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

даними ООН протягом останнього десятиліття економічне зростання в Африці в середньому 

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

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

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

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

континент також має наймолодше населення в світі: близько 2 млрд. чоловік у віці від 15 до 24 

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

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

числі молоко і молочні продукти. Тут слід зазначити, що 50% світових потенційно орних земель 

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

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

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

Субсахарська Африка потенційний лідер глобального економічного зростання 

 

Джерело: EIU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сільськогосподарської продукції в країни Субсахарської Африки залишається багатообіцяючим. 

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

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

продуктів харчування. 

 Сьогодні в Африці найменш розвинений ринок молочних продуктів у світ. На регіон приходиться 

лише 5% світового виробництва молока, відповідно і рівень споживання молочних продуктів на 

душу населення також дуже низький. Тим не менш, за останнє десятиріччя виробництво і 

переробка молока, як і власне, молочний ринок, динамічно розвиваються. Існує зростаючий 

попит на молоко та молочні продукти.  

 Метою даної доповіді є оцінка та аналіз розвитку ринку молочних продуктів країн Субсахарської 

Африки на сьогодні та визначення перспектив на майбутнє. Ми намагалися прослідкувати 

процеси, що відбуваються на всьому ланцюжку – від виробництва молока до продажу кінцевих 

молочних продуктів, включаючи оцінку і аналіз структури виробництва, переробки молока, 

логістику, структуру продаж.  

Молочний ринок регіону  
Молочна галузь в Африці за останні 10-15 років досягла значного прогресу. Проте бідність населення, 

відсутність необхідної інфраструктури і кліматичні особливості регіону створюють досить жорсткі умови 

для її подальшого розвитку. Звісно, економічне зростання в регіоні позитивно вплинуло на формування 

та зростання попиту на молоко і молочні продукти. Тим не менш, очевидно прослідковується певна 

асиметрія між попитом і пропозицією, що знайшло своє відображення у зростанні імпорту. Експерти 

вважають, що розширення внутрішньо регіональної торгівлі країн Африки та створення великих 

регіональних ринків буде одним з ключових моментів майбутнього зростання економік країн регіону. 

Витрати на продукти харчування і напої, за прогнозами, значно збільшаться в абсолютному виразі, у 

порівнянні з витратами на будь-які інші категорії товарів і послуг. 

Зокрема, такі витрати збільшаться на $175 млрд., досягнувши показника $ 544 млрд. у 2020 році. За 

останні 5 років значного росту та розширення світової молочної галузі вдалося досягти саме за рахунок 

розвитку малої (дрібномасштабної) молочної промисловості, яка не тільки стала міжнародним 

драйвером галузі, а й сприяла зростанню середнього класу, як такого.  В той же час, у деяких країнах 

розвиток молочної галузі дещо призупинився, або ж навіть стагнує. Вважається, що виробництво кожних 

1 000 літрів молока на день забезпечує створення близько 77 робочих місць у фермерських 

господарствах (у першу чергу, дрібних) і 13 робочих місць у секторі переробки. Роль молочної галузі 

африканських країнах – це важливий внесок у забезпеченні існування і  благополуччя сільського 

населення. Слід зазначити, що продуктивність виробництва молока в більшості країн Африки є вкрай 

низька. Місцева статистика свідчить, що утримуються корови з надоями 174 кг на рік (в порівнянні з 

більш, ніж 12 000 кг в країнах старого світу). Традиційний підхід як по догляду за худобою, так і до 

виробництва молока поки ще домінує в регіоні, що справедливо по відношенню до 90% жуйних тварин. 

Проте кілька міжнародних структур, зокрема Heifer Project International, Land O'Lakes, Send a Cow та ін. 
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вже розробили свої стратегії для просування виробництва молока в країнах Африки. Вони, як правило, 

спрямовані на досягнення: 

1. Підвищення споживання молока, особливо серед бідних сімей (поліпшення харчування). 

2. Підвищення доходів від сільського господарства, в першу чергу, від молочного фермерства, 

скорочення масштабів зубожіння. 

Важливо розуміти, як же молочна галузь розвивалася в Африці в цілому та в окремих африканських 

регіонах і країнах. 

У 2013 році загальний обсяг виробництва коров'ячого молока в Африці сягнув  39 млн. тонн, при стаді 

46 млн. корів, середній надій яких становить 461 кг на рік – це одна п'ята світового середнього надою. У 

першу п'ятірку країн-виробників африканського молока в натуральному виразі увійшли Судан, Єгипет, 

Кенія, Південна Африка та Алжир. Тим часом, перші чотири країни сумарно виробляють 52% загального 

обсягу африканського молока. 

Споживання молочних продуктів на душу населення в середньому складає 37 літрів, при середньому 

показнику 104 літри в світі та рекомендації ВОЗ – 200 літрів. При цьому, за оцінками сайту 

www.africa.com, споживання молока із 2010 по 2020 роки виросте орієнтовно із 15 до 25 млн. тонн в 

основному за рахунок переробленого молока. На сьогодні лише 10-15% молока, виробленого в регіоні, 

потрапляє на подальшу переробку, загальна структура ланцюжка постачання виглядає так: 
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Зауважуємо, що виробництво молока в Африці складає лише 5% від світового виробництва і не існує 

підстав вважати, що у найближчі десятиліття попит на молочні продукти серед місцевого населення 

може бути задоволений за рахунок такої кількості виробництва. Найближчі декілька десятиліть ринок 

залишатиметься гостродефіцитним. Не дивлячись на те, що виробництво молока подвоїлось в період з 

1996 по 2013, сягнувши майже 40 млн. тонн, основне зростання приходиться на країни Північної 

Африки, а також Кенію та Південну Африку. Крім того, в країнах Субсахарської Африки також 

відзначається порівняно високе зростання, але початкова база для зростання була безпрецедентно 

мінімальною і продовжує залишатися на надзвичайно низькому рівні. 

За більшості сценаріїв розвитку галузі, провідні світові експерти прогнозують, що споживання молока 

може потроїтись у всіх регіонах Субсахарської Африки до 2050 року, де найбільшими споживачами 

молока традиційно стануть країни Східної Африки. При цьому зростання попиту на молоко і м'ясо у 

країнах, що розвиваються, в основному відбуватиметься за рахунок міських споживачів та приросту 

рівня урбанізації. 

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

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

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

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

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

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

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

результат.  

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

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

розвиненою інфраструктурою, фондовим ринком, фінансовою стабільністю і, зрештою, тому що це було 

те, що робили всі. Ніхто не скаже вам, що ви помиляєтеся, коли ви входите через найбільш стабільний 

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

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

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

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

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

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

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

робити бізнес, часто, значно важче, ніж очікувалося.  

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

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

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

торгівлі. 

 

 

                                                
1 ARDI (African Retail Development Index), A.T. Kearney, www.atkearney.com  

http://www.atkearney.com/


Оцінка молочного ринку країн  
Субсахарської Африки  
 

Січень 2016 Сторінка 7 із 48 Конфіденційно 

 

Африканський рітейл та його вартісна пропозиція 

 

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

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

етапів – це дійсно довгострокова гра, яка, можливо, не матиме високих темпів повернення інвестицій в 

короткостроковому періоді. Масштабність ринку збуту Субсахарської Африки може бути досягнута 

тільки за умови активного розвитку культури торгівлі та культури споживання. Ключовим пріоритетом 

для більшості ринків залишаються продукти першої необхідності та сухі продукти харчування (або такі, 

що не потребують холодного ланцюжка постачання). Крім того, більшість африканських міст не мають 

розгалуженої інфраструктури, тому столиці та великі міста, скоріше за все, основний канал для 

побудови дистрибуції та збуту, як таких. 
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Оцінка пріоритетності країн  
Методологія. Для оцінки експортного потенціалу в регіон Субсахарської Африки було досліджено всі 

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

показниками. Серед ключових критеріїв варто виділити наступні: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проте, для сировинних економік, до яких належить більшість країн Субсахарської Африки даний 

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

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

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

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

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

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

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

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

владних структур.  

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

для подальшого деталізованого розгляду. Серед них такі: 

                                                
2 В демографії, темп природнього приросту населення (ТПП) – це різниця між загальним коефіцієнтом 
народжуваності та загальним коефіцієнтом смертності населення (2010-2015 роки). 

Основні критерії Другорядні критерії 

 Кількість населення країни  

 Очікувана кількість населення до 2030 р. 

 ВВП на душу населення 

 Темпи приросту ВВП 

 Загальний обсяг імпорту молочної продукції 
в натуральному виразі 

 Загальний обсяг імпорту молочної продукції 
в грошовому виразі 

 Темпи приросту імпорту молочної продукції 
за останні 4 роки  

 Обсяг імпорту молочної продукції на душу 
населення 

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

 Доступ до портів (наявність водного 
сполучення) 

 Площа країни 

 Щільність населення  

 Рівень урбанізації 

 Темп приросту урбанізованого населення 

 Темп природнього приросту населення 
(ТПП2) 

 Види імпортованих молочних продуктів 

 Індекс економічної складності  

 Індекс простоти ведення бізнесу 

 Індекс простоти торгівлі через кордони 
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1. Нігерія:  

 Найвищий рівень населення в регіоні – 182,2 млн. чол. 

 Найвищий очікуваний рівень населення – 262,5 млн. чол. 

 Середній показник ВВП на душу населення – USD 3 203 

 Найвищі показники імпорту молочної продукції як в натуральному (127 тис. т), так і 
грошовому еквівалентах (437 млн. доларів) 

 Не дивлячись на спад обсягу імпорту в кг -98% (порівнюючи з 2010 р.), загальна вартість 
імпортованої продукції виросла на 27,4% 

 Країна є найбільшим імпортером СОМ в регіоні  
2. Ангола:  

 Середній показник ВВП на душу населення – USD 5 424 

 Високі показники імпорту молочної продукції як в натуральному (108 тис. т), так і 
грошовому еквівалентах (283 млн. доларів) 

 Один із найбільших показників по приросту обсягу імпорту в кг +94% (порівнюючи з 2010 
роком) 

 Країна є найбільшим імпортером UHT- молока та йогуртів в регіоні 
3. ПАР: 

 №4 за показниками поточного (54,5 млн. чол.) та прогнозованого (60 млн. чол.) рівня 
населення 

 №6 за рівнем ВВП на душу населення – USD 6 478 

 Високі показники імпорту молочної продукції як в натуральному (49 тис. т), так і грошовому 
еквівалентах (155 млн. доларів) 

 Найбільший імпортер СМС в регіоні (використовується для подальшої переробки, 
зокрема, виробництва йогуртів) 

 Країна-експортер (транзитна зона) молочної продукції на сусідні країни (Намібія, 
Ботсвана, Зімбабве, Мозамбік) 

4. Гана: 

 Населення – 27 млн. чол. 

 Високі показники імпорту молочної продукції як в натуральному (34 тис. т), так і грошовому 
еквівалентах (104 млн. доларів). Власне, саме високі показники імпорту (без урахування 
обсягу транзитних країн) стали ключовим фактором для подальшого деталізованого 
розгляду потенціалу країни. 

 Середньорічні прирости ВВП на д.н. (4,2%) та імпорту молочної продукції (16,5%) 

Існує група країн, яка, не дивлячись на високу сумарну кількість показників, не була обрана для 
подальшого розгляду. Це так звані «транзитні країни» (Маврикій, Мавританія, Мозамбік). Не 
дивлячись на незначну кількість населення (особливо Маврикій та Мавританія), вони мають 
надзвичайно високі показники по імпорту молочної продукції. За інформацією, отриманою із відкритих 
джерел та в ході діалогу із місцевими експертами,  можна говорити про те, що вони є країнами 
реєстрації (офшорними зонами) для цілої низки багатьох регіональних та деяких міжнародних компаній. 
Фактично, документально товар заходить на їх території для подальшого реекспорту, тобто 
перенаправляється в ін. країни регіону.  

Інші країни, не дивлячись на високі показники, були виключені із подальшого розгляду за наступними 
критеріями: 

 Повна відсутність імпорту будь-якої продукції з України (Ботсвана, Намібія) 

 Відсутність доступу до морського транспорту (ДР Конго, Ефіопія, Уганда) 

В деяких із 4 країн-фіналістів понад половина населення живе не менше, ніж $4 на день, що для даного 

ринку підкреслює наявність середнього класу та платоспроможність попиту. 
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Кількість населення за сегментами купівельної спроможності  

 

Джерело: A.T. Kearney’s 

Уже зараз очевидно, що, окрім обраних ТОП-4 країн дослідження, потенційно цікавими для експорту 

молочної продукції українського виробництва можуть бути також Судан, Танзанія та Кот Д’Івуар. Тому 

при виборі стратегії розвитку продажів в регіоні Субсахарська Африка ми рекомендуємо обирати відразу 

декілька країн для подальшого опрацювання. Оскільки, як показує досвід співпраці із Росією, 

диверсифікація ризиків для українських виробників є запорукою забезпечення фінансового здоров'я 

компаній. Більшість країн даного регіону, не дивлячись на високі темпи економічного зростання, є 

економічно, фінансово чи політично нестабільними. 
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Ранжування ключових ринків 

Країни 

 
Ключові фактори оцінки Додат. фактори 

Статус Населення 
2015, тис. 

чол. 

Населення 
(прогноз) 

2030, тис.ч. 

Темпи 
урбані-
зації, % 

ВВП на  
душу 

насел., $ 

Приріст 
ВВП, % 

Імпорт мол. 
продукції, т 

Імпорт мол. 
продукції, 

000 $ 

Приріст 
імпорту (за 
4 роки), % 

Імпорт 
мол.прод, 
кг на д.н. 

Експорт 
із 

України 

Доступ 
до 

порту 

Нігерія 182 202 262 599 4,66 3 203 6,30% 127 211 437 295 -92,80% 0,70 + + TOP-4 
Ангола 25 022 39 351 4,90 5 424 3,90% 108 050 283 337 94,40% 4,32 + + TOP-4 
ПАР 54 490 60 034 1,59 6 478 1,50% 49 009 155 695 40,40% 0,90 + + TOP-4 
Гана 27 410 36 865 3,40 1 443 4,20% 34 610 104 152 16,50% 1,26 + + TOP-4 
Маврикій 1 273 1 310 -0,08 10 006 3,60% 25 107 124 955 15,90% 19,72 + + consider 
Мавританія 4 068 5 666 3,54 1 275 6,40% 80 624 70 225 35,00% 19,82 + + consider 
Мозамбік 27 978 41 437 3,27 602 7,40% 20 217 40 953 117,60% 0,72 + + consider 
Судан 40 235 56 443 2,54 1 876 3,10% 27 169 65 394 n/a 0,68 + + out 
Танзанія 53 470 82 927 5,36 998 7,00% 16 285 25 091 102,40% 0,30 + + out 
Кот д'Івуар 22 702 32 143 3,69 1 546 9,00% 24 126 84 978 -16,90% 1,06 + + out 
Ботсвана 2 262 2 817 1,29 7 123 4,40% 62 526 58 514 23,20% 27,64 - - out 
Намібія 2 459 3 272 4,16 5 589 4,50% 27 684 51 683 90,20% 11,26 - + out 
ДР Конго 77 267 120 304 3,96 440 9,00% n/a n/a n/a n/a + - out 
Ефіопія 99 391 138 297 2,70 565 9,90% 3 954 14 741 -5,80% 0,04 + - out 
Уганда 39 032 61 929 5,43 696 4,50% 4 449 4 757 67,30% 0,11 + - out 
Буркіна Фасо 18 106 27 244 5,87 713 4% 24 955 27 797 274,90% 1,38 + - out 
Кабо Верде 521 614 1,99 3 641 2,70% 16 970 36 066 15,50% 32,57 - + out 
Кенія 46 050 65 412 4,34 1 358 5,30% 12 157 24 749 40,10% 0,26 + + out 
Сан-Томе і 
Принсіпі 

190 256 3,58 1 797 4,20% 1 573 4 382 102,70% 
8,28 + + out 

Камерун 23 344 32 947 4,00 1 429 5,90% 17 505 65 049 27,20% 0,75 + + out 
Чад 14 037 21 946 3,42 1 025 7,30% n/a n/a n/a n/a + - out 
Джибуті 888 1 054 1,60 1 805 5,50% 7 101 17 873 n/a 8,00 + + out 
Екват. Гвінея 845 1 238 3,12 17 430 -3,10% n/a n/a n/a n/a + + out 
Габон 1 725 2 321 2,70 10 208 4,30% 15 883 40 225 n/a 9,21 + + out 
Гамбія 1 991 3 105 4,33 419 -0,20% 22 416 5 821 49,00% 11,26 + + out 
Гвінея 12 609 18 276 3,82 540 -0,30% 9 608 10 036 234,70% 0,76 + + out 
Лесото 2 135 2 486 3,05 990 2,00% 18 456 22 159 27,40% 8,64 - - out 
Малі 17 600 27 370 5,08 707 7,20% 14 237 32 437 -21,70% 0,81 + - out 
Нігер 19 899 35 966 5,14 427 6,90% 20 307 52 522 96,10% 1,02 + - out 
Руанда 11 610 15 785 6,43 696 7,00% 1 455 2 106 -7,80% 0,13 + - out 
Сенегал 15 129 22 802 3,59 1 062 3,90% 23 968 83 684 -44,00% 1,58 + + out 
Сейшели 96 101 1,14 15 359 2,80% n/a n/a n/a n/a + + out 
Сьєра Леоне 6 453 8 598 2,75 775 7,00% 4 541 13 487 n/a 0,70 + + out 
Південний 
Судан 

12 340 17 810 5,05 1 097 36,20% n/a n/a n/a n/a 
+ - out 

Того 7 305 10 489 3,83 635 5,70% 14 310 23 054 64,10% 1,96 + + out 
Замбія 16 212 25 313 4,32 1 722 6,00% 7 599 29 058 61,70% 0,47 + - out 
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Ангола 
Економіка 

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

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

Центральний банк продовжує втручатися у валютний ринок в 

спробі зупинити девальвацію національної валюти (кванза). 

Зокрема, на початку листопада він закликав анголців 

використовувати для розрахунків інші іноземні валюти, такі як 

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

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

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

постачальник доларів в Анголу, станом на 30 листопада 

вирішив припинити поставки ангольським комерційним банкам 

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

приклад для наслідування вже в грудні. 

Очікування 3 , щодо економічного зростання Анголи, яке 

прогнозувалося в 2014 році, тьмяне, оскільки низькі ціни на 

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

забезпечує 75% податкових надходжень до державного 

бюджету. За останніми прогнозами експертів FocusEconomics в 

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

від прогнозу минулого місяця. У 2017 році, експерти 

прогнозують зростання ВВП на 4,3%. 

Молочна промисловість 

Провідна молочна компанія країни Lactiangol (держава має частку в підприємстві) через труднощі в 
імпорті сировини (брак валютних коштів) переживає не найкращі часи. Завод було здано в експлуатацію 
у березні 1994 року. На сьогодні на ньому функціонує дві лінії виробництва (відновлення) молока, дві 
лінії йогуртів, дві лінії з виробництва масла і одна – соки, проте керівництво змушене зменшити випуск 
продукції на 75%. 

Компанія Nestlé присутня на ринку Анголи з 1972 року, у серпні 2012 року Nestlé відкрила свій перший 
завод в Анголі, розпочавши випуск пакованого сухого молока. На сьогодні компанія Nestlé, що присутня 
у 21 країні Субсахарської Африки, продає в Анголі такі продукти: молоко NIDO® (Leading Brand), молоко 
з кавою MOÇA ®, молочна суміш CERELAC®, NESTUM®, NAN®, суміші для дитячого харчування CPW 
cereals (CHOCAPIC®, ESTRELITAS®, NESQUIK®). 

Продукти 

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

масло, маргарини і UHT- йогурти, які позиціонуються як високоякісні продукти, виготовлені із 

дотриманням найвищих стандартів гігієни та безпеки та перебувають під пильним і постійним наглядом 

на кожному етапі холодного ланцюга. Крім того, на полицях також представлений широкий спектр 

європейських сирів, що імпортуються з таких країн, як Португалія, Франція, а також , Бразилія. 

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

http://www.focus-economics.com/
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Моніторинг цін на полицях, станом на 05.01.2016 р. 

Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку 

Maxi Сир з коров'ячого молока Casteloes 1 кг 24,31 

Maxi Сир зрілий Bola Mimosa 1 кг 18,40 

Maxi Масло вершкове Mimosa 20 x 10 гр. 5,31 

 

1 літр молока в супермаркетах Анголи, в залежності від  жирності, коштує від $2 до $3. Середня ціна 1 
літра молока (до 2% жиру) становить $2,23. 

Сир місцевого виробництва (ферментований) коштує від $20 до $25. Станом на грудень 2015 року за 
один кілограм сиру середня ціна складала $22,50. 

Імпорт 

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

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

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

Анголи і зазнають труднощі в отриманні оплати. 

                                                
4 Експортно-імпортні баланси сформовані на базі даних UNComTrade 

   Імпорт4 продукції за основними товарними групами, 2010-2014 р.  

Рік 
UHT-

молоко 
СЗМ 

Йогурти та 
ЦМП 

СМС Масло Сир Загалом 
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л

а
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б

с
я

г,
 т

 

2010 16 646 24 649 10 134 10 629 3 496 55 564 

2011 20 238 29 593 14 627 7 832 3 603 68 900 

2012 24 667 33 512 17 454 39 1 066 4 396 81 134 

2013 28 815 36 462 20 383 50 1 205 3 786 90 701 

2014 38 910 32 419 22 856 33 1 047 5 125 100 390 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
 

0
0
0
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D

 2010 15 362 85 053 23 703 101 3 799 19 262 147 281 

2011 19 640 110 844 36 721 60 5 972 21 775 195 012 

2012 18 128 105 747 38 663 111 6 854 25 379 194 882 

2013 23 070 138 499 46 741 309 7 536 23 913 240 067 

Сир ферментований  
ТМ «Casteloes» 

Сир зрілий  
ТМ «Bola Inteiro Mimosa» 

Масло ТМ «Mimosa» 

Груп. упаковка (20 х 10 г) 
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У 2014 році 39% молочного імпорту в країну склало молоко довготривалого зберігання та сухе 

знежирене молоко (32%). При цьому за темпами приросту найбільш стрімко зростають йогурти та 

цільномолочна продукція (23% приросту за 4 роки). 

Структура продуктового рітейлу  

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

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

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

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

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

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

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

витрати на душу населення залишаються на низькому рівні. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ключові магазини: 

 Shoprite (www.shopriteholdings.co.za)  

 Maxi (www.maxi.co.ao) 

 Kero (www.kero.co.ao) 

 Bompreço 

UHT-молоко
39%

СЗМ
32%

Йогурти та 
ЦМП
23%

СМС
0%

Масло
1% Сир

5%

Структура імпорту молочних продуктів до Анголи, 
2014 р.

2014 32 517 145 861 56 074 70 6 938 32 482 273 943 

CAGR,% 24% 7% 23% 35% 14% 10% 16% 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shoprite_(South_Africa)
http://www.shopriteholdings.co.za/
http://www.maxi.co.ao/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kero
http://(www.kero.co.ao/
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 Continente 

 Супермаркети "Nosso Super"  

 OK  

 Usave 

 Megamart 

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

споживчого кошика на тиждень становить близько 50 доларів. 

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

75-80% продукції є іноземного походження. Але якщо придивитися до цін, то стає очевидно, що вони 

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

– 1,1 євро, курка – близько 6 євро. Враховуючи середню ціну реалізації європейського молока, яке у 

виробника коштуватиме 60 євроцентів за літр, у місцевого імпортера коштуватиме 1,10 євро. А 

супермаркети, які купують продукцію в магазинах формату Cash&Carry, продають його вже за 1,50 євро. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Continente
https://en.wikipedia.org/wiki/Shoprite_(South_Africa)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shoprite_(South_Africa)
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Гана 
Економіка 

Економіка Гани знаходиться на шляху активного 

розвитку, за попередніми оцінками Державного 

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

Таке зростання пов'язано зі стійким ростом 

промислового сектору, що було обумовлено сплеском 

у будівництві. Наприкінці 2015 р. влада Гани оголосила 

про масове зростання тарифів на воду та 

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

на комунальні послуги за останні десятиліття, який 

необхідно було здійснити у зв’язку зі зростанням 

витрат на купівлю електроенергії, а також в рамках 

дотримання 3 річного плану співпраці з МВФ.  

Виплата другого траншу коштів від МВФ на початку 

попереднього року покращила впевненість країни у 

завтрашньому дні. Тим не менш, постійні перебої з 

електрикою, низькі ціни на сировинні товари, 

девальвація національної валюти і висока інфляція 

стануть факторами, які потенційно стримуватимуть 

економічне зростання країни найближчим часом. Окрім 

того, зростання цін на комунальні послуги значно 

вдарило по платоспроможності попиту, тому цілком 

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

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

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

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

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

що призвели до низьких врожаї5. Хоча оцінки за 2013 рік свідчать про поліпшення темпів зростання в 

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

знижуватися і його частка у структурі ВВП також зменшилась. 

Молочна промисловість 

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

дзвіночки із Нігерії щодо посилення тарифного регулювання молочних продуктів з метою захисту 

місцевого виробництва молока, в довгостроковій перспективі Гана може запропонувати більш 

привабливі умови для розширення в Західній Африці. В першу чергу, це фактично обумовлено 

відсутністю комерційного виробництва молока. У той час як дрібні виробники молока в Західній Африці 

стикаються з проблемами підвищення ефективності та якості продукції, слід зазначити, що в Східній 

Африці тисячі дрібних фермерів беруть активну участь у комерційному виробництві молока. Витрати на 

переробку молока в даній країні надзвичайно високі та нестабільні, що пов'язано із нестабільністю 

функціонування джерел електроенергії та високої сезонності поставок сировини. Ці фактори, в 

                                                
5 За даними звіту GSS за 2014 р. 
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поєднанні з податковою політикою, роблять регіональні молочні продукти відносно 

неконкурентоспроможними.  

Молочна промисловість в Гані характеризується майже повною залежністю від імпорту сухих молочних 

продуктів (в першу чергу сухого молока і продуктів переробки молока). Загальний обсяг в середньому 

близько 100,000-150,000 тон молока на рік в еквіваленті. Внутрішнє виробництво молока в Гані є 

низьким і оцінюється в 36 000 літрів, і лише незначна кількість цього обсягу йде в офіційні канали збуту. 

Потреба молочних продуктів в Гані оцінюється приблизно в 300 000 тон на рік. Молочні переробники 

Гани (у тому числі виробники морозива, продуктів дитячого харчування, молочного шоколаду, 

кондитерських виробів, йогурту) покладаються на відновлення сухого молока, імпортованого в 

основному з ЄС (Нідерланди, Данія).  Дитяче харчування, сир, вершкове масло, морозиво, також 

імпортуються. Через низький рівень виробництва молока, в Гані низький рівень і його споживання. За 

нашими даними імпорт  2014 року можна оцінити в понад $ 100 млн. 

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

очікується, стимулюватиме зростання попиту на молочні продукти. Тим часом, внутрішнє виробництво 

залишається недостатнім через збільшення витрат на виробництво/переробку, не 

конкурентоспроможність галузі та відсутність нових технологій. Крім того, є експортний потенціал для 

тваринницьких кормів, попит на які, швидше за все, зросте, якщо місцева інфраструктура поліпшиться і 

витрати виробництва/переробки знизяться. 

Продукти 

                                             

 

 

                                           

 

 

Ірландський Чеддар  

ТМ «Emborg» 

UHT-молоко, 0%  

ТМ «Emborg» 

UHT-молоко, 3,2%  

ТМ «Peak» 

 Сухе молоко розчинне, 

ТМ «Peak» 

Молоко згущене  

ТМ «Nestle» 

Соєве молоко 

ТМ «Soyfresh» 

Молоко з рослинними 

жирами ТМ «Cowbell» 
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Моніторинг цін на полицях, станом на 05.01.2016 р. 

Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку 

Woopeden Ірландський чедар Emborg 0, 2 7, 88 

Woopeden Знежирене молоко Emborg 1 літр 3, 71 

Woopeden UHT молоко 3,2% Peak 1 літр 3, 09 

Woopeden Сухе молоко із росл. жирами Cowbell Our Milk 0, 4 5, 54 

Woopeden Сухе молоко Peak 0, 4 7, 24 

Woopeden Молоко Згущене Nestle 0, 41 2, 16 

Zoobashop UHT молоко, 0% Peak 12 x 1 літр 2, 07 

Zoobashop UHT молоко, 3,2% Peak 12 x 1 літр 2, 18 

Zoobashop Сухе молоко Peak 12 x 0, 4 5, 34 

Zoobashop Соєве молоко Soyfresh 12 x 1 літр 2, 62 

Імпорт 

Імпортери в Гані віддають перевагу купівлі готових продуктів, які мають відповідати таким 

характеристикам: 

• Малогабаритні, підготовлені і упаковані продукти для одноразового використання 

• Сипучі продукти та інгредієнти, які можуть бути легко повторно упаковані або перепаковані в Гані 

без значних додаткових витрат 

• Продукти із коротким терміном зберігання, які піддаються додатковій обробці та фасуються для 

тривалого зберігання, не чутливі до високих температур (наприклад, молочні суміші, 

швидкорозчинні напої і т. д.) 

• Харчові продукти з високими термінами придатності 

• Часто практикується поставка міксованих контейнерів продуктів з високою доданою вартістю 

 

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

Рік 
UHT-

молоко 
СЗМ 

Йогурти та 
ЦМП 

СМС Масло Сир Загалом 

Г
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2010 2 593 20 235 1 155 3 376 1 897 463 29 719 

2011 2 741 27 730 1 767 4 279 2 710 695 39 922 

2012 2 550 22 457 1 160 4 138 1 981 714 33 000 

2013 2 771 23 019 1 499 4 407 2 196 718 34 610 

2014 2 624 18 551 1 636 2 261 1 750 678 27 500 
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2010 2 131 45 530 3 429 4 184 8 332 1 734 65 339 

2011 2 460 69 032 6 233 6 032 15 373 2 549 101 679 

2012 2 320 56 013 3 928 6 488 8 339 3 101 80 190 

2013 2 517 75 731 5 914 7 200 9 447 3 343 104 152 

2014 1 890 59 430 5 674 3 691 7 943 2 522 81 149 

CAGR,% 0% -2% 9% -10% -2% 10% -2% 
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У 2014 році 67% молочного імпорту в країну склало сухе знежирене молоко (67%). При цьому за 
темпами приросту найбільш стрімко також зростають йогурти та цільномолочна продукція (+9% 
приросту за 4 роки) та сир (+10% за 4 роки). 

 
Структура продуктового рітейлу  

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

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

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

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

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

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

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

чисельності середнього класу Гани, який в основному проживає у столиці Аккрі. 

Структура продуктового рітейлу6, 2014 р. 

Рік Магазини кат. ВС 
Магазини кат. 

В 
Гіпермаркети Супермаркети 

Традиційна 
торгівля 

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

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

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

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

Відносна стабільність Гани обумовлює зростання кількості експатріантів та підвищення роздрібних 

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

                                                
6 За даними Euromonitor 

UHT-молоко
10%

СЗМ
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Йогурти та 
ЦМП
6%

СМС
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6%

Сир
3%

Структура імпорту молочних продуктів до Гани, 
2014 р.
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Джерело: Міністерство торгівлі Гани та Державна статистика 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Логістика та правила ввозу 

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

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

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

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

Гана. 

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

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

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

податкових пільг, включають: 

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

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

між 40-75 відсотків від його податкових зобов'язань;  

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

матеріали, що імпортуються для виробництва товарів  для подальшого експорту;  

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

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

виробництва для експорту (наприклад, у сусідні країни). 

ЄС
46%

Азія
26%

ПАР
14%

США
9%

Інші
5%

Експортери споживчих товарів в Гану
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Міжнародні угоди, що впливають на можливості співпраці 

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

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

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

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

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

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

укладення. 

Реєстрація продукту і Правила ввозу 

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

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

заплатити цю ціну. 

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

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

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

і розповсюдження товарів всередині країни. 

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

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

Мита на імпорт і збори  

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

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

взаємодіють з митницею в обробці імпортних та експортних угод Гани. 

Стандартна ставка мита для більшості продуктів харчування становить 20% (наприклад, подрібнений 

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

Інші податки:  

• податок на додану вартість (ПДВ) 15%  

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

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

• інспекційна плата у розмірі 1% 

• збір ЕКОВАС 0,5% 

• Ghana Customs Network (GCNET) 0,4% 

Портові Концесії і схема призначення інспекції 

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

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

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

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

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

Standards Board and Bureau Veritas (GSBV) – несе відповідальність за поставки, які прибувають повітрям 

і по суші. Крім того, залежно від імпортованих товарів, митне очищення потребує схвалення FDA, Ghana 

Standards Authority, National Drug and  Board, Veterinary Services and Plant Protection and Regulatory 

Directorates of MOFA та інших відомств у портах Гани. 
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Мінімальні вимоги щодо маркування продукції: 

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

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

• Маркування повинне бути розбірливим та нанесене незмивним чорнилом 

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

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

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

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

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

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

країна його походження 

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

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

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

• Спосіб застосування, якщо такий є 

• Партія виробництва  або номер партії 

• Дата виготовлення продукції 

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

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

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

штучний ароматизатор повинен бути визначений, як такий 

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

Незважаючи на зниження цін на світовому ринку нафти і спричинений цим дефіцит іноземної валюти в 

країні, у 3 кварталі минулого року відзначається прискорення економіки через збільшення видобутку 

сирої нафти. У тому ж 3 кварталі 2015 року спостерігалось зростання ВВП у ринкових цінах на 2,8% в 

порівнянні з минулим роком і на 2,3% в порівнянні з 2 

кварталом. Тим не менш штучно сильний найро і низькі 

ціни на нафту негативно впливають на бізнес 

середовище, навіть на фоні оптимістичних настроїв після 

призначення в листопаді нового кабінету міністрів. 8 

грудня міністр з бюджету та національного планування 

Удо Удома представив драфт бюджету на 2016 рік з 

прогнозом ціни на нафту 38 доларів США за барель і 

плановим видобутком 2,2 мільйони барелів на добу. 

Незважаючи на стрімке погіршення фінансового сектору, 

бюджет 2016 за прогнозами є експансивним (на 15% 

більшим за бюджет попереднього року) і пропонує 30% 

від загальних витрат на капітальні видатки. Дефіцит 

бюджету планується фінансувати за рахунок збільшення 

«не нафтових доходів» і вдосконалення системи збору 

податків.  Хоча країна і страждає від зниження цін на 

нафту і відчуває певну загрозу внутрішній безпеці, 

стабільна політична ситуація і збільшення державних 

видатків на інфраструктуру та соціальне забезпечення 

мають підтримати зростання економіки в наступному році. 

Спеціалісти з FocusEconomics очікують зростання 

економіки на 4,1% в 2016 році, що на 0,3 процентних пункти нижче за попередній прогноз. На 2017 рік 

очікується прискорення і зростання на рівні 4,8%. 

Нігерія є найбільшим ринком в Африці на південь від Сахари з населенням більше 180 000 000 чоловік і 

темпом приросту кількості населення 3% на рік. На експорт нафти припадає близько 20 відсотків ВВП, 

95 відсотків від загального обсягу експортних надходжень і близько 85 відсотків доходів уряду. Через 

таку структуру експорту і доходів бюджету падіння цін на нафту є великою загрозою для подальшого 

зростання економіки. На даний момент дві третини населення живе менше, ніж на $ 1 на день, а рівень 

безробіття досяг більш 23,9 відсотків ще у 2012 році. 

Молочна промисловість 

Ринок молочних продуктів в Нігерії оцінюється в 340,000 тонн на суму близько $ 480 млн. Імпортне сухе 

молоко є основним продуктом галузі. Місцеві виробники відновлюють або перепаковують і продають 

сухе молоко в кількох категоріях: у вигляді порошку або згущеного молока, упакованого в металеві 

банки і пакети різної ваги. Імпортне сухе знежирене молоко також широко використовується 

виробниками напоїв на його основі, кондитерами та іншими. Останнім часом зростає практика 

використання сухого молока як основи для йогуртів. 
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Продукти 

                                                     

 

 

                                          

 

Моніторинг цін на полицях, станом на 05.01.2016 р. 

Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку 

Gloo Сухе знежирене молоко, 1%  Marvel 0, 198 3, 09 

Gloo Сухе молоко, Refill Pack (400 г) Peak 0, 400 4, 35 

Gloo UHT-молоко, 0% Oldenburger 1  л 1, 95 

Gloo UHT-молоко, 3,2% Oldenburger 1 л 1, 95 

Gloo Соєве молоко Soyfresh 1 л 2, 43 

Gloo Сухе молоко Peak 400 г (упак. 12) 50, 77 

Gloo Стерилізоване UHT-молоко, 3,2% Lactel 1 л 2, 81 

Gloo Йогурт з додаванням манго Pascual 4 x 0, 125 3, 80 

Gloo Плавлений сир President (Alvita) 8 x 0, 03 1, 52 

 

СЗМ, 198 г 

ТМ «Marvel» 

UHT-молоко, 0% 

ТМ «Oldenburger» 

UHT-молоко, 3,2% 

ТМ «Oldenburger» 

Молоко, 3,2% 

ТМ «Lactel» 
Йогурт 

ТМ «Pascual» 

Плавлений сир 

ТМ «Alvita» 

Йогурт 

ТМ «Soyfresh» 
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Імпорт 
Динаміка імпорту молочних продуктів до Нігерії, 2010-2014 роки 

 
У 2014 році абсолютну більшість (88%) молочного імпорту в країну склало сухе знежирене молоко. При 
цьому позитивні темпи приросту, на жаль, не спостерігаються. За останні 4 роки всі групи молочних 
товарів показали зниження. 

 

 
Структура продуктового рітейлу  

На сьогодні продуктовий рітейл в Нігерії складається з супермаркетів, невеликих продуктових магазинів 

(формат магазин біля дому) і традиційних відкритих ринків, які поділяють 2%, 33% і 65% ринку 

відповідно. Хоча традиційні ринки під відкритим небом залишаються домінуючим каналом для 

роздрібних продажів продуктів харчування в Нігерії,  структура продуктового рітейлу зазнає певних змін 

протягом останнього десятиліття. З’являється все більше міжнародних мереж супермаркетів, будуються 

UHT-молоко
2%

СЗМ
88%

Йогурти та 
ЦМП
5%

СМС
2%

Масло
3%

Сир
0%

Структура імпорту молочних продуктів до Нігерії, 
2014 р.

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

Рік 
UHT-

молоко 
СЗМ 

Йогурти та 
ЦМП 

СМС Масло Сир Загалом 

Н
іг

е
р

ія
 

О
б

с
я

г,
 т

 

2010 16 865 290 472 286 088 8 201 173 113 55 484 830 223 

2011 5 156 150 821 6 422 1 754 11 175 800 176 129 

2012 4 408 134 403 4 590 2 161 9 559 809 155 930 

2013 4 252 109 292 4 358 3 377 5 253 679 127 211 

2014 5 287 204 015 11 801 5 092 6 611 563 233 368 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
 

0
0
0
 U

S
D

 

2010 2 596 290 843 13 060 4 837 25 082 6 754 343 172 

2011 7 630 1 582 253 86 433 2 305 34 773 2 320 1 715 713 

2012 4 901 426 620 14 730 3 085 25 847 2 585 477 768 

2013 6 319 387 328 17 016 5 516 18 947 2 169 437 295 

2014 4 433 789 008 24 518 8 673 35 638 3 058 865 327 

CAGR,% -25% -8% -55% -11% -56% -68% -27% 
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нові торгові центри, що призводить до переходу від неформального ринку до більш організованої 

торгівлі з більшим вибором товарів і орієнтованої на покупців. 

 

Серед основних іноземних та міжнаціональних компаній роздрібної торгівлі (супермаркети / 

гіпермаркети) основні гравці на ринку наступні: 

ShopRite, багатонаціональна мережа супермаркетів з Південної Африки, є найбільшою в Африці. 

Працює в місті Лагос в Нігерії протягом більш, ніж 5 років. 15 супермаркетів в даний час. 

SPAR відкрив свій перший магазин в Лагосі в 2010 році в партнерстві з місцевим супермаркетом. З того 

часу відкрили ще кілька супермаркетів по всій Нігерії в містах Лагос, Абуджа і Порт-Харкорт. 7 

супермаркетів на даний момент.  

Walmart, американський гігант, вийшов на ринок Нігерії через Massmart’s Game Stores з Південної 

Африки. Massmart’s Game – це магазин-аутлет товарів FMCG, і продуктів тривалого зберігання для 

дому, відпочинку та ділового використання, що працює по всій Південній Африці і в дванадцяти великих 

містах на південь від Сахари. 

Останнім часом також відбулись суттєві зміни в структурі дистрибуції і все частіше товари харчування 

потрапляють на полиці магазинів напряму, а не через агентів чи оптові компанії. Через такий тренд 

більшість виробників, переробників та імпортерів намагаються підвищити конкурентоспроможність своїх 

товарів за рахунок поставок великих обсягів продуктів безпосередньо в магазини. Ця тенденція 

найбільш приваблива для  великих міжнародних мереж супермаркетів, що закупають товари напряму в 

експортерів. 

Параметри Супермаркети 
Невеликі прод. 

магазини 
Традиційні відкриті ринки 

Середня площа (м2) 100-500 <20-50  Кіоски кластерами (5-10 м2 у відкритій місцевості 

Кількість 100 500 000 2,000 (місць розташувань) 

Частка ринку (%) 2 33 65 

Серед. річний оборот, $ 2,5 млн. 50 000 Близько $4 млн.  

Місцезнаходження Міста Міста 3:2 (міста до сіл, відповідно) 

Залишки Повний асортимент Обмежені Надзвичайно обмежені 

Обслуговування Самообслуговування Супровід Супровід 

Ціновий шаблон для роздрібної торгівлі 

Супер-
маркети

2% Невеликі 
прод. 

магазини
33%

Відкриті 
ринки
65%

Структура продуктового рітейлу, 2015 р.



Оцінка молочного ринку країн  
Субсахарської Африки  
 

Січень 2016 Сторінка 27 із 48 Конфіденційно 

 

Показник Традиц. ринки Супермаркети Малі магазини 

Роздрібна націнка (імпортні продукти) 1 1,4 1,2 

Роздрібна націнка (локальні продукти) 1 1,15 1,05 

 

Шаблон формування ціни серед учасників роздрібної торгівлі 

Показник Імпортер Оптовик Рітейлер 

Середня ціна 1 1,15 1,4 

Ключові торгові мережі Нігерії 

Рітейлер Власник 
Оборот  
($ млн.) 

К-ть 
ТТ 

Місцезнаходження 
(місто) 

Тип купівлі 

ShopRite ПАР >10 15 Lagos, Enugu, Abuja, 
Kwara, Oyo, Kano, 
Anambra and Delta 

Імпортер-дистриб'ютор  

SPAR/Park 
‘N’ Shop 

Нідерланди та Індія / 
Резидент в Нігерії 

>10 10 Lagos, Abuja, Port 
Harcourt 

Імпортер-дистриб'ютор  

Goodies Ліван / Резидент в Нігерії >8  5 Lagos Імпортер-дистриб'ютор  

Amigos Ліван / Резидент в Нігерії >5 1 Abuja Імпортер-дистриб'ютор  

Exclusive Нігерія >4 2 Abuja Імпортер-дистриб'ютор  

Everyday Нігерія  >4 2 Port Harcourt Імпортер-дистриб'ютор  

Grand Нігерія та Індія / Резидент в 
Нігерії 

>5 1 Abuja Імпортер-дистриб'ютор  

Legend Ліван / Резидент в Нігерії >3 1 Abuja Імпортер-дистриб'ютор  

Bestway Нігерія >3 1 Port Harcourt Імпортер-дистриб'ютор  

Chanrai’s Індія / Резидент в Нігерії >2 2 Port Harcourt Імпортер-дистриб'ютор  

Roban Нігерія >2 1 Enugu Імпортер-дистриб'ютор  

Esco Нігерія >2 1 Warri Імпортер-дистриб'ютор  

Tivo Нігерія >6 5 Warri Імпортер-дистриб'ютор  

 

Невеликі продуктові магазини налічують близько 500 000 торгових точок, 2 000 магазинів біля заправок 

та безліч кіосків. Ключові особливості: 

 Невелика капіталізація, значні обмеження торгівельного простору 

 В основному скуповують продукцію в оптовиків та продавців на традиційному ринку 

 Імпортери постачають товари в магазини біля дома для кращої реклами продукту 

 Менше 2% магазинів біля дому продають заморожені продукти через нестачу і нестабільність 

електроенергії 

 Кіоски зазвичай знаходяться в найкращих місцях для продажів з великою концентрацією 

покупців, де місцева влада видає дозвіл на зведення лише тимчасових будівель (таких МАФів, 

звичайно ж, менше ніж кіосків біля дороги) 

 Магазини на заправках стрімко розвиваються, проте в них мінімальні продажі продуктів 

харчування 

 В більшості маленьких магазинів ціни досить високі 

 

Традиційні ринки 
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 Продавці купують товар у оптовиків через обмеженість коштів на власний імпорт 

 Більше 90% всіх імпортованих товарів споживання продаються через цей канал 

 Майже 70% всіх продавців і оптовиків зосереджено на традиційних ринках 

 Практично всі імпортери мають своїх представників на ринках 

 Ціни на 20-30% нижчі за інші канали продажів 

 Ціни не фіксовані і фінальна ціна продажу товару визначається на місці з покупцем 

 90% місцевих продуктів, включаючи фрукти та овочі, м'ясо та рибу продаються кінцевим 

споживачам на базарі 

 Ринок складається з маленьких кіосків або контейнерів, зосереджених на великій площі 

Загальні витрати на продукти харчування у відсотках 

Середньостатистичний мешканець Нігерії витрачає 73% своїх доходів на їжу, розподіляючи їх 

наступним чином: 

 
Напої та 

тютюн.вироби 
Хліб, 

злакові 
М'ясо Риба 

Молочні 
продукти 

Жири, 
олія 

Овочі та 
фрукти 

Інша 
їжа 

Всього 

% витрат 2,73 34,08 12,88 15,22 5,61 5,51 15,44 8,89 72,97 

Логістика та правила ввозу 

Національне агентство з адміністрації і управління продуктами харчування і ліками (National Agency for 

Food and Drug Administration and Control (NAFDAC), що входить до складу міністерства Охорони 

здоров’я відповідає за регулювання імпорту харчових продуктів, їх рекламу та внутрішній розподіл. 

Теоретично, товар, що не є зареєстрованим NAFDAC легально завозити в країну не дозволяється. На 

практиці ж, велика кількість товарів перетинає кордон і по морю, і по суші, і, навіть, авіа шляхами без 

необхідної реєстрації. Та в останні роки ефективність роботи NAFDAC покращується і вони більш 

жорстко слідкують за дотриманням законів і правил через декілька причин: 

1. Захист внутрішніх виробників 

2. Унеможливлення підробки товарів 

3. Реєстрація товару досить дорогий процес і це непогане джерело наповнення бюджету 

З січня 2006 року, уряд Нігерії замінив Перед відвантажувальну інспекцію (Pre-shipment Inspection (PSI) 

на Інспекцію в місці призначення (Destination Inspection (DI). Це означає, що всі товари, призначені на 

експорт до Нігерії, перевіряються в точці входу, а не відвантаження, як було до того. Керівництво країни 

призначило приватні фірми провайдерами послуги DI та рентгенівського сканування вантажів в портах 

в'їзду. Ці фірми також розглядають документи імпортерів і видають ризик-звіт (RAR), щоб забезпечити 

базис розрахунку мита для нігерійської митниці.  

Імпортери надають перевагу продуктам харчування з наступними характеристиками: 

 Малогабаритні товари придатні для одноразового використання 

 Товари придатні для подальшої переупаковки, або переробки на місці прибуття 

 Змішані продуктові контейнери 

 Продукти із коротким терміном зберігання, які піддаються додатковій обробці та фасуються для 

тривалого зберігання, не чутливі до високих температур (наприклад, сухі молочні продукти, 

швидкорозчинні напої і т. д.) 

 Фасовані харчові продукти із високими (завищеними) термінами придатності 
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Митні тарифи на молочну продукцію 
 

  

Код УКТЗЕД Опис 
Мито, 

% 
ПДВ, 

% 

0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи інших 
пiдсолоджувальних речовин  

20 5 

04021 Молоко та вершки, згущені та з доданням цукру чи інших 
пiдсолоджувальних речовин у порошку, гранулах чи інших твердих 
видах, з вмістом жирів не більш як 1,5 мас.% 

5 5 

04022 Молоко та вершки, згущені та з доданням цукру чи інших 
пiдсолоджувальних речовин у порошку, гранулах чи інших твердих 
видах, з вмістом жирів понад 1,5 мас.% 

5 5 

04029 Молоко та вершки, згущені та з доданням цукру чи інших 
пiдсолоджувальних речовин інші 

20 5 

04031 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та iншi 
ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та 
вершки, згущені або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи 
інших пiдсолоджувальних речовин, ароматизовані чи неароматизованi, 
з доданням або без додання фруктів, горiхiв чи какао. Йогурти 

35 5 

0403901 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та iншi 
ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та 
вершки, згущені або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи 
інших пiдсолоджувальних речовин, неароматизованi, без додання 
фруктів, горiхiв або какао 

5 5 

0403909100 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та iншi 
ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та 
вершки, згущені або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи 
інших пiдсолоджувальних речовин, з вмістом молочних жирів не більш 
як 3 мас.% 

5 5 

0403909900 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та iншi 
ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та 
вершки, згущені або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи 
інших пiдсолоджувальних речовин,  з вмістом молочних жирів понад 
6% 

20 5 

0404 Молочна сироватка, згущена або не згущена, з доданням чи без 
додання цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що 
складаються з натуральних компонентів молока, з доданням чи без 
додання цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин 

5 5 

04051 Масло вершкове 20 5 

04052 Молочні пасти 20 5 

0405901 Молочний жир із вмістом жиру понад 99,3 мас.% i з вмістом води не 
більш як 0,5 мас.% 

5 5 

0405909 Інші молочні жири 20 5 

0406 Сири 20 5 
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Південно-Африканська Республіка 
Економіка 

У 3-му кварталі 2015 року ПАР вдалось уникнути технічної 

рецесії і ВВП країни зріс на 1,6% на послідовній основі, 

відштовхнувшись від скорочення в 1,3% в попередньому 

кварталі. Зростання обумовлене в першу чергу 

збільшенням виробництва палива і хімічних продуктів.  І 

навпаки аграрний сектор знову, третій квартал поспіль, 

скорочується через несприятливі погодні умови. На тлі 

слабких економічних перспектив Standard & Poor’ знизило 

оцінку боргових державних паперів з стабільного на 

негативний. Так само, Fitch Ratings переглянули та 

понизили суверенний рейтинг ПАР – тепер він на один 

щабель вище "сміттєвого" статусу. Після зниження 

рейтингів ранд продовжив спадну динаміку і на початку 

грудня досяг нового рекордного мінімуму. Перспективи 

країни наразі досить туманні. Обмеження електричного і 

водопостачання буде перешкоджати процесу ефективного 

виробництва і відлякувати інвесторів. Крім того, помірний 

попит в Китаї і низькі ціни на сировинні товари будуть 

давити на темпи зростання економіки. FocusEconomics  

очікує, що економіка зросте на 1,6% в 2016 році. Для 2017 

року, прогнозується зростання на 2,1%. 

Молочна промисловість 

Організація виробників молока відзначає, що в ПАР ринок пастеризованого молока скоротився на 6,5% 

при цьому ринок UHT молока зріс на 8,3%. Попит на молоко довготривалого зберігання продовжує 

збільшуватися. В Африці, зручність молочних продуктів з довгим терміном зберігання безперечна, адже 

багато людей не в змозі дозволити собі холодильники для зберігання свіжих продуктів. В порівнянні з 

іншими країнами Африки сектор роздрібної торгівлі ПАР набагато складніший та більш розвинений. У 

цій сфері домінують 5 місцевих корпорацій, що володіють складами, оптовими базами, гіпермаркетами, 

супермаркетами та магазинами біля дому по всій країні. Ці місцеві мережі успішно поширилися на інші 

країни Субсахарської Африки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. За 2014 рік роздрібні продажі 

продуктів харчування в ПАР оцінюються в R406.2 млрд. і за прогнозами протягом наступних років цей 

показник зростатиме майже на 5% щороку. 

Продукти 

На даний момент усі країни регіону активно розширюють виробництво молочних продуктів з доданою 

вартістю, таких як UHT-молоко, йогурти, масло, топлене масло і сир, таким чином, створюючи 

нездорову цінову конкуренцію в регіоні. Створення регіональної маркетингової стратегії з урахуванням 

порівняльних переваг кожної країни можна було б застосувати на регіональному рівні. 
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Моніторинг цін на полицях, станом на 05.01.2016 р. 

Магазин Продукт Бренд Вага, кг Ціна, $ за упаковку 

Woolworths UHT-молоко, 3,2% Woolworths 6 x 1 літр 0, 52 

Woolworths UHT-молоко, 3,2% (ПЕТ) Woolworths 6 x 1 літр 0, 77 

Woolworths Знежирений йогурт з полуницею Woolworths 1,000 2, 11 

Woolworths Знежирений йогурт органічний Woolworths 1,000 2, 04 

Woolworths Фета Woolworths 0,400 2, 73 

Woolworths М'який сир Чеддар Woolworths 0,400 3, 35 

Woolworths Пастоподібний сир  Kiri 0,108 2, 04 

Woolworths Витриманий сир Чеддар Woolworths 0,300 3, 03 

Woolworths Тертий сир Чеддар Woolworths 0,250 2, 48 

 

 

UHT-молоко, 3,2% 

PL «Woolworths» 

Йогурт органічний 

PL «Woolworths» 

Йогурт з полуницею 

PL «Woolworths» 

Фета 

PL «Woolworths» 

М'який сир Чеддар  

PL «Woolworths» 

Витриманий сир Чеддар, 

PL «Woolworths» 

Тертий сир Чеддар 

PL «Woolworths» 

Пастоподібний сир 

TM «Kiri» 
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Імпорт 

Динаміка імпорту молочних продуктів до ПАР, 2010-2014 роки 
 

 
Структура імпорту молочних продуктів ПАР досить рівномірна і складається із СЗМ (24%), СМС (23%), 
UHT-молоко (20%). При цьому позитивні темпи приросту демонструють як йогурти та ЦМП (1% приросту 
за 4 роки), так і сири (12% приросту за 4 роки). 

 

 

 

 

 

UHT-молоко
20%

СЗМ
24%

Йогурти та 
ЦМП
5%

СМС
23%

Масло
5%

Сир
23%

Структура імпорту молочних продуктів до ПАР, 2014

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

Рік 
UHT-

молоко 
СЗМ 

Йогурти та 
ЦМП 

СМС Масло Сир Загалом 

П
А

Р
 

О
б

с
я

г,
 т

 

2010 10 923 6 870 1 371 7 267 2 202 6 262 34 895 

2011 8 912 8 192 2 131 9 447 3 155 6 724 38 560 

2012 17 813 13 555 2 155 9 276 6 139 13 105 62 043 

2013 5 603 7 112 1 612 11 195 3 126 8 428 37 076 

2014 8 293 9 908 2 094 9 499 2 077 9 737 41 609 

В
а
р

т
іс

т
ь

, 
 

0
0
0
 U

S
D

 

2010 7 524 22 764 3 865 22 764 9 546 33 211 99 674 

2011 7 255 29 735 6 612 26 610 13 897 40 247 124 356 

2012 11 697 44 208 6 038 26 470 22 382 64 035 174 829 

2013 3 159 27 592 5 875 33 454 11 384 45 358 126 823 

2014 5 993 38 806 8 106 30 519 9 208 55 354 147 987 

CAGR,% -7% 10% 11% 7% -1% 12% 4% 
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Структура продуктового рітейлу  

Мережа Власник 
Оборот 2013,  

$ млн. 
К-ть 
ТТ 

Регіон 
Тип 

торгового 
представника 

Веб – сайт магазину 

Shoprite Локальний $9,058 2,177 ССА Агент/прямий www.shopriteholdings.co.za 
Pick ‘n Pay Локальний $6,109 1,076 ССА Прямий www.picknpay-ir.co.za  

Massmart 
Локальний/ 
США 

$6,882 376 ССА Прямий www.massmart.co.za  

The Spar 
Локальний/ 
Нідерланди 

$4,552 873 ССА Агент www.spar-international.com  

Woolworths Локальний $920 940 ССА/Азія Прямий www.woolworthsholdings.co.za  

 

Shoprite Holdings LTD є найбільшим продуктовим рітейлером в Південній Африці, що нараховує 2 177 

торгових точок, у тому числі 278 торгових точок в 15 країнах Африки. Група складається з 

диверсифікованого портфелю, який включає: Shoprite супермаркети, універмаги, універсами, власну 

мережу гіпер- та супермаркетів Checkers, магазин-аутлет Usave, магазин-аутлет меблів Ok, магазини 

Power Express, магазини типу «Все для дому» House & Home, заклади швидкого харчування «Голодний 

лев», аптеки MediRite та винні лавки. Асортимент продуктів мережі дозволяє задовольнити попит всіх 

груп населення. Гіпер- та супермаркети Checkers фокусуються на клієнтах з більш високими доходами, 

тоді, як бренди Shoprite і ОК на покупцях із низьким та  середнім рівнями доходів, Shoprite Usave – це 

нижній ціновий сектор ринку. 

Pick ‘n Pay має значну присутність в Південній Африці, Намібії, Ботсвані, Замбії, Мозамбіку, на Маврикії, 

Свазіленді і Лесото. Окрім того, Pick ‘n Pay володіє 49% часткою в зімбабвійському торговому бізнесі 

супермаркетів – TM Supermarkets. Великий портфель групи не зосереджується на конкретній 

демографічній групі, основна увага приділяється роздрібній торгівлі для всіх громадян ПАР.  

Massmart є другим за величиною дистриб'ютором споживчих товарів в Африці, провідним рітейлером 

товарів загального вжитку, горілчаних напоїв та товарів для дому та облаштування будинку. Займається 

також оптом основних товарів. Група складається з дев'яти оптових і роздрібних мереж та однієї  групи 

із закупок у складі 376 магазинів та 431 особи персоналу, що зосереджені на великих за обсягом 

продажах недорогої продукції. Massmart працює в 12 країнах регіону на південь від Сахари, маючи 

чотири виробничих підрозділи: Massdiscounters, Masswarehouse, Massbuild і Masscash. У 2011 році, 

Walmart поглинув Massmart шляхом придбання контрольного пакету акцій. 

The Spar Group Limited (Spar) – це, насамперед, оптовик і дистриб'ютор товарів і послуг для 

незалежних роздрібних торговців, які торгують під маркою Spar: Superspar, Spar, KiwiSpar, 

супермаркетів SaveMor, магазинів будівельних матеріалів Build it магазинів з продажу алкоголю Tops 

and Spar, аптек Pharmacy at Spar та в аптечних і медичних пунктах. Сім дистриб’юторських центрів 

надають товари та послуги для роздрібних магазинів в Південній Африці, Свазіленді, Ботсвані, Лесото, 

Мозамбіку, Зімбабве і Намібії. Крім того, Spar здійснює оптову торгівлю з незалежними Spar магазинами 

у Замбії і Малаві, хоча ці магазини не підпадають під ліцензійну угоду з компанією Spar у Південній 

Африці. Дистриб’юторські центри обробляють 60 відсотків товару Spars, а решта - 40 відсотків 

поставляється безпосередньо дилерами до магазинів згідно з окремою угодою зі Spar. Група особливу 

увагу приділяє добровільному підходу до торгівлі (торгові спеціалісти самі визначають обсяги, що 

беруться продати).  

Woolworths Holdings Limited є інвестиційною холдинговою компанією, діяльність якої спрямована на 

надання роздрібних та фінансових послуг в інтересах верхніх і середніх верств населення, в основному, 

http://www.shopriteholdings.co.za/
http://www.picknpay-ir.co.za/
http://www.massmart.co.za/
http://www.spar-international.com/
http://www.woolworthsholdings.co.za/
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в Південній Африці, інших країнах Субсахарської Африки, Австралії та Новій Зеландії. Холдинг працює 

через дві свої дочірні компанії: Woolworths Limited і Country Road. Woolworths Limited це мережа з більш 

ніж 900 роздрібних магазинів, у тому числі франчайзингових магазинів, які пропонують вишукану лінійку 

якісного одягу, продуктів харчування, товарів для дому та облаштування будинку, косметики та 

фінансових послуг під власною торговою маркою в Південній Африці, інших країнах Африки і на 

Близькому Сході. Дочірня компанія Country Road обмежує свою діяльність Австралією. 

Woolworths пропонує своїм клієнтам високоякісну харчову 

продукцію. Компанія постійно оцінює та контролює весь свій 

асортимент, активно розробляє нові продукти, використовуючи 

смачні, прості та здорові інгредієнти. Кулінарні вироби та 

продукти включають в себе традиційну, домашню кухню та 

виготовляються із задіянням ручної праці, особлива увага – 

паровій кухні. В анотаціях до продуктів завжди підкреслюється 

висока якість, безпечність, смак продуктів, можливість їх 

широкого застосування для здорового харчування. Особливий 

наголос робиться також на органічних продуктах. Компанія 

прагне тримати людей в максимально обізнаними щодо їжі, яка 

їм пропонується, акцентуючи її позитивний вплив на їхнє 

здоров’я. Кожний підрозділ Woolworths, що задіяний у  процесі 

виробництва харчових продуктів, постійно контролюється з 

низки параметрів, у тому числі з мінімізації впливу на 

навколишнє природне середовище та суспільство. 

Ціни на ключові товари серед ТОП-4 рітейлерів ПАР 

Продукт Опис Woolworths Pick 'n Pay Spar Checkers 

Хліб Коричневий, 1 хлібина R11.95 R6.50 R7.99 R8.99 

Сир Чеддар, 1 кг R97.95 R123.33 R89.99 R94.90 

Курятина Асорті, 1 кг R49.99 R36.00 R46.99 R39.99 

Яйця 6 шт. екстра R20.99 R12.95 R9.99 R16.99 

Мука 2,5 кг R34.90 R32.99 R31.99 R29.99 

Кукурудза 2,5 кг R18.95 R17.49 R17.99 R15.99 

Маргарин 500 г R23.99 R17.95 R19.99 R15.49 

Молоко 3,2%, 2 літри R27.95 R22.79 R25.99 R22.79 

Рис 2 кг R22.95 R18.29 R19.99 R19.99 

Цукор білий, 2,5 кг R29.95 R23.90 R23.99 R27.99 

Чай 100 пакетиків R15.95 R14.89 R17.99 R18.99 

Загалом: 
 

R479.44 R453.06 R440.85 R416.06 
Джерело: www.businesstech.co.za 

Магазини біля дому – Convenient Stores 

Тренд зручності та доступності швидко розвивається на ринку споживчих товарів в Південній Африці і 

продовжує бути ключовим чинником зростання її роздрібного ринку. В свою чергу, саме збільшення 

прошарку середнього класу має основний позитивний вплив на ріст цього сектору торгівлі. Близько 600 

точок магазинів біля дому відкриті по всій країні, більшістю з них володіють основні  роздрібні та оптові 

торгівельні компанії. Холдинг Woolworths залишається лідером серед власників магазинів біля дому з 

торгівельними маркетами Woolworths та торговими точками, що функціонують при бензозаправках 

національної мережі  Engen Forecourts – Quickshops. Компанія Pick n’ Pay Express співпрацює з крупною 

мережею бензинових заправок  British Petroleum (BP), при яких і торгують магазини біля дому. Спільне 

http://www.businesstech.co.za/
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підприємство  Shoprite Holdings and Sasol Forecourts володіють торговими точками, що можливо 

віднести до цього ж типу магазинів, проте які мають більше стосунку до ресторанного бізнесу. Магазини 

біля дому також розташовуються при основних аеропортах і торгових центрах. 

В регіоні також діють традиційні ринки, мережа невеличких магазинів “Mom and Pop”, незалежні 

маленькі продуктові магазини та розкладки свіжої зелені.  

Експансія крупних торгових центрів в містах та на околицях розглядається в регіоні як певна загроза 

маленьким торгівельним компаніям та мікропідприємствам. Однак, порівняно невелика мережа за 

географією та розмірами магазинів Spaza залишається серйозним конкурентом на роздрібному ринку 

Південної Африки. Цей невеликий магазин традиційно торгує дрібними предметами домашнього вжитку 

та харчування: хліб, кукурудзяне борошно, рослинне масло, цукор і сигарети. Як правило такий магазин 

належить та керується однією сім’єю, члени якої живуть поруч або ж в цьому ж будинку. Сьогодні, за 

оцінками експертів, з річним доходом 7 млрд. південноафриканських рандів (660 млн. доларів США) 

мережа магазинів Spaza залишається значним дистриб’юторським каналом на роздрібному ринку ПАР, 

особливо у селищах та неформальних поселеннях. Невеликі торгові точки, такі як кафе, розкладки 

товарів вуличних продавців, кіоски також відіграють суттєву роль на незалежному роздрібному ринку. У 

2013 році торговий оборот незалежних продуктових магазинів зріс на 11%. Урядова організація «Агенція 

з розвитку малого бізнесу» Small Enterprise Development Agency (SEDA) надає конкретну допомогу 

невеликим підприємствам. 

Споживчі смаки та вподобання 

Південноафриканський споживач починає все більш піклуватися про своє здоров'я, відповідно зростає 

попит на «здорові» продукти харчування. Люди стежать за своєю вагою, в магазинах придивляються до 

складу продуктів, які купують, намагаючись вживати більше натуральних та уникати таких складових як 

цукор, сіль, транс-жири і т.д.). Ключові тренди можна сумувати наступним чином: 

• Зростання попиту на додаткові послуги – купують більше закусок, готових салатів, сніданків та 

обідів, їжу готову до вживання, гарячі страви (зрозуміло, що це додаткова вартість продукту) 

• Споживач вимагає збільшення кількості магазинів, особливо мереж швидкого харчування з 

цілодобовим графіком роботи 

• Споживачі потребують смачних продуктів, делікатесів, страв, які не просто приготувати вдома та 

до складу яких мають входити лише свіжі та високоякісні інгредієнти 

• Зростає екологічна свідомість споживача, формується етика цивілізованої поведінки, 

приділяється увага переробці та зниженню обсягів відходів, органічне землеробство стає все 

більш популярним і поширеним 

• Місцеві підприємці оперативніше реагують на зростаючий попит на продукти здорового 

харчування. Входить в моду вживання безлактозних сирів, морозива тощо. Термін "здорові 

продукти" стає все більш популярним. 

Логістика та правила ввозу 

Ключові правила ввозу товарів до ПАР доступні для ознайомлення на цілій низці державних сайтів та 

відомств: 

• Міністерство охорони здоров’я, www.doh.gov.za 

• Департамент сільського господарства, лісництва та рибальства, www.daff.gov.za  

• Національний Центр обов’язкової сертифікації, www.nrcs.org.za 

http://www.doh.gov.za/
http://www.daff.gov.za/
http://www.nrcs.org.za/
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Всі сільськогосподарські та харчові продукти, що надходять до Південної Африки, мають 

супроводжуватися фітосанітарним, медичним або ж ветеринарним сертифікатом, виданим відповідним 

регулюючим органом країни-експортера. Пакет документів має бути представлений під час огляду 

товару разом з дозволом на імпорт з метою спрощення процедури фізичного огляду товарів та митної 

очистки в порту входу. 

Бланк для заповнення інформації з метою подальшого подання митним органам SARS можливо скачати 

тут.  

Імпорт харчових продуктів, що підлягали обробці 

Експортер може експортувати оброблені харчові продукти в Південну Африку через покупця / імпортера, 

при цьому окремої реєстрації продуктів не вимагається. Все, що потрібно – це дотримання правил 

гігієни, що викладені в наведених нижче актах, які регулюють продовольчу безпеку в Південній Африці: 

 The Foodstuffs, Disinfectants and Cosmetics Act (FDCA) 54 of 1972: (Положення Про продукти 

харчування, дезінфікуючі та косметичні засоби), деталі доступні тут 

 Consumer Protection Act, 2008: (Закон захисту прав споживачів) 

 The Health Act, 1977:  (Закон про охорону здоров’я – гігієнічні вимоги та щодо інгредієнтів та 

домішок) 

 Animal Disease Act, 1984: (Закон щодо хвороб худоби) 

 Meat Safety Act, 2000: (Закон щодо безпеки продуктів тваринного походження) 

 Міністерство охорони здоров’я ухвалило декілька Положень щодо використання замінників цукру, 

харчових домішок та інших інгредієнтів, деталі доступні тут 

Контроль за ввозом 

Контрольні органи порту призначення, що відповідають за безпеку вантажу з огляду на здоров’я людини 

можуть затримати вантаж на митниці, або ж ухвалити рішення щодо подовження терміну догляду з 

метою забезпечення відповідним органам відбір зразків продукту, що ввозиться і здійснення одного або 

декількох наступних тестів: сенсорний, мікробіологічний та хімічний. Зразок розділяється і упаковується 

в три опломбовані контейнери та позначається з метою ідентифікації самого продукту та його партії. 

Один з пакетів віддається особі, що відповідає за товар, інший пакет відправляється для тестування, 

третій пакет залишається у інспектора. Такий же порядок поширюється на продукти, що швидко 

псуються. 

Захист авторських права та / або торгової марки. 

Майнові права, у тому числі інтелектуальної власності, охороняються у відповідності до різних законів 

та підзаконних актів. Південна Африка має незалежну судову систему, при якій будь-яка загроза праву 

власності може переслідуватися без надання справі політичної складової. Патенти можуть бути 

зареєстровані відповідно до Закону Про патенти від 1978 року, захист патенту надається на термін 20 

років. Товарні знаки можуть бути зареєстровані відповідно до Закону  Про Товарні знаки від 1993 року. 

Захист товарного знаку забезпечується протягом десяти років і може бути продовжений ще на десять 

років. Нові бізнес-проекти можуть бути зареєстровані відповідно до Закону Про проекти від 1967, який 

надає авторські права на проект протягом п'яти років. 

Додаткова інформація щодо південноафриканських правил і процедур реєстрації патентів, товарних 

знаків та авторських прав може бути отримана із документів та на офіційних сайтах таких структур: 

• Департамент торгівлі та промисловості (Department of Trade and Industry)  

• Торгові марки, Патенти, Проекти та Авторські права (Trademarks, Patents, Design and Copyright) 

http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=4153&tid=60&s=forms&show=1084
http://www.doh.gov.za/list.php?pageNum_rsList=1&totalRows_rsList=119&type=Regulations
http://www.doh.gov.za/list.php?pageNum_rsList=1&totalRows_rsList=119&type=Regulations


Оцінка молочного ринку країн  
Субсахарської Африки  
 

Січень 2016 Сторінка 37 із 48 Конфіденційно 

 

• Комісія із інтелектуальної власності (Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), 

www.cipro.gov.za 

Загальна вартість логістики з України 

Місце 
виготовлення 

товару 
Порт загрузки 

Порт 
призначення 

Країна 
призначення 

Контейнер 20`, 
USD 

Контейнер 40`, USD 

Сухий Реф Сухий Реф 

Вінниця 
Одеса, 

Іллічевськ 
Тема Гана 2 745 5 860 3 800 5 700 

Вінниця 
Одеса, 

Іллічевськ 
Луанда Ангола 3 439 6 604 4 840 7 080 

Вінниця 
Одеса, 

Іллічевськ 
Лобіто Ангола 3 275 6 115 4 840 7 900 

Вінниця 
Одеса, 

Іллічевськ 
Лагос Нігерія 2 720 N/A 3820 6 640 

Вінниця 
Одеса, 

Іллічевськ 
Дурбан ПАР 2 436 5 000 3 440 5 650 

 

  

http://www.cipro.gov.za/
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Міжнародний досвід в регіоні 

The Arla Group  

Європейська молочна компанія Arla, що зареєстрована в Данії,  вважає, що після зняття квот (квітень 

2015) фермери, що співпрацюють з компанією,  будуть виробляти принаймні, один мільярд кілограмів 

молока, збільшуючи цей обсяг з кожним роком. Ще у 2012 році  Arla Груп зініціювала проведення  

датською конфедерацією промисловості (DCI) семінар щодо можливостей в молочному секторі Східної 

Африки. За даними сайту DCI, "Східна Африка, зокрема, пропонує вигідні умови для датських компаній, 

оскільки в молочному секторі ... уже зростає споживання молока і знаходиться в процесі модернізація 

ринкових каналів". У січні 2013 року, Arla оголосила про свою підвищену зацікавленість в ринках за 

межами ЄС, у тому числі в "Росії, Китаї, на Близькому Сході та в Африці". За словами Голови Ради 

директорів Arla груп, збільшення обсягів продажів молочних продуктів на нових споживчих ринках, що 

розвиваються, "допоможе підтримати життєздатність молочного бізнесу в Північній Європі". 

У той час як згаданий семінар (жовтень 2012) зосередив зусилля на розвиток співпраці у молочній сфері 

в Східній Африці, Arla запустила свою першу ініціативу в Західній Африці: у вересні 2013 року, Arla 

створили спільне підприємство в Кот-Д’Івуарі для пакування та продажу сухого молока, виробленого в 

Данії. Партнер Arla по спільному підприємству, Mata Holdings, вже мав практичний досвід та виробляв 

порційні пакетики з супами. Ці ж пакетики почали використовувати для пакування датської молочної 

суміші. Робочий цикл відбувається на повністю автономній технологічній лінії із задіянням "нової, 

мобільної пакувальної станції", що працює від "трьох 40-футових контейнерів", використовуючи 

сонячні батареї, щоб забезпечити 12-годинний цикл виробництва в умовах регулювання температури. 

Підприємство має можливість переробляти 2 тис. тон сухого молока на рік, може поставити 8 млн. літрів 

молока на ринок і розглядається як недорогий варіант використання масового ринкового попиту на 

молоко в Африці. 

FrieslandCampina  

FrieslandCampina має свої офіційні представництва в Нігерії, головному молочному ринку Західної 

Африки, через свою дочірню компанію FrieslandCampina WAMCO (FCW) 

(Western Asset Management Company). FCW виробляє молоко в Нігерії (Peak – провідний бренд, а також 

інші бренди Friсo та Three Crowns Milk), використовуючи привізну сировину з Нідерландів, а також 

згущене і сухе молоко, що пакується у зручні пакети різної місткості. Генеральний директор FCW 

висловив думку, що, у разі створення  відповідних умов для бізнесу на політичних засадах, "…Нігерія 

могла б стати одним зі світових лідерів у виробництві молочних продуктів протягом декількох 

років". Тим не менш, він визнав, що це потребуватиме партнерства публічно-приватних підприємств із 

державою в особі  Міністерства сільського господарства, спрямованого на розробку досконалої системи 

виробництва молока, підвищення ваги приватного сектору з упором на залучення фермерів до 

переробки молока. 

Компанія ретельно вивчає ситуацію в Нігерії, шукає можливості для збільшення виробництва місцевого 

молока в країні, зміцнює співпрацю з місцевими фермерами та локальними компаніями. Так, у серпні 

2010 року була створена, так звана, система локального збору молока, а в 2011 році, FCW уклала 

меморандум про взаєморозуміння з федеральним Міністерством сільського господарства щодо заходів 

з організації мережі збору молока. Компанія поставила собі завдання щодо збільшення обсягів закупок 

місцевого молока з 10% до 50% протягом 10 років, при чому на основі збору молока у дрібних фермерів. 



Оцінка молочного ринку країн  
Субсахарської Африки  
 

Січень 2016 Сторінка 39 із 48 Конфіденційно 

 

Тим не менш, FCW ще у 2012 році визнав, що дешевше було б імпортувати сировину, ніж закуповувати 

сире молоко на місці. За підрахунками імпорт молока їм обійшовся в 70-80 найрів за літр, у порівнянні з 

витратами на закупівлю одного літра місцевого молока за ціною 90 найрів. (100 найрів в даний час 

коштує $0,50). У цьому контексті реалізація корпоративних планів з розширення обсягів придбання  

місцевого молока, ймовірно, буде сильно залежати від тенденцій у використанні імпортної сировини 

конкурентами FCW.  

Danone  

У жовтні 2013 року, компанія Danone оголосила, що вона разом з компанією-інвестором Abraaj Груп 

заснувала фірму Fan Milk Iinternational – FMI, в рамках якої Данон поступово перебрав на себе 

контрольний пакет акцій. FMI є дистриб’юторською компанією з молочних продуктів та фруктових соків, 

основна діяльність якої зосереджена в Нігерії та Гані (80% продаж), але розподільні мережі діють в 

шістьох країнах Західної Африки (Гана, Нігерія, Того, Буркіна-Фасо, Бенін і Кот Д'Івуар). FMI із своїми 

датськими коріннями, "опирається на команду із понад 30 тисяч вуличних торговців, які здійснюють 

свою операційну діяльність на возах і велосипедах, поширюючи свій зростаючий портфель 

фруктових соків і заморожених молочних продуктів". Компанія використовує імпортне сухе молоко для 

виробництва широкого асортименту відновлених молочних продуктів. 

Головний операційний директор Еммануель Фабер стверджує, що "…заснування компанії FMI  є 

важливим кроком у розширенні ролі і значення Danone в Африці". На думку аналітиків, "Африка являє 

собою головну вісь для розширення Danone як молочної компанії і [завтра] може стати важливим 

фактором прискорення для її зростання".  

У січні 2014 року з’явилася непідтверджена інформація про плани Danone щодо придбання акцій  

провідної молочної компанії Східної Африки Brookside Dairies, до якої має безпосереднє відношення 

інвестиційна компанія Abraaj Group – партнер Danone по FMI. Відомо, що Brookside Dairies сама 

займається діяльністю з придбання місцевих молочних компаній та інвестує в місцеве виробництво 

сухого молока. У липні 2014 року, було підтверджено, що Danone придбала 40% акцій в Brookside 

Dairies. Партнерство з компанією Danone дає доступ до новітніх технологій у молочній галузі і це 

підвищить конкурентні позиції місцевої компанії. 

Таким чином у районі Східної Африки з’явився ще один чинник, що впливатиме на конкурентну ситуацію 

– це інвестиції Danone і зміцнення домінуючого положення в регіоні компанії Brookside Dairies, це треба 

враховувати і мати на увазі. Другий цікавий момент – це і є той баланс, що буде підтримувати Danone у 

розширенні ринку сухого молока і розвитку місцевих підприємств з виробництва сухого молока, які 

намагаються загладжувати місцеві сезонні коливання у виробництві молока. 

У Південній Африці, Danone мала відмінну репутацію компанії, що впроваджує нові молочні продукти на 

ринку, реагуючи у на зміни в структурі споживання. При цьому, це робилося у такий  спосіб, щоб з 

одного боку розширити попит на місцеве молоко, а з іншого – підтримувати відповідні ціни на нього. Тим 

не менш, в Західній Африці, недавнє придбання Danone компанії FMI і її операційна діяльність залежить 

виключно від імпортної сировини, на основі якої виробляється широкий асортимент молочних продуктів, 

які потім продаються по всьому регіону Західної Африки. Який шлях обере Danone для забезпечення 

зростаючого попиту на молочні продукти в Східній Африці покаже час. 
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Висновки та рекомендації 
У цілому, Субсахарська Африка за минуле десятиріччя продемонструвала ознаки швидкого 

економічного прогресу. Його вплив на діловий клімат регіону настільки сталий, що вивів субконтинент на 

лідируючі світові позиції з ряду показників. 

Ринки африканських країн, в їхній так би мовити, традиційній частині, відрізняються великою ємкістю і 

надзвичайно диверсифікованим попитом. Цей попит, в багатьох аспектах, відповідає українським 

пропозиціям. Маючи відносно низький рівень життя, значна частина населення африканських країн й 

досі потребує, передусім, дешевих товарів середнього рівня якості, забезпечити котрі можуть і 

українські виробники молочних продуктів. 

Загальні рекомендації: 

1. Організація низки торгівельних місій до країн регіону із пріоритетом на Анголу та Нігерію за 

сприяння Мін АПК, Торгово-промислової палати України та Ради з питань експорту 

продовольства. 

Ціль: пошук потенційних партнерів, проведення попередніх переговорів та визначення 

подальших напрямків роботи. 

2. Комерційні пропозиції та презентаційні матеріали рекомендовано робити двомовними: 

англійською та національною мовами. Оскільки більшість Субсахарських країн є колишніми 

європейськими колоніями, то найбільш популярними є англійська, португальська, німецька 

мови. Такий підхід продемонструє місцевим компаніям серйозність Вашого підходу до 

ведення справ в регіоні. Для зручності користування надаємо мовну карту країн 

Африканського континенту. 
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3. За участю Мін АПК та ТПП України організувати візит потенційних імпортерів до України. 

Ціль: демонстрація виробничих потужностей молочних переробних підприємств та 

фермерських господарств. 

4. Організувати Експортну Асоціацію або повноцінний інформаційний портал Мін АПК, на кшталт 

USDA (www.usda.gov), які б надавали повний спектр послуг з підтримки зовнішньої торгівлі 

України. 

5. Ціль: консолідація інформації по профільних ринках, моніторинг законодавчого та 

інформаційного полів, надання повноцінної інформаційної підтримки експортно-орієнтованим 

компаніям.  

6. Зробити повний аудит громадських організацій та асоціацій що мають відношення до 

розвитку зв’язків з африканським континентом з огляду на залучення їх до роботи з виходу на 

африканські ринки. 

На основі наведеної інформації та з урахуванням чинників макросередовища регіону Субсахарська 

Африка в цілому та мікросередовища кожної із деталізованих у даному звіті країн зокрема, ми вважаємо 

за доцільне визначити два ключові напрямки для початку роботи в ринку: 

 

При виборі товарів для рітейлу ми рекомендуємо враховувати такі ключові критерії: 

1. Зберігання продукту: товар повинен мати великий термін придатності (від 12 місяців) та 

зберігатися без холодильного обладнання. Важливо розуміти, що практично в усіх країнах 

Африки більше половини рітейлу складають традиційні базари, що не мають 

низькотемпературних складів. Крім того, 2/3 населення також не мають холодильників вдома. 

Тому, навіть, якщо ви будете акцентувати свою стратегію на реалізацію продукту через 

сучасну торгівлю, то зазнаєте поразки. Умови зберігання – один із критично важливих пунктів, 

дотримання якого збереже вас від поразки в умовах роботи на ринку. 

2. Низькі ціни (на жаль, навіть за умови погіршення 7  якості). При виборі товару більшість 

покупців орієнтується виключно на ціну і низький ціновий сегмент, відповідно. Як показала 

                                                
7 Під «зниженням якості» варто розуміти заміну молочних жирів жирами рослинного походження 

В2С продукти (UHT-молоко, UHT-йогурти, розчинне сухе знежирене молоко у фасувані 
від 200 г до 1 кг, згущене та концентроване молоко, спреди, що не вимагають 
дотримання температурного режиму)

В2В продукти (сухе знежирене молоко, масло, суха підсирна сироватка)

http://www.usda.gov/
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статистика, навіть за умови формування середнього класу, велика частина населення все ще 

перебуває за межею бідності. 

3. Наявність аналогічного8 продукту на ринку. Це відкриває широкі можливості для бенчмаркінгу. 

Даний фактор є надзвичайно важливим, тому не варто ним нехтувати, адже населення країн 

Африки малограмотне і довіряє продуктам, що вже присутні на ринку. 

4. Необхідно максимально ефективно розраховувати розміри групової упаковки для 

здешевлення контейнерних перевезень. Оскільки вартість логістики досить висока, що звісно 

ж суттєво впливає на ціну недорогих товарів (зокрема, UHT-молоко), необхідно максимально 

наповнювати контейнер (наприклад UHT-молоко з Польщі продають по 21 тис. літрів в 20-ти 

футовому контейнері). 

5. Все більшої популярності в країнах Африки 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. Не 

дивлячись на те, о більшості виробникам здається, ніби це стандартний продукт, відповідь не 

є настільки очевидною. Жодне молочне підприємство в Україні на сьогодні не виготовляє 

розчинні (instant) сухі молочні продукти, на яких працює увесь світ. При грамотному підході до 

ведення бізнесу, розвитку нових ринків збуту, інвестиції у відповідне обладнання мають 

показати високий рівень окупності. 

6. Особливо 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. Особливістю даного продукту 

є те, що на основі сухої сироватки виготовляються продукти із домішками сої, зручні в 

подальшому використанні. 

При продажах B2B продуктів важливо розуміти, що основні конкуренти – це Нова Зеландія та ЄС. Тому 

цей бізнес для українських виробників буде сезонним через брак сировини і високі ціни на неї взимку. 

Проте ринок для продажів сухої сироватки, сухого молока і масла досить розвинений, в першу чергу в 

ПАР, які використовують його для подальшої переробки в кінцеві продукти на місцевих заводах.  

Таким чином, за умов правильно розрахованої та належним чином скоординованої політики 

забезпечення виходу компанії на ринки Субсахарської Африки, номенклатура її потенційного 

розширення експорту сприймається в досить широкому діапазоні. 

Розширення припливу коштів у Субсахарську Африку, динамічне підвищення добробуту африканських 

мешканців, швидке зростання середнього класу, зміцнення купівельної спроможності африканських 

споживачів (обсяги якої на кінець поточної декади оцінюються в 1,4 трлн. доларів) – все це утворює нові 

виміри попиту африканців. Зростає роль реального сектору економіки у формуванні валового продукту, 

який перевищив половину приросту ВВП. Споживчий ринок субконтиненту все більше розширюється за 

рахунок товарів побутової, зокрема комфортної, групи на кшталт автомобілів, електроніки, технічних 

приладів, засобів комунікації, одягу, взуття, меблів, інших товарів тривалого використання, 

високоякісних будівельних матеріалів, тощо. В цілому, збільшення питомої ваги африканських ринків у 

світовій економіці прогресує настільки високими темпами, що на думку західних експертів вже через 40 

років вектор світового споживчого попиту значною мірою буде зорієнтований на Субсахарський регіон.  

Отже, за умов високої міжнародної кон’юнктури, пошук “ніш” залучення української присутності повинен 

бути виключно обережним, вибірковим та узгодженим. Великі перспективи співробітництва на 

африканських теренах відкриває і така його форма, як створення спільних підприємств. Переваги такого 

                                                
8 Аналогічного за смаковими особливостями, складом, ціною, формою та видом пакування 
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партнерства полягають в тому, що воно дозволяє організувати співпрацю на двосторонніх засадах, 

використовуючи зафіксовані в інвестиційних кодексах країн Африки можливості звільнення від сплати 

податків, доступ до місцевого кредиту та інші пільги. 

Маркетингові дослідження африканських ринків також значно простіші, ніж аналогічні дослідження 

ринків розвинутих держав, і потребують менших матеріальних витрат. Крім того, споживачі надзвичайно 

чутливі до реклами і значно піддаються її впливу. Фактично, це означає, що торгівельну війну, навіть із 

відомими європейськими брендами виграють ті виробники, які будуть готові інвестувати в поглиблене 

вивчення ринку, споживацьких особливостей та трендів, ті, хто будуть готові йти на зустріч покупцеві. 

Адаптуються тільки ринково гнучкі та динамічні компанії, готові «йти» від потреб ринку, а не свого 

виробництва та забаганок. Але, яку б стратегію ви не обрали, не очікуйте жодних швидких результатів: 

Африка не є континентом, де в короткостроковій перспективі можна «знімати вершки». 
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Додаток 1. Виставки, рекомендовані для відвідування 
Дата Захід Локація Контакти організаторів 

19.02-21.02 
2016 

Food Hospitality World Africa 2016 
www.fieramilano.co.za 

Кейптаун, ПАР Christina Wiese 
Marketing Manager 
Fiera Milano Exhibitions Africa 
Tel: +27 21 702 2280 
Fax: +27 21 702 0719 
Mobile: +27 83 611 3508 
Christina@fieramilano.co.za  
www.fieramilano.co.za  

30.04-02.05 
2016 

South African Cheese Festival 
2016 
www.cheesefestival.co.za  
 

Кейптаун, ПАР Mariana Rabie 
Agri-Expo 
Tel: +27 21 975 4440 
Mobile: +27 82 871 1114 
mariana@agriexpo.co.za  
www.agriexpo.co.za  

03.05-05.05 
2016 

Food & Hospitality Africa 2016 
www.foodandhospitalityafrica.co.za  

Кейптаун, ПАР Nick Sarnadas 
Food & Hospitality Event Director 
Specialized Exhibitions 
Montgomery 
Africa Pty Ltd 
Tel: +27 11 835 1565 
nicks@specialised.com  
www.ifea.co.za  

04.05-07.05 
2016 

Food Africa – Cairo 
www.foodafrica-expo.com  

Каїр, Єгипет Rania Houjaij 
International enquiries 
Tel: +961 5 959 111 Ext. 112 
Fax: +961 5 955 361 
rania.houjaij@ifpexpo.com  
www.ifpgroup.net  

18.05-20.05 
2016 

Food Nigeria 
www.food-nigeria.com  

Лагос, Нігерія Ryan Sanderson 
Event Manager 
Tel: +971 (0)4 407 2772 
ryan.sanderson@informa.com  

08.06-10.06 
2016 

Nigeria AgroFood 
www.nigeriaagrofood.com  

Лагос, Нігерія Tel: +90 212 273 18 18 
info@nigeriaagrofood.com  

19.06-21.06 
2016 

Africa’s Big Seven 2016 (AB7) 
www.exhibitionsafrica.com 

Йоганнесбург, 
ПАР 

Lineke van der Brugghen 
Exhibition Manager 
Exhibition Management Services 
(EMS) 
Tel: +27 11 783 7250 
Fax: +27 11 783 7269 
admin@exhibitionsafrica.com  

15.10-18.10 
2016 

Agro Angola 
www.fil-angola.co.ao  

Лагос, Ангола Feira Internacional de Luanda  
M: +244 926 405 970  
M: +244 926 405 978 
feiras@fil-angola.co.ao  

17.11-20.11 
2016 

FIP Angola (Fisheries and 
Agriculture Trade Show) 
www.fil-angola.co.ao 

Лагос, Ангола Feira Internacional de Luanda  
M: +244 926 405 970  
M: +244 926 405 978 

http://www.fieramilano.co.za/
mailto:Christina@fieramilano.co.za
http://www.fieramilano.co.za/
http://www.cheesefestival.co.za/
mailto:mariana@agriexpo.co.za
http://www.agriexpo.co.za/
http://www.foodandhospitalityafrica.co.za/
mailto:nicks@specialised.com
http://www.ifea.co.za/
http://www.foodafrica-expo.com/
mailto:rania.houjaij@ifpexpo.com
http://www.ifpgroup.net/
http://www.food-nigeria.com/
mailto:ryan.sanderson@informa.com
http://www.nigeriaagrofood.com/
mailto:info@nigeriaagrofood.com
http://www.exhibitionsafrica.com/
mailto:admin@exhibitionsafrica.com
http://www.fil-angola.co.ao/
mailto:feiras@fil-angola.co.ao
http://www.fil-angola.co.ao/
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feiras@fil-angola.co.ao 

Dec. 2016 AgroFood West Africa 
www.agrofood-westafrica.com  

Аккра, Гана Ms Victoria A. Agbai 
AHK Delegation of German 
Industry and Commerce in Ghana 
Mezzanine Floor, World Trade 
Centre 
Tel: + 233-(0)-302 631681/2/3  
victoria.agbai@ghana.ahk.de  
www.ghana.ahk.de  

 

  

mailto:feiras@fil-angola.co.ao
http://www.agrofood-westafrica.com/
mailto:victoria.agbai@ghana.ahk.de
http://www.ghana.ahk.de/
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Додаток 2. Зворотній розрахунок вартості потенційних товарів 

 
Магазин Продукт ТМ Вага, кг 

Ціна $/кг 
або $/л 

ПДВ 
Націнка 
рітейла 

Націнка 
дистри-
бутора 

Прихо-
вані 

витрати 
NHIL Мито 

Логі-
стика 

FCA 
Україна, 

$ 

Г
а
н

а
 

Woopeden Ірландський Чеддар Emborg 0, 2 39,41 5,91 8,37 3,77 2,14 0,48 3,75 0,14 14,86 

Woopeden Знежирене молоко Emborg 1 літр 3,71 0,56 0,79 0,35 0,20 0,05 0,35 0,14 1,28 

Woopeden UHT молоко 3,2% Peak 1 літр 3,09 0,46 0,66 0,30 0,17 0,04 0,29 0,14 1,04 

Woopeden Сухе молоко із росл. жирами Cowbell Our Milk 0, 4 13,85 2,08 2,94 1,32 0,75 0,17 1,32 0,14 5,13 

Woopeden Сухе молоко Peak 0, 4 18,09 2,71 3,84 1,73 0,98 0,22 1,72 0,14 6,75 

Woopeden Молоко Згущене Nestle 0, 41 5,28 0,79 1,12 0,51 0,29 0,06 0,50 0,14 1,87 

Zoobashop UHT молоко, 0% Peak 12 x 1 літр 2,07 0,31 0,44 0,20 0,11 0,03 0,20 0,14 0,65 

Zoobashop UHT молоко, 3,2% Peak 12 x 1 літр 1,92 0,29 0,41 0,18 0,10 0,02 0,18 0,14 0,60 

Zoobashop Сухе молоко Peak 12 x 0, 4 11,78 1,77 2,50 1,13 0,64 0,14 1,12 0,14 4,35 

Zoobashop Соєве молоко SOYFRESH 12 x 1 літр 2,31 0,35 0,49 0,22 0,13 0,03 0,22 0,14 0,74 

Н
іг

е
р

ія
 

Gloo.ng Сухе знежирене молоко, 1%  Marvel 0, 198 15,47 0,77 3,67 1,65 0,94   0,42 0,14 7,87 

Gloo.ng Сухе молоко, Refill Pack  Peak 0, 400 10,80 0,54 2,56 1,15 0,65   0,29 0,14 5,45 

Gloo.ng UHT-молоко, 0% Oldenburger 1 літр 1,93 0,10 0,46 0,21 0,12   0,21 0,14 0,70 

Gloo.ng UHT-молоко, 3,2% Oldenburger 1 літр 1,93 0,10 0,46 0,21 0,12   0,21 0,14 0,70 

Gloo.ng Соєве молоко Soyfresh 1 літр 2,41 0,12 0,57 0,26 0,15   0,26 0,14 0,91 

Gloo.ng Сухе молоко Peak 400 г (х12) 10,49 0,52 2,49 1,12 0,64   0,29 0,14 5,29 

Gloo.ng UHT-молоко, 3,2% Lactel 1 літр 2,79 0,14 0,66 0,30 0,17   0,30 0,14 1,07 

Gloo.ng Йогурт з додаванням манго Pascual 4 x 0, 125 7,53 0,38 1,79 0,81 0,46   1,44 0,14 2,53 

Gloo.ng Плавлений сир Alvita 8 x 0, 03 6,28 0,31 1,49 0,67 0,38   0,68 0,29 2,45 

П
А

Р
 

Woolworths UHT-молоко, 3,2% Woolworths 6 x 1 літр 0,67 0,09 0,14 0,06 0,04  0,00 0,12 0,21 

Woolworths UHT-молоко, 3,2% (ПЕТ) Woolworths 6 x 1 літр 0,77 0,11 0,17 0,07 0,04  0,00 0,12 0,26 

Woolworths Йогурт з полуницею, 0% Woolworths 1 2,32 0,32 0,50 0,22 0,13  0,28 0,25 0,62 

Woolworths Знежирений йогурт органічний Woolworths 1 2,04 0,29 0,44 0,20 0,11  0,28 0,25 0,48 

Woolworths Фета Woolworths 0, 400 6,82 0,95 1,47 0,66 0,37  0,31 0,25 2,81 

Woolworths М'який сир Чеддар Woolworths 0, 400 8,37 1,17 1,80 0,81 0,46  0,31 0,25 3,57 

Woolworths Пастоподібний сир  Kiri 0, 108 18,93 2,65 4,07 1,83 1,04  0,31 0,25 8,78 

Woolworths Витриманий сир Чеддар Woolworths 0, 300 10,11 1,42 2,17 0,98 0,55  0,31 0,25 4,43 

Woolworths Тертий сир Чеддар Woolworths 0, 250 9,91 1,39 2,13 0,96   0,31 0,25 4,88 
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Корисні посилання 
I. Ангола: 

1. Посольство України в Республіці Ангола:  

Костецький Павло Васильович – Радник; Тимчасовий повірений у справах України. 

emb_ao@mfa.gov.ua  

2. Національне Бюро статистики Анголи, www.ine.gov.ao  
3. Мережа супермаркетів Shoprite, www.shopriteholdings.co.za 
4. Мережа супермаркетів Maxi, www.maxi.co.ao 
5. Мережа супермаркетів Kero, www.kero.co.ao 

II. Гана: 

1. Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія (в Гані за сумісництвом), контакти 

нижче 

2. Національне Бюро статистики Гани, www.statsghana.gov.gh  

3. Міністерство АПК, www.mofa.gov.gh  

III. Нігерія: 

1. Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія: 

Александрук Валерій Євгенович – Надзвичайний і Повноважний Посол України 

www.nigeria.mfa.gov.ua, emb_ng@mfa.gov.ua  

2. Національне Бюро статистики Нігерії, www.nigerianstat.gov.ng    

3. Мережа супермаркетів Shoprite, www.shopriteholdings.co.za 

4. Мережа супермаркетів The Spar, www.spar-international.com 

IV. Південно-Африканська Республіка: 

1. Посольство України в Південно-Африканській Республіці: 

Буркат Євген Валерійович – Посол 

www.rsa.mfa.gov.ua, emb_za@mfa.gov.ua  

2. Національне Бюро статистики ПАР, www.statssa.gov.za  

3. Асоціація з популяризації молока в ПАР, www.milksa.co.za  

4. Асоціація молочників Південно-Східної Африки, www.dairyafrica.com  

5. Агентство молочної стандартизації, www.dairystandard.co.za  

6. Мережа супермаркетів Shoprite, www.shopriteholdings.co.za 

7. Мережа супермаркетів Pick ‘n Pay, www.picknpay-ir.co.za 

8. Мережа супермаркетів Massmart, www.massmart.co.za 

9. Мережа супермаркетів The Spar, www.spar-international.com 

10. Мережа супермаркетів Woolworths, www.woolworthsholdings.co.za 

 

  

mailto:emb_ao@mfa.gov.ua
http://www.ine.gov.ao/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shoprite_(South_Africa)
http://www.shopriteholdings.co.za/
http://www.maxi.co.ao/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kero
http://(www.kero.co.ao/
http://www.statsghana.gov.gh/
http://www.mofa.gov.gh/
http://www.nigeria.mfa.gov.ua/
mailto:emb_ng@mfa.gov.ua
http://www.nigerianstat.gov.ng/
http://www.shopriteholdings.co.za/
http://www.spar-international.com/
http://www.rsa.mfa.gov.ua/
mailto:emb_za@mfa.gov.ua
http://www.statssa.gov.za/
http://www.milksa.co.za/
http://www.dairyafrica.com/
http://www.dairystandard.co.za/
http://www.shopriteholdings.co.za/
http://www.picknpay-ir.co.za/
http://www.massmart.co.za/
http://www.spar-international.com/
http://www.woolworthsholdings.co.za/
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