, T. B., Robertson, R., Zhu, T., Gueneau, A., Pitois, G., and Rosegrant, M. (2015). The International   
Model for Policy Analysis of Agricultural Commodities and Trade (IMPACT): Model Description for Version 3. IFPRI Discussion Paper 01483  
10 Dolapo 2016 analyses based on Robinson, 2015 
11 Wang, J., Chen, M. and Klein, P. G., (2015). China’s Dairy United: A New Model for Milk Production. American Journal of Agricultural Economics 97 
(2): 618-627  
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Незважаючи на те, зростання попиту в Східній Азії стане найбільшим в процентному вираженні, а 

загальний попит в Південній Азії сягне близько 300 млн. тонн в молочному еквіваленті в 2050 році, тобто 

вдвічі більше, ніж 150 млн. тонн попиту країн Східної Азії. 

В цілому ж, Азія була і продовжує залишатися великим нетто-імпортером молочних продуктів, купуючи 

більше 20 млн. тонн продукції на рік, основну частину якої завозять країни Східної і Південно-Східної 

Азії (імпорт зображений на графіку в якості негативного експорту). Країни Південної Азії, в даний час 

відносно невеликі нетто-імпортери, крім того, згідно з прогнозами, ця ситуація до 2050 року різко 

зміниться, і країни цього регіону Азії експортуватимуть близько 30 млн. тонн молока. Тобто, з роками 

Азія, в цілому, буде менше імпортувати, але імпорт буде надзвичайно збільшуватися в Східній Азії, і в 

меншій мірі, в Південно-Східній Азії. Ключовим питанням буде та міра, з якою зростання попиту в 

Східній Азії буде покриватися за рахунок експорту з країн Південної Азії через внутрішню регіональну 

торгівлю, або ж, як і раніше, за рахунок імпорту з Австралії та інших країн. Активізація регіональної 

торгівлі вимагатиме скорочення формальних та неформальних торговельних і ділових перешкод та, в 

значній мірі, залежатиме від питань якості продукції і споживчих уявлень та вподобань, транспортних 

витрат в регіоні. 

Експерти Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), англ. - Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) та IFCN, аналізуючи азійський ринок молочної продукції, поділили 

Південну Азію, виходячи з кордонів країн, на регіони, які є нетто-імпортерами, та на такі, що є виключно 

експортерами. 

Надлишок молока і дефіцит регіонів 2014 р 12 

 

Світова ціна на молоко є рушійною силою для регіонів з надлишком та дефіциту молока. Очевидно, що 

керівництво країн Південно-Східної Азії прийняло більш ефективні та дієві заходи щодо зниження 

торгових бар'єрів, ніж їх колеги в Південній Азії. На додаток до того, що Положення про зону вільної 

торгівлі країн АСЕАН повністю набуло чинності в кінці 2015 року, по суті, роблячи регіон безмитним для 

субрегіональної торгівлі, застосування принципу режиму найбільшого сприяння (РНС) (Most Favored 

Nation (MFN) tariff rates) залишає тарифні ставки  низькими в більшості з країн Азії. 

                                                
12 IFCN Dairy Report 2015 
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Тарифи на молочні продукти (%) в країнах Азії13  

Існують всі підстави вважати, що 

відносно низькі тарифи призвели, 

останнім часом, до збільшення 

вартості внутрішньо-мережевої 

торгівлі молочними продуктами країн 

АСЕАН. Країни Південної Азії зберегли 

дещо вищі тарифи, імовірно через 

свою позицію основних країн-

виробників молока. Проте, навіть якщо 

митні тарифи знижуються, існує ціла 

низка нетарифних бар'єрів та заходів 

(Non-Tariff Barriers (NTB) and Measures 

(NTM)), які можуть, як і раніше, 

представляти перешкоди для торгівлі, 

хоча кількісна оцінка їх ефективності 

ускладнена. Існують чотири основні групи таких NTM, які слід враховувати: (1) технічні бар'єри в торгівлі; 

(2) санітарні та фіто-санітарні стандарти (sanitary and phyto-sanitary standards - SPS); (3) заходи, що 

пов'язані з митними процедурами; і (4) так звані "основні NTM". Основні NТМ визначаються як ті, що 

стосуються неавтоматичного ліцензування; кількісних обмежень; заборон; обмежень щодо конкретного 

підприємства; впровадження одного каналу для імпорту; а також обмеження валютного ринку. 

Ціни 

Як і в інших частинах світу, ціна на сире молоко в Азії, що виплачується фермеру залежить від цілого 

ряду чинників, в тому числі цін на імпортовані конкурентні молочні продукти, місцевого попиту і 

пропозиції на ринку, відстані і транспортних витрат до ринкових точок, а також собівартості продукції, 

серед всього іншого.  

Національні ціни на молоко ($ США/ кг) в країнах Азії з 2005 по 2014 рр.14  

 

                                                
13 World Tariff Profiles 2015 & WTO Tariff profiles, ASEAN Tariff Schedules, *2008, **2011, *** ASEAN Trade in Goods Agreement  
14 IFCN Dairy reports 
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Дані про ціни на молоко наводяться з різних молочних звітів IFCN та відображаються в порівнянні з 

міжнародною ціною молока. Міжнародні ціни підскочили в 2007 році у час глобальної кризи цін на 

продовольство. Але це збільшення не було послідовно відображене в національних цінах на молоко, за 

винятком Філіппін та В'єтнаму, що свідчить про їх велику залежність від імпорту. У наступні роки ціни 

зростали в основному поступово і, в деяких випадках, стабілізувалися. 

Цікаво, що ціни сильно розрізняються між країнами Азії, на додаток до їх відмінності від світових цін. В 

основних країнах-виробниках, таких як Індія, ціни в національній валюті стабільно зростали з 2007 року. 

Національна (внутрішня) ціна на молоко в Індії значно нижче світової вже протягом багатьох років, 

тільки під час поточної кризи вдалося залишити ціну на молоко на досить високому національному рівні. 

Основним фактором для різниці в національних і світових цінах на молоко в Азіє є те, що молоко і 

молочні продукти, в цілому, тут можна розглядати як напів-товар, зокрема, свіже молоко на деяких 

традиційних ринках становить їх велику частку. Тобто, молоко споживається локально й не попадає на 

переробку, не бере участі у зовнішньо – торгівельних відносинах. Це підкріплюється й тим, як гадають 

деякі експерти 15  , що, взагалі, тільки близько 10% молочних продуктів, вироблених в усьому світі 

торгуються через міжнародні кордони. Це означає, що ціни, в основному, визначаються місцевими 

факторами попиту і пропозиції, а не міжнародними цінами. У країнах з великою часткою неформальних 

ринків молока, і де переваги споживачів, як правило, схиляються в бік свіжого сирого молока і 

традиційно оброблених місцевих продуктів, така диференціація попиту створює природний буфер проти 

імпортованих продуктів переробки, які місцеві споживачі не можуть розглядати як навіть близький 

замінників національних продуктів у багатьох випадках. Такий "природний захист" вітчизняного 

виробника було продемонстровано на інших ринках свіжих продуктів тваринництва. 

Національні та локальні ринки 

Національні ринки Азіатського регіону дуже відрізняються за типами продуктів, ланцюжками постачання, 

та гравцями на ринку. У той час як Східна та Південно-Східна Азія є більш формалізований ринок, що 

використовує сучасні переробні технології та стандарти HAACP та який можливо порівняти з ринком на 

Півночі регіону, Південна Азія переважно представлена традиційними ринками з сирими або традиційно 

обробленими продуктами. 

Не існує багатьох надійних статистичних джерел щодо кількісних показників, однак розрахунки 

показують, що 80% молока в Індії протікає через такі неформальні, традиційні канали збуту, і більш 90% 

молока - в Пакистані. У Шрі-Ланці цей показник наближається до 40%. Це не є унікальним явищем для 

молочної промисловості в таких країнах. Так, за деякими оцінками16 , неформальна (тіньова) економіка в 

Індії становить близько половини її ВВП, і в ній задіяні до 90% працівників.  

В багатьох країнах Азії паралельно існують формальні та традиційні, неформальні ринки. Молочні 

кооперативи в такому дуалізмі також грають важливу роль. Наприклад, в Таїланді, де вони виробляють 

більш ніж 90% молока та зацікавлені в його продажі по всім каналам. В Індії, в даний час, оцінюється, 

що формальний ринок буде розділений приблизно порівну між кооперативами і приватними молочними 

підприємствами, так як частка приватного сектору зросла в останні роки. Різні державні програми 

підтримки, такі як «Шкільне молоко» в Таїланді, також можуть відігравати досить важливу роль в 

місцевих ринках молока, а також впливають на звички споживання молока серед молоді, що може 

стимулювати майбутній попит. 

З низки причин розширення формальних ринків в Азії стикається з багатьма складнощами. Зрозуміло, 

що традиційні ринки, як правило, поставляють свіжі продукти низької вартості для бідних споживачів. 

                                                
15 Tisdell, C. L., Lapar, Staal, S. and Que, N. N., (2010). “Natural Protection from International Competition in the Livestock Industry: Analysis,Examples 
& Vietnam’s Pork Market as a Case in Agricultural Economics”: New Research, Edited by Tomas H. Lee. 2010 Nova Science Publishers, Inc.,Chapter 7.  
16 Credit Suisse 2013 from ISAE paper 
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Вони займають великий сегмент загального ринку для збуту продукції дрібних виробників. Слід також  

зазначити, що традиційні ринки, в цілому, генерують більше робочих місць, ніж офіційні ринки молока, 

через трудомісткий характер своїх підприємств, що, звичайно, з іншого боку, також є поясненням та 

основою їх низьких операційних витратах.  

Так, наприклад, типовий традиційний ринок збуту молока в Африці і Південній Азії використовує від 1 до 

5 робітників з повною занятістю для реалізації 100 літрів молока на день, ще й пропонує заробітну 

платню на рівні вище мінімальної, яку не може надати дрібний переробник на своєму підприємстві.  

Також слід зазначити, що силовими, поліцейськими методами вирішити питання неформальних ринків 

на користь сучасних, ще поки нікому не вдавалося. Проте, керівництво більшості країн Азії веде зараз 

цивілізований діалог з основними гравцями неформальних ринків задля, з одного боку, забезпечення 

попиту населення, у тому числі, сільського, на молоко та молочні продукти, а з іншого боку, надійного 

гарантування якості та безпеки харчових продуктів.     

Тільки тоді, коли готовність споживача додатково платити за певні формальні стандарти на продукцію 

збільшуються, або ж коли він розглядатиме офіційні ринки, як більш зручні для нього, цей баланс буде 

зміщуватися. Ці зміни вже спостерігаються в багатьох місцях, в першу чергу там, де наявні доходи 

людей збільшуються і сучасні роздрібні мережі продажів, такі, як супермаркети, становляться  

привілейованими торгівельними точками за вибором таких споживачів. 

ВИКЛИКИ НА РИНКУ ПИТНОГО МОЛОКА17 

За останні п'ять років молочні компанії Австралії та Нової Зеландії подвоїли свої переробні потужності, 

збудувавши нові, або ж модернізувавши існуючи лінії з виробництва та пакування свіжого молока та 

молока з подовженим терміном зберігання, здебільшого, з метою забезпечення попиту Китаю на ці 

молочні продукти, якій зріс за цей час на 90 відсотків. 

Питне молоко по брендам з зазначенням цін.  

 

                                                
17  Цей розділ підготовлений на основі доповіді Рабобанку «Експорт рідкого молока до Азії – запобігти тисняві на ринку» 
https://www.rabobank.co.nz/media-releases/2016/161031-asian-milk-demand-continues-but-with-little-fat-for-exporters/ 
 

https://www.rabobank.co.nz/media-releases/2016/161031-asian-milk-demand-continues-but-with-little-fat-for-exporters/
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До таких компаній, в першу чергу, слід віднести австралійський кооператив Murray Goulburn, групу 

компаній Pactum Dairy Group з Шеппартона (південний схід Австралії), Harvey Fresh із західної 

Австралії та французьку Parmalat, яка почала виробництво питного UHT молока в Австралії на своєму 

заводі ще в 1968 р.  

Не відстають й компанії Fonterra, Miraka, Goodman Fielder і Westland з Нової Зеландії. 

Молоко найвищого ґатунку по преміум цінам експортують з Австралії напряму на нішеві ринки великих 

міст Китаю компанії Norco  і А2 Milk Company, Jonesy’s Dairy Fresh та Асоціація молочних фермерів 

Південної Австралії - South Australian Dairy Farmers Association (SADA).  

Наприкінці жовтня 2016 року компанія Van Diemen’s Land (VDL), з австралійського штату Тасманія, 

також підтвердила, що буде щорічно експортувати близько 10 мільйонів літрів молока під маркою "Van 

Milk", здійснюючи щотижневі рейси з австралійського аеропорту Хобарт до Нінбо (Чжецзян, Китай), 

починаючи з січня 2017 року. 

Довідково: Компанія VDL була викуплена за 280 млн. $ США в 2016 році громадянином КНР паном Лу 

Хо-Сі-Сен, якому належить китайська компанія Moon Lake Investments у Нінбо..    

Слід брати до уваги й той факт, що провідні європейські гравці на молочному ринку, у зв’язку з 

закриттям російського ринку та скороченням закупівель молочних продуктів країнами Африки, також 

зробили значний акцент на продажі своїх товарів в КНР. Це рішення було, крім того, продиктоване 

зняттям квотних обмежень на виробництво молочних продуктів у Європі. 

Ситуація, що склалася перетворює молочний бізнес в КНР і сусідніх країнах Південно-Східної Азії в 

тісний і високо конкурентний експортний ринок. 

Фахівці з питань експорту молочних продуктів в азійському регіоні, зокрема аналітик Мікаел Харві 

(Michael Harvey), що працює в Рабобанк Груп, зазначає, що хороші часи для експорту в Китай минають, 

так як маржа від продаж зменшується через конкуренцію з боку ЄС та місцевих виробників, які 

агресивно відстоюють свою частку ринку від молочної продукції (в першу чергу – питного молока), що 

поставляється з Австралії і Нової Зеландії. 

Китайці випивають 17 мільярдів літрів молока на рік, але платять за це досить великі гроші, фактично,  

переробникам з Австралії і Нової Зеландії (Океанія), продукція котрих у китайських споживачів 

користується високою репутацією та вважається "чистою та безпечною". 

У той же час китайський споживач має високу лояльність до імпортних брендів UHT молока, яке вже 

довгий час поставляється в країну, і збільшити продажі новими марками молока буде досить складно. 

Європа, зі своїми давно усталеними ринковими зв'язками в Китаї, добре пізнаваними брендами 

китайськими споживачами та великим надлишком молока, що доступне для експорту, збільшила свою 

частку у загальному ринку питного молока в КНР з, приблизно, 50% в 2012 році до 60% у 2015 р. 

Країни ЄС зміцнюють свою експортну позицію на ринках АСЕАН із своєю долею питного молока на рівні 

10% у той час як доля Австралії в цьому сегменті імпорту молочної продукції сягає більш ніж 30%. 

До цього часу, найбільші експортні зусилля Австралії також були і є зосередженні на розширенні 

присутності на молочному ринку КНР. Зараз вважається, що приділення пильної уваги побудові нової 

експортної політики  з країнами АСЕАН - Сінгапур, Малайзія, Індонезія, В'єтнам, Таїланд і Філіппіни на їх 

ринках молока, допоможе австралійським молочним компаніям компенсувати свої збитки в умовах 

жорсткої конкуренції на молочному ринку Китаю.  
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Але останніми роками розширення експорту питного молока до шести країн АСЕАН відбувалося вкрай 

неактивно. Протягом 2010 - 2015 рр. загальні обсяги імпорту в країни регіону збільшилися лише на 1%.18 

Загальний імпорт питного молока 6-ти країн АСЕАН, 2010-2016 рр.  

Цьому сприяли наступні причини 

(порівнюємо з ситуацією в КНР): 

- Невисокі доходи споживачів; 

- Висока чутливість до ціни; 

- Протекціоністські заходи проти 

імпорту рідкого молока на рівні 

державної політики; 

- Висока конкурентоспроможність 

відновленого молока;  

- Неготовність споживача платити 

за імпортні бренди молока та за 

молоко преміум класу; 

Зниження активності розвитку ринку 

експортерів через увагу до КНР. 

 

Внутрішнє виробництво молока в країнах АСЕАН невелике, що передбачає великий потенціал для 

зростання імпорту з Океанії, хоча й азійські споживачі чутливі до цін і «холодний ланцюжок» доставки, 

зберігання та продажу ще далекий від досконалості. 

Доля сухого молока від в загальному ринку питного молока, 2016 р. 19 

Слід зауважити, що в  країнах 

АСЕАН споживачі звикли до 

питного молока, що 

відновлене на основі сухих 

молочних продуктів.  

Крім смакових вподобань, 

аспектів безпеки даного 

харчового продукту, важливе 

значення має й значна різниця 

в ціні на натуральне та 

відновлене молоко на користь 

останнього. 

 

 

 

Ринки АСЕАН зараз імпортують щорічно 200 тисяч тонн рідкого молока, загальний обсяг молочного 

ринку регіону зростає щорічно майже на 5%.  

                                                
18 Джерело Рабобанк 2016 р. *2016 р. = тільки січень-серпень  
19 Євромонітор, Рабобанк 2016 р.  
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РІТЕЙЛУ 

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

2013.20  У таблиці нижче надані показники торгівлі у рітейлі по декільком ключовим економікам регіону 

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

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

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

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

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

країн «гарячими точками» виявились Сінгапур, Гонконг та В’єтнам. 21 

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

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

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

річного приросту менше 1%, що має неабиякий контраст з 11% в Китаї.  

Ринок рітейлу в Азії фокусується в окремих містах, і мало коли йдеться про загальнонаціональну 

дистрибуцію. Для виходу на ринок Азії більшість гравців радить використовувати таку ситуацію і шукати 

міста - хаби, наприклад, Гонконг, який називають воротами для Північної Азії (особливо до Китаю), а 

Сінгапур для Південно-Східного регіону. 

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

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

США у 2013 р. з приростом 30% до попереднього року, що набагато вище за 14,6% світового приросту.  

За прогнозами, до 2018 року в  Азіатсько-Тихоокеанському регіоні буде зосереджено більше половини 

всіх приватних світових капіталів. 22  

Рітейл продажі по країнам Азії23 

 

Рівень 
інфляції 

споживчих 
цін, (%) 

Продажі в 
рітейлі 

(Млрд. дол. 
США) 

Середньо-
річний 

приріст, (%) 

Продажі 
через 

Інтернет 
(Млрд. дол. 

США) 

Середньо-
річний 

приріст (%) 

Частка 
Інтернет 

торгівлі від 
рітейлу (%) 

Китай 2,6 1791,1 11 100,3 43,4 5,6 

Японія 0 1021,5 0,7 42,7 9,6 4,2 

Корея 2,2 222,7 3,3 28,8 10 12,9 

Тайвань 1,9 92,2 2,7 6,5 11 7 

Таїланд 3 80,8 6,1 0,8 18 1 

Малайзія 1,7 51,5 3,8 0,4 14,4 0,7 

Сінгапур 4,6 24,6 4,7 0,8 12,3 3,1 

                                                
20 “Outlook for retailing in Asia Pacific in 2014 and beyond.” February 2014. Euromonitor International. 
21 “How active are retailers globally?” February 2014. CBRE.  
22 “Riding a wave of growth.” June 2014. Boston Consulting Group.  
23 Джерело: Economist Intelligence Unit 
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Відповідно до даних Євромонітору, у найближчі роки, зростання сучасних продуктових рітейлерів (таких 

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

продуктової роздрібної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 24   Зростання зручних магазинів 

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

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

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

Таїланд будуть лідерами по зростанню кількості магазинів біля дому у найближчі роки. 25    Швидке 

розширення сучасних продуктових рітейлерів чинить величезний тиск на традиційних продуктових 

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

скорочуватись.  

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

Rakuten (Японія), та Gmarket (Південна Корея).26 Згідно з даними eMarketer (дослідницька компанія, що 

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

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

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

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

стати номером один.27 28  

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

натуральному (тонни) на грошовому еквівалентах (дол. США) таких країн як Південна Корея, 

В’єтнам, Індонезія та Камбоджа вказані за 2014 р., оскільки дані за 2015 р. відсутні.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

таким, що відображає реальний стан справ в країні.  

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

коефіцієнтом смертності населення (2010-2015 роки). 

Основні критерії Другорядні критерії 
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продукції в грошовому виразі 
8. Темпи приросту імпорту молочної 

продукції за останні 4 роки  
9. Обсяг імпорту молочної продукції на душу 

населення 
10. Наявність торгівельно-економічних 

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

11. Доступ до портів (наявність водного 
сполучення) 

12. Площа країни 
13. Щільність населення  
14. Рівень урбанізації 
15. Темп природнього приросту населення 
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За результатами дослідження, країни, які набрали найбільшу сумарну кількість показників були відібрані 

для подальшого деталізованого розгляду. Серед них такі: 

1. Гонконг:  

 Найвищі показники імпорту молочної продукції в грошовому еквіваленті в регіоні Азії (USD 
1 761 млн.),  незважаючи на середні показники в об’ємі (272 493 тони).   

 №2 по імпорту молока на душу населення (37,4 кг) 

 Один з найвищих показників ВВП на душу населення в Азії – USD 42 423 

 Найвищий рівень урбанізованого населення (100%) 

 Транспортні, маркетингові та іміджеві ворота до азіатського ринку, у тому числі до КНР    
2. Малайзія:  

 Країна з найвищим ростом  об’ємів за останні 3 роки в Азії серед фіналістів + 10,3% щорічно. 
Об’єм 2015 р. – 344 492 тони.  

 Високий рівень імпорту молока та молочних продуктів на душу населення (11,4 кг) 

 Один із найбільших ринків для сировинних молочних продуктів, таких як СЗМ та СЦМ (61% 
від імпорту в грошовому еквіваленті).  

 Транспортні, маркетингові та іміджеві ворота до азіатського ринку 

3. Сінгапур  

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

 №1 країна за показниками простоти ведення бізнесу.  

 Високі показники імпорту молока та молочної продукції як в натуральному (343 509 тон), так і 
грошовому еквівалентах (USD 820,2 млн.) 

 №1 по імпорту молочних продуктів на душу населення (61,3 кг) 
4. Японія: 

 № 1 показники імпорту молока та молочної продукції в регіоні як в натуральному (392 655 
тон), так і грошовому еквівалентах (USD 1 424 млн.)  

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

 Високий рівень ВВП на душу населення - USD 32 477 

 №1 країна (із 189) з найкращими показниками економіки в регіоні (за показниками економічної 
складності ) 

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

.  
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РАНЖУВАННЯ КЛЮЧОВИХ РИНКІВ 

     

Ключові фактори оцінки Додаткові фактори 

 

Країни 

Насе-
лення 
2015, 

тис.чол. 

Темпи 
урбані-
зації, % 
2010-
2015 

Населення 
(прогноз) 

2030, 
тис.чол. 

ВВП на  
душу 

насел., $ 

Приріс
т ВВП,  

% 

Імпорт 
молочної 
продукції, 

тонн, 201530 

Імпорт 
молочної 
продукції, 
000 $, 2015 

Приріст 
імпорту    
за 3 р., 
тонн, 

CAGR, % 

Імпорт 
молочних 
продуктів, 
кг на д.н. 

Експорт 
із 

України 

Доступ 
до порту 

Статус 

1 Камбоджа   15 578 0,9   18 991 1,158.7 7,0    32 253*   41 650* 51,3% 2,1 + + out 

2 Гонконг   7 288 0,0   7 951 42,422.9 2,4    272 493  1 761 263 4,1% 37,4 + + TOР-4 

3 Індія  1 311 051 1,1  1 527 658 1,581.6 7,6    15 739   47 481 -18,2% 0,0 + + out 

4 Індонезія   257 564 1,5   295 482 3,346.5 4,8    368 949*  1 387 025* 0,7% 1,4 - + consider 

5 Японія   126 573 0,6   120 127 32,477.2 0,5    392 655  1 423 525 4,1% 3,1 + + TOР-4 

6 Малайзія   30 331 1,0   36 107 9,766.2 5,0    344 492   851 454 10,3% 11,4 + + TOР-4 

7 Непал   28 514 2,0   33 104 732.3 3,4    9 525   17 117 -11,2% 0,3 + - out 

8 Пакистан   188 925 1,1   244 916 1,429.0 5,5    85 014   222 731 10,1% 0,4 + + out 

9 Філіппіни   100 699 -0,4   123 575 2,899.4 5,8    346 040   735 078 0,1% 3,4 + + consider 

10 
Південна 
Корея   50 293 0,1   52 519 27,221.5 2,6    214 211*   908 203* 3,0% 4,3 + + 

consider 

11 Сінгапур   5 604 0,0   6 418 52,888.7 2,0    343 509   820 200 3,6% 61,3 + + TOР-4 

12 Шрі-Ланка   20 715 0,0   21 536 3,926.2 4,8    106 221   279 835 3,8% 5,1 - + out 

13 Таїланд   67 959 2,7   68 250 5,816.4 2,8    262 663   620 114 2,1% 4,8 + + out 

14 В'єтнам    93 448 2,0   105 220 2,111.1 6,7    219 190*   747 203* 0,3% 2,3 + + out 

15 Тайвань31   23 415 0,6   23 116 46,800.0 2,4  N/A N/A N/A N/A - + ** 

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

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

                                                
30 * Об’єм у тоннах та імпорт в Дол. США в країни Камбоджа, Індонезія, Південна Корея та В’єтнам вказані за 2014 р.,оскільки дані за 2015 р. відсутні. 
31 **Інформація по продажам у країні Тайвань відсутня у глобальних ресурсах, тому вона буде розглядатися окремим звітом.  
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ГОНКОНГ  

Гонконг - особливий адміністративний район Китайської Народної 
Республіки, колишня британська колонія на південному сході Китаю 
в Південно-Китайському морі. Гонконг розташований на відстані 60 
км на схід від Макао, на протилежному березі гирла річки Чжуцзян. 
На півночі він межує з містом Шеньчжень провінції Ґуандун. Китайці 
вживають поняття - Нові Території – це одна з трьох частин 
спеціального адміністративного району Гонконг, крім якої виділяють 
також власне острів Гонконг і Коулун. Населення Нових Території 3 
093 691 людина. Щільність населення 3,8 тис. осіб/км ². Площа 
близько 952 км ².  

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

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

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

ЕКОНОМІКА 

За версією «Звіту про глобальну конкурентоспроможність», 
починаючи з видання 2012 – 2013 року, Гонконг завжди 
входив в десятку країн – лідерів. Зараз країна займає сьоме 
місце за досить об’єктивними показниками, 
запропонованими згаданим Звітом.32 

Гонконг продовжує відігравати провідну роль в розвитку 
інфраструктури, випереджаючи Сінгапур та демонструючи 
чудову якість своїх об'єктів на всіх видах транспорту. 

Незважаючи на те, що поступається першим та другим 
місцем у фінансовому секторі (3 місце), ця складова 
конкурентоспроможності, як і раніше, дуже добре 
розвинена, з високим рівнем складності, надійності і 
стабільності, а також порівняно з хорошою доступністю 
кредиту.  

Як і в Сінгапурі, ринок товарів Гонконгу (2 місце) є 
динамічним і ефективним, а ринок праці (3 місце) сприяє 
його відмінному загальному позиціонуванню.  

Гонконг також є одним з головних адептів сучасних 
технологій, зокрема інформаційних та комунікаційних 
технологій (Information and communications technology (ICT) 
(8 місце). 

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

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=HKG
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Гонконгу, за оцінкою експертів з світової економіки, необхідно гідно відповісти на виклики часу та 
розвиватися з позиції одного з провідних фінансових центрів світу до держави, що продукує та 
імплементує найсучасніші інновації. Якраз інновації є найслабшим аспектом продуктивності економіки 
Гонконгу (27 місце).  

КУРС ВАЛЮТ ДО ГОНКОНГСЬКОГО ДОЛЛАРА, 30 ЖОВТРЯ 2016 Р., НБУ35  

1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP 

7.63 HKD 8.34 HKD 0.30 HKD 9.36 HKD 

 

Сільське господарство 

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

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

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

                                                
33 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=HKG  
34 PPP purchasing-power-parity. ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) є мірою випуску продукції на 
душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів.  
Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя. 
35 http://kurs.com.ua/konverter/gbp/hkd/2016-10-30 

Ключові показники, Гонконг33 2015 

Населення, млн. чол. 7, 3 

ВВП, млрд. дол. США 309, 9 

ВВП на душу населення, дол. США 42389,63 

ВВП на душу населення, дол. США (PPP)34 56700,77 

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

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=HKG
http://kurs.com.ua/konverter/gbp/hkd/2016-10-30


Оцінка молочного ринку країн Азії  
 

Жовтень 2016 Сторінка 24 із 95 Конфіденційно 

 

Місцеве виробництво  

Ферми культур садівництва в даний час є одними з найбільш важливих користувачів земель 
сільськогосподарського призначення. Основні культури, що вирощуються – Brassica36, складноцвіти, різні 
види водних овочів і декоративних культур, таких як гладіолуси, лілії і хризантеми. 

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

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

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

Середньодобове виробництво овочів 41 тонна. 

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

У тваринницькій галузі просліджується стійка тенденція до скорочення кількості ферм та їх укрупнення.  

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

Споживання 

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

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

Вирощування основних сільськогосподарських культур  

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

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

 

 

                                                
36 рід рослин з родини капустяні. Рослини цього роду можуть бути колективно відомі як капустяні або як гірчичні. До роду входять дикорослі види 
і культурні форми капусти, деякі коренеплоди; олійні та пряні культури. 
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МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ОГЛЯД РИНКУ  

В Гонконзі функціонує лише одна молочна ферма, що розташована в Ша Тау Кок на Нових Територіях 
(Sha Tau Kok, New Territories) та має назву Hong Ning Dairy. Проте, за визнанням самих гонконгців, 
промислового значення для споживачів регіону ця ферма не має. Скоріше це популярне місце для 
відвідування туристами. З місцевими школярами тут проводять заняття з природознавства. На місцевому 
Інтернет порталі 37 можна знайти інформацію щодо умов та вартості відвідування єдиної в Гонконзі 
молочної ферми. Дані щодо кількісного стану стада та потужностей ферми відсутні. 

У той же час повідомляється, що на фермі існує 
повний виробничий цикл – від вирощування 
агрокультур, виробництва кормів, відгодівлі 
тварин, їх доїння до пастеризації молока, його 
розливу у скляні пляшки та маркування.  Це 
молоко не є доступним для придбання в 
супермаркеті, але ж можливо спробувати його 
безпосередньо на фермі. В ціну відвідування 
ферми HK$18 (2,34 дол. США) входить 
«дегустація органічного молока». За окрему 
плату в HK$5 (0,65 дол. США) відвідувач може 
придбати рослинний корм для годівлі тварини.  

В середині 2015 року у ЗМІ Гонконгу з’явилося повідомлення про те, що ферма Hong Ning Dairy вже не 
утримує власних корів, її позбавлено ліцензії на цей вид діяльності. В той же час, у відповідності до 
ліцензії, що видана молочній фермі Департаментом продуктів харчування та гігієни навколишнього 
природного середовища Гонконгу (Food and Environmental Hygiene Department - FEHD), підприємство має 
право на переробку молока та продажу молочних напоїв. За інформацією, ферма щодня виробляє і 
продає 4 тис. пляшок «свіжого» молока.  

Низка місцевих експертів у молочній галузі переконана, що власники ферми виготовляють свою 
продукцію на основі сухого молока, яке вони закуповують у постачальників з Нової Зеландії, про що не 
інформують своїх споживачів відповідною етикеткою на пляшці з молоком. За це порушення Постанови 
щодо правил торгівлі – недобросовісна торгова практика (Trade Descriptions Ordinance) Unfair Trade 
Practices), згаданим фермерам погрожує штраф у розмірі HK$500,000 (65 105 дол. США) та позбавлення 
волі на термін 5 років. На дату повідомлення, молоко з ферми Hong Ning Dairy можливо було придбати 
в невеличких магазинах (coffee shop)  Kelly & Moss, мережа яких становить 50 точок.  

Таким чином, слід відзначити, що виробництва молока, як такого на території Гонконгу 
на сьогодні не існує. Тобто, коли йдеться по молочну галузь Гонконгу, мається на 
увазі ввезення в країну молока та молочних продуктів, незначна переробка сировини 
у вигляді СНМ (СЦМ), СЗМ, продаж на внутрішньому ринку та реекспорт.  

На території Гонконгу на сьогодні функціонують дві основні молочні компанії. 

1. Виробнича компанія The Kowloon Dairy LTD – Hong Kong 

(http://www.kowloondairy.com/) 

Керівництво компанії наголошує, що молочні продукти виробляються тут у Гонконзі з 

натурального молока, яке імпортується з територіального Китаю, а саме з провінції 

Ґуандун та Австралії (яку тут називають Down Under – країна, де всі ходять догори 

ногами). Дуже показовою є інформація, що надається на сайті компанії щодо 

технології виробництва свіжого натурального молока - 

http://www.kowloondairy.com.hk/en/product-post/fresh-milk/ .  

                                                
37http://hktraveltips.blogspot.com/2008/12/cow-farm-with-fresh-organic-milk.html  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kowloon_Dairy
http://www.kowloondairy.com/
http://www.kowloondairy.com.hk/en/product-post/fresh-milk/
http://hktraveltips.blogspot.com/2008/12/cow-farm-with-fresh-organic-milk.html
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Основні продукти: пастеризоване молоко (жирність 3, 5 г/на 100г), пастеризоване молоко з високим 

вмістом кальцію (жирність 1, 5 г, кальцій 170 мг/на 100г), знежирене пастеризоване молоко з високим 

вмістом кальцію, шоколадне молоко, молочний напій з папайєю, незбиране австралійське пастеризоване 

молоко. Виробничі потужності знаходяться в Туен Муні.     

2. Виробнича компанія Trappist Dairy (Hong Kong) Limited 

(http://www.trappistdairy.hk/portal/index.php?lang=en) 

Менеджмент компанії також наголошує на тому, що вся молочна продукція виготовляється виключно з 

натурального коров’ячого молока. Основні продукти – питне стерилізоване молоко, у тому числі 

збагачене кальцієм, молочні напої – знежирені, з вмістом шоколаду, папайї, полуниці, банану, а також 

знежирені йогурти з лохиною та полуницею. Виробничі потужності знаходяться в Туен Муні.   

Лідер паназійської роздрібної торгівлі Dairy Farm International Holdings також позиціонує себе як 

«Молочна ферма», але наразі в доступних ресурсах не міститься інформації про їх виробничі потужності. 

(http://www.dairyfarmgroup.com/en-US/Our-Company/About-Dairy-Farm). З іншого боку, група оперує 6 500 

торгівельними точками, на неї працює більш, ніж 180 тис. чол. В Гонконзі групі належать супермаркети 

Wellcome, Best Mart 360, Oliver’s, а також 50% акцій мережі гонконгських ресторанів Maxim's. 

 

ПРОДУКТИ 

СИР. Тенденції 

Уряд Гонконгу продовжує проводити заходи, спрямовані на зміцнення 

системи охорони здоров’я та формування суспільної свідомості громадян 

щодо вживання безпечних продуктів харчування. Споживачі вже більше 

схильні вести здоровий спосіб життя, контролювати свій добовий харчовий 

раціон, піклуватися про його склад, у тому числі рівень калорій, жирів та 

вуглеводів, що споживають. Гонконг є міжнародним містом з 

мультикультурними мешканцями, що мають різні кулінарні вподобання. 

 Сир широко використовується в міжнародній кухні і споживається щодня в 

західних країнах. В Гонконзі стало модним вживати сир, дарувати, подавати 

його, як окреме блюдо на вечірках та урочистостях, які проводять вдома, 

замовляти в ресторанах. 

Конкурентне середовище 

Компанія Kraft Foods Hong Kong, що увійшла на ринок країни в 1989 році, є провідною. В 2015 році 

доля ринку сира  Kraft Foods Hong Kong становила 55%. Незважаючи на цю обставину, вартість акцій 

компанії незначно знизилася в 2015 році. Лідируюче положення компанія зберігає завдяки своєму 

всеосяжному асортименту різних сортів сиру та сильній і професійній практиці маркетингу. 

Нідерланди, Австралія і Нова Зеландія є ключовими країнами-постачальниками молочних продуктів на 

ринок Гонконгу. Австралія - постачальник номер один сиру і масла38. 

Протягом 2015 року доля сиру та масла по відношенню до всіх імпортованих молочних продуктів до 

Гонконгу становили 5% та 3%, відповідно. За обсягами сиру було імпортовано 15 807 тонн на суму більш, 

ніж 99 млн. дол. США.    

Самі відомі та елітні сорти сиру можливо придбати, замовити та скуштувати у низці ресторанів, 

спеціалізованих магазинів та супермаркетах.39  

                                                
38 http://www.statistics.gov.hk/pub/B10200022015AN15B0100.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trappist_Dairy_(Hong_Kong)_Limited
http://www.trappistdairy.hk/portal/index.php?lang=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Dairy_Farm_International_Holdings
http://www.dairyfarmgroup.com/en-US/Our-Company/About-Dairy-Farm
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Наприклад, у ресторані Picnic on Forbes ви зможете поласувати зрілими французькими сирами, заклад 

також пропонує доставку своїх продуктів та готової їжі додому. Так сирна тарілка з трьома видами сиру 

обійдеться вам у HK $ 195 ($ 25, 39), п’ятьма та сьома видами сиру у HK $ 295 ($ 38, 41) та HK $ 425 ($ 

55, 34), відповідно. (Як правило, пропонується моцарелла, буррата, горгонзола, комте, пармезан)40.  

Перспективи 

Як очікується, продажі сиру в грошовому еквіваленті протягом 2016 – 2017 років будуть зростати з 

динамікою 2% на рік. З ростом поінформованості населення щодо здорового харчування та із 

становленням ринку сиру в Гонконзі як такого, темпи зростання будуть сповільнюватися, але обсяг 

продажу буде утримуватися на даному рівні протягом прогнозованого періоду. 

ПИТНЕ МОЛОКО 

Тенденції  

Темпи зростання продаж молока питного залишаться 

незмінними протягом 2016 року. У свідомості гонконгських 

споживачів сформувалась уява щодо користі питного молока 

тривалого зберігання (UHT молоко). Вони віддають йому 

перевагу у порівнянні з відновленим продуктом з сухого 

знежиреного або незбираного молока. Також з міркувань 

безпеки та користі для здоров’я зростаючою популярністю 

користується молоко з низьким вмістом жиру та знежирені 

молочні продукти (цільномолочка). 

За прогнозами Євромонітору, у разі збереження тенденції 

підвищення віку населення (старіння населення), питні молочні 

продукти з високим вмістом кальцію та додатковим вмістом 

поживних речовин стануть «додатковим, ключовим драйвером» 

продажу питного молока. 

Конкурентне середовище 

Компанія Vitasoy International Holdings з 2015 року утримує на ринку питного молока Гонконгу частку 

ринка в обсязі 26% у грошовому еквіваленті. Успіх компанії Vitasoy пояснюється великою різноманітністю 

продукції, що пропонується на ринку  та професійному маркетингу. Крім того, Vitasoy це місцевий бренд, 

який користується високою лояльністю місцевих жителів.  

Власне виробництво питного молока на базі сировини з КНР та Австралії в Гонконзі забезпечується 

компаніями The Kowloon Dairy LTD та Trappist Dairy (Hong Kong) Limited.  

Розподіл продажів по території та за видами продуктів, за інформацією компанії на 2016 рік суттєво не 

змінився. 

Компанія також зберігатиме свою лідируючу позицію в 2016 році, який закінчує із зростанням прибутку та 

вартістю акцій холдингу41. 

                                                                                                                                                                                
39 http://www.lifestyleasia.com/426755/10-best-places-wine-cheese-hong-kong/ 
40 http://www.picnic-forbes.com/home-bak.html#top 
41 http://www.vitasoy.com/wp-content/uploads/2016/06/Vitasoy-2015-16-Annual-results-release_Eng_FINAL.pdf  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kowloon_Dairy
https://en.wikipedia.org/wiki/Trappist_Dairy_(Hong_Kong)_Limited
http://www.lifestyleasia.com/426755/10-best-places-wine-cheese-hong-kong/
http://www.picnic-forbes.com/home-bak.html#top
http://www.vitasoy.com/wp-content/uploads/2016/06/Vitasoy-2015-16-Annual-results-release_Eng_FINAL.pdf
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Перспективи 

Протягом наступного року темпи зростання споживання рідкого питного молока становитимуть не менш, 

ніж 2% у грошовому еквіваленті. Очікується, що виробники та постачальники питного молока будуть 

намагатися найбільш повно забезпечити попит споживачів у цьому продукті, беручи увагу до вимоги 

покупців до високого вмісту калію та білку у питному молоці. 

ЙОГУРТИ І КИСЛОМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ 

Тенденції. 

В супермаркетах і магазинах Гонконгу 

пропонується ціла низка смаків йогуртів і 

кисломолочних продуктів. Попитом користуються 

продукти з пробіотиками, пребіотиками та 

сінбіотиками 42 . Перевага також надається 

йогуртам та іншим кисломолочним продуктам  з 

пониженим вмістом жиру. 

Конкурентне середовище 

Компанія Hong Kong Yakult є лідером на ринку в сегменті йогуртів та кисломолочних продуктів з часткою 

44% у вартісному вираженні в 2015 році. Це пов'язано із дуже доброю впізнаваністю бренду.  

Крім того, компанія має довгі, робочі, налагоджені стосунки в системі роздрібної 

торгівлі в Гонконзі. Така лояльність споживача до бренду встановлюється через 

довгу історію і надійні, високоякісні продукти компанії. 

В той же час слід відзначити дебати, що розгорнулися в 2016 році з подачі  

спортсмена з Нової Зеландії Алекса Фергуса, на його блозі, щодо шкоди вживання 

напоїв Yakult з пробіотиками. Компанія переконливо відповіла на всі звинувачення 

спортсмена, який, у свою чергу, опублікував заперечення фактів, що навела Yakult. 

Ця полеміка не відобразилася негативно на рівню продаж продуктів  Yakult, проте з 

перебігом подій та аргументів, що висувалися, було б не зайвим ознайомитися 

нашим українським виробникам 43 . Власне виробництво йогуртів в Гонконзі 

забезпечує компанія Trappist Dairy (Hong Kong) Limited. 

                                                
42 Пробіотики - живі мікроорганізми, які при введенні в адекватній кількості, чинять позитивний ефект на здоров'я споживача. 
Пребіотики - речовини, які не всмоктуються і чинять позитивний фізіологічний ефект на споживача, селективно стимулюючи необхідне 
зростання або активність кишкової мікрофлори. Синбіотики - продукти, що містять пробіотики та пребіотики. 
43 https://www.alexfergus.com/blog/11-reasons-to-avoid-yakult-and-other-probiotic-drinks 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trappist_Dairy_(Hong_Kong)_Limited
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Перспективи 

Очікується, що протягом прогнозованого періоду 2016 – 2017 рр., середньорічний темп зростання 

споживання йогурту і кисломолочних продуктів в Гонконзі, буде становити 3%. Домінувати на ринку буде 

йогурт з фруктовими та овочевими добавками та із зниженим вмістом молочного жиру. 

ІНШІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ 

Тенденції 

В Гонконзі активно пропагується здоровий спосіб життя, який 

передбачає і збалансоване харчування. Тому темпи зростання 

споживання інших молочних продуктів, таких як вершки і згущене 

молоко сповільнюються. 

 

Конкурентне середовище 

Нестле Гонконг домінує в ринку інших молочних продуктів завдяки високій 

впізнаваності свого бренду і високу якість продукції. У 2015 році компанія 

утримувала 79% обсягу роздрібних продажів у грошовому еквіваленті в сегменті 

інших молочних продуктів на ринку Гонконгу. Компанія пропонує широкий 

асортимент молочних продуктів – від сухого та рідкого пастеризованого молока 

до йогуртів, сухих сніданків, десертів та дитячого харчування. Споживачі мають 

високу лояльність до бренду NESTLE та до бренду NESTLE Eagle (згущене 

молоко), зокрема. 

Перспективи 

З ростом свідомості споживачів у сфері здорового способу життя, продажі інших молочних продуктів з 

великим вмістом жиру і цукру, скоріш за все, будуть зменшуватися. Конкурувати з Нестле Гонконг, на 

цьому сегменті молочного ринку, українським експортерам буде проблематично. 
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ПРОДУКТИ 

На полицях торгових точок можна знайти наступні молочні продукти44: 

    

Молоко тривалого 
зберігання (UHT), США, 

946 мл. HKD 22, 90 

Молоко тривалого 
зберігання (UHT), 

Індонезія, 
946 мл., HKD 22, 90 

Молоко тривалого 
зберігання, Австралія, 
HARVEY FRESH, 1 л. 

HKD 35, 90 

Шоколадний молочний 
напій, 946 мл., 

HKD 20,50 

 
 

Цільномолочні продукти місцевого виробництва, єдиного 
підприємства, що отримувало молоко з єдиної ліцензованої ферми. 

в Гонконзі, KOWLOON DAIRY.  
Зараз молоко відновлюється на базі СОМ з Н.З. 

Найбільш популярна упаковка - 1,5 літра, молоко свіже, коров’яче, 
пастеризоване,  HKD 42, 50 

Сир Моцарелла,  
 Арла, 200 гр. 

HKD 48, 90 

 
 

 

Сир пастоподібний 
8 трикутничків, 128 г. 

HKD 29, 90 

Сир твердий, зрілий Пармезан 
Італія, 250 гр. 

HKD 65, 90 

Сир, твердий, Едам 
200 гр. 

HKD 46, 70 

 

Курс, станом на 30 жовтня 2016 р. 1 HKD = 0.13 USD45 

                                                
44 Інтернет магазини: http://www.jousun.com/ ,  http://www.parknshop.com/ Всі ціни на сайтах магазинів в доларах Гонконгу! 

http://www.jousun.com/
http://www.parknshop.com/
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ІМПОРТ 

Загалом, за 2015 рік в Гонконг було ввезено 272 493 

тонни молока та молочних продуктів на загальну суму 

1 761 млн. дол. США.  

Левова частка 75% належить СЦМ – сировина для 

молочних продуктів, випічки та приготування м’ясних 

страв. Необхідно зазначити, що більше 65% цього 

продукту імпортується з Нідерландів для виробництва 

/ фасування дитячого харчування, яке разом з іншими 

молочними продуктами реекспортується, в тому числі 

і на територію континентального Китаю. Це пояснює 

таку велику різницю між імпортом в грошовому та 

натуральному вираженні. При середній ціні на СЦМ 

2,70 – 4,50 дол. США за 1 кг на інших ринках, 

середньозважена вартість імпортованого СЦМ в 

Гонконг – 17,60 дол. США.  

 По 5% мають сир, згущене молоко та питне молоко.  

За останні 3 роки найбільший ріст у вершків (+56% CAGR) кисломолочних продуктів (+31,4%). СЦМ 

виросло на 5,5%, а питне молоко на 6,3%. Із 78 242 тонн молока – основна частина UHT молоко.     

Спреди, згущене молоко, СЗМ та сироватка мають негативний тренд.  

СТРУКТУРА ІМПОРТУ Молока за типами продуктів, тонн. 

 

                                                                                                                                                                                
45 http://kurs.com.ua/konverter/hkd/usd  

Продукт/ рік 2012 2013 2014 2015 
Річний 

максимум 
CAGR 

Масло 10 274 10 382 10 867 10 806 10 867 1,7% 

Сир 14 895 13 853 14 838 15 807 15 807 2,0% 

Згущене молоко 54 624 55 125 56 166 54 069 56 166 -0,3% 

Вершки 1 968 4 608 6 928 7 477 7 477 56,0% 

Молоко 65 165 66 125 70 328 78 242 78 242 6,3% 

СЗМ 10 338 9 056 9 837 8 474 10 338 -6,4% 

Кисломолочні продукти 5 424 6 607 10 407 12 319 12 319 31,4% 

Спреди 12 058 13 582 14 357 7 543 14 357 -14,5% 

Сироватка 2 989 1 321 3 198 2 924 3 198 -0,7% 

СЦМ 63 662 74 094 81 328 74 832 81 328 5,5% 

Загалом 241 396 254 753 278 254 272 493 278 254 4,1% 

СЦМ,
75%

Сири, 5%

Згущене 
молоко, 

5%

Молоко, 
5%

Масло, 
3%

Кисло
мол. 

продукти,     
2%

СЗМ, 
2%

Вершки, 
1% Спреди, 

1%

Сироватка
, 1%

$ 1,761
млн.

(2015)

http://kurs.com.ua/konverter/hkd/usd
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Топ 5 країн – експортерів становлять 72% всього імпорту молока в Гонконг. Лідерами є Нідерланди – 

42,7% та Індонезія – 9,8%, Китай має 7,1%, Нова Зеландія 6,8% і Австралія 5,6%.46 

Імпорт молочних продуктів в  Гонконг за країною походження, ТОР 10 

Експортери  

Торгові показники 

Митний тариф 
(за оцінкою), що 
застосовується 

Гонконгом, 
(%) 

Імпорт в 
грошовому 
еквіваленті 

2015  
($ тисяч)47 

Частка в 
загальному 

імпорті 
Гонконг, (%) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  
2011-2015 
(% за рік) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  
2014-2015 
(% за рік) 

Рейтинг 
країни 

партнера у 
світовому 
експорті 

Частка 
країни 

партнера у 
світовому 

експорті (%) 

Загальне 
зростання 
експорту в 
грош. еквів. 

в країнах 
партнерах 
2011-2015 

Загалом 2,253,651 100 13 -7   100 0 
 

Нідерланди 961,189 42.7 31 -8 3 10.6 -2 0  

Індонезія 221,225 9.8 -4 15 52 0.2 -11 0  

Китай 159,952 7.1 6 -15 23 0.8 5 0  

Нова Зеландія 152,638 6.8 9 -11 2 11 0 0  

Австралія 127,055 5.6 3 11 11 2.4 -4 0  

Сінгапур 84,771 3.8 20 -18 37 0.4 -6 0  

США 84,343 3.7 11 -10 5 5.9 5 0  

Ірландія 77,800 3.5 -8 -24 10 2.6 -3 0  

Таїланд 73,741 3.3 25 26 42 0.4 8 0  

Малайзія 70,948 3.1 -1 3 26 0.7 7 0  

Інші 239,989 10,6       

 

 

                                                
46 http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Map.aspx?nvpm=1|410||||02|||2|1|1|1|1|1|2|1|1 
Код 04 - яйця та натуральний мед, це 1,4% до молочних продуктів, але не містить спредів 
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СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОГО РІТЕЙЛУ 

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

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

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

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

Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

Гонконг має високу ступінь 

централізації супермаркетів  в 

роздрібній мережі, в якій двом 

мережам супермаркетів належить 

близько 75% від загального обороту 

всіх супермаркетів. Загальна кількість 

установ роздрібної торгівлі становить 

близько 12000 точок. Роздрібні 

магазини в Гонконгу, як правило, дуже 

малі за розміром, більше 96% з яких 

наймають менше 10 співробітників. 

Традиційно, споживачі в Гонконзі 

ходять до магазину щодня, щоб 

придбати свіжі харчові продукти.  

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

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

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

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

супермаркетами в останні роки активізувалася. 

Канали 
дистрибуції 

2010 2011 2012 2013 2014 
Зростання 
2014/2013 

Супермаркети/ 
універмаги 

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

Інші торгові 
об’єкти 

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

Загалом 8, 61 9, 53 10, 2 10, 75 11, 47 6, 7% 
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Незважаючи на те, що значне зростання числа супермаркетів не очікується, все ж таки їх доля ринку 

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

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

Обсяги роздрібних продажів торговельними точками 

Канали 
дистрибуції 

2010 2011 2012 2013 2014 

Супермаркети/ 
універмаги 

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

Інші торгові 
об’єкти 

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

Джерело: Департамент перепису населення і статистики Гонконгу 

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

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

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

Основні переваги та виклики на споживчому ринку Гонконгу 

Переваги Виклики 

Гонконг є одним з провідних споживчих ринків в 

світі для продуктів харчування і напоїв. Наприклад, 

навіть для такого крупного експортера споживчих 

товарів, сільськогосподарської продукції, як США, 

це четвертий за  обсягом експорту ринок, в 

грошовому еквіваленті в 2014 році він становив $ 

3,8 млрд. 

Ринок характеризується жорстокою грошовою 

конкуренцією, яку ведуть визнані світові гравці. 

Майже класична економіка вільного ринку світового 

зразку, досконалий рівень секторів матеріально-

технічних і фінансових послуг, сучасна логістична 

система роблять Гонконг основним торговим 

центром, джерелом наявності та перерозподілу 

продуктів для широкого кола споживачів в 

континентальному Китаї та інших частинах і країнах 

Азії. 

Значна віддаленість ринку, значний час на 

доставку, високі експортні витрати, а також 

доступність певних видів продуктів через  

сезонність (наприклад, свіжі овочі, фрукти, 

молочні продукти), можуть зробити українські 

товари менш конкурентоспроможними, ніж ті, що 

доступні в регіоні або ж завезені з 

континентального Китаю, Австралії чи Нової 

Зеландії (місце розташування зазначених країн 

більш сприятливе з огляду на логістику). 

Більшість перевалочних операцій до Макао 

відбувається через Гонконг. Попит швидко зростає 

Важливість Гонконгу як центру міжнародної 

торгівлі і перевалочного пункту для Китаю та 
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на «здорові», високоякісні продукти харчування. інших країн, не є широко відомою інформацією 

для українських експортерів. 

Гонконг є динамічним ринком, що розвивається з 

витонченим міжнародним співтовариством, в якому 

нові високоякісні продукти легко сприймаються. 

Поки що українські продукти харчування не 

користуються відмінною репутацією серед 

споживачів Гонконгу, не славляться своєю 

високою якістю і безпекою. 

В цілому, впровадження і застосування правил 

ввозу є досить прозорим, логічним  і відкритим. 

Українські експортери не мають великого 

практичного досвіду торгівлі на цьому ринку. 

Специфічні вимоги до маркування і певні 

традиційні старі стандарти можуть ускладнювати 

торгівлю. 

Технічні бар'єри для імпорту українською продукції 

з України, особливо з підприємств, що мають євро 

номери, не є дуже високими. 

Численні правила ввозу продуктів харчування до 

Гонконгу поки що не гармонізовані з китайським 

Кодексом, що може ускладнити експорт до цієї 

країни. 

Сучасний і ефективно функціонуючий портовий 

термінал в Гонконзі, статус вільного порту робить 

його привабливим місцем для реекспорту. 

Не зважаючи на те, що Гонконг має один з 

найжвавіших контейнерних терміналів зі світових 

портів, плата за обробку вантажу тут  чи не 

найдорожча в світі. 

Гонконг вважається еталоном "якості" і брендовим 

законодавцем, тому ціна не завжди є найбільш 

важливим фактором для продуктів харчування і 

напоїв. 

Певна частина відомих супермаркетів в Гонконгу 

часто вимагають високої плати за торгове місце. 

Місцеві експортери із Гонконгу вважають за краще 

працювати з імпортерами і дистриб'юторами 

продуктів харчування  для наступної  організації 

реекспорту продукції до материкової частини Китаю 

через надійну правову систему Гонконгу, стійку 

фінансову систему та верховенство закону в 

Гонконзі. 

Рівень інфляції в Гонконзі зараз знаходиться на 

підйомі. Зростання цін на продукти харчування 

може привести до звернення споживачів до 

продовольчих товарів більш низької цінової 

категорії та  більш низької якості, де українські 

продукти зможуть бути не 

конкурентоспроможними. 

Гонконг майже повністю залежить від імпорту 

продуктів харчування задля задоволення потреб 

своїх споживачів. 

 

Практична відсутність місцевого виробництва 

продуктів харчування не ініціює з боку уряду 
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введення протекціоністських з метою підтримки 

місцевого виробництва і переробки 

сільськогосподарської продукції. 

Супермаркети Гонконгу мають широку 

дистриб'юторську мережу. Холодний ланцюг та 

канали розподілу харчових продуктів, як правило, 

ефективні і надійні. Процес митного оформлення 

зрозумілий та логічний. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ НА РИНОК ГОНКОНКУ 

Положення про ввезення продуктів харчування до Гонконгу. 

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

не обтяжуються імпортним митом. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документами. 

Маркування.  

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

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

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

останнім, приклеювати відповідний стікер на упаковку. 

Маркування на етикетках або ж стікерах на розфасованих харчових продуктах може бути виконано 

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

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

забезпечені обома мовами. 

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

вимог щодо маркування таких продуктів харчування. Вітається добровільне маркування генетично 

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

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

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

вносити у перелік, становить 5 відсотків. Не рекомендується вносити на етикетку негативну інформацію. 
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Сертифікація органічних продуктів. Хоча в Гонконзі функціонує свій Центр сертифікації органічних 

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

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

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

Інше.  

Певні нормативні акти регулюють в Гонконзі використання підсолоджувачів, консервантів, барвників і 

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

продуктів, уряд Гонконгу використовує стандарти Кодексу Аліментаріус. 

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

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

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

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

слід звернутися до наступного посилання:  

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

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

Дорожня карта входу на ринок 

Структура ринку 

 

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

використовувати один із зазначених каналів.  

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

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

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

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

приймати та розподіляти окремий (український) консолідатор. 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Hong%20Kong_Hong%20Kong_8-11-2015.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Narrative_Hong%20Kong_Hong%20Kong_8-11-2015.pdf
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Супермаркети також закуповують товар для себе через місцевих агентів або імпортерів. Ці дійові особи, 

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

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

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

місцевих імпортерів і агентів. 

Супермаркети  

Профілі провідних мереж супермаркетів в Гонконгу 

Найменування 
супермаркету 

Власник Кількість торгових точок Категорія закупівельника 

Wellcome Hong Kong Більш ніж 280 
Імпортери, агенти експортери, 

консолідатори 

ParknShop Hong Kong Більш ніж 260 
Імпортери, агенти експортери, 

консолідатори 

CR Vanguard Shops China 95 Імпортери, агенти експортери 

DCH Food Mart Hong Kong 

Більш ніж 80 
супермаркетів 

DCH Food Mart та 

DCH Food Mart Deluxe 

Імпортери, агенти експортери 

Market Place by 
Jasons 

Hong Kong 31 
Імпортери, агенти експортери, 

консолідатори 

AEON Stores (HK) 
Ltd. 

Japan 
8 супермаркетів у складі 
універмагів і 5 окремих 

супермаркетів 
Імпортери, агенти 

759 Store Hong Kong 247 Експортери 

Best Mart 3600 Hong Kong 30 Експортери 

YATA Japan 7 Імпортери, агенти 

CitySuper Hong Kong 4  

Sogo Japan 2 Імпортери, агенти 

Oliver’s The 
Delicatessen 

Hong Kong 1 Імпортери, агенти, консолідатори 

Apita Japan 1 Імпортери, агенти 

 Джерела: веб-сайти зазначених супермаркетів 
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Дві мережі супермаркетів домінують 

сьогодні на ринку Гонконгу: Wellcome Co. 

Ltd. (більше 280 точок) і ParknShop 

(понад 260 точок).  

ParknShop і Wellcome складають 

близько 75% від обсягу оборотів всіх 

супермаркетів в Гонконгу.  

Обидві мережі супермаркетів тісно співпрацюють із забудовниками, щоб відкривати магазини в 

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

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

(DCH) Food Marts, Market Place by Jasons, AEON, YATA і CitySuper. 

Магазини 759 Store продають різні харчові продукти, у тому числі 

щоденні продовольчі продукти, закуски, вино, заморожене м'ясо, а також 

корми для кімнатних тварин. Перший магазин 759 Store було відкрито у 

2010 році, і в даний час ця мережа нараховує близько 247 відділень по 

всій території Гонконгу. Переважно ці магазини продають японську їжу 

(закуски), але прагнуть розширити асортимент своїх товарів, включивши 

продукти з інших країн.  

Менеджмент мережі зосереджує свої зусилля на власному (прямому) імпорті з метою зниження 

операційних витрат, що на його думку надасть можливість запропонувати своїм споживачам 

конкурентоздатні ціни. 

Мережа супермаркетів Best Mart 3600 нараховує 30 торгових точок. Магазини 

пропонують своїм клієнтам широкий асортимент продуктів харчування та 

побутових товар більш ніж 1-єї тисячі найменувань товарів. Біля 30% цих 

товарів вироблені в США та більшість - в Європі. Значна частина цих товарів 

належить до добре відомих в Гонконзі брендів. З метою забезпечення 

конкурентоспроможних цін, менеджери мережі застосовують паралельний 

імпорт та прямий імпорт безпосередньо від експортерів. 

Мережа CRVanguard фокусується на місцевих 

клієнтах. В той час, як на полицях пропонуються 

продукти з різних країн світу, основна їх частина 

китайського виробництва. 

Більшість торгових точок мережі Dah Chong Hong 

(DCH Food Mart), як правило, розташовані 

поблизу вуличних ринків. Дах Чон Хун є великим 

імпортером продуктів харчування, підприємства роздрібної торгівлі якої, зосереджені на продажі 

замороженого м'яса та морепродуктів. 

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

The Delicatessen утримують висококласну нішу споживчого ринку 

Гонконгу.  

Їх споживачі це представники заможного середнього класу і 

експатріанти. Ці клієнти, як правило, сприйнятливі до західної їжі. 

Зазначені мережі супермаркетів преміум класу не вимагають лістингу. 
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Два супермаркети в Гонконзі Gateway Superstore і PrizeMart здійснюють продаж переважно 

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

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

стягують зборів лістингу. 

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

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

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

супермаркетів. Ці супермаркети приваблюють безліч клієнтів середнього класу, 

які сприйнятливі до нових продуктів і готові платити більшу ціну за більш якісну 

продукцію.  

Всі три зазначені магазини досить популярні, відомі постійним проведенням 

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

споживачами сім днів на тиждень». 

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

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

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

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

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

знаходяться на рівні масового ринку. 

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

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

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

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

може запросити оплату за рекламні знижки (promotional discounts), акційні продажі пропонуються 

протягом року, слід обумовити їх кількість та час запровадження.  

Постачальник має також сплатити мережі певну оговорену суму на основі річного обороту (back-end 

income), резерв на дистрибуцію (Distribution Allowance) - супермаркети стягують плату за поширення 

вашої продукції зі свого складу в свої численні галузеві магазини, а також, так звану, заохочувальну 

пільгу (incentive rebates), що розраховується у відсотках від обороту у разі, якщо продажі супермаркету 

перевищують обумовлену суму.  

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

обороту і до 8% дрібнішим мережам. 

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

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

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

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

ціни та проведення акцій щодо інших роздрібних торговців меншого масштабу. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

продукти купуються для тестування ринку. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Найменування 
торгової точки 

Власник 
Кількість 

магазинів 

Місце 
знаходження 

Категорія 
закупівельника 

Рік 
заснування 

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

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

VanGo China 79 Hong Kong Імпортери/Агенти 2007 

Джерела: веб-сайти зазначених магазинів 

Гонконг має більш ніж 1300 магазинів біля дому:     

7-Eleven (більше 900 точок) і Circle K (більше 200 

точок), що домінують в цьому секторі рітейлу. 

Основні клієнти, це покупці від 15 до 35 років. 

Частина магазинів працює за цілодобовим 

графіком. Оскільки вибір відомих брендів тут 

обмежений і ціни, як правило, менш 

конкурентоспроможні, ніж у крупних рітейлерів, 

магазини біля дому пропонують здійснення 

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

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

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

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

Вихід на сегмент споживчого ринку магазинів біля дому 

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

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

працювати з імпортерами та агентами відповідної продукції в Гонконзі. 
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Традиційні вуличні ринки 

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

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

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

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

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

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

перевищила частку традиційних ринків збуту, і ця тенденція продовжується.  

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

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

харчовими продуктами, особливо це стосується морепродуктів, м'яса і бакалії.  

За підтримки уряду, нові торгові точки традиційних вуличних ринків вже обладнуються кондиціонерами, в 

них панує і більш гігієнічна, комфортна та приємна і душевна обстановка. Деякі кіоски та магазинчики на 

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

продуктів харчування. 

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

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

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

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

Вихід на традиційні вуличні ринки  

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

імпортерами або ж агентами, які мають хороші розподільні мережі. 

Тенденції в області рекламних стратегій і тактики маркетингу  

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

переживає оновлення. Супермаркет має пропонувати своєму клієнту найбільш широкий асортимент 

товарів, задовольняючи більш повно його потреби. На додаток до традиційних продуктових і побутових 

товарів, супермаркети будуть пропонувати більшу кількість свіжих продуктів. 

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

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

не бажає необґрунтовано нести істотні грошові витрати); 

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

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

Через сильну конкуренцію серед роздрібних торговців у всіх категоріях закупівельників збільшується 

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

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

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

полягає в наданні знижки. 

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

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

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

постачальників погоджуються надавати супермаркетам спеціальні знижки, які не пропонуються 

звичайним закладам традиційної роздрібної торгівлі. 
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Споживачі все більш піклуються про своє здоров'я. Популярність органічних продуктів зростає. 

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

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

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

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

до позиціонування продуктів харчування, що відповідають найвибагливішим вимогам 

здоров’я, природного походження та харчової цінності. 

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

пропонують он-лайн платформи для придбання продуктів харчування. Проте, поки ця послуга в Гонконзі 

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

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

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

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

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

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

через таку он-лайнову платформу ще належить побачити. 

Покупці гонконгських супермаркетів ясно продемонстрували свій швидко мінливий споживчий 

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

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

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

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

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

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

Офіс наполегливо рекомендує експортерам із США розглянути питання про використання цієї 

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

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

заходи. 

 

ВИСТАВКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ГОНКОНЗІ 

Дата проведення Найменування заходу  

8 – 11 травня  
2017 року 

HOFEX 2017 (30 Years Celebration), 
 http://hofex.com/ 

17 – 21 серпня   
2017 року 

HKDTC Food Expo,  
http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo.html 

30 серпня–1 вересня 
 2017 р. 

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

5 – 7 вересня  
2017 року 

Restaurant & Bar. Eat Drink Trade.  
http://www.restaurantandbarhk.com/expo/ 

 

 

 

 

http://hofex.com/
http://www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo.html
http://www.naturalproducts.com.hk/expo/en/
http://www.restaurantandbarhk.com/expo/
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КОНТАКТИ 

Посольство України в КНР та Монголії  
Адреса:  No.11, San Li Tun, Dong 6 Jie,  
  Beijing, China, 100600.  
Телефон:  (+8610) 6532-6359,(+8610)65326783 
Факс:   (+8610) 6532-6765 
Ел. Пошта:  emb_cn@mfa.gov.ua  
Веб-сайт:  http://china.mfa.gov.ua  

Консульський відділ Посольства України в 
Китайській Народній Республіці  
http://guangzhou.mfa.gov.ua 
 
Генеральне Консульство України в Шанхаї 
(КНР) 
http://shanghai.mfa.gov.ua 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

http://china.mfa.gov.ua/
http://guangzhou.mfa.gov.ua/
http://shanghai.mfa.gov.ua/
http://www.fehd.gov.hk/
http://www.afcd.gov.hk/
http://www.tid.gov.hk/
http://www.dh.gov.hk/
http://www.customs.gov.hk/
http://www.ipd.gov.hk/
http://www.hktourismboard.com/
http://www.tdctrade.com/
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ЗАКУПІВЕЛЬНИКИ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ РИНКУ ГОНКОНГУ 

Назва компанії Адреса 
Локація/ 

Місто 
Штат/ 

Провінція 
Телефон E-mail Website 

Advantage 
Asia Pacific 
Limited 

Blk A, 21/F, Shield 
Industrial Centre, 84-92 
Chai Wan Kok Street 

Tsuen 
Wan 

New 
Territories 

00852 
24991110 

cs@advanta
geasiapacific

.com 

www.advantag
easiapacific.co

m 

Bright View 
Trading Hk Ltd 

Unit B – 13/F – Wah Shing 
Centre, 5 Fung Yip Street 

Kowloon 
City 

Kowloon 
00852 

36285221 
info@brightvi
ew.com.hk 

www.brightvie
w.com.hk  

Emtex 
Industrial 
Company Ltd. 

Suite 21A, Pico Tower, 66 
Gloucester Road 

Wanchai 
Hong Kong 

Island 
00852 

25221523 
enquiry@emt

ex.com.hk 
www.emtex.co

m.hk  

Etak 
International 
Ltd. 

20/F Methodist House, 36 
Hennessy Road 

Wan Chai 
Hong Kong 

Island 
00852 

25262371 
info@etak.co

m.hk 
www.etak.com

.hk  

Eurolink Global 
Ltd 

6C Heep Kee Commercial 
Building, 207 Wing Lok 

Street 

Sheung 
Wan 

Hong Kong 
Island 

00852 
31022568 

info@eurolin
kglobal.net 

www.eurolinkg
lobal.net 

International 
Fine Foods 
Limited 

Unit 2611, 26th Floor, Hing 
Wai Centre, 7 Tin Wan 

Praya Road 
Aberdeen 

Hong Kong 
Island 

00852 
35833366 

info.iff@iff.co
m.hk 

www.iff.com.h
k 

Lorence & 
Company 

Unit D, 10/F, Yiko Industrial 
Building, 10 Ka Yip Street 

Chai Wan 
Hong Kong 

Island 
00852 

25575621 
info@lorence

.hk 
www.lorencea

ndco.com  

Manful 
International 
(Hk) Ltd. 

Flats 17, 12th Floor, Block 
A, Hoi Luen Industrial 

Centre, 55 Hoi Yuen Road 

Kwun 
Tong 

Kowloon 
00852 

23416838 
manfulint@n
etvigator.com 

www.manfulint
.com.hk  

Ping Shan 
Enterprise Co. 
Ltd. 

2/F Seaview Commercial 
Building, 21-24 Connaught 

Rd West 

Sheung 
Wan 

Hong Kong 
Island 

00852 
28599936 

info@pingsh
an.com.hk 

www.pingshan
.com.hk  

Profood 
Suite No. 1612B, 16/F., 

Exchange Tower, 33 Wang 
Chiu Road 

Kowloon 
Bay 

Kowloon 
00852 

28983044 
info@profoo

d.com.hk 
www.profood.c

om.hk  

Sheppard 
Brothers 
Limited 

1803-4 Hollywood Centre, 
233 Hollywood Road 

Sheung 
Wan 

Hong Kong 
Island 

00852 
25420081 

info@sheppa
rdbrothers.co

m 

www.sheppard
brothers.com  

Silco 
International 
Ltd. 

Unit B, 4/F., Freder Centre, 
3 Mok Cheong Street 

To Kwa 
Wan 

Kowloon 
00852 

27643632 
finefood@sil
co.com.hk 

www.silco.com
.hk  

Sino Hero 
Foods Limited 

15/F Radio City, 505 
Hennessy Road 

Causewa
y Bay 

Hong Kong 
Island 

00852 
28367241 
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МАЛАЙЗІЯ  

Країна в Південно-Східній Азії, складається з двох 

частин, розділених Південно-Китайським морем. 

Західна Малайзія межує з Таїландом на півночі і з 

Сінгапуром на півдні. Східна частина межує з 

Індонезією на півдні та з султанатом Бруней 

Даруссалам – на півночі. Морськими кордонами 

на сході Малайзія є сусідом з Філіппінами. 

Територія - 329 847 км2, столиця – Куала – 

Лумпур (1,8 млн.). Найбільші міста - Субанг-Джая 

(1,3 млн.), Кланг (1 млн.), Джохор-Бару (896 тис.).  

Населення – 30,3 млн. чоловік розподілено 

нерівномірно, 78% малайзійців проживають в 

Західній частині на півострові та лише 20% у східній частині країни. 74% населення проживає в містах. 

Малазійці вільно розмовляють багатьма мовами, одна із яких Англійська. Близько 60% населення має 

середній або високій рівні доходу і рівень платоспроможності росте з кожним роком.  

Малайзія розташована в екваторіальному поясі, має багато гірських хребтів. Близько 58% території 

країни займають ліси. Морські береги низькі, часто заболочені, з великою кількість коралових рифів. 

Ґрунт досить родючий, оснований на вулканічних продуктах, але виснажений із-за безперервного 

вирощування одних і тих самих культур.  

Малайзія - колишня колонія Великобританії, яка в 1957 році отримала незалежність, а в 1963 році 

сформувала Малайську Федерацію. На сьогодні, є Федеральною Конституційною Монархією, що 

складається з 13 штатів і 3-ох федеральних територій.  

Офіційною главою держави є король, що обирається кожні 5 років, проте відіграє більше ритуальну роль. 

Основні функції управління виконує парламент і прем’єр – міністр. В Малайзії свобода релігії, проте 

більше 65% населення сповідують іслам.  

ЕКОНОМІКА 

З 1970 по 1990 рр. здійснювалася нова економічна політика, в результаті якої чисельність населення, яке 

проживає нижче від рівня бідності, зменшилася з 52 до 17 відсотків. В 1991 р. оголошено амбітний план 

«Vision-2020», в якому ставиться мета перетворити Малайзію до 2020 р. в індустріально розвинену 

державу.  

Основу економіки становлять промисловість (46 % ВВП) і сфера послуг (41 %). Сільське господарство 

дає 13 % ВВП. Особливо, високого розвитку досягли електронна та електротехнічна промисловості (1 

місце з виробництва електронних чипів і побутових кондиціонерів), переробка нафти і газу (3 місце з 

виробництва скрапленого газу), текстильна промисловість. Поруч зі столицею ведеться будівництво 

найбільшого у світі мультимедійного супер коридору — на кшталт Силіконової долини. В світовій торгівлі 

має велике значення виробництво пальмової олії (перше місце у світі), натурального каучуку (третє місце 

у світі), олов'яного концентрату і лісоматеріалів. 48  

Туризм у Малайзії є третім джерелом доходу країни 49 і за даними 2005 року, Малайзія займає 9-е місце в 

списку найвідвідуваніших країн світу, зразу після Німеччини.  

                                                
48 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%96%D1%8F  
49 http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/GA04Ae05.html  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/GA04Ae05.html
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Чотири роки поспіль Малайзія зміцнює свої позиції серед 

кращих 20-ти найбільш конкурентоздатних країн світу і 

залишається в найвищих рейтингах серед азіатських 

економік (18-е місце, +2 до попереднього звіту). Країна 

входить в топ-50 кожного з 12 показників, демонструючи 

найбільшу ефективність в ринку товарів і послуг (6-е) і 

розвитку фінансового ринку (9-й, хоча опустилась вниз на 

п'ять позицій в цьому році). 50 

Крім того, підвищилась на 13 місць в технологічній 

готовності (47-е), яка, тим не менш, залишається її 

найслабшою функцію. Невеликі досягнення в 

макроекономічній стабільності (35-а, піднялась на дев'ять 

пунктів), в основному, завдяки зниження бюджетного 

дефіциту (3,7% ВВП), який є найнижчий за останні шість 

років, враховуючи, що країна не могла збалансувати свій 

бюджет майже 20 років.  

На тлі позитивної загальної оцінки, є конкретні області для 

поліпшення, а саме низький рівень участі жінок у робочому 

процесі. Співвідношення 59 жінок на кожні 100 чоловіків є 

одним з найнижчих (118-е) за межами арабського світу.  

 

 

КУРС ВАЛЮТ ДО МАЛАЙЗІЙСЬКОГО РИНГГІТУ, 30 ЖОВТНЯ 2016 р.52 

1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP 

4.20 MYR 4.61 MYR 0.17 MYR 5.14 MYR 

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

52 http://kurs.com.ua/konverter/gbp/myr/2016-10-31   

Ключові показники, Малайзія  2015 

Населення, млн. чол. 31,0 

ВВП, млрд. дол. США 296,2 

ВВП на душу населення, дол. США 9556,77 

ВВП на душу населення, дол. США (PPP)51 26314,80 

ВВП країни (PPP), як світова доля 0.72 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=MYS
http://kurs.com.ua/konverter/gbp/myr/2016-10-31
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Загальні споживчі тренди та переваги.  

Малайзія – мультинаціональна країна, яка складається з 3-ох основних рас: 65% населення малайці, що 

є мусульманами, біля 23% - китайці, які сповідують буддизм та християнство, і біля 7% - індійці, 

прихильники  індуїзму і сикхізму.   

Зазвичай, обід і вечеря складаються з рису разом з м’ясом, рибою чи овочами, що приготовані згідно з 

традиційними особливостями та етнічними перевагами кожного прошарку споживачів. Малайці та індійці 

готують свої блюда з великою кількістю спецій, в той час коли китайці надають перевагу смаженій їжі.  

Релігія в значній мірі впливає на споживання в Малайзії – мусульмани не їдять свинину і для успішної 

реалізації м’ясних та молочних продуктів  необхідний сертифікат «Халяль». Цей сертифікат набирає 

популярності і є свого роду індикатором якості, гігієни та безпеки продуктів. Якщо продукти мають такий 

сертифікат, у них більше переваг для продажі в Малайзії і більшість рітейлерів, операторів фуд-сервісу 

та виробничі компанії вимагають сертифікат Халяль для м’ясних та молочних продуктів харчування.   

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ОГЛЯД РИНКУ 

Ринок молочних продуктів Малайзії за останні роки зростає. Враховуючи інтеграцію європейських та 

світових споживчих трендів, таких як здорове харчування, розширення продуктового кошика нетиповими 

для малайзійців продуктів, дає потенціал для імпорту.   

Попит на молочні продукти росте, так з 1990 р. до 2005 р. 

споживання свіжого молока виросло на 33% від 32,9 кг до 43,5 

кг на душу населення (дані Boniface & Umberger, 2012)53.  

Споживання питного молока в різних країнах, в літрах  

Згідно з даними Compass Research 201354, споживання питного 

молока в Малайзії складає 53,5 л. на душу населення, що є 

більшим ніж в Індії, Сінгапурі та Індонезії та наближається до 

споживання в розвинених країнах .  

Локальне виробництво лімітоване і може забезпечити потребу не більше ніж 5-10%. Згідно зі звітом ETP 

(Economic Transformation Programme) 2014 Annual Report55 в Малайзії є 281 ферма, з яких 198 ферм 

(70%) налічують не більше 30 голів.  

Виробництво свіжого молока в Малайзії, FAOSTAT, 2014 

З 1970 рр. правління країни прикладало 

зусиль, щоб зменшити імпорт молочних 

продуктів і розвивати локальні ферми. 

Була прийнята Національна програма 

по розвитку Молочної індустрії (National 

Dairy Development Programme - 

NDDP).Були побудовані ферми в різних 

регіонах країни і протягом 20 років (до 

середини 1990 рр.) державні установи 

допомагали фермерам освітніми 

програмами, розведенням 

(схрещуванням найпродуктивніших 

                                                
53 http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=501&print=1  
54 http://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20150601/282900909194043  
55 http://etp.pemandu.gov.my/annualreport2014/ 

http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=501&print=1
http://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20150601/282900909194043
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молочних порід), прийняттям спеціальних законів, що ускладнювали імпорт, але, незважаючи на всі 

зусилля, станом на 2012 р. Малайзія була здатна забезпечити максимум 5% потреб в молоці.  

Баланс продовольчих ресурсів для різних молочних продуктів в Малайзії56 

Більше того, враховуючи перебої з 

сировиною та зменшення тарифів на імпорт 

на такі продукти як СЦМ та СЗМ (щоб 

забезпечити необхідну потребу), виробники 

молочних продуктів ставали все більше 

лояльними до імпортованої сировини, 

безперебійне постачання якої було 

гарантовано. Так з середини 1990 до 

середини 2000 рр., локальне виробництво 

молока було в кризі.  

Виробництво йогуртів було досить високим 

ще в 1994 р., а виробництво підсолодженого і 

концентрованого молока та вершків 

збільшилося лише протягом останніх 

чотирьох років. 

Враховуючи всі складнощі сільського господарства, включаючи молочне виробництво, в середині 1990 

років керівництво держави ухвалило нову стратегію країни на індустріалізацію та прийняла низку законів, 

які спрощували імпорт продуктів харчування, включаючи молочні продукти.  

Близько 90% попиту на молочні продукти, на сьогодні, забезпечується імпортованими продуктами, це і 

продукти готові для вживання споживачами і сировинні концентрати  для подальшого виробництва 

різноманітних молочних продуктів.  

Згідно з даними звіту Євромонітор за 2015 р., ринок  молочних продуктів, готових до вживання 

споживачами, що реалізувалися через торгові точки, становив близько 800 млн. дол. США  в 2014 р. 57 

                                                
56 COMTRADE, 2015 , http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=501&print=1  
57 http://www.eumcci.com/documents/13347/87396/2015+Dairy+Product_Market+Study/d66f005a-2f32-4db1-b02b-5aa0255dfb87  
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Питне молоко 

Питне молоко росте в попиті останні роки, враховуючи пропаганду 

здорового способу життя і комунікацію про корисність цього продукту для 

організму, особливу користь кальцію для кісток. Основні постачальники 

питного молока в Малайзію це – Австралія й Нова Зеландія з брендами Au 

Select, Pura, Greenfields та Mr Farmer. 

Компанія Dutch Lady Milk Industries Bhd продовжує лідерство в цій категорії 

в 2015 р. з часткою 23%58  і продажами MYR 406 мільйонів (95,2 млн. дол. 

США 59 ). Компанія активно присутня з рекламою та маркетинговою 

активністю в торгових точках й відома своїми розробками нових продуктів. 

Найвідоміший бренд - ароматизоване молоко Dutch Lady Pure Farm.  

Йогурти та кисломолочні продукти 

Категорія йогуртів у Малайзії росте, в основному, за рахунок збільшення 

преміальних брендів в різноманітних торгових центрах, де споживачі шукають 

продукти високої якості. Незважаючи на те, що споживачі почали 

контролювати свої витрати у зв’язку з появою податку на товари та послуги 

(Goods and Services Tax) у квітні 2015 р., вони продовжують купувати йогурти, 

так як вважають, що вони підтримують та стимулюють імунну систему та 

допоможуть їм скинути зайву вагу. 

Malaysia Milk Sdn Bhd продовжує лідерство в 2015 з 37% долі ринку в 

грошовому еквіваленті та продажами  MYR 225 мільйонів (52,7 млн. дол. 

США). Свої позиції вони утримують завдяки найвідомішому бренду Vitagen, 

який має добру репутацію в Малайзії. Компанія також пропонує більш доступні 

продукти як з фруктами, так і без смаку Marigold.  

Очікується, що найближчі роки споживачі продовжать купувати йогурти, але, 

враховуючи ріст витрат на проживання, можливо, будуть переключатися з 

преміальних продуктів на більш доступні.  

Сир 

Споживачі в Малайзії ще не дуже ознайомлені з сирами, як частиною щоденної їжі, як мешканці Західних 

країн Європи та Америки. Можливо, це пов’язано з браком маркетингової освітньої комунікації, яка б 

привчила малайзійських споживачів використовувати різноманітні сири в приготуванні їжі. На додаток до 

цього, малайзійці почали економити на сирах, оскільки вони є одними із найдорожчих продуктів 

харчування, так як майже всі сири імпортуються ззовні, в основному, компаніями Galbani, Président, 

Mainland and Millel.  

Mondelez (M) Sales Sdn Bhd продовжує лідерство в 2015 з 45% долі 

ринку та продажами на рівні MYR 45 мільйонів (10,5 млн. дол. США). 

Компанія пропонує широкий вибір продуктів на будь-який смак - Kraft 

Cheese Spread, Philadelphia, Kraft Singles та паковані тверді сири Kraft. 

Компанія часто пропонує акції зі знижками за покупку декількох одиниць, 

а також проводить дегустації в окремих торгових центрах для 

ознайомлення споживачів зі своїми продуктами.  

                                                
58 http://www.euromonitor.com/dairy-in-malaysia/report  
59 http://kurs.com.ua/konverter/myr/usd/2015-09-01 , курс станом на 1/11/ 2015 р. (дата звіту Євромонітору), 1 MYR = 0,2346 USD 

http://www.euromonitor.com/dairy-in-malaysia/report
http://kurs.com.ua/konverter/myr/usd/2015-09-01
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Очікується, що в найближчі роки споживачі в Малайзії будуть вживати менше сирів, так як вони дорогі та 

не є продуктами першої необхідності в їх кошику. Існуючі виробники можуть переключити свій фокус з 

рітейлу на HoReCa, націлюючись на готелі та кафе, як місця, де пропонують західну їжу. 

Інші молочні продукти 

Цей сегмент падає, оскільки з розвитком тренду здорового 

харчування, малайзійці зменшують споживання таких продуктів як 

вершки, згущене молоко та підбілювачі кави, оскільки вважають їх 

регулярне вживання шкідливим для здоров’я.  

Fraser & Neave Holdings Bhd має практично монополістичну долю 

ринку  63%60 в грошовому еквіваленті в 2015 та продажами MYR 

438 мільйонів (102,7 млн. дол. США). Компанія пропонує згущене 

молоко під брендами F&N, Teh Tarik, Teapot, Milkmaid, Carnation, 

Gold Coin та Ideal, має розвинену дистрибуцію та хорошу 

візуальність на полицях.  

В майбутньому очікується, що споживачі будуть менше купувати 

молочні продукти з високою жирністю та цукром, піклуючись про 

своє здоров’я і багато з них будуть купувати лише за умови 

привабливої акції та ціни, таким чином витрачати заощадження на 

більш необхідні продукти для сім’ї.  

Сектор переробки харчових продуктів.  

Малайзія є одним з провідних виробників у світі згущеного молока, і в країні зростає попит на молочні 

напої, морозиво, йогурт, дитячі суміші та сухе молоко. Тому, продукти, що використовуються для сектора 

переробки мають великий потенціал. Наприклад, ринок сухого молока склав 1,600 млн. дол. США в 2014 

р., з яких 32% (510 млн. дол. США) – це імпорт. 61 

HoReCa 

В Малайзії активно розвиваються готелі, ресторани, кафе та точки харчування, де місцеві споживачі та 

туристи можуть поїсти поза домом. Індустрія туризму підтримується державою і Малайзія планує 

залучити 36 мільйонів туристів до 2020 року, що принесе державі 42 млрд. дол. США. Тому забезпечення 

цього сектору доброякісною та недорогою сировиною є прибутковим і має хорошу перспективу на 

майбутнє.  

Незважаючи на активну присутність мультинаціональних компаній, таких як Нестле, Данон, Дюмекс, Додч 

Бейбі, на ринку є потреба в дитячому харчуванні, що містить молочні продукти. Імпорт цих продуктів в 

2014 р. становив 396,400 тон (1,4 млрд. дол. США) і за останні 5 років виріс на 22%. На ці продукти немає 

мита, і тому їх імпорт є досить легким.  

 

 

 

 

 

                                                
60 http://www.euromonitor.com/dairy-in-malaysia/report  
61 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20Ingredients_Kuala%20Lumpur_Malaysia_12-31-2015.pdf  

http://www.euromonitor.com/dairy-in-malaysia/report
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20Ingredients_Kuala%20Lumpur_Malaysia_12-31-2015.pdf
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ПРОДУКТИ  

   
 

Солоне масло, 
Anchor, Нова 

Зеландія,  227 г. 
RM 9.49=$2,27 

Молочний спред, 
Buttercup, 500г. 
RM 10.29=$2,47 

Сир - крем Philadelphia, 
Kraft,  250г 

RM 12.05=$2,89 

Сир Mozzarella, 
Perfect Italiano, 250г., 

RM 15.45=$3,70 

  
 

 

 

 

Сметана, 
Pauls, 250мл., 
RM 7.90=$1,89 

Пастеризоване 
знежирене молоко, 

Tesco, 1л., 
Халяль, Малайзія. 

RM 5.99=$1,44 

Шоколадне 
молоко,  

Dutch Lady, 1л. 
RM 7.39=$1,77 

Пастеризоване 
знежирене молоко, 

2л, 
Goodday 

Recombined, 
RM 16.15=$3,87 

Йогурт з 
ягодами, 
700мл., 

Farm Fresh,  
RM 

4.99=$1,22 

 

 

 
 

 

Йогурт знежирений,  
Anlene, 2 x 110г.,  

Халяль, Малайзія, 
RM 3.69=$0,88 

Йогурт знежирений, 
натуральний, 135г. 

RM 1.99=$0,48 

Вершки рослинного 
походження, Tesco, 

400g 
 

RM 3.59=$0,86 

Дитяча молочна суміш для 
дітей від 6 місяців до 3 років,   

Nestlé,1.8кг.  
RM 63.29=$15,16 

 

Джерело https://eshop.tesco.com.my/groceries/en-GB/ , жовтень 2016 

 

52 кг 

https://eshop.tesco.com.my/groceries/en-GB/
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ІМПОРТ 

Малайзія імпортує 70% своєї потреби в продуктах 

харчування і близько 90% потреби молочних 

продуктів. 

У 2015 р. імпорт зріс на 10,3% CAGR (найбільший 

показник серед країн Азії, що аналізувалися у цьому 

звіті), хоча сповільнився в грошовому виразі та росте 

лише на 1%, в основному, через значне падіння 

імпорту сироватки (-47% у 2014 по відношенню до 

2013 та -39% у 2015 р. по відношенню до 2014 р. в 

грошовому виразі).    

61% імпорту становить сухе молоко (СЗМ – 44%, СЦМ 

– 17% в грошовому виразі), яке росте приблизно на 

13% щорічно за обсягом). Сироватка займає 12%. 

Незважаючи на той факт, що об’єми стабільні (+1% 

річних, її доля в грошовому вимірі скорочується за 

останні 3 роки -13,3% CAGR).  

Сири хоча і ростуть в об’ємі щорічно на 11,7% CAGR, 

їх доля за обсягом становить 6% та 11% в грошовому еквіваленті. Це пояснюється високою вартістю 

цього продукту, хоча й в грошовому вимірі доля сирів на молочному ринку Малайзії також щорічно 

зростає на 7,8%. Більшість сирів (близько 74%) продається в сегменті HoReCa, де пропонується 

Європейська та Світова кухня. Споживачам для домашнього вжитку цей продукт недостатньо звичний, 

так як для мусульманської, китайської та індійської кухні, що притаманні ринку Малайзії, сири не є 

необхідним інгредієнтом.   

Масло має 8% долі в грошовому виразі і росте на 3,3% CAGR та має хороший ріст в об’ємі +7,6%.  

Кисломолочні продукти, молоко, вершки та інші молочні продукти хоча і проказують ріст, займають 

незначну долю (11% в об’ємі та 7,6% в грошовому виразі).   

 

Продукт/рік, 
тон 2012 2013 2014 2015 

Річний 
максимум CAGR 

Масло 15 273   14 594   17 845   19 000   19 000 7,6% 

Сир 14 846   16 199   18 326   20 689   20 689 11,7% 

Згущене молоко 1 415   729   1 130   1 416   1 416 0,0% 

Вершки 5 409   8 799   10 089   8 085   10 089 14,3% 

Молоко 7 129   12 400   13 805   18 422   18 422 37,2% 

СЗМ 104 529   101 645   137 767   147 014   147 014 12,0% 

Кисломолочні продукти 6 221   7 692   7 072   8 311   8 311 10,1% 

Спреди 1 227   1 502   3 339   2 003   3 339 17,8% 

Сироватка 71 060   88 201   71 780   73 072   88 201 0,9% 

СЦМ 29 658   20 142   32 222   46 481   46 481 16,2% 

Загалом 256 766   271 902   313 375   344 492   344 492 10,3% 

СЗМ
44%

СЦМ
17%

Сироватка
12%

Сири
11%

Масло
8%

Кисло-
молочні 

продукти
3%

Вершки
2%

Молоко
2% Спреди

1%

851
млн. $ США

(2015)
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Топ 5 експортерів займають 81% ринку молочного імпорту, серед них одна тільки Нова Зеландія володіє 

часткою у 50,6%.   

Імпорт молочних продуктів в Малайзію за країною походження, ТОР 1062 

Експортери  

Торгові показники 

Митний тариф 
(за оцінкою), що 
застосовується 

Малайзією, 
(%) 

Імпорт в 
грошовому 
еквіваленті 

2015  
($ тисяч) 

Частка в 
загальному 

імпорті 
Малайзії, 

(%) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  
2011-2015 
(% за рік) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  
2014-2015 
(% за рік) 

Рейтинг 
країни 

партнера у 
світовому 
експорті 

Частка 
країни 

партнера у 
світовому 

експорті (%) 

Заг. 
зростання 
експорту в 
грош. еквів. 

в країнах 
партнерах 
2011-2015 

Загалом 863,128 100 5 -26   100 0 
 

Нова Зеландія 437,014 50.6 3 -21 2 11 0 0.5  

Австралія 122,729 14.2 7 -18 11 2.4 -4 0.5  

США 87,604 10.1 -3 -45 5 5.9 5 1.8  

Франція 54,815 6.4 11 -10 4 9.2 -2 1.8  

Німеччина  29,734 3.4 14 -40 1 12.4 -1 1.8  

Нідерланди 22,379 2.6 -3 -47 3 10.6 -2 1.8  

Польща 16,771 1.9 7 -14 9 2.7 2 1.8  

Сінгапур 11,439 1.3 -1 22 37 0.4 -6 0  

Фінляндія 11,041 1.3 18 45 30 0.6 -8 1.8  

Бельгія  9,234 1.1 3 -24 6 4.3 -3 1.8  

Інші 60,368 7.0       

 

 

                                                
62 http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|458||||04|||2|1|1|1|1|1|2|1|1 
Код 04 містить яйця та натуральний мед, що вкладає близько 1,4% до молочних продуктів, але не містить спредів 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|458||||04|||2|1|1|1|1|1|2|1|1
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СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОГО РІТЕЙЛУ 

Загальний обсяг рітейлу становить 16 млрд. дол. США (2014 р) і за останні 5 років зростає щорічно, в 

середньому, на 7%, але планується, що ріст зменшиться до 3,1% у зв’язку з прийнятим у квітні 2015 року 

податком на товари та послуги.  

Середньостатистична сім’я в Малайзії витрачає в середньому 24% свого доходу на придбання продуктів 

харчування. Завдяки загальному росту освіченості, споживачі Малайзії стають більш вимогливими до 

якості продуктів, які вони купують.    

Ринок продуктів харчування та напоїв Малайзії дуже розвинений і досконалий й забезпечується як 

місцевими, так і закордонними постачальниками. Міські жителі дуже лояльні до брендів і вважають за 

краще робити покупки в сучасних магазинах, які є зручними для них і пропонують гарний вибір продуктів. 

Існує більше ніж 40 мереж супермаркетів в Малайзії63 . Гіпермаркети та магазини великих форматів 

домінують в урбаністичних районах Малайзії, і, приблизно, 50-60% міських сімей використовують їх для 

купівлі більшості своїх продовольчих товарів. Тенденція зростання кількості та формату супермаркетів та 

їх мереж поширюється і на міста другого ешелону. Відзначається й попит на преміальні продукти, 

зокрема в столичному районі Кланг Валей. В останні роки супермаркети сегменту преміум класу 

збільшують свою присутність.  

На місцевому ринку працюють й мережі з іноземним капіталом: Tesco, Dairy Farms International (що 

володіє також Giant, Cold Storage, Jason and Mercato) та Aeon.  

Мережа супермаркетів Lulu Group із ОАЕ планує відкрити 10 Халяль супермаркетів по всій Малайзії, 

інвестуючи $200 млн. дол. США на перші п'ять гіпермаркетів, що будуть введені в експлуатацію в 2016 р.  

Мережі супермаркетів та гіпермаркетів продовжуватимуть своє найшвидше зростання ще протягом 

наступних трьох років. Ці магазини забезпечать місце для імпортної продукції і доступ до неї вибагливих 

споживачів з високим та середнім рівнів доходу.  

Конкуренція серед рітейлерів, особливо гіпермаркетів, таких як Tesco, Giant and Aeon Big є інтенсивною.  

Часто відбуваються цінові війни за лідерство на ринку. На сьогодні Giant є найбільшим оператором в 

Малайзії та має статус лідера в економ сегменті роздрібних продаж.  

Ключові торгові мережі Малайзії64 

TESCO 
(ВЕЛИКОБРИТАНІЯ) 

AEON (JUSCO) 
(ЯПОНІЯ) 

GIANT 
(Малайзія) 

COLD STORAGЕ 
(Малайзія) 

49 торгових точок 
http://www.tesco.com.my/ 

28 торгових точок 
http://www.aeonbig.com.my/ 

131 торгова точка 
http://www.giant.com.my 

17 торгових точок 
http://coldstorage.com.my/ 

   
 

B.I.G (Ben's 
Independ.Grocer) 

http://thebiggroup.co/ 

Carrefour 
http://www.carrefour.com.my 

Little Green Planet 
http://littlegreenplanet.com.my 

JOCOM 
http://www.jocom.my 

                                                
63  
64 http://www.expatgo.com/my/2015/09/22/10-major-grocery-stores-to-know-in-kl/  

http://www.tesco.com.my/
http://www.aeonbig.com.my/
http://www.giant.com.my/
http://coldstorage.com.my/
http://thebiggroup.co/
http://www.carrefour.com.my/
http://littlegreenplanet.com.my/
http://www.jocom.my/
http://www.expatgo.com/my/2015/09/22/10-major-grocery-stores-to-know-in-kl/
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Малайзійські преміальні супермаркети, також пропонують широкий асортимент імпортних харчових 

продуктів, це - Jaya Grocer (місцева торгова мережа, що зростає найшвидше), Hock Choon, Village Grocer, 

Ampang Grocers, BIG (Bens Independent Grocer) та Sam’s Groceria. Ці мережі націлені на споживачів із 

середнім і високим доходами; більше ніж на 50% їхньої продукції - імпортного виробництва. 

Малайзійці частіше роблять покупки в магазинах біля дому та на бензинових заправках. Посилення 

конкуренції вимагає більше професіоналізму від цих магазинів. Споживачі стали більш вимогливими та 

очікують ширший асортимент й кращу якість продуктів готових до вживання, гарячі та охолоджені напої.  

Традиційні ринки втрачають свою долю, але все ще залишаються важливим торговим каналом для 

свіжих фруктів, овочів, м’яса, риби та інших свіжих продуктів. 

Більше інформації про структуру продуктового рітейлу можна дізнатися за посиланнями, що зазначені 

нижче.  

ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ НА РИНОК КРАЇНИ 

Імпорт і дистрибуція готових продуктів харчування65 

Приватні компанії є основними операторами в системі розподілу продуктів харчування. Імпортери 

продуктів харчування і акредитовані агенти / дистриб’ютори розміщують замовлення в іноземних 

постачальників і поширюють придбані продукти серед супермаркетів, продуктових магазинів, готелів в 

містах та доставляють їх в різні магазини сільської місцевості. Деякі великі торгові мережі супермаркетів і 

гіпермаркетів імпортують безпосередньо з-за кордону.  

Більшість продуктів із інших континентів входять через порти Кланг, Пенанг і Джохор. Транзит 

продовольчих товарів через Сінгапур скоротився завдяки поліпшенням судноплавних можливостей 

торгівельного флоту та технічній оснащеності портів в Малайзії. Об’єднання портів Кланг та Танджунг 

Пелепас в універсальний морський хаб Уестпорт надало додаткових транзитних можливостей Малайзії. 

Країна має сім міжнародних аеропортів, у тому числі міжнародний аеропорт в Куала-Лумпур (KLIA), один 

з найбільших і найсучасніших аеропортів в регіоні. Сучасна мережа автодоріг Малайзії є основою 

транспортної системи країни, так як 90% пасажирських і вантажних перевезень здійснюються 

автодорогами, які пов'язують майже кожне місто в Малайзії. Продукти харчування ефективно 

перевозяться між містами і сільськими районами. 

Сертифікація, регуляторні норми і стандарти.  

Малайзійські санітарно-гігієнічні вимоги та маркування харчових продуктів досить ліберальні. Вимоги до 

маркування зазначають, що продукти імпортного походження або вітчизняного виробництва повинні бути 

марковані англійською або малайзійською мовою бахала. Етикетки повинні містити наступну інформацію: 

 Належну назву та опис продукту; 

 перелік інгредієнтів в порядку пропорції по вазі по зменшенню; 

 якщо елемент містить будь-який продукт тваринного походження – відповідну інформацію  щодо 

його змісту (яловичина, свинина, сало, желатин, молоко і т.д.), 

 якщо елемент містить алкоголь, текст про присутність спирту; 

 мінімальна вага нетто продукту; в разі, якщо продукт містить рідину, вказати мінімум 

сухої ваги харчового продукту; 

 найменування та адресу виробника; 

 найменування та адреса імпортера (це може бути нанесено на момент імпорту); 

 термін придатності або закінчення терміну. 
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Деякі харчові добавки, консерванти і штучні барвники, схвалені для використання в інших країнах не 

допускається в Малайзії і регулюється нормативними актами Малайзії. В додаток, продукти з етикетками, 

які включають такі фрази, як "Містить пальмову олію" або "Містить тропічні олії" не будуть допущені до 

ввезення. (Малайзія є країною-виробником пальмової олії і є активним захисником цього товару).  

На додаток до загальних вимог до маркування вище, маркування щодо поживних речовин є обов'язковим 

для таких продуктів: приготовані зернові продукти; різні види хліба; різноманітні молочні продукти і сухе 

молоко, в тому числі згущене молоко з цукром і без і кисломолочні продукти; м'ясні консерви; рибні 

консерви, консервовані фрукти та овочі і різні види фруктових соків, приправи до салату і майонез, різні 

види безалкогольних напоїв, включаючи фруктово-овочеві напої, соєве молоко і напій із соєвих бобів. 

Враховуючи той факт, що 65% населення Малайзії – мусульмани, більшість рітейлерів, операторів фуд-

сервісу і виробничі компанії вимагають сертифікат Халяль для м’ясних та молочних продуктів 

харчування. Цей сертифікат є свого роду індикатором якості, гігієни та безпеки продуктів.  

Сертифікат Халяль видається Міжнародними ліцензованими агенціями JAKIM (International Islamic 

agencies JAKIM)  http://www.halal.gov.my/v4/index.php/en/  

Більше про ці питання можна дізнатися в документі USDA “Malaysia. Exporter Guide, річний 2015”, 

датований 19 квітня 2016 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведення ТОРГОВІ ВИСТАВКИ 

09-11 August  2017 
 

Malaysia International Food & Beverage Trade Fair (MIFB) 
 
Putra world Trade Centre 
41, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur, Federal Territory of 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Kuala Lumpur, Malaysia 
http://10times.com/malaysia-food-beverage-tradefair 

26-29 September 2017 
 

Food & Hotel Malaysia 
 
Kuala Lumpur, Malaysia 
http://10times.com/food-hotel-malaysia 

2017 – 2018 
Food & Beverage Top 100 Events in the world 

http://10times.com/top100/malaysia 

http://www.halal.gov.my/v4/index.php/en/
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Kuala%20Lumpur_Malaysia_4-19-2016.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Kuala%20Lumpur_Malaysia_4-19-2016.pdf
http://10times.com/malaysia-food-beverage-tradefair
http://10times.com/food-hotel-malaysia
http://10times.com/top100/malaysia
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КОНТАКТИ 

Посольство України в Малайзії 

Адреса: вул. Тун Разак 207,  

будинок Тан енд Тан, 22 поверх, офіс 22.02  

50400 Куала-Лумпур, Малайзія.  

Телефон: (+6-03)-2166-9552,  

(+6-03)-2166-3612,  

Факс: (+6-03)-2166-4371 

Ел. пошта: emb_my@mfa.gov.ua 

http://malaysia.mfa.gov.ua/ua/embassy/contacts  

Ministry of International Trade and Industry (MITI) 

Block 10, Government Offices Complex, 

Jalan Tuanku Abdul Halim, 

50622 Kuala Lumpur, Malaysia 

Tel: +603-8000 8000 

Fax: +603-6201 2337 

Website: www.miti.gov.my  

Email: webmiti@miti.gov.my  

Food Safety and Quality Division 

Ministry of Health Malaysia 

Level 3, Block E7, Parcel E 

Federal Government Administration Center 

Putrajaya 62518 

Tel: +6-03-8883-3888 

Fax: +6-03-8889-4971 

http://fsq.moh.gov.my/v4/  

Royal Customs and Excise Headquarters Malaysia 

Ministry of Finance Complex 

Precinct 2, Federal Government Administration Center 

62596 Putrajaya. 

Tel : +(6-03) 8882 2100 

Fax : +(6-03) 8889 5899 

http://www.customs.gov.my   

Department of Veterinary Services, 

Wisma Tani, Podium Block, 

Lot 4G1, Prescinct 4, Putrajaya. 

Tel: +60-3 8870 2000 

Fax: +60-3 8888 6051 

Website: www.dvs.gov.my  

Malaysian External Trade Development 

Corporation (MATRADE), 

Jalan Sultan Haji Ahmad Shah, 

50480 Kuala Lumpur, Malaysia 

Tel: +603-6207 7077 

Fax: +603-6203 7037 

Website: www.matrade.gov.my  

Email: info@matrade.gov.my  

Malaysian Investment Development Authority 

(MIDA) 

No.5, Jalan Stesen Sentral 5 

Kuala Lumpur Sentral 

50470 Kuala Lumpur, Malaysia 

Tel: +603-2267 3633 

Fax: +603-2274 7970 

Website: www.mida.gov.my  

Email: investmalaysia@mida.gov.my  

Malaysian Quarantine and Inspection Services 

(MAQIS) 

Level 7, Menara 4G2, Wisma Tani, Presint 4 

No. 30, Persiaran Perdana, 62624 Putrajaya, Malaysia 

Tel: +603-8870 4030 

Fax: +603-8870 2910 

Website: www.maqis.gov.my  

Fauzidah Bt. Othman, fauzidah@moa.gov.my  

Muhammad Ezamry Bin Arpan, ezamry@moa.gov.my  

SEBSEAM-M (Support for European Business in 

South-East Asia Markets) 

Звіт по Малайзії 2015 р.  

http://www.eumcci.com/documents/13347/87396/2015

+Dairy+Product_Market+Study/d66f005a-2f32-4db1-

b02b-5aa0255dfb87  

Виробники/ імпортери/ дистриб’ютори 

молочних продуктів в Малайзії  

http://www.dairyproducts1.com/dairy-product-

importers.html   

 

 

http://malaysia.mfa.gov.ua/ua/embassy/contacts
http://www.miti.gov.my/
mailto:webmiti@miti.gov.my
http://fsq.moh.gov.my/v4/
http://www.customs.gov.my/
http://www.dvs.gov.my/
http://www.matrade.gov.my/
mailto:info@matrade.gov.my
http://www.mida.gov.my/
mailto:investmalaysia@mida.gov.my
http://www.maqis.gov.my/
mailto:fauzidah@moa.gov.my
mailto:ezamry@moa.gov.my
http://www.eumcci.com/documents/13347/87396/2015+Dairy+Product_Market+Study/d66f005a-2f32-4db1-b02b-5aa0255dfb87
http://www.eumcci.com/documents/13347/87396/2015+Dairy+Product_Market+Study/d66f005a-2f32-4db1-b02b-5aa0255dfb87
http://www.eumcci.com/documents/13347/87396/2015+Dairy+Product_Market+Study/d66f005a-2f32-4db1-b02b-5aa0255dfb87
http://www.dairyproducts1.com/dairy-product-importers.html
http://www.dairyproducts1.com/dairy-product-importers.html
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ЗАКУПІВЕЛЬНИКИ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ РИНКУ МАЛАЙЗІЇ 

Назва компанії Адреса 
Локація/ 

Місто 
Штат/ 

Провінція 
Телефон E-mail Website 

Classic Fine 
Foods Sdn Bhd 

No 13, Jalan BK 1/15, 
Taman Perindustrian 

Bandar Kinrara, KM10 1/2 Puchong Selangor 
0060 

380734388 

enquiries.ccb
@classic.co

m.my 
www.classicfine
foods.com.my 

Fatric Sdn Bhd 
Lot 1050, Jalan Dua, 

Selayang Baru 
Batu 

Caves Selangor 
0060 

361388601 
admin@fatric

.com.my 
www.fatric.com.

my 

Global Pacific 
Victory ( M) Sdn. 
Bhd. 

No. 2, Jalan Bukit Permai 
Utama 3, Taman Industri 

Bukit Permai 
Kuala 

Lumpur 

Wilayah 
Persekutua

n 
0060 

342921266 
alvin@gpv.c

om.my 
www.gpv.com.

my 

Health Paradise 
Sdn Bhd 

13A, Latitude, Jalan 
Subang 7, Taman 

Perindustrian Subang 
Subang 

Jaya Selangor 
0060 

380217713 

info@healthp
aradise-

organic.com 

www.healthpara
dise-

organic.com 

Hegner 
Asiaconnect 
(Malaysia) Sdn 
Bhd 

20, Jalan PJU 3/46, 
Sunway Damansara 

Petaling 
Jaya Selangor 

0060 
378062680 

wmh@srima
nisan.com 

www.hegnerasi
aconnect.com.

my 

Lees Frozen 
Food Sdn Bhd 

82, Jalan Rotan, Off Jalan 
Kampung Attap 

Kuala 
Lumpur 

Wilayah 
Persekutua

n 
0060 

322723019 
enquiry@lee
sfrozen.com 

www.leesfrozen
.com 

Pikzern 
Marketing Sdn. 
Bhd. 

5, Jalan Bulan U5/70 
Seksyen U5, Bandar 

Pinggiran Subang 
Shah 
Alam Selangor 

0060 
378452248 

sales@pikze
rn.com 

www.pikzern.co
m 

Radiant Code 
Sdn. Bhd. 

2A, Jalan Meranti 
Puchong, D'25 Puchong Selangor 

0060 
380666336 

info@radiant
wholefood.co

m.my 
www.radiantwh
olefood.com.my 

Sai Kim Group No.7, Jalan BP 4/5 Puchong Selangor 
0060 

380601888 

tommy.saiki
m@yahoo.co

m 
www.saikim.co

m.my 

Spanish 
Passion 

B2-3A, Astana 
Damansara, 33 Jalan 17/ 

Petaling 
Jaya Selangor 

0060 
379579404 

victor@spani
sh-

passion.com 
www.spanish-
passion.com 
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СІНГАПУР  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕКОНОМІКА  

Сінгапур посідає 2-е місце66 уже 5-ий рік поспіль у списку 

найбільш конкурентоспроможних економік світу, показуючи 

одні з найпослідовніших покращень всіх показників 

економіки і тримаючи топові позиції в 10-ох параметрах з 12, 

що аналізуються у звіті World Economic Forum «Global 

Competitiveness Index  2015».  

Сінгапур залишається найуспішнішим у загальній 

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

в трійці лідерів у показниках ефективності товарів, праці та 

фінансового ринку. Незважаючи на те, що Сінгапур має 

найбільш гнучкий і другий найбільш привабливий ринок 

праці в світі, участь жінок у складі робочої сили залишається 

відносно низькою (75-е місце).  

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

місце, обігнавши Фінляндію), Сінгапур має всі можливості 

для збільшення показників Технологічної готовності (з 5-го 

до 2-го), Досконалості ведення бізнесу (з 18-го до 1-го) та 

інновацій (стабільний на 9-е).   

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

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=SGP
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Економіка може спиратися на першосортну інфраструктуру (2), прозору та ефективну структуру 

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

бюджет з великим профіцитом у розмірі 4,2 % від ВВП в 2014 році (6-й за величиною).  

На сьогодні, Сінгапур є однією з  країн з найбільш відкритою економікою у світі, яка в значній мірі 
залежить від міжнародної торгівлі. В країні немає імпортних мит або акцизів на всі види продуктів 
харчування та напої. Виключенням є алкогольні напої, тютюнові вироби, а також існує податок  на товари 
та послуги (GST) в розмірі 7%, що стягуються в точці продажу. Країна є 14-ою за величиною експортером 
і 15-ою за величиною імпортером у світі .  

Рівень ВВП (GDP) на душу населення в Сінгапурі є одним із найвищих у світі і найвищий в Азії.  

 

 

КУРС ВАЛЮТ ДО СІНГАПУРСЬКОГО ДОЛАРА, 30 ЖОВТНЯ 2016 Р., НБУ69 

1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP 

1.39 SGD 1.52 SGD 0.05 SGD 1.69 SGD 

 

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ОГЛЯД РИНКУ 

Молочний ринок Сінгапуру росте з року в рік і 

згідно з прогнозами Євромонітору буде рости 

близько 3,8% CAGR щорічно найближчі 5 років.   

Драйверами ринку стануть йогурти і 

кисломолочні продукти (4.8% CAGR) та питне 

молоко (3.6% CAGR)70. 

Близько 95% молочних продуктів продаються 

через великі сучасні торгові мережі. Малу 

частину займають невеликі зручні магазини, 

незалежні локальні мережі, традиційні 

магазини та продажі через Інтернет.  

                                                
67 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=SGP  
68 PPP purchasing-power-parity. ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) є мірою випуску продукції на 
душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на 
душу населення є показником вищого рівня життя. 
69 http://kurs.com.ua/konverter/usd/sgd/2016-10-30  
70 https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/industry/data/en/GR/072016/midstream_consumer_singapore.xml  

Ключові показники, Сінгапур67 2015 

Населення, млн. чол. 5,5 

ВВП, млрд. дол. США 292,7 

ВВП на душу населення, дол. США 52887,77 

ВВП на душу населення, дол. США (PPP)68 85253,24 

ВВП країни (PPP), як світова доля 0,42 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=SGP
http://kurs.com.ua/konverter/usd/sgd/2016-10-30
https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/industry/data/en/GR/072016/midstream_consumer_singapore.xml


Оцінка молочного ринку країн Азії  
 

Жовтень 2016 Сторінка 62 із 95 Конфіденційно 

 

Склад молочного ринку  Сінгапуру 2015 р. 71 

Більше половини ринку (54%) займає питне молоко, 

що містить ароматизовані молочні напої, сухе 

молоко та інші питні молочні продукти.  

На другому місті – йогурти та кисломолочні 

продукти з часткою 26%.  

Незважаючи на ріст тренду європейської кухні, сири 

займають лише третє місце - 13%.  

Інші молочні продукти, які містять охолоджені 

десерти та десерти з подовженим терміном 

зберігання, снеки, підбілювачі для кави, вершки, 

свіжий та білий сир, займають 7% ринку.  

Великі гравці на ринку постійно розширюють свій 

асортимент. Kraft Foods, зі своїм R&D центром в 

Сінгапурі розробляє інноваційні упаковки та 

присутній з маркетинговою активністю на 

телебаченні та торгових точках з акціями.  

F&N Foods запускає нові продукти та шукає 

інвестиції для виходу на нові ринки.   

Nestlé має ціль підвищити поживну цінність 

продуктів та їх позитивний вплив на здоров'я і 

гарне самопочуття без шкоди для смаку через R&D 

центр в Сінгапурі.  

6 ключовий гравців контролюють 75% ринку 

молочних продуктів Сінгапуру: лідером є Malaysia 

Dairy Industries, що має 18% ринку, на другому місті 

F&N/ Thai Beverages – 15%, Meiji Holdings 13%, 

Yakult Honsha – 12%, Fonterra Cooperatiive – 9%, Nestlé 8%, Royal FrieslandCampina NV 3%.  

Інші компанії, такі як Kraft Heinz Co, Lactalis Groupe,  QAF Ltd, Mondelez International Inc., Greenfields 

Indonesia PT та інші, хоча і мають лідерські позиції з окремих категорій, разом складають 22%.  

Опис компаній, що працюють на молочному ринку в Сінгапурі, можна знайти у звіті USDA FAS “Singapore. 

Food Processing Ingredients, Annual 2015” від 31.12. 2015 р.  

Враховуючи короткий термін зберігання молочних продуктів, деякі гравці, такі як MDI, F&N, Meiji та Yakult 

мають свої переробні заводи в Сінгапурі.  

Незважаючи на зростаючий попит на молочну продукцію в Сінгапурі, сировина для виробництва 

задовольняється майже повністю за рахунок імпорту, так як локальної сировини практично не існує, 

оскільки країна є 100% урбанізованою.  

 

                                                
71 https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/industry/data/en/GR/072016/midstream_consumer_singapore.xml  

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20Ingredients_Singapore_Singapore_12-31-2015.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20Ingredients_Singapore_Singapore_12-31-2015.pdf
https://www.dbs.com/aics/templatedata/article/industry/data/en/GR/072016/midstream_consumer_singapore.xml
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Існує лише декілька локальних молочних ферм в Сінгапурі, поголів’я яких налічує 

не більше 100 корів.  Вони виробляють або свіже молоко, або свіжий сир або 

морозиво, які самі поставляють у торгові точки, або продають безпосередньо на 

фермі і позиціонують себе, як органічні продукти. Також ці ферми 

використовують свою унікальність для відвідування туристами. Більше про ці 

ферми, можна дізнатися тут:  

DairyFolks Fresh Milk - http://dairyfolks.com/#story та Vishnu Cow Farm Singapore 

http://thenewageparents.com/viknesh-dairy-farm-lim-chu-kang-singapore/.  

Згідно з даними Євромонітору, ринок молочних продуктів, готових до 

споживання, що були продані через торгові точки в 2014 р72, склав 397 млн. дол. 

США, левова частка з яких – імпортовані продукти.  

Питне молоко73 

Незважаючи на розвиток тренду вживання здорової та малокалорійної їжі, все більше споживачів 

Сінгапуру повертаються до цільного молока, що має високу жирність, так як вважають його смачнішим 

для додавання до кави або просто для вживання без домішок.  

В основному, питне молоко поставляється в Сінгапур із найближчих сусідніх азіатських країн або 

виробляється з імпортованої сировини на локальних переробних заводах. Компанія F&N Foods з 

Малайзії, що має філіал у Сінгапурі, є лідером в сегменті з часткою ринку 27% (2015 р.). Бренди компанії 

Magnolia, Farmhouse, Daisy, Pura, Nutrisoy та Seasons займають перші позиції в  категорії.  

Споживання питного молока на душу населення в Сінгапурі  – 46,09 літрів в рік (2013 р.)74, що менше 

ніж в сусідній Малайзії та інших розвинених 

країнах світу. Враховуючи прогнози 

експертів щодо росту споживання молока у 

найближчі роки, потенціал цього сегменту є 

значний. Незважаючи на високий рівень 

конкуренції, імпорт питного молока з 

подовженим терміном зберігання в упаковці 

Тетра Пак з України є перспективним, якщо 

українська ціна та якість будуть 

привабливими для споживачів.  

Йогурти та кисломолочні продукти  

Сегмент йогуртів та кисломолочних продуктів виріс на 5% у 2015 р. по 

відношенню до 2014 р., але це зростання було меншим, ніж у 2014 по 

відношенню до 2013 р. (+7%).  Японська компанія Yakult, що має свій 

переробний завод в Сінгапурі,  залишається лідером у цій категорії і має 49% 

долі ринку, левова частина належить його кисломолочному питному продукту з 

пробіотиком. Друге місце в сегменті посідає Malaysia Dairy Industries з часткою 

29%. Очікується, що темп росту сегменту сповільниться в майбутньому і буде 

складати 3 - 4% щорічно.  

                                                
72 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20Ingredients_Singapore_Singapore_12-31-2015.pdf  
73  http://www.euromonitor.com/dairy-in-singapore/report  
74 http://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20150601/textview  

http://dairyfolks.com/#story
http://thenewageparents.com/viknesh-dairy-farm-lim-chu-kang-singapore/
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20Ingredients_Singapore_Singapore_12-31-2015.pdf
http://www.euromonitor.com/dairy-in-singapore/report
http://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20150601/textview


Оцінка молочного ринку країн Азії  
 

Жовтень 2016 Сторінка 64 із 95 Конфіденційно 

 

Сири 

Сегмент сирів виріс на 4% в 2015 р. до попереднього періоду і вже декілька 

років тренд залишається позитивним, враховуючи останні вподобання 

сінгапурців щодо харчування на європейський манер.  

Kraft Foods продовжує лідерство, маючи 29% долю ринку в грошовому 

еквіваленті, в основному, завдяки сильним позиціям сиру Філадельфія, в той 

час, коли тверді сири повільно втрачають свої позиції.  

Найближчі роки очікується позитивний, але незначний ріст категорії (1% щорічно). Можливе 

переключення на більш дешеві варіанти сирів, що збільшить ринок в об’ємі.  

Інші молочні продукти.  

В 2015 році сегмент інших молочних продуктів виріс лише на 2%. Головний чинник росту – вершки, що 

активно використовуються в приготуванні їжі. Сухе молоко та вершки до кави, а також згущене молоко, 

мали незначний ріст. F&N Foods є №1 - 35% в грошовому еквіваленті, що пояснюється його активною 

присутністю в сегменті згущеного молока, де завдяки двом брендам Milkmaid та Carnation займає 62%75 . 

Сегмент переробки молочних продуктів.  

В Сінгапурі більше 1000 гравців, що виробляють / пакують продукти харчування, 100 імпортерів та 

близько 23 000 торгових точок, що торгують продуктами харчування. 76 

Оскільки в країні немає можливості виробляти достатню кількість молочної продукції із свіжого молока, є 

потенціал для імпорту сухого молока. Близько 70% імпортованого сухого молока реекспортується в інші 

країни Азії в складі інших продуктів після переробки або у менших форматах, зручних для споживача. 

Так у вересні 2014 р. 6 молочних заводів, які виробляють дитяче харчування (на основі сухого молока) та 

інші молочні продукти для споживачів, отримали сертифікат якості від China Certification and Accreditation 

Administration (CNCA) для того, щоб експортувати продукцію в Китай. 77 

Всі локальні виробники продуктів харчування, включаючи молочні продукти, є членами Асоціації 

Виробників Сінгапуру. Їх перелік можна знайти тут. http://www.sfma.org.sg/ . 

Сектор HoReCa 

Незважаючи на невелику кількість місцевого населення та враховуючи розвиток туризму, у Сінгапурі 

добре розвинений сегмент Фуд сервісу. У 2014 р. ресторани рапортували про ріст в 10% до 2013 р., який 

був здійснений за рахунок росту туристів, стабільної економіки та збільшення кількості працюючих жінок.  

Сінгапурці витрачають близько 5,7 млрд. $США на їжу поза домом. Найбільша частка у ресторанів (37%), 

фаст фуди займають 13%, столові 12%, а 38% - це маленькі кафе, невеличкі кав’ярні та чайні пункти.  

Споживацькі тренди 

 Керівництво країни пропагує здоровий спосіб життя і збалансовану дієту, тому за останні роки попит 

на «здорові» продукти росте. Так, згідно з державною статистикою, доля споживання здорової їжі 

(має спеціальний знак якості) виріс з 29% у 2002 році до 49% у 2009 р. Здорові і поживні продукти такі 

як йогурт, стають все більше популярними.  

                                                
75  http://www.euromonitor.com/dairy-in-singapore/report  
76 http://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Export-markets/Countries/Singapore/Industries/Food-and-beverage  
77 http://www.ava.gov.sg/files/avavision/Issue1_2015/food-bites-china-approves-import-of-diary-products.html  

http://www.sfma.org.sg/
http://www.euromonitor.com/dairy-in-singapore/report
http://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Export-markets/Countries/Singapore/Industries/Food-and-beverage
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 У зв’язку з активним способом життя, зростає потреба в продуктах, готових до споживання, невеликих 

форматів і продуктів з меншою кількістю калорій, які будуть зручні в споживанні на ходу.  

 Сінгапурці стають все більш зайнятими, тому шукають продукти легкі до швидкого приготування. 

 Незважаючи на те, що більшість населення Сінгапуру азійці (китайці – 77%, 14% - малайзійці, та 8% 

індійці)78, вони відкриті до інших культур і тому змінюють свої традиційні смаки та хочуть вживати 

більше європейської, світової кухні.  

 Враховуючи інтенсивний ріст туризму, в тому числі бізнес туризму, є потреба у преміальних 

продуктах, що звичні до споживання в європейських та американських ринках.  

ПРОДУКТИ 

  
 

 

Масло солоне, 125г. 
$2.07 

Масло несолоне, 250г. 
$4.65 

Спред сирний, 8 шт. 
Купи 3 за $7.24 – 1 за $2.65 

Сир Gouda, 250г. 
$5.74 

 

 
   

Густа сметана, 200 мл.  
$3.60 

Свіже молоко, 1л.  
$2.36 

Шоколадне молоко з 
низьким рівнем жиру і 

кальцієм, 1л. 
Купи 2 за $3.71 – 1 за $2.04 

Свіже молоко з 
низьким рівнем 

жиру, 2л. 
$4.04 

Йогуртовий 
напій з 

полуницею,  
200г., $0.87 

    

Йогурт вершковий з 
лимоном, 150г. 

Купи 2 за $3.31 -  1 за 
$1.82 

Йогурт з низьким рівнем 
живу зі смаком персику, 

140г.  
Купи 4 за $2.18 – 1 за$0.84 

Сімейне сухе молоко, 550г.  
$5.05 - $5.42 

Молоко розчинне для дітей,  
Dugro Honey Step 5 Kid's, 700г. 

$13.74 

Джерело: https://giantonline.com.sg/  

Ціни вказані в дол. США станом на 30 жовтня 2016 р. Курс  1 SCG=0,72 $США 

                                                
78 http://www.s-ge.com/sites/default/files/private_files/BBK_Foodstudie_Singapore_June%202013_0_2.pdf  

https://giantonline.com.sg/
http://www.s-ge.com/sites/default/files/private_files/BBK_Foodstudie_Singapore_June%202013_0_2.pdf
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ІМПОРТ 

В 2015 р. об’єм імпорту молочних продуктів в Сінгапур склав  343 509 тон в рік, що є найвищим 

показником за останні 4 роки,  середній річний приріст +3,6% (CAGR за 2012 - 2015 рр.).  

Імпорт за продуктами, тонн79 

 

В грошовому еквіваленті імпорт негативний (-3,7% CAGR), в основному, у зв’язку з суттєвим падінням цін 

у 2015 р. (-30% до 2014 р.). Головним чинником падіння є переключення місцевих виробників  та 

рітейлерів на закупку продукції за більш дешевими пропозиціями у відповідних категоріях.   

Імпорт за продуктами, тис. $ США 

 

 

 

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

Продукт/рік, 
тонн 2012 2013 2014 2015 

Річний 
максимум CAGR 

Масло 25 519   23 746   27 115   24 657   27 115 -1,1% 

Сир 11 814   12 828   13 160   13 643   13 643 4,9% 

Згущене молоко 10 808   9 986   9 370   9 345   10 808 -4,7% 

Вершки 8 837   9 385   7 524   8 030   9 385 -3,1% 

Молоко 70 002   78 140   76 605   79 675   79 675 4,4% 

СЗМ 59 921   54 884   61 994   69 690   69 690 5,2% 

Кисломолочні продукти 11 180   12 058   14 704   16 301   16 301 13,4% 

Спреди 4 847   5 520   7 903   12 613   12 613 37,5% 

Сироватка 31 657   32 733   37 150   35 036   37 150 3,4% 

СЦМ 74 480   89 678   85 231   74 519   89 678 0,0% 

Загалом 309 065   328 957   340 756   343 509   343 509 3,6% 

Продукт/рік,  
тис. $ США 2012 2013 2014 2015 

Річний 
максимум CAGR 

Масло 107 459   113 208   131 966   103 047   131 966 -1,4% 

Сир 80 606   87 124   90 263   82 865   90 263 0,9% 

Згущене молоко 19 765   17 094   16 196   14 223   19 765 -10,4% 

Вершки 20 900   24 240   20 733   18 105   24 240 -4,7% 

Молоко 75 788   95 030   86 864   85 552   95 030 4,1% 

СЗМ 189 309   217 803   261 253   171 722   261 253 -3,2% 

Кисломолочні продукти 33 279   39 279   45 759   42 417   45 759 8,4% 

Спреди 19 490   22 283   23 595   32 621   32 621 18,7% 

Сироватка 105 240   114 582   144 038   89 858   144 038 -5,1% 

СЦМ 265 772   360 658   359 944   179 791   360 658 -12,2% 

Загалом 917 608   1 091 301   1 180 611   820 200   1 180 611 -3,7% 

http://comtrade.un.org/data
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СТРУКТУРА ІМПОРТУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДО СІНГАПУРУ В 2015 р. 

Лідером імпорту молочних продуктів в Сінгапур в грошову еквіваленті є сухі молочні продукти: СЦМ (сухе 

цільне молоко) 22%, та СЗМ (сухе знежирене молоко) 21%. 70% іде на реекспорт в інші країни Азії.  

Обсяги СЦМ показують негативний тренд за останні 

3 роки, а імпорт СЗМ виріс на 5,2% в об’ємі. Обидва 

сегменти падають в грошовому еквіваленті (СЦМ -

12,2%, СЗМ - 3.2%), що свідчить про переключення 

на дешевші продукти в сегменті.   

Сегмент масла займає 12%, але активно 

витісняється спредами, які, наразі, ще невеликі, як 

сегмент, (4%), але мають найшвидший ріст в 

категорії за останні 4 роки (+18,7%).  

Сироватка становить 11% імпорту. Незважаючи на 

позитивний показник CAGR + 3,4% в об’ємі, в 

грошову еквіваленті показник негативний -5,1%, у 

зв’язку зі значним падінням ціни у 2015 р. (-37,5% до 

2014 р.).  

Молоко також займає сектор у 11% та має позитивні 

показники, як в грошах, так і в об’ємі (близько 4%).  

Доля сирів 10% з невеликим ростом в грошовому 

еквіваленті (біля 1%).  

Доля кисломолочних продуктів становить лише 5% імпорту, оскільки цей продукт достатньо обмежений 

термінами зберігання, які забезпечуються локальним виробництвом, але має позитивний тренд р (+13,4 в 

об’ємі, та 8,4% в грошовому еквіваленті).  

Імпорт згущеного молоко та вершків є незначними (2% кожен сегмент) і демонструє негативний тренд за 

останні роки як у натуральному, так і в грошовому вимірі. 
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Імпорт молочних продуктів в Сінгапур за країною походження, ТОР 1080 

Імпортери 
м’яса  

Торгові показники 

Митний тариф  
(за оцінкою), що 
застосовується 

Сінгапуром,        
(%) 

Імпорт у 
грошовому 
еквіваленті 

2015  
($ тисяч) 

Частка в 
загальному 

імпорті 
Сінгапуру, 

(%) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  
2011-2015 
(% за рік) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  
2014-2015 
(% за рік) 

Рейтинг 
країни 

партнера у 
світовому 
експорті 

Частка 
країни 

партнера у 
світовому 

експорті (%) 

Заг. Зрост. 
експорту в 

грош. еквів. в 
країнах 

партнерах 
2011-2015 

Загалом 1,025,518 100 -4 -28   100 0 
 

 

Нова Зеландія 278,622 27.2 1 -29 2 11 0 0  0  

Австралія 165,410 16.1 -6 -34 11 2.4 -4 0  0  

Малайзія 146,052 14.2 -7 -27 26 0.7 7 0  0  

Індонезія 85,143 8.3 -19 -7 52 0.2 -11 0  0  

Таїланд  51,237 5 2 8 42 0.4 8 0  0  

Франція 47,880 4.7 1 -34 4 9.2 -2 0  

США 47,304 4.6 -4 -40 5 5.9 5 0  

Нідерланди 45,177 4.4 -2 -18 3 10.6 -2 0  

Німеччина 28,912 2.8 1 -46 1 12.4 -1 0  

Ірландія 23,724 2.3 7 -21 10 2.6 -3 0  

Інші 106,057 10       
 

 
                                                
80 http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx.Код 04 Містить яйця, мед, але не містить спредів рослинного походження.  

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
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СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОГО РІТЕЙЛУ   

Сектор роздрібної торгівлі продуктів харчування Сінгапуру високо розвинений і конкурентоспроможний - 
$10 млрд., дол. США.  

Згідно з оцінкою експертів, 50% продаж продуктів харчування здійснюється через сучасні торгові канали 
(супермаркети, гіпермаркети, сучасні невеликі магазини) і  становили $ 5,5 млрд. дол. США в 2014 році. 
Продуктами харчування в Сінгапурі торгують 23 000 торгових точок. 81 

Є  чотири основні категорії роздрібної торгівлі:  

Супермаркети і 
гіпермаркети 

 

Зручні невеликі 
магазини 

(convenience stores): 

Традиційні магазини та 
продуктові ринки: 

 

Спеціалізовані 
магазини: 

 

NTUC FairPrice 
Cooperative,  
Dairy Farm International, 
Sheng Siong 

7-Eleven, Cheers, 
Choices 
Star Mart, i-Econ 
 

Tekka Market, Tiong Bahr, 
Chinatown Wet Market 
 

м’ясні, молочні, овочі-
фрукти і т.д.  
 

    

 

Майже 70% сучасного рітейлу контролюють 3 основних 

мережі: NTUC FairPrice Cooperative, Dairy Farm 

International та Sheng Siong Supermarket, які мають 

разом більше ніж 1 160 магазинів різних форматів – 

гіпермаркети, супермаркети, зручні невеликі магазини та 

он-лайн продажі. Переважно, великі рітейлери 

імпортують продукцію напряму з країн - експортерів. Є 

декілька незалежних супермаркетів, такі я Big Box, 

Isetan, Meidi-Ya, Mustafa’s та Prime Supermarket. 

Інші 50% продуктів харчування продаються через 

невеликі зручні магазини біля дому (Convenient Stores), 

традиційні сімейні магазини, спеціалізовані магазини, 

заправки та ринки, які забезпечуються продукцією 

локальними дистриб’юторами.  

Традиційні сімені магазини, спеціалізовані магазини та 

продуктові ринки продають, в основному, локальні продукти або імпортовані з сусідніх країн. Також 

продають органічні продукти, приправи, хліб і т.ін. лімітованого локального виробництва.  

                                                
81 http://www.expatliving.sg/Living_In_Singapore/settling_in/Butchers-in-Singapore-14-stores-for-quality-meat-on-the-island-33553.ece   
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Singapore_Singapore_2-26-2016.pdf  

Fairprice 
33%

Dairy 
Farm
28%

Sheng 
Siong
10%

Інші
29%

http://www.expatliving.sg/Living_In_Singapore/settling_in/Butchers-in-Singapore-14-stores-for-quality-meat-on-the-island-33553.ece
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Singapore_Singapore_2-26-2016.pdf
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Більше інформації щодо каналів дистрибуції можна знайти на сайті FAS, USDA 

http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx  у щорічному звіті «Retail Foods Singapore» від12 жовтня 2015. 

  

ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ НА РИНОК КРАЇНИ 

Сінгапур має дуже розвинену економіку і тому слідує всім бізнес вимогам розвинених країн. Закони 

країни сформовані за прикладом Британської правової системи.  

Враховуючи той факт, що великі сучасні рітейлери імпортують продукцію самостійно, вони вимагають 

кредитні умови до 90 днів. З іншого боку маленькі традиційні сімейні магазини та ринки платять готівкою, 

але їх об’єми невеликі і вони працюють через дистриб’юторів або локальних представників експортерів.  

 

КОНТОЛЬ ЯКОСТІ ТА ВИМОГИ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ 

Вимоги щодо контролю якості в Сінгапурі окреслені в Законі про харчові продукти і всі упаковки продуктів 

харчування, що продаються в роздрібних торгових точках мають відповідати вимогам про допустимий 

вміст інгредієнтів та консервантів, що перераховані у відповідному акті (детально див. на 

http://www.fas.usda.gov/) або ж у звіті USDA «Singapore. Food and Agricultural Import Regulations and 

Standards–Certification. FAIRS Export Certificate Report Annual 2015 від 31.12. 2015 р.  

У Сінгапурі дуже спрощений режим імпорту, і всі продукти, за винятком алкогольних напоїв та тютюну, 

можуть імпортуватися в країну безмитно. Митне оформлення імпортованих харчових продуктів 

здійснюється в електронному вигляді, і весь процес займає не більше 48 годин. 

 

 

 

 

ТОРГОВІ ВИСТАВКИ 

Asia Pacific Food Expo 

Date: 18-21 Nov 2016 ( remind me ) 

Place: 1 Expo Dr, Singapore 486150 

Singapore, Singapore 

http://10times.com/asia-pecific-food-expo 

http://www.expodatabase.com/tradeshow/apfe-asia-
pacific-food-expo-50127.html 

Food & Hotel Asia  

The International Exhibition of Food and Drinks 

Date: 24-27 Apr 2018 

Place:  1 Expo Dr, Singapore 486150 

Singapore, http://10times.com/hospitality-style-asia 

http://www.expodatabase.com/tradeshow/foodasia-the-
international-exhibition-of-food-and-drinks-26267.html 

Food & Beverage Fair 

Date: 16-19 Mar 2017  

Place: 1 Expo Dr, Singapore 486150 

Singapore, Singapore 

http://10times.com/world-food-fair 

Food & Beverage Top 100 Events in the world  

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

 

http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Singapore_Singapore_12-10-2015.pdf
http://www.fas.usda.gov/
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Singapore_Singapore_12-31-2015.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20-%20Certification_Singapore_Singapore_12-31-2015.pdf
http://10times.com/asia-pecific-food-expo
http://www.expodatabase.com/tradeshow/apfe-asia-pacific-food-expo-50127.html
http://www.expodatabase.com/tradeshow/apfe-asia-pacific-food-expo-50127.html
http://10times.com/hospitality-style-asia
http://www.expodatabase.com/tradeshow/foodasia-the-international-exhibition-of-food-and-drinks-26267.html
http://www.expodatabase.com/tradeshow/foodasia-the-international-exhibition-of-food-and-drinks-26267.html
http://10times.com/world-food-fair
http://10times.com/top100/food-beverage


Оцінка молочного ринку країн Азії  
 

Жовтень 2016 Сторінка 71 із 95 Конфіденційно 

 

КОНТАКТИ 

Посольство України в Республіці Сінгапур 

Адреса: 50 Раффлз Плейс, №16-05  

Сінгапур Ленд Тауер, Сінгапур 048623.  

Телефон: (65) 6535 6550.  

Факс: (65) 6535 2116 

Ел. пошта: emb_sg@mfa.gov.ua  

Веб-сайт: singapore.mfa.gov.ua  

Singapore Retailers Association 

371 Beach Road 

#02-04/05 Keypoint, Singapore 199597 

Tel:(65) 6295-2622 

Fax:(65) 6295-2722 

Email: info@sra.org.sg 

Website: www.retail.org.sg 

Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore 

Ministry of National Development 

Agri-Food & Veterinary Authority (Headquarters) 

JEM Office Tower, #14-01 

52 Jurong Gateway Road, Singapore 608550 

Tel: 6805 2992 (General Enquiries) 

Fax: 6334 1831 

Website: www.ava.gov.sg 

Singapore Business Federation 

 

10 Hoe Chiang Road 

#22-01 Keppel Tower, Singapore 089315 

Tel: (65) 6827-6828 

Fax: (65) 6827-6807 

Website: www.sbf.org.sg 

Email: info@sbf.org.sg 

International Enterprise Singapore 

230 Victoria Street, Level 10 

Bugis Junction Office Tower 

Singapore 188024 

Tel: (65) 6337-6628 

Fax: (65) 6337-6898 

Website: www.iesingapore.com 

Singapore Food Manufacturers' Association 

7 Teo Hong Road, Singapore 088324 

Tel: +65 6221 2438 

Fax: +65 6223 7235 

Website: http://www.sfma.org.sg/ 

Email: enquiries@sfma.org.sg 

Dairy Product Importers in Singapore 

http://www.dairyproducts1.com/dairy-product-
importers/singapore.html 

 

Singapore Dairy Food Companies List 

http://singapore-companies-
directory.com/categories/singapore_dairy_food.htm#
Singapore Dairy Food Companies  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emb_sg@mfa.gov.ua
mailto:info@sra.org.sg
http://www.retail.org.sg/
http://www.ava.gov.sg/
http://www.sbf.org.sg/
mailto:info@sbf.org.sg
http://www.iesingapore.com/
http://www.dairyproducts1.com/dairy-product-importers/singapore.html
http://www.dairyproducts1.com/dairy-product-importers/singapore.html
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ЗАКУПІВЕЛЬНИКИ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ РИНКУ СІНГАПУР 

Назва компанії Адреса Телефон E-mail Website 

Auric Pacific Group 
Limited 

#06-03, OUE Bayfront 50 
Collyer Quay 

0065 
63362262 

corporate@auricgroup.c
om www.auricgroup.com 

Ban Choon 
Marketing (Pte) Ltd 30 Quality Road 

0065 
67777333 

enquiries@banchoon.co
m.sg www.banchoon.com.sg 

Ben Foods (S) Pte 
Ltd. No 1 Fishery Port Road 

0065 
67786655 Info@benfoods.com www.benfoods.com 

Cold Storage Pte 
Ltd. 

21 Tampines North Drive  
2 #03-01 

0065 6891 
8000 

service@coldstorage.co
m.sg www.coldstorage.com.sg 

Culina Pte Ltd 
Block 8, Dempsey Road, 

#01-13 Dempsey Hill 
0065 

64747338 shopds@culina.com.sg www.culina.com.sg 

Elite Fine Food 
20 Sin Ming Lane, #03-

64, Midview City 
0065 

62263269 info@elitefood.sg www.elitefood.sg 

Euraco Fine Food 
Pte.Ltd 

Block 219 Henderson 
Road, #01-03 Henderson 

Industrial Park 
0065 

62765433 jill@euraco.com.sg www.euraco.com.sg 

Frosts Food & 
Beverage Pte Ltd No.24 Tuas Avenue 12 

0065 
68622166 diana@frosts.com.sg www.frosts.com.sg 

Giorgio Ferrari Pte 
Ltd Block 43 Keppel Road 

0065 
67493565 info@giorgio-ferrari.com www.giorgio-ferrari.com 

Lim Siang Huat Pte 
Ltd 

No 6 Fishery Port Road 
02 M 

0065 
62684144 sales@Lshworld.com www.lshworld.com 

Meidi-Ya Singapore 
Co (Pte) Ltd 

177 River Valley Road 
#B1-50 Liang Court 

Shopping Centre 
0065 

63391111 
hds_sinpack@meidiya.c

om.sg www.meidi-ya.com.sg 

Sats Ltd. 20 Airport Boulevard 
0065 

65418341 
info_enquiry@sats.com.

sg www.sats.com.sg 
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ЯПОНІЯ                            

 

Японія, як острівна держава, складається з чотирьох 

основних островів і 6,848 менших. Головні острови 

Японії Хоккайдо, Хонсю (який вважається 

материковим), Сікоку і Кюсю. Велика частина 

ландшафту Японії є нерівною і гористою - близько 70 

відсотків, але в зв'язку з великою кількістю портів, 

водних шляхів та інфраструктури наземного 

транспорту, вся країна є добре досяжною. 

Японія ділиться на 8 різних регіонів (область 

Хоккайдо, регіон Тохоку, Канто, Тюбу, Кансай або Кінкі, 

Тюгоку, Сікоку та Кюсю), які не є адміністративними 

або політичними одиницями, але відіграють 

традиційну роль в історії, освіті, економіці та засобах 

масової інформації. Є, наприклад, регіональні компанії 

по енергозбуту, банки і залізничні транзитні корпорації.  

Три найважливіших регіони - Канто, Кансай і Тюбу - всі 

вони розташовані на острові Хонсю. 

Найбільш важливим регіоном Японії є Канто, який включає в себе великі міста Токіо, Чіба, Кавасакі, 

Сайтама і Йокогама. Цей регіон являє собою економічне, політичне, культурне та ЗМІ серце Японії і дає 

40 відсотків економічної могутності Японії. Це також найбільш густонаселений регіон Японії. Через свою 

важливість, іноземні компанії часто вирішують почати свою 

діяльність в Японії саме в регіоні Канто. 

Другий важливий регіон Японії є Кансай або Кінкі, який 

включає в себе великі міста Кобе, Кіото і Осака. Регіон 

Кансай є найважливішим економічним центром після Канто 

і виробляє близько 16 відсотків ВВП Японії. Споживачі в 

регіоні Кансай вважаються дуже сприйнятливими до нових 

ідей, хоча в цілому вони віддають перевагу більш 

японській кухні. Осака, одне з основних міст, вважається 

гастрономічним серцем Японії. 

Третім важливим регіоном є Тюбу, який включає в себе 

велике місто Нагоя. Тюбу є основним центром японської 

переробної промисловості і багато компаній перевели свої 

штаб - квартири з Токіо в район Тюбу. 

ЕКОНОМІКА 

Японія залишається на 6-му місці у списку найпотужніших 

економік Азії (2015 р), реєструючи покращення в 

макроекономічному середовищі, завдяки стабілізації 

інфляції, що виникла зі збільшенням податку на 

споживання. Японія отримує вигоду від відмінної 

інфраструктури і найздоровіших трудових ресурсів в світі, з 

очікуваною тривалістю життя більше 80 років.  
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Країна виграє в найбільш складних областях конкурентоспроможності: бізнес дуже досконалий (2-е 

місце), підприємства мають найдосконаліше обладнання і процеси в світі, де виробляються унікальні 

продукти (1-е місце), вона має великий вплив на міжнародну торгівлю (2-е місце) і користується 

перевагами кращих місцевих постачальників в світі (1-е).  

Крім того, найдосконаліші науково-дослідні інститути і високі витрати компанії на R & D, в поєднанні з 

найвідомішими вченими та інженерами, сприяють загальному високому інноваційному рівню країни.  

Протягом останніх 7 років ринки товарів та фінансів в Японії стабільно зростають і в світовому рейтингу 

знаходяться на 11 та 19 місцях відповідно, в той час як інституції досягли 13-го місця. В майбутньому для 

країни буде дуже важливо зміцнити людський капітал, адже по цьому показнику вона відстає від інших 

високорозвинених країн і посідає 21 місце. Вперше цього року Японія не ввійшла в десятку кращих за 

підготовкою професійних фахівців. Та попри це гнучкість ринку праці поліпшилась (15 місце). В 

подальшому ці показники можна вдосконалити за рахунок покращення умов прийняття на роботу та 

звільнення (123-є місце) та підвищення частки працюючих жінок (83), щоб країна почала використовувати 

свій потенціал на повну потужність. І нарешті, Японія одна з перших по залученню та адаптації нових 

технологій (13) та має один з найвищих рівнів використання смартфонів (5). 

      ВВП/GDP (PPP) на душу населення, $, 1980-2015 

 

КУРС ВАЛЮТ ДО ЯПОНСЬКОЇ ЙЕНИ, 30 ЖОВТНЯ 2016 Р., НБУ84  

1 USD 1 EUR 1 ГРН 1 GBP 

105.38 JPY 115.10 JPY 14.13 JPY 128.02 JPY 

 

Японія була і продовжує залишатися важливим ринком для світових виробників сільськогосподарської 

продукції. Тенденції в їжі і напоях ринку Японії показують, що в майбутньому можливості для виробників 

будуть розширюватися. 

Незважаючи на економічні труднощі, в результаті спаду в 2008 році наявний дохід на душу населення в 

Японії зріс, як показує таблиця зверху. У період з 2000 по 2014 рік наявний дохід на душу населення зріс 

з 19, 462 євро до 20,684 євро, збільшившись на 53%. 

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

84 http://kurs.com.ua/konverter/uah/jpy/2016-10-31  

Ключові показники, Японія 82 2015 

Населення, млн. чол. 126,9 

ВВП, млрд. дол. США 4123,3 

ВВП на душу населення, дол. США 32485,54 

ВВП на душу населення, дол. США (PPP)83 38054,20 

ВВП країни (PPP), як світова доля 4,25 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=JPN
http://kurs.com.ua/konverter/uah/jpy/2016-10-31
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Загальне збільшення наявного доходу призвело до диверсифікації раціону харчування і підвищення 
інтересу до зарубіжної продукції. Японці почали сприймати більш західну дієту, яка характеризується 
підвищеним споживанням м'яса, молочних продуктів, оброблених харчових продуктів та алкогольних 
напоїв. 

Японський споживач має високий попит на імпортні продукти харчування і напої  високої якості,  він 
готовий платити більш високу ціну за унікальні, безпечні і високоякісні продукти. Продукти з 
географічними зазначеннями (ГЗ), які вказують на справжність, різноманітність, якість, традицію і 
спадщину продукції, добре позиціонуються і мають переваги від ринкових тенденцій в Японії. 

Споживчі витрати на продукти харчування в Японії знизилися на 32,6 відсотки в період між 2012 і 2015 
роками, з прогнозованим скороченням на 0,44 відсотка в 2016 році до прогнозованих в цілому 309.94 
мільярдів доларів США. Це відображає зниження на 33,1 відсотки в загальному обсязі споживчих витрат 
в період між 2012 і 2015 роками. Незважаючи на це падіння, споживчі витрати на продукти харчування 
залишаються стабільними на рівні 13 відсотків від загального обсягу споживчих витрат. 

Через те, що Японія є густонаселеною країною з дуже обмеженими засобами, щоб покрити свій власний 
попит на сільськогосподарську продукцію, вона є нетто - імпортером продуктів харчування. У 2014 році 
Японія імпортувала продуктів харчування на суму 77.27 мільярдів доларів США, в той час як 
експортувала вона на 5.5 мільярдів.  

Три основних продукти, які Японія імпортує, є риба (22,6 відсотків від загального обсягу імпорту 
продовольчих товарів), м'ясо (19,8 відсотків) і зернові (13,2 відсотків). У період між 2010 і 2014 роками 
імпорт продуктів харчування збільшився на 8,3 відсотків, в той час як експорт харчових продуктів 
знизився на 1,5 відсотка. 

У 2014 році експорт харчових продуктів і напоїв з ЄС в Японію коштував 6.48 мільйонів доларів. Це є 
збільшенням на 24,6 відсотків з 2010 року. Імпорт продуктів харчування і напоїв з Японії в ЄС піднімався 
в ціні на 5,4 відсотків з 2010 р до 232,48 млн. доларів в 2014 році. Це призвело до позитивного сальдо 
торгового балансу для ЄС, який неухильно зростає. Вартість експорту агропродовольчої продукції з ЄС в 
Японію збільшився на 15,3 відсотків з 2011 року до 5,94 млрд. доларів в 2015 році.  

Основною продукцією, яка експортується в Японію, є м'ясо свинини (18,8 відсотків від загального обсягу 
експорту агропродовольчих  продуктів), вино (14,5 відсотків) і сир (5,0 відсотків). Японія є п'ятим 
найважливішим напрямком експорту агропродовольчої продукції для ЄС, і частка ринку 
агропродовольчої продукції ЄС в 2014 році була 16 відсотків. 

Демографічні зміни 

У 2015 році населення Японії становило 127.11 млн. чоловік, що означає зниження майже на один 

мільйон чоловік у порівнянні з 2010 роком. Згідно з Статистичним Щоденником Японії 2016 року, 

очікується ще більше зменшення населення в майбутньому. У 2030 році прогнозується, що японське 

населення скоротиться до 116.62 млн. Це зниження чисельності населення може призвести до 

нейтрального або навіть негативного впливу на попит на певні продукти харчування. 

Крім того, Японія має проблему швидкого старіння населення. У 2014 році 33 мільйони людей (26 

відсотків від загальної чисельності населення) були віком старше 65 років, у той час як у 2000 році ця 

кількість склала 22 млн. (17,3 відсотків). Ще 61,3 відсотка населення це люди у віці від 15 до 64 років, у 

той час як 12,8 відсотка населення становлять діти віком 14 років або молодші. Старіння населення є 

результатом високої тривалості життя внаслідок потужної системи охорони здоров'я і здорових звичок 

харчування. У 2014 році середня тривалість життя в Японії склала 83,7 років, а саме 80,5 років для 

японських чоловіків і 86.83 років для японських жінок. Очікується, що ці старіючі споживачі створять 

додатковий попит на продукти харчування і напої, які пов'язані з віковим станом здоров'я, таких як питна 

вода, органічні продукти харчування і здорова їжа. Крім того, люди похилого віку, як правило, споживають 

більше фруктів і овочів та кисломолочних продуктів. 
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Досвід Японії вказує на тривалу внутрішню міграцію із сільських районів в міські. У 2014 році 93 відсотка 

населення Японії жили в міських районах, в той час як в 2001 році це було 80 відсотків. Ця урбанізація 

впливає на ринок продуктів харчування і напоїв в Японії. Наприклад, це призводить до підвищення 

попиту на більш широкий спектр фірмових продуктів харчування і напоїв та до нового досвіду у 

споживанні нової продукції харчування, нових упаковок та смакових профілів. 

Соціально економічні 
індикатори 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Населення ('000) 127.341 127.320 127.253 127.140 126.985 126.795 126.573 

ВВП на душу 
населення (дол. США) 

39.321 42.917 46.108 46.736  40.442 41.597 42.757 

ВВП на душу 
населення (€)  

28.223 32.371 33.127 36.367 30.450 31.311 38.537 

 

Попит на імпортні продукти 

Японія є дуже густонаселеною країною, яка має обмежені засоби для покриття свого власного попиту на 

сільськогосподарську продукцію. У 2013 році самозабезпеченість Японії в харчовій промисловості була 

39 відсотків, яку японський уряд сподівається підняти до 45 відсотків до 2025 року. Це є результатом 

низької продуктивності в сільському господарстві, високої і спотворюючої підтримки сільського 

господарства, яка обтяжує японських споживачів і браку земель, придатних для сільського господарства. 

Крім того, внаслідок радіаційної аварії у префектурі Фукусіма в березні 2011 року, імпорт став все більш 

важливим, а експорт - важчим. У результаті цих обставин, Японія є повноякісним імпортером 

продовольства. 

МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ОГЛЯД РИНКУ 

Традиційно, молочні продукти не відігравали велику роль в харчуванні японців, але в останні роки 

молочні продукти почали набирати популярність. Ринок молочних продуктів в Японії залежить від 

імпорту, щоб задовольнити споживчий попит, особливо для таких продуктів, як сир, сироватка і 

натуральні молочні продукти. У 2015 році Японія була другим за величиною ринком для сирів ЄС. 

Очікується, що ця тенденція збережеться і в найближчі роки, що дає великий потенціал для молочних 

продуктів із захищеним позначенням походження (PDO) або захищеним географічним зазначенням (PGI). 

Розмір Ринку і Частка Ринку 

Японське виробництво молочних продуктів збільшилося з 2010 року з 2,8 млн. тонн до 3 млн. тонн в 2013 

році, після чого виробництво молочних продуктів Японії зазнало два роки спаду поспіль. Це зниження 

може бути зв’язаним з надзвичайно теплим літом, що вплинуло на дійних корів, і призвело до зниження 

виробництва. 

 

 

 

 

 



Оцінка молочного ринку країн Азії  
 

Жовтень 2016 Сторінка 77 із 95 Конфіденційно 

 

Джерело: clal.it  

З 2010 року споживання молочних продуктів на душу населення коливалося. У той час як споживання 

сиру збільшилося з 1,94 кг на душу населення в 2010 році до 2,26 кг у 2015 році, споживання молока 

знизилося з 33,48 кг на душу населення в 2010 році до 30,91 в 2015 році. Споживання вершкового масла 

коливається в значній мірі, так з 2010 року, в якому на душу населення припадало 0,58 кг, в 2015 році, 

цей показник становив 0,61 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Японія 

x 1.000 тонн 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Категорія сировини 

Кількість корів (тисяч голів) 964 933 943 923 894 870 

Кількість молочних ферм (тис. шт.) 22 21 20 19 19 18 

Виробництво молока (тис. тон) 7.720 7.474 7.630 7.508 7.334 7.379 

Поступило на переробку 7.560 7.470 7.549 7.390 7.271 7.352 

Ціна молока на фермі (Євро 100 кг) 76,36 80,75 87,88 70,13 67,92 74,19 

Для виробництва питного молока (ПМ) 3.717 3.659 3.547 3.502 3.455 3.466 

Для виробництва ПМ у % 48,10% 49,00% 46,50% 46,60% 47,10% 47,00% 

 
Виробництво молока 

Вершки 108 114 113 115 117 113 

Цільномолочні продукти, напої (kl) 2.232 2.373 2.496 2.524 2.475 2.519 

Масло 70 63 70 64 62 66 

Сири 127 134 132 134 133 141 

Згущене молоко 42 44 41 40 38 39 

СЦМ (сухе цільне молоко) 14 13 12 11 12 13 

Підготовлене сухе молоко 32 25 25 24 26 27 

СЗМ (сухе знежирене молоко) 149 135 141 129 121 130 

Споживання на душу 
населення (кг) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Молоко 32,6 31,89 31,82 31,3 30,85 30,97 

Сири 1,94 2,04 2,22 2,24 2,19 2,29 

Масло 0,68 0,65 0,61 0,57 0,59 0,61 

СЗМ 1,47 1,41 1,36 1,32 1,32 1,3 
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Географія 

Об’єкти молочної промисловості розміщується на всій території країни, в основному в долинах і на 

територіях, розташованих на околицях міських районів. Область Хоккайдо є центром молочної 

промисловості: більше половини всієї внутрішньої молочної продукції виробляється в цьому регіоні. 

Іншими важливими регіонами молочної промисловості є Канто і Тохоку. Вітчизняна молочна 

промисловість в Японії стикнулася з проблемою розірвання традиційного сімейного ремесла. Багато 

фермерів йдуть на пенсію, не маючи можливості залишити свої ферми наступникам.  Багато господарств 

є сімейним бізнесом, і молоді японці не бажають перейняти ферми від своїх батьків. Це одна з причин 

скорочення кількості ферм. Японський уряд підтримує свою молочну промисловість шляхом надання 

фінансової допомоги для модернізації виробничих потужностей і устаткування, що призводить до 

зростання кількості великих господарств.       

Поголів'я молочних корів 
      

 
2011 2012 

% 
Змін. 

2013 
% 

Змін. 
2014 

% 
Змін. 

2015 
% 

Змін. 

Кількість ферм 21 000 20 100 -4% 19 400 -3% 18 600 -4% 17 700 -5% 

Заг. чисельність 
молочн. стада 
(голів) 

1 467 300 1 449 000 -1% 1 423 000 -2% 1 395 000 -2% 1 371 000 -2% 

Середній розмір 
ферми (голів) 

70 72 3% 73 1% 75 3% 77 3% 

Всього корів 
(голів) 

932 900 942 600 1% 923 400 -2% 923 400 0% 869 700 -6% 

Кількість дійних 
корів (голів) 

804 700 812 700 1% 798 300 -2% 772 500 -3% 750 100 -3% 

Кількість 
недійних корів 
(голів) 

128 200 129 900 1% 125 100 -4% 121 000 -3% 119 600 -1% 

Нетелів (Head) 534 400 506 400 -5% 500 100 -1% 501 200 0% 501 600 0% 

Джерело: usda.gov 

Фактори зростання і тенденції 

Тенденція до більш прозахідного харчування призвела до зростання імпорту молочної продукції в 

Японію. Існує багато можливостей для росту на цьому ринку, оскільки споживання на душу населення ще 

досі є відносно низьким. У той час як споживання сиру на душу населення в 2015 році було 2,26 кг, цей 

показник в ЄС становив 17.39 кг. Аналогічно, коли споживання на душу населення молока в Японії було 

30,91 кг, в ЄС - 60.08 кг. Споживання масла також вище в ЄС і складає 4,41 кг на душу населення, у 

порівнянні з японськими 0,61 кг на душу населення. В Японії, молоко і молочні продукти не є широко 

вживаними в кулінарії, так як молоко споживається в якості напою, масло використовується для 

споживання з хлібом, а сир їдять з вином або з піцою. Тому існує потенціал для збільшення споживання 

молочних продуктів. 

Старіння і скорочення чисельності населення країни безпосередньо впливає на зниження споживання 

молочних продуктів в Японії. Кількість основних споживачів молока - дітей і молодих людей - скоротилася 

в результаті пізніх шлюбів та низьких показників народжуваності. Передбачають, що ця тенденція 

збережеться, і японське населення буде і далі скорочуватися. Відзначається також і зниження 

внутрішнього виробництва молока. Це є результатом складних кліматичних умов та виходом на пенсію 

фермерів без спадкоємців. Зниження внутрішнього виробництва молока створює додаткові можливості 

для європейських виробників. 
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У споживанні сиру спостерігався зріст протягом останніх років. Це може бути пов'язано, у тому числі, з 

ростом споживання вина в домашніх умовах.  

Широко розповсюджене поняття  серед споживачів в Японії і в усьому світі, що сир добре поєднується з 

вином, і тому його споживання з вином в домашніх умовах стає все більш популярним. Ця тенденція, як 

очікується, продовжиться в результаті постійного вживання вина, вподобання до якого були нещодавно 

відкриті і тривають. Взагалі ж спостерігається збільшення попиту на продукти-напівфабрикати і оброблені 

харчові продукти. Все це створює потенціальну нішу для європейських виробників, особливо через 

зростання популярності сирів з ЄС у зв’язку з нижчими цінами в порівнянні з сирами з Океанії та Північної 

Америки. 

І нарешті, спостерігався зріст продаж йогуртів і кисломолочних продуктів в порівнянні з минулим роком. 

Ця тенденція є результатом підвищення рівня обізнаності серед японських споживачів про користь 

йогуртів для здоров'я. Наукові дослідження показали, що йогурт має додаткові переваги для здоров'я і 

покращує стан шлунку. Ці результати дослідження були широко розрекламовані в Японії. Ця тенденція, 

як очікується, продовжиться, особливо в зв'язку з ростом числа споживачів, які свідомо підходять до 

свого здоров’я. Збільшення продажу йогуртів і кисломолочних продуктів негативно впливає на продаж 

інших охолоджених десертів на молочній основі, продаж яких, як очікується, відставатиме. 

Споживчі профілі 

Демографічно найбільш важливим для молочних продуктів, особливо для молока і десертів на молочній 

основі, є сім'ї з маленькими дітьми, де споживачі мотивовані споживати кращу калорійну і поживну їжу. 

Старіння і скорочення чисельності населення в Японії негативно впливатиме на загальний попит цих 

продуктів. А групою продуктів, на яку позитивно впливає старіння населення, є сир. З віковим ростом 

домочадців у Японії, зростає і споживання сиру. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що ця група 

продуктів особливо популярна серед літніх японських споживачів. 

Йогурт особливо популярний серед людей, які піклуються про своє здоров'я, у тому числі літніх осіб. 

Молочні продукти також популярні серед молодих японських споживачів, які переймають західний спосіб 

життя і харчування. Західна дієта включає в себе більше молочних продуктів, ніж традиційна японська 

кухня, яка в основному дотримується старшими поколіннями. 

Окремим фактором, який впливає на споживання молочних продуктів є непереносимість лактози. У той 

час, як близько 65 відсотків населення земної кулі має знижену здатність перетравлювати лактозу після 

дитинства, цей відсоток є вищим в Азії через відсутність молочних продуктів в їх раціоні. У Східній Азії, 

близько 90 відсотків дорослого населення мають ту, чи іншу форму непереносимості лактози. 

Інновації на японському ринку мають важливе значення, так як споживачі високо цінують нові враження і 

нові смаки. Це особливо актуально для йогуртів і молочних десертів. Виробники в Японії роблять 

величезні інвестиції в маркетинг і в запуск нових продуктів з новими смаками і упаковкою. 
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ІМПОРТ 

Імпорт молочних продуктів Японії зростав в ціні з року в рік: 

у 2010 році обсяг імпорту становив 1 172 млн. доларів 

США, який виріс на 15,6 відсотка до 1 432 млн. доларів 

США в 2015 році.  

Тверді і напівтверді (м’які) сири  є основними продуктами, 

що ввозяться в Японію 74% (на 1051,19 млн. доларів у 

2015 році), потім йде молочна сироватка і натуральні 

молочні продукти (135,51 млн. доларів) і концентроване та 

підсолоджене молоко і вершки (128,27 млн. доларів) по 9% 

кожен сегмент.  

Величина імпорту всіх груп товарів - за винятком 

кисломолочних продуктів та СЦМ, збільшилася за останні 

кілька років.85.  

Імпорт за продуктами за останні 4 роки (МТ). 

Продукти/рік 2012 2013 2014 2015 
Річний 

максимум CAGR 

Вершки 9 6 17 26 26 30% 

Згущене молоко 1 693 1 662 1 790 1 820 1 820 2% 

Кисломолочні продукти 288 122 69 84 288 -27% 

Масло 10 633 4 606 11 532 16 490 16 490 12% 

Молоко 2 1 1 10 10 48% 

СЗМ 32 261 32 275 42 525 53 001 53 001 13% 

Сири 234 616 236 191 231 946 249 285 249 285 2% 

Сироватка 57 510 55 364 54 751 58 867 58 867 1% 

Спреди 10 988 11 329 13 274 12 976 13 274 4% 

СЦМ 99 181 57 96 181 -1% 

Загалом 348 100 341 738 355 962 392 655 
   

Основними експортерами молочної продукції до Японії є Сполучені Штати Америки, Нова Зеландія, 

Австралія, Сінгапур та ЄС.  

Що стосується рідкого і несолодкого молока і вершків, ЄС разом з Об'єднаними Арабськими Еміратами (з 

часткою 3,8 відсотка в 2015 році) були єдиними експортерами.  

Основним експортером кефіру та йогурту в 2015 році були США з часткою 44,3 відсотка, а потім ЄС (37,1 

відсотка) і Нова Зеландія (17,5 відсотка).  

Нова Зеландія була головним експортером вершкового масла та інших жирів і масел, отриманих з 

молока в 2015 році з часткою 62 відсотки, а потім ЄС (30,3 відсотка) і Австралія (3,2 відсотка).  

Нова Зеландія також є основним експортером концентрованого і підсолодженого молока і вершків до 

Японії з часткою 44 відсотки у 2015 році, потім йде ЄС (29,1 відсотка) і Австралія (17,4 відсотка).  

                                                
85 Джерело: comtrade.un.org 
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США є основним експортером молочної сироватки і натуральних молочних продуктів з часткою 25,3% в 

2015 році, потім ЄС (22,5%) і Сінгапур (16,1%). І нарешті, Австралія є основним експортером твердих та 

м’яких сирів із часткою 31,7% в 2015 році, а потім ЄС (28,3 відсотка) і Нова Зеландія (21,2%). 

Імпорт молочних продуктів в Японію за країною походження, ТОР 10 

Імпортери  

Торгові показники86 

Імпорт у 
грошовому 
еквіваленті 

2015  
(тис. дол. США) 

Частка в 
загальному 

імпорті 
Японії, (%) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  

2011-2015 (% 
за рік) 

Зростання 
імпорту в 

грошовому 
еквіваленті  

2014-2015 (% за 
рік) 

Рейтинг 
країни 

партнера у 
світовому 
експорті 

Частка 
країни 

партнера у 
світовому 

експорті (%) 

Загальне 
зростання 

експорту в грош. 
еквів. в країнах 
партнерах 2011-

2015 

Загалом 1,576,625 100 0 -12   100 0 

Австралія 371,760 23.6 -4 -8 11 2.4 -4 

Нова Зеландія 342,453 21.7 1 -13 2 11 0 

США 253,448 16.1 2 -30 5 5.9 5 

Нідерланди 81,484 5.2 6 22 3 10.6 -2 

Франція 74,679 4.7 -8 -20 4 9.2 -2 

Італія 74,458 4.7 0 -17 7 3.9 1 

Китай 67,017 4.3 -4 -10 23 0.8 5 

Німеччина 57,694 3.7 -2 16 1 12.4 -1 

Данія 50,300 3.2 -4 -10 8 3 -3 

Аргентина 36,834 2.3 0 8 17 1.4 -9 

Інші 166,498 10,6      
 

 
                                                
86 http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|392||||04|||2|1|1|1|1||2|1|1  

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|392||||04|||2|1|1|1|1||2|1|1
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Імпорт з України 

Продукт/рік 

2014 2015 

Вага мт Вартість (US$) Вага мт 
Вартість 

(US$) 

Сироватка 299 382 859 325 192 262 

Загалом 299 382 859 325 192 262 

 

ПРОДУКТИ  

   
Сир Чедер, ТМ Kirkland, 0,9кг 

14,81 дол. США (з ПДВ), (13,72 
дол. США без ПДВ) 

Йогурт (Японія), 1кг 
12,43 дол. США (з ПДВ), (11,50 

дол. США без ПДВ) 

Сир плавлений, 0,432кг 
9,56 дол. США (з ПДВ), (8,85 дол. 

США без ПДВ) 

  
 

Сир Гауда, ТМ Murakawa, 800г 
18,58 дол. США (з ПДВ), (17,20 

дол. США без ПДВ) 

Масло несолоне (Японія), 
ТМ  Meiji, 2х200г 

9,53 дол. США (з ПДВ), (8,82Дол 
США без ПДВ) 

Маргарин, ТМ   Hotel, 1кг 
6,46 дол. США (з ПДВ), (5,98 дол. 

США без ПДВ) 

  

 

Молоко 4,3%, ТМ  Megmilk 
Вага 2х1л 

5,22 дол. США (з ПДВ), (4,83 дол. 
США без ПДВ 

Молоко знежирене, ТМ  Megmilk 
Вага 2х1л 

3,59 дол. США (з ПДВ), (3,32 дол. 
США без ПДВ 

 

Джерело: http://hilomarket.com/fresh-foods/cheese-dairy-eggs 

 

 

http://hilomarket.com/fresh-foods/cheese-dairy-eggs
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СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОГО РІТЕЙЛУ  

Розподіл і Логістика 

Логістичне планування для транспортування продукції в Японію є складним і вимагає безперервного 
розуміння ланцюжка поставок, уваги і вирішення труднощів, з якими доведеться зіткнутися. 

Транспортна інфраструктура 

Час і витрати на транспорт варіюються від виду транспорту та обраних вантажів, і може вимагати 
поєднання двох або більше транспортних засобів, щоб досягти певних ринків Японії. 

Перевезення вантажу: У зв’язку з острівним розташуванням Японії, судноплавство є найчастіше 
використовуваним видом транспорту. Японія в значній мірі залежить від морського транспорту для 
розподілу товарів своїм жителям: більшість всіх товарів, що беруть участь у зовнішній торгівлі, проходять 
через гавані і порти Японії, і більше однієї третини розподілу внутрішніх вантажів відбувається 
кораблями. Головними портами в'їзду в Японію є: Токіо, Нагоя, Осака і Йокогама. Інші великі порти - 
Акіта, Чіба, Фунагава, Хатінохе, Ібаракі, Кобе, Носірскій, Саката, Такамацу і Йокосука. У той час як 
витрати на перевезення вантажу є низькими, поставка продукції до Японії займає близько 5-7 тижнів. 
Таким чином, такий час поставки підходить для продуктів з тривалим терміном придатності і зберігання. 

Повітряні перевезення: Головний аеропорт Японії - міжнародний аеропорт Наріта, недалеко від Токіо. 
Він обробляє 60 відсотків всіх міжнародних вантажів. Два інші аеропорти, які є важливими для 
міжнародних вантажних перевезень в Японії  це міжнародний аеропорт Кансай в Осака Bay і 
Міжнародний аеропорт Тюбу поблизу Нагоя. Повітряний транспорт, в основному, використовується для 
перевезень з інших азіатських країн. Перевезення вантажу повітрям з Європи до Японії займає близько 
одного тижня, що робить це підходящим для малого обсягу товарів з високою доданою вартістю і 
продуктів з коротким терміном придатності. 

Для подальшого транспортування товарів на ринки доступні залізничний та автомобільний види 
транспорту. Для транспортування вантажів залізничний транспорт використовується не дуже широко в 
Японії.  

Канали розподілу та посередники 

Оптовики, торгові компанії (sogo shoshas), агенти, брокери, і професійні постачальники логістичних 
послуг в Японії можуть допомогти в розробці правильної стратегії для ринку. При правильному підході 
агент, працюючий на комісію, або дистриб'ютор, який має прибуток від заключної продажної ціни, можуть 
допомогти знизити вхідні ринкові ціни і необхідний час. Ці потенційні вигоди, однак, повинні бути зважені 
з урахуванням можливих мінусів щодо додаткових витрат, меншого контролю над маркетингом і 
продажами, а також захисту прав інтелектуальної власності. 

При виборі посередника треба провести детальний аналіз ситуації і врахувати різноманітні фактори, 
оцінюючи відповідність будь-якого потенційного ділового партнера колу завдань, що він має виконувати, 
в тому числі: 

 Розмір компанії і право власності; 

 Зворотній зв'язок з клієнтами і відгуки; 

 Професійна акредитація постачальника послуг; 

 Регіональне охоплення для розподілу; 

 Типи охоплених торгових точок і організацій; 

 Логістичний потенціал, такий як складування, транспортування і можливість зберігання з належним 
холодильним ланцюгом. 
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Роздрібні Канали 

Розподіл імпортної продукції з ЄС може відбуватися кількома різними роздрібними каналами, кожен зі 
своїми перевагами і недоліками. Визначення потенціалу різних роздрібних каналів має важливе значення 
для розуміння ринку і, відповідно, формування стратегії виходу на нього. 

В побудові японських роздрібних продуктових мереж основним з принципів створення торгової точки є її 
легкодоступність, беручи до уваги споживчу демографію. Таким чином, роздрібні  продажі в Японії, 
більшою мірою, здійснюються через ‘omni-channel’. Це поняття, яке відноситься до одночасного 
використання декількох каналів роздрібної торгівлі, наприклад, поєднання традиційної комерції з 
електронною. 

Проте, супермаркети і магазини залишаються найважливішими підприємствами роздрібної торгівлі: в 
2014 році, сучасні роздрібні торговці тримали 80 відсотків частки вартості з продажу продовольчих 
товарів, а це зріст на 11 відсотків у порівнянні з 2005 роком. З цього числа майже 60 відсотків 
продуктових продаж відбуваються через супермаркети і більш ніж 40 відсотків через магазини. Ці сучасні 
продуктові роздрібні мережі користуються популярністю із-за екстенсивних робочих годин, доступності і 
особливих знижок. Ці переваги не можуть бути надані традиційними продуктовими роздрібними 
торговцями. Що стосується традиційних продуктових рітейлерів, то найважливішими є фахівці з харчових 
продуктів та напоїв, але обсяг їх продаж зазнав спаду на 4 проценти в 2014 році. Традиційні продуктові 
роздрібні торговці є часто невеликими і незалежними. Вони залишаться задіяними, за умов продажу 
преміальних, або ж унікальних продуктів, але зараз втрачають свої позиції, оскільки ці продукти 
продаються все більше і більше в супермаркетах і магазинах. 

Супермаркети: найбільші постачальники продуктів харчування в Японії. Проте, літні споживачі надають 
перевагу купівлі продуктів поряд з будинком, в міні-магазинах замість подолання великої відстані до 
супермаркету. Керівництво супермаркетів, відчуваючи конкуренцію з боку численних міні-магазинів, 
відкривають невеликі магазини в міських центрах. П'ять найбільших мереж супермаркетів в Японії це: 
AEON, Іто Yokado, UNY, Daiei і Life Corp Speciality. Деякі мережі супермаркетів переважно пропонують 
імпортні продукти з більш високим ціновим діапазоном, зокрема: Kinokuniya, Meidi -ya, Seijo Ishii, Dean & 
DELUCA, Queens Isetan і Kaldi Coffee. 

Міні-маркети: досить розповсюджені на японському ринку, як в містах, так і в сільській місцевості. 
Старіння населення і швидкий темп сучасного життя японського споживача надають додаткову вагу 
цьому каналу роздрібних продаж. Міні-магазини продають, в основному, оброблені харчові продукти, 
готові страви і преміальні економічні продуктові набори. Велика конкуренція серед міні-магазинів стала 
причиною особливої уваги до обслуговуванні клієнтів і розширенню асортименту. Три основних міні-
маркетів роздрібної торгівлі в Японії: 7 - Eleven Japan, Lawson і FamilyMart. 

Універмаги: японські універмаги знаходяться в епіцентрі конкуренції з боку зростаючих мереж 
супермаркетів, міні-маркетів і торгових центрів. Універмаги пропонують безліч магазинів і послуг, з 
своєрідними лавками японських страв ‘depachika’ на цокольному поверсі, із залами свіжого 
продовольства, продуктовими крамницями та крамницями-закусочними. Свого часу ‘depachika’ були 
традиційно тихими місцями роздрібної торгівлі продуктами харчування, тепер же вони служать 
переважно задля залучення клієнтів. Універмаги продають імпортні продукти, але, як правило, в 
невеликих кількостях. Багато універмагів розташовано поруч із залізничними вокзалами. 

Електронна Комерція: Он-лайн продаж продуктів харчування і напоїв стає все більш популярним в 
Японії. У 2013 році загальна вартість Інтернет - продажів продуктів харчування і напоїв склала 6,36 млрд. 
дол. США, збільшившись на 9,3 відсотків у порівнянні з 2009 роком.  Це є результатом надійних 
логістичних систем Японії, низького рівня Інтернет - шахрайства і бажання зручності в зв'язку із сучасним 
темпом життя. Існуючі продуктові роздрібні мережі все частіше користуються цією новою можливістю. 
Зокрема, платформа Net Supers застосовує різні стратегії для здійснення продаж і доставки. Крім того, 
японський споживач покладається на рітейлерів, таких як Rakuten і Amazon для продуктів з тривалим 
терміном зберігання. 
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Тенденції  

Є цілий ряд тенденцій і проблем, які можуть бути визначені для підприємств роздрібної торгівлі на 
японському ринку продуктів харчування. 

В першу чергу, японський споживач перейшов на купівлю меншої кількості відразу і здійснення закупок 
продуктів харчування ближче до дому. Для того, щоб задовольнити потреби японського споживача, 
продуктові роздрібні торговці зосередилися на відкритті більшої кількості невеликих супермаркетів і 
магазинів. 

Це призвело до обмеженої кількості доступного місця на полицях, що особливо актуально для 
преміальних супермаркетів. Як результат, оптовикам доводиться робити часті невеликі поставки і в різні 
місця. 

По-друге, супермаркети почали надавати площі в магазині, де можна перекусити, в спробі збільшити 
загальну суму товару для кожного клієнта і бути в змозі конкурувати з міні-магазинами і мережами 
підприємств громадського харчування. Супермаркети в даний час заохочують клієнтів до прийняття їжі 
на своїй території, у тому числі хлібних виробів і закусок які були придбані. 

По-третє, он-лайн продажі продуктів харчування і напоїв стали дуже популярними в Японії, особливо 
серед молодого покоління. Це призвело до збільшення роздрібної торгівлі omni-channel та Net Supers. 
Очікується збільшення кількості Інтернет – магазинів. Обсяги он-лайн продаж продуктів харчування і 
напоїв Net Supers збільшаться, як очікується, на 8,7 відсотків протягом 2014 - 2018 рр. У результаті цього, 
традиційні продуктові рітейлери змушені будуть надавати додаткові послуги з метою збереження своїх 
клієнтів. 

Споживчі Профілі 

Як вже говорилося вище, японські споживчі витрати значно знизилися в останні роки. Тим не менш, це не 
підриває потенціал для компаній ЄС на японському ринку. Японія в значній мірі залежить від імпорту 
продуктів харчування і різні фактори, які впливають на продукти харчування і напої на ринку, а саме 
зміна кухні на європейський лад, підвищення популярності здорових продуктів і зростання доходів - 
можуть надавати додаткові можливості для компаній ЄС. 

Хоча споживчі тенденції можуть варіюватися регіонально або в межах різних міст, все ж узагальнений 
профіль японського споживача може бути створений. В цілому, японська база споживачів є 
високоосвіченою зі значним рівнем доходу. Основні елементи споживчого мислення в Японії є: прагнення 
до новизни, очікування високої якості, відносна цінова чутливість і інтерес до іноземних товарів. 

По-перше, японські споживачі шукають новизни і високо цінують новий досвід і продукти. Це вірно не 
тільки для молодого покоління, а й для японських споживачів старших 50 років. Японці віддають перевагу 
оригінальності, новим продуктам, новій функціональності і великій різноманітності асортименту продуктів 
харчування. Виробники швидко відреагували на цю перевагу, запропонувавши нові, спеціальні аромати. 

По-друге, японські споживачі, як правило, мають дуже високі очікування якості. Японці віддають перевагу 
високоякісним харчовим продуктам і готові платити високу ціну за це, при умові, що продукти 
перевищують їхні очікування. Свіжість продукту і його походження є дуже важливим питанням для них. 
Іншим важливим елементом для них є упаковка. Японські споживачі пов'язують високоякісні продукти з 
престижними брендами, і тому є прихильниками престижних і відносно дорогих брендів. 

По-третє, японські споживачі свідомі щодо ціни. Ця верства стала особливо помітною протягом останніх 
десятиліть в результаті економічного спаду і недавньої економічної рецесії. Там, де японські споживачі 
раніше не були зацікавлені в більш дешевих продуктах і були готові платити за якість і зручність, тепер 
вони стали більш свідомими щодо вартості і більш винахідливими. Японці скорочують свої витрати і в 
більшій мірі готові подорожувати далі в пошуках кращої ціни.  

На ринку харчових продуктів та напоїв ця тенденція представляє себе через більший попит на готові 
страви, оброблені і заморожені продукти і продукти за розумними цінами під власною торговою маркою. 
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І, нарешті, японці зацікавлені в іноземних товарах, що посилилось збільшеним впливом глобальної 
культури і засобів масової інформації.  Імпортні бренди із Заходу, як правило, продаються за вищою 
ціною і служать для споживача способом, яким можна показати свій соціальний статус. Японські 
споживачі також бажають зарубіжні продукти, оскільки це дозволяє їм насолодитися іноземним стилем 
життя і велику роль грає репутація деяких з цих продуктів, наприклад бельгійського пива і шоколаду і 
французького вина. 

Серед старших і багатших поколінь, споживчі витрати на високу якість і розкішні продукти як і раніше є 
високими. Це покоління готове платити вищу ціну за якість і зручність. Вони виросли з масовим ринком 
розкоші, де мати дорогі і ексклюзивні продукти є необхідним, і у них є ці гроші. Молоде покоління має 
зовсім інше ставлення, і часто згадується як hodo-hodo zoku, тобто «так собі люди». Це покоління 
виросло під час складного економічного клімату в Японії, і, як правило, намагається відійти від 
матеріального майна. Цифрова революція, з якої це покоління виросло,  створила це нове ставлення, 
дозволяючи їм порівнювати ціни і здійснювати покупки відносно анонімно. 

Культура споживання 

Культурні почуття можуть грати таку ж важливу роль, як і інші міркування, коли йдеться про тенденції 
покупок в Японії, в той час, як розуміння інших соціальних факторів в межах Японії, які формують 
поведінку і тенденції споживачів, може бути ключем до успішної реалізації продукції. 

Регіональні переваги 

Регіональні відмінності в Японії призвели до відмінностей в споживчих перевагах. Традиційно 
виділяються два основних регіони в країні: Канто і область Кансай або Кінкі. 

Канто знаходиться на сході Японії і включає в себе два великих міста Токіо та Йокогама. У цьому регіоні 
споживачі менше стурбовані витратами на харчування і більше зацікавлені у відкритті нових продуктів 
харчування. Крім того, вони віддають перевагу більш солоній і гострій їжі, західним харчовим продуктам і 
їх великій різноманітності. 

Регіон Кансай або Кінкі знаходиться на південному заході від регіону Канто і включає в себе великі міста 
Осака, Кобе та Кіото. Споживачі в цьому регіоні свідомо підходять до цін, коли справа доходить до 
витрат на продукти харчування. Вони віддають перевагу менш солоній і гострій їжі, і, як правило, більш 
традиційній японській кухні. 

В цілому японський ринок досить однорідний: 98,5 відсотків населення складають японці, 0,5 відсотка 
корейці, 0,4 відсотка китайці, а решта 0,6 відсотка має інше походження. 

Кольорові асоціації та упаковки 

В Японії кольори часто використовуються із емоційним і символічним значенням. Є два підходи стосовно 
кольору: «сібуй», що дозволяє уникнути контрастних кольорів за рахунок використання м'яких кольорів;  і 
«кабукі», який використовує контрастні і яскраві кольори. 

Найбільш значимий колір в Японії  - червоний, який є щасливим й символізує життя і життєву силу. 
Червоний колір використовується в особливих випадках, таких як народження і весілля. Інший 
сприятливий колір, який використовується на весіллях - білий, колір богів, чистоти і відродження. Проте, 
білий також асоціюється зі смертю і похоронами. Рожевий, помаранчевий і зелений кольори всі 
позитивні. Чорний і синій іноді можуть бути нещасливими кольорами і асоціюються з надприродними 
істотами, злодіями і невідомим. 

Харчування вдома і поза домом 

У 2012 році промисловість громадського харчування Японії була оцінена в 301,41 млрд. дол. США. 
Найбільший її сектор - ресторанний (42,7 ринкової частки), слідом йдуть заклади готових страв (20,4 
відсотка), питні заклади (15,9 відсотка), громадське харчування в установах (11,5 відсотка), готелі (8,6 
відсотка) і громадське харчування, пов'язане з транспортом (0,8 відсотка). 
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В останнє десятиліття промисловість громадського харчування в Японії була відносно інертною, 
зростаючи в середньому на 1,2% в рік. Проте, ринкова частка ресторанів збільшилася на 1,9 відсотка в 
період між 2012 і 2013 роками, і витрати на душу населення на харчування поза межами дому виросли на 
2,5 відсотка. Найвищі витрати на таке харчування на душу населення є в регіоні Канто, який також має 
найбільшу частку підприємств громадського харчування. Області Кансай і Тюбу йдуть на другому і 
третьому місцях, що відповідає обговорюваним вище перевагам і типу населення в цих регіонах. 

Харчування за межами дому є важливою частиною японської культури, оскільки являється світським 
заходом. Японці вимагають високої якості продуктів харчування і послуг, коли їдять за межами дому. 
Особливо за останні роки, виходити на вечерю стало дуже популярним. Крім того, купівля готових страв 
у магазинах стала тенденцією сучасного динамічного життя. У 2014 році сім’ї з двома і більше людьми, в 
середньому, витрачали 950 доларів в рік на харчування поза домом. Це є збільшенням на 5,2 відсотка з 
2009 року. У 2014 році 25,9% від загального обсягу коштів на харчування поза домом були витрачені на 
японські страви, 21,5 відсотка - на західні страви і 15,7 відсотка на суші (громадське харчування). Це 
демонструє невелике збільшення, на 1,8 відсотка, у витратах на західну кухню з 2009 року і невелике 
зниження на 1 відсоток в сумі, що витрачена на японські страви. 

Дослідження 2014 р. показало, що мінімаркети є найпопулярнішим типом ресторанів для вечері (6,2 рази 
в місяць), слідом йде фаст - фуд (2,7 рази в місяць), нерегулярні їдальні (2 рази на місяць) і ресторани 
вишуканої кухні (0,7 раз в місяць). Споживачі з більш високими доходами, імовірніше, відвідують різні 
типи ресторанів, ніж споживачі з нижчими доходами. У середньому 42% респондентів обідали один раз 
або більше в тиждень. Харчування поза домом є найпопулярнішим серед молодих людей у віці від 18 до 
24 років, з яких 55% обідали один раз або більше в тиждень. З людей у віці від 55 років і старше тільки 
35% обідали один раз або більше в тиждень; вони вважають, що краще купувати готову їжу в магазині. 

ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ НА РИНОК Японії  

Митні процедури 

Необхідні документи для імпорту в Японію включають в себе: 

 Вимоги до звітності про вантаж (тобто попередню інформацію про морські контейнерні вантажі; 
Внутрішня декларація для повітряних суден; Внутрішня декларація для кораблів; маніфест для 
повітряних суден; маніфест для кораблів, а також дозвіл на розвантаження морських вантажів); 

 Митна декларація імпорту; 

 Декларація митної вартості; 

 Комерційний рахунок-фактура; 

 Коносамент або авіанакладна; 

 Пакувальний лист (якщо це буде визнано за необхідне); 

 Страховий сертифікат (якщо це буде визнано за необхідне); 

 Свідоцтво про походження (якщо це буде визнано за необхідне); 

 Доказ преференційного походження (якщо це можливо). 

Спеціальні необхідні документи, пов'язані з імпортом молочних продуктів включають в себе: 

 Ветеринарний сертифікат на продукти тваринного походження; 

 BSE сертифікат (для деяких груп товарів); 

 Сертифікат на вміст діоксину. 
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Ці документи і дані, необхідні для митного оформлення, можуть представлятися до прибуття, щоб 
полегшити і скоротити процедури. Особа, відповідальна за імпортну декларацію, є імпортером, яка може 
призначити митного брокера, зареєстрованого належним чином в якості керуючої організації імпорту 
японськими митними органами. 

Маркування 

Всі етикетки для молочних продуктів повинні містити наступну інформацію японською мовою: 

 Назва продукту; 

 Назви інгредієнтів (родові назви в порядку убування за вагою) і їх походження; 

 Країна походження; 

 Вага нетто (суха вага і загальна кількість, якщо це може бути застосовано); 

 Термін придатності або використовування по даті; 

 Інструкції по зберіганню. 

 Ім'я та адреса особи, відповідальної за маркування;  

 Інструкції по зберіганню. 

Вимоги можуть варіюватися в залежності від пункту входу, і національні стандарти можуть змінюватися; 
експортери повинні працювати в тісній співпраці з імпортерами, що володіють відповідними знаннями до 
прийняття поставок, щоб гарантувати, що найостанніші стандарти дотримуються. 

 

ТОРГОВІ ВИСТАВКИ 

SMTS (Super Market Trade Show) 

Дати: 15-17 Лютого 2017  

Місце: Chiba/Tokyo, Japan 

http://www.smts.jp/en/index.html 

Foodex Japan (Int'l Food & Beverage Exhibition) 

Дата: 07-10 Березень 2017  

Place: Chiba/Tokyo, Japan 

http://www.jma.or.jp/foodex/en/ 

 

КОНТАКТИ 

Посольство України в Японії 

Адреса: 3-5-31 Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-

0031, Japan  

Телефон: загальний: +81 (3) 5474 9770 

Ел. пошта: emb_jp@mfa.gov.ua 

ICC Japan 

Адреса: 4th Floor, Marunouchi 2-chrome bldg., 

Marunouchi 2-5-1, Chiyoda-ku Tokyo 100 0005 

Japan 

Телефон:  +81 3 3213 8585/6 

Ел. пошта:  icc@iccjapan.org 

Japan Foreign Trade Council 

Адреса:World Trade Center Bldg 6F,  2-4-1 

Hamamatsucho Minato-ku, Tokyo, 105-6106, Japan 

Телефон:+81-3-3435-5952 

Japan Traders Association 

Адреса:La Paz Funabori 307,  5-3-12 Matsue 

Edogawa-Ku, Tokyo, 132-0025, Japan 

Телефон:+81-3-3877-2680 

http://www.tofairs.com/expo.php?fair=112593
http://www.smts.jp/en/index.html
http://www.jma.or.jp/foodex/en/
mailto:emb_jp@mfa.gov.ua
mailto:icc@iccjapan.org
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Japan Dairy Industry Association 

Адреса:Nyugyou Kaikan 4F,  1-14-19 kudan-Kita 

Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073, Japan 

Телефон:+81-3-3261-9161 

Japan Dairy Association (J-Milk) 

Адреса:Tsukiji Mitsui Bldg. 5F,   

4-7-1 Tsukiji Chuo-ku, Tokyo, 104-0045, Japan 

Телефон:+81-3-6226-6351 

Japan Food Services Distribution Association 

Адреса: Dai 5 Ujiie Bldg.,  2-16-8 Uchi-

kanda Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047, Japan 

Телефон: +81-3-5296-7723 

Japan Supermarkets Association 

Адреса: Nihonbashi Dori 2-Chome Bldg. 10F,  2-2-6 

Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo, 103-0027, Japan 

Телефон: +81-3-5203-1770 

JAPAN RETAILERS ASSOCIATION 

Адреса: Tosho Bldg. 3F,  3-2-2 Marunouchi Chiyoda-

ku, Tokyo, 100-0005, Japan 

Телефон:  +81-3-3283-7920 

 

MARUBENI 

Адреса: 01601, Украина, г. Киев, ул. Шелковичная 

42/44, 

"Horizon Office Tower", этаж 5 

Телефон: +38-044-490-5685/88 

Голова представництва в Україні Т. Акияма 

The international portal for the worldwide Dairy 
Industry 

http://www.dairyproducts1.com/  

 

 

КОНТАКТИ ТОРГОВИХ КОМПАНІЙ В ЯПОНІЇ 

Company 
Name 

Street Address 
Locality/ 

City 

Provinc
e/ 

State 

Phone 
Number 

General  
E-mail 

Website 

Arcane Ltd 
Morita Building      

1-5-6 Nihonbashi 
Kakigara-cho 

Chuo-Ku 
Tokyo-

To 
0081 

336646551 
htuchida@arca

ne-jp.com 
www.arcan
e-jp.com 

Cheese & 
Wine Abe 

2-6 
Senshumeitoku 

town 

Senshumeitoku-
Machi;;Akita-Shi 

Akita-
Ken 

0081 
188840093 

cheese@cw-
abe.jp 

www.cw-
abe.jp 

Food Liner 
Co., Ltd. 

Chuo-ku, 
Nozakidori 3-2-13 

Kobe City 
Hyogo-

Ken 
0081 

788582043 
kobe@foodline

r.co.jp 
www.foodli
ner.co.jp 

Kyodo 
International 

Inc. 

2-10-9 Miyazaki, 
Miyamae Ward 

Kawasaki-Shi 
Kanagaw

a-Ken 
0081 

448665975 

k-
ikeda@kyodo-

inc.co.jp 

www.kyodo
-inc.co.jp 

Thoma Shoji 
Co., Ltd. 

Libra Building 1f. 
Nihonbashikobu
na-Cho;Chuo-

Ku 

Tokyo-
To 

0081 
356404026 

mail@thoma.c
o.jp 

www.thoma
.co.jp 

World Foods 
Co Ltd 

No.23Kendonbiru Izumisano 
ShiOsak

a-Fu 
0081 

667628900 
info@world-
foods.co.jp 

www.world-
foods.co.jp 

 

 

http://www.dairyproducts1.com/
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  

За оцінкою міжнародних експертів - східнознавців87, що дописують на платформі ФАО ООН «Dairy Asia», 

виробництво молока в більшості країн регіону Південно-Східної Азії, за світовими стандартами, є низьким 

і, за наявними на сьогодні даними, не може бути поліпшено у найближчій перспективі. У той же час, слід 

зазначити, що в галузі здійснено низку кроків, спрямованих на покращення ситуації в зазначеній сфері. 

Це і досягнення більшої врожайності культур, що використовуються для виготовлення кормів, 

поліпшення їх якості, виведення відповідних порід тварин, що забезпечують рентабельне виробництво 

молока у тропічних умовах, і т.ін.  

Експерти вважають за можливе досягнути більшої продуктивності тварин навіть за умов роботи в 

обстановці серед аналогічних порід. Багато залежить від умов утримання та годівлі тварин, їх раціону. 

Розміри ферм тут, як правило, невеликі. Витрати на працю і виробництво є відносно низькими. Проте, 

фермери особливо не переймаються розрахунками щодо розмірів ферми, продуктивності тварин та 

рентабельності. Механічно переносити сюди економічний досвід виробництва молока та молочних 

продуктів провідних країн, мабуть, нерозумно. Але ж слід враховувати, що, скоріш за все, розміри 

молочних ферм будуть збільшуватися в тих районах, де темпи зростання оплати праці найнижчі. В 

цілому ж, дані, що наведені у дослідженні свідчать про те, що конкурентоспроможність молочної 

продукції в Південно-Східній Азії, з урахуванням підвищення в регіоні ефективності виробництва, висока 

зараз й зростатиме надалі. Самі по собі молоко та молочні продукти це товари з високою вартістю, з, 

відносно,  високим рівнем доходів та еластичності цін. Коли доходи населення збільшуються, попит на ці 

продути реагує дуже швидко. Але еластичний попит має і свій негативний бік. Якщо ціна на молочні 

продукти стрімко зростає, є можливість просто «задушити» попит. Тому так важливо зараз для 

виробників молочної продукції в Азії максимально знизити вартість виробництва.  

Ймовірно, що до 2050 року попит на молочні продукти буде постійно зростати в регіоні. Така ситуація 

робить його дуже привабливим для виробників молочної продукції. Однак, країни Східної і Південно–

Східної Азії залишатимуться нетто-імпортерами, в той час, як Південна Азія стане великим експортером 

молочних продуктів. Можна припустити, що політики цього регіону будуть протистояти 

протекціоністським тенденціям в цих країнах з метою розвитку своєї національної молочної 

промисловості і будувати надійні, взаємовигідні відносини у галузі зовнішньої торгівлі молочною 

продукцією між Східною та Південної Азією. Курс на лібералізацію торгових відносин, скоріш за все, 

продовжиться і буде забезпечувати стимули до розвитку здорової конкуренції на базі використання нових 

технологій і практик. 

У той час, як торгові відносини становитимуться все більш активними, молочні ринки залишатимуться, в 

основному, на своєму національному і місцевому рівнях, із своїми особливостями. Різність цін на 

внутрішніх ринках держав навряд чи матиме значний вплив на ціни конкретного місцевого ринку. Увага 

місцевих політиків буде спрямована на проведення заходів щодо пом'якшення концентрації ринку, в той 

же час буде підтримуватися розвиток інфраструктури, а також будуть надаватися сприятливі кредитно - 

фінансові та регуляторні умови для малого і середнього бізнесу. Маленькі гравці, швидше за все, як і 

раніше це було, відіграватимуть досить важливу роль у зв'язках фермерів з ринком. Буде братися до 

уваги роль численних дрібних учасників ринку.  

Крім того, можливо прогнозувати, що в деяких країнах Південної Азії великі неформальні ринки молока 

будуть продовжувати утримувати велику частку ринку. Зрозуміло, що інвестиції та заходи регуляторної 

                                                
87 Steve Staal - Regional Representative for East and Southeast Asia, c/o IRRI, Rm 12 Khush Hall, Los Baños | Mail: DAPO Box 7777, Metro Manila 

1301, Philippines, Email: S.staal@cgiar.org   

Vinod Ahuja - Livestock Policy Officer, FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand, Email: Vinod.ahuja@fao.org   

Torsten Hemme - Managing Director, IFCN – Dairy Research Network, at CAU University Kiel, Germany, Email: Torsten.hemme@ifcndairy.org   

Vijay Paul Sharma - Professor, Indian Institute of Management, Ahmedabad, India, Email: vijays@iimahd.ac.in   
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політики будуть спрямовані на модернізацію таких ринків. Також очікується, здійснення у майбутньому 

низки кроків задля активного залучення дрібних суб'єктів господарювання у тваринництві до освітніх 

процесів, тренінгів, роз’яснювальної роботи, що мають ціль покращити бізнес-навички, забезпечити 

переробку продукції, що відповідатиме необхідним критеріям якості та безпеки, а також, прийняття 

стандартів, організацію і колективні дії з модернізації виробничо-збутових ланцюжків.     

ВИКЛИКИ, ЩО ПОСТАЛИ ПЕРЕД СИСТЕМОЮ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ДИСТРИБУЦІЄЮ 

МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ КРАЇН АЗІЇ 

- Підвищення продуктивності та рентабельності вздовж всього харчового молочного ланцюжка від 

корови до споживача, а також на рівні виробництва молока на фермі;  

- Поліпшення системи та взаємозв’язків на рівні дрібних виробників молока;  

- Поліпшення якості та безпеки молочних продуктів;  

- Стимулювання державного та приватного інвестування в молочну галузь;  

- Максимізація прибутків дрібних молочних ферм та переробників із зведенням до мінімуму шкоди 

навколишньому природному середовищу (ґрунт, вода, викиди в атмосферу); 

Окремо слід наголосити на загострені конкурентної боротьби на ринку питного молока серед експортерів 

країн ЄС та Австралії і Нової Зеландії до КНР та країн АСЕАН. 

Щодо ринку КНР, то тут попереду країни ЄС доля ринку котрих сягає до 60%, у той же час доля Австралії 

і Нової Зеландії на ринку АСЕАН становить 30%, коли цей показник у країн ЄС не перевищує 10%. 

Значна частина імпортного питного молока в КНР, ймовірно, буде знаходитися в нижньому 

маржинальному секторі бізнесу. Експортери будуть жорстоко конкурувати навіть в цьому ціновому 

сегменті. 

Проте австралійські експортери, імовірно, не опускатимуть руки, а радше зосередяться на роботі в таких 

ключових областях, як підвищення рентабельності виробництва та ефективності переробки молока, 

поліпшення логістичних та дистриб’юторських ланцюжків розподілу в усій Азії й створення нових преміум 

брендів. 

Підвищення репутації бренду преміум - класу вимагатиме розробку інноваційної продукції і упаковки, 

розширення різноманітності їх категорій, проведення наукових досліджень, ретельного вивчення, 

підтримки, задоволення, а уразі необхідності й зміни споживчого попиту потенційних імпортерів. 

Австралійські експерти переконані: "Для тих, хто хоче побудувати свою власну стратегію 

забезпечення високомаржинальної цінової пропозиції товару, утримувати та просувати її, 

залишається ще багато можливостей зараз та вони, певно, будуть матися й в майбутньому".88 

Як очікується, Океанія поставить близько третини з 500 мільйонів літрів рідкого молока імпортованого в 

цьому році в КНР. 

У той час, як перспективи зростання експорту питного молока, оцінюються як стабільні, прибутковість 

цього бізнесу, за оцінкою Рабобанку, вже зараз зменшується й не буде підвищуватися найближчим 

часом, конкуренція ж буде все більш жорсткою. 

На сьогодні зменшується й динаміка зростання споживання молока в КНР,  яка зараз оцінюється близько 

2% у порівнянні з щорічними 3% протягом останніх п'яти років. 

Ринки країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (Association of South East Asian Nations, ASEAN) , 

таких як В'єтнам, Малайзія та Індонезія мають сильний потенціал зростання імпорту.  

                                                
88  Доповідь Рабобанку «Експорт рідкого молока до Азії – запобігти тисняві на ринку» https://www.rabobank.co.nz/media-
releases/2016/161031-asian-milk-demand-continues-but-with-little-fat-for-exporters/ 

https://www.rabobank.co.nz/media-releases/2016/161031-asian-milk-demand-continues-but-with-little-fat-for-exporters/
https://www.rabobank.co.nz/media-releases/2016/161031-asian-milk-demand-continues-but-with-little-fat-for-exporters/
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Пропозиції: 

Нагальною є потреба створення асоціації експортерів молочних продуктів, яка б поруч з питаннями 
законодавчої ініціативи та підготовки законодавчих актів, спрямованих на підтримку нашого українського 
виробника та переробника, просувала б українську продукцію за кордон, вирішуючи питання експорту на 
державному рівні. Вивчення досвіду створення та роботи Американської Ради Експортерів Молочних 
Продуктів - The U.S. Dairy Export Council (USDEC)89 вважається доцільним кроком в цьому напрямі. 

За короткий проміжок часу Міністерство аграрної політики та продовольства України зробило багато для 
українських експортерів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Вважалося б за 
доцільне ретельніше вивчити та перейняти досвід американських колег з USDA щодо інформаційного 
забезпечення своїх експортерів, структури та побудови Інтернет платформи частини сайту, де 
розміщується відповідна інформація, змісту цієї інформації та регулярності її надходження. Ціль: 
консолідація інформації по профільних ринках, моніторинг законодавчого та інформаційного полів, 
надання повноцінної інформаційної підтримки експортно-орієнтованим компаніям.  

Українським профільним асоціаціям було б доцільним надати свої консолідовані пропозиції щодо свого 
бачення структури, повноважень та обсягу діяльності органу, який би практично сприяв українським 
експортерам при дипломатичних установах України закордоном. 

Роль координаційного центру з організації торговельних місій українських експортерів до різних регіонів, 
їх країн та участі в міжнародних торгових форумах та виставках, наразі чітко нерозподілена. У нас є 
кілька рад експортерів, торгово-промислових палат й торгових домів. Рада з питань експорту 
продовольства (Ukrainian Food Export Board – UFEB) могла б цілком та більш рішуче і повно взяти на 
себе цю функцію, за наявністю розуміння необхідності в цьому та доброї волі з боку самих виробників та 
профільних організацій. Варіант «я приїхав на виставку, заплатив гроші, сиджу тут, давайте мені 
покупців» – не пройде. Ми самі маємо створювати систему!!! В Україні для цього має бути рух знизу, 
зверху нам нічого не побудують. 

Зробити повний аудит громадських організацій та асоціацій, що мають відношення до розвитку зв’язків з 
азійським регіоном з огляду на залучення їх до роботи з виходу на ринки Азії. 

Необхідно спланувати низку торгових місій до країн регіону, на зразок таких, які практично здійснила 
UFEB. По одинці системно пробитися на ринок майже неможливо, про це свідчить досвід наших 
конкурентів. 

Необхідно за участю та підтримки Мін АПК та ТПП України організувати візити потенційних імпортерів до 
України. Тобто слід продовжувати ті діалоги, котрі ми розпочали в цьому році під час наших торгових 
місій за кордон. Витрати на такій захід будуть менше, а користь може бути значною. Ціль: демонстрація 
виробничих потужностей наших переробних підприємств та фермерських господарств. 

Комерційні пропозиції та презентаційні матеріали рекомендовано робити (при наявності хоч якої 
можливості) двомовними: англійською та національною мовами. Зрозуміло, в азійських країнах це 
складніше, ніж навіть в ССА. Проте ефект від такої підготовки досить міцний – це демонструє серйозність 
Ваших намірів, як експортера та повагу до свого потенційного партнера.  

На основі наведеної інформації та з урахуванням чинників макросередовища регіону Південно-Східної 
Азії в цілому та мікросередовища кожної із деталізованих у цьому звіті країн зокрема, ми вважаємо за 
доцільне визначити два ключові напрямки для початку роботи в ринку:  

                                                
89 http://www.usdec.org/about-us 
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При виборі товарів ми рекомендуємо враховувати такі ключові критерії:  

1. Зберігання продукту: товар повинен мати великий термін придатності (від 12 місяців) та зберігатися 
без холодильного обладнання.  

2. Низькі ціни (на жаль, навіть за умови погіршення якості). При виборі товару більшість покупців 
орієнтується виключно на ціну і низький ціновий сегмент, відповідно.  

3. Наявність аналогічного продукту на ринку. Це відкриває широкі можливості для бенчмаркінгу. 
Необхідно максимально ефективно розраховувати розміри групової упаковки для здешевлення 
контейнерних перевезень.  

4. Все більшої популярності в країнах Азії набувають сухі молочні продукти придатні для застосування в 
їжу, такі як розчинне сухе молоко. При постачанні сухого молока можна продавати його під власною ТМ у 
невеликих упаковках 200 г, 400 г, 1 кг, або ж постачати його в стандартних мішках по 25 кг для 
подальшого пакування під ТМ дистриб’ютора.  

5. Певну увагу також варто звернути на сироватково-соєву суміш із змінними рослинними та молочними 
складовими. Поки аналогів таких продуктів немає в Україні і попередні партії, що випускалися, були 
виготовлені виключно в дослідницьких цілях. 

6. При продажах B2B продуктів важливо розуміти, що основні конкуренти – це Австралія, Нова Зеландія 
та ЄС. Тому цей бізнес для українських виробників буде сезонним через брак сировини і високі ціни на 
неї взимку. Проте ринок для продажів сухої сироватки, сухого молока і масла досить розвинений, в 
першу чергу в ПАР, які використовують його для подальшої переробки в кінцеві продукти на місцевих 
заводах. 

7. Вихід на ринок питного молока української компанії гідний для наслідування та, по можливості, має 

бути вивченим та урахованим при розробці стратегії й тактики просування інших українських молочних 

продуктів на ринки Азіатського регіону.  

 

В2С продукти (UHT - молоко, UHT - йогурти, розчинне сухе 
знежирене молоко у фасуванні від 200 до 1 кг, згущене та 
концентроване молоко, спреди, що не вимагають 
дотримання температурного режиму. 

В2В продукти (сухе знежирене молоко, масло, суха 
підсирна сироватка). 
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ТОП 5 ОСНОВНИХ КОНКУРЕНТІВ НА РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ У АЗІЇ (2015)90 

 Країна-експортер 
Вага нетто 

(мт) 
Вартість 

(US$) 
  Країна-експортер 

Вага нетто 
(мт) 

Вартість 
(US$) 

СЗМ  МОЛОКО 

1 Нова Зеландія 200 501 532 531 289  1 Таїланд  55 232 66 933 142 

2 США 98 354 270 537 857  2 Австралія 64 608 61 710 510 

3 Австралія 77 588 199 038 958  3 Нова Зеландія 31 587 31 889 476 

4 Франція 32 935 91 620 816  4 Китай 25 843 22 489 764 

5 Нідерланди 26 516 68 123 266  5 Індонезія 9 663 9 231 057 

СМС  ЙОГУРТИ ТА ЦМП 

1 Нідерланди 42 716 916 185 860  1 Нова Зеландія 22 333 58 405 480 

2 Нова Зеландія 210 733 612 570 139  2 Австралія 11 461 42 672 654 

3 Австралія 33 929 144 084 513  3 Таїланд 25 266 30 518 734 

4 Ірландія 5 998 97 583 053  4 США 5 191 15 211 624 

5 Сінгапур 5 249 65 309 481  5 Нідерланди 4 995 12 042 605 

МАСЛО  СИР 

1 Нова Зеландія 66 113 247 788 758 
 1 США 102 095 475 951 320 

2 Австралія 16 584 66 943 848 
 2 Австралія 120 518 474 695 715 

3 Нідерланди 8 604 34 007 834 
 3 Нова Зеландія 104 995 422 900 206 

4 Франція 6 306 32 055 383 
 4 Франція 20 282 128 140 826 

5 Малайзія 2 743 14 315 424 
 5 Італія 13 112 111 253 428 

ВЕРШКИ  ЗГУЩЕНЕ МОЛОКО 

1 Франція 10 088 25 687 342  1 Нідерланди 25 841 49 482 822 

2 Нова Зеландія 8 506 21 457 975  2 Малайзія 32 293 34 750 090 

3 Австралія 3 276 8 321 915  3 Таїланд 16 719 20 276 912 

4 Німеччина 2 437 5 441 768  4 Сінгапур 6 753 12 038 778 

5 Великобританія 3 089 5 129 534  5 Австралія 2 888 7 886 594 

СИРОВАТКА   СПРЕДИ 

1 США 89 263 139 311 598  1 Малайзія 51 163 65 571 240 

2 Нідерланди 38 494 91 257 056  2 США 2 782 60 955 123 

3 Франція 44 883 71 698 805  3 Сінгапур 12 119 26 013 427 

4 Нова Зеландія 15 657 46 250 938  4 Індонезія 29 867 24 119 278 

5 Німеччина 24 724 36 340 090  5 Китай 7 800 20 337 711 

                                                
90 http://comtrade.un.org/data  
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

1. Дані по продажам в країнах світу Організації Об’єднаних Націй http://comtrade.un.org/data 

2. Статистичні дані щодо населення, урбанізації і т.д. https://esa.un.org/unpd/wpp/  

3. Central Intelligence Agency – географічні та економічні дані,  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2147.html  

4. Світовий банк - економічні показники http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD  

5. Атлас – економічні та торгові показники країн світу http://atlas.media.mit.edu/en/  

6. World Economic Forum http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/  

7. Статистика Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), www.fao.org  

8. Міністерство сільського господарства США (USDA), www.usda.gov  

9. ЄС. Департамент сільського господарства і розвитку сільських районів, www.ec.europa.eu  

10. FocusEconomics, www.focus-economics.com  

11. Bloomberg, http://www.bloomberg.com/markets  

12. Nielsen, http://www.nielsen.com/za/en.html  

13. Euromonitor http://www.euromonitor.com/  

14. RaboResearch https://economics.rabobank.com/  

15. Міжнародне бюро митних тарифів http://www.bitd.org/Download.aspx?ID=603  

16. Інші посилання можна знайти безпосередньо в розділах кожної країни, що описується детально у 

цьому звіті.  

 

ВИСТАВКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ: 

Всі виставки вказані в розділах кожної країни, що описується детально в цьому звіті.   
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