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СВІЖА ПРОДУКЦІЯ:
Ситуація у світі
Тенденції
Можливості
З чого мені почати?

Тенденції споживання свіжої продукції під час пандемії
• Здоров’я
• Підсилювачі імунної
системи

У чому можливості?
• Роздрібні продажі
• Online-замовлення з доставкою додому

Де я можу знайти цю інформацію?
• Поговоріть зі своїми клієнтами та поставте їм
питання (старі та нові)
• Поговоріть зі своїми експедиторами (зробіть їх
своїми кращими друзями)
•
•

Пріоритетність місця
Чартери

• Підпишіться на профільні новини та
проглядайте їх ЩОДНЯ!
• МІЖНАРОДНІ ДЖЕРЕЛА
•
•

Fresh Plaza: www.freshplaza.com
Fruitnet: www.fruitnet.com

•

Eurofresh: www.eurofresh-distribution.com

• ФОКУС НА США
•

The produce News: www.producenews.com

•

And now you know produce: www.andnowuknow.com

•

The Packer: www.thepacker.com

• LinkedIn та інші соціальні медіа –
Використовуйте #ХЕШТЕГИ
• #avocados #charters #produce #fruits
• # trading #tradingfruits #agriculture
#airlines #shipping

Як шукати інформацію у LinkedIn?

Додаткові поради:
• Не бійтеся перекладати транспортні витрати, які відчутно
збільшилися, на клієнта – висока вірогідність того, що він
погодиться
• Лишайтеся на постійному зв’язку з усіма клієнтами, навіть
якщо наразі ви не поставляєте їм продукцію
• Робіть нотатки

• Лишайтеся енергійними, будьте напоготові,
позитивно, слідкуйте за новинами ЩОДНЯ!

думайте

Вплив COVID-19 на
торгівлю свіжими
фруктами та овочами
всередині ЄС

ЄС: де введено карантин?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Велика Британія
Франція
Іспанія
Італія
Ірландія
Угорщина
Греція
Німеччина
Данія
Чехія
Бельгія
Австрія
тощо...

Що означає режим карантину?
• Закриття кордонів для людей, але не для товарів
• Деякі країни застосовують посилений режим карантину (вихід назовні
дозволений лише за наявності письмового дозволу та за поважної причини)
• Школи, університети зачинені
• Закрито всі магазини, окрім тих, що торгують товарами першочергового
призначення
• Ресторани, кафе працюють тільки на доставку
• Зібрання заборонені (в деяких країнах не можна збиратися понад 2 особи)
• Робота з дому у всіх випадках, коли це можливо (1/3 робочої сили)
• Багато хто з покупців почувається некомфортно під час відвідання
продуктових магазинів, тому вони надають перевагу доставці продуктів
харчування, адже цей спосіб значно обмежує взаємодію з іншими людьми

Це впливає на весь ланцюжок вартості
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Виробництво
Перевезення
Імпортер
Заклади громадського
харчування
Роздрібні продажі
Оптові продажі
Асортимент
Експортери
Імпортери
тощо…

Підприємства, які працюють із
свіжою плодоовочевою
продукцією, не надто відчують
наслідки пандемії COVID-19
через зміни у споживчій
поведінці, на ринку праці, у
логістики та торгівлі

Вплив на транспортну та
логістичну інфраструктуру ЄС
• Авіаперевезення
• Морські перевезення
• Перевезення автошляхами

Авіаперевезення

Морський транспорт ЄС
• На надійність контейнерних перевезень значно вплинули карантинні
заходи, що спричинили затримки вантажних операцій
• За словами представників ЄС, ситуація в європейських портах
залишається «максимально нормальною». Це означає, що вони
роблять все необхідне, аби підтримувати роботу портів. Йдеться
про порти Антверпена, Роттердама, Гавра, Гамбургу та Дюнкерка
• Французька митниця вживає спеціальних заходів щодо підтримки
бізнесу в умовах пандемії. Зокрема, передбачено відстрочення
сплати мита та податків для підприємств, які перебувають у
скрутному становищі
Податкова служба Дюнкерка: ri-dunkerque@douane.finances.gouv.fr

Автомобільні перевезення вантажів в ЄС
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• Транспортні компанії, що займаються перевезенням
непродовольчих товарів, скоротили свою діяльність на 90%
• 50% транспортних компаній, що здійснюють обробку продуктів
харчування, повідомили про падіння на 40%, а ще 4%
повністю припинили діяльність
• Транспортні компанії, які продовжують працювати, повинні
оплачувати персоналу додаткові години та роботу у вихідні дні
– вони несуть додаткові витрати на додаток до збільшення
часу перевезення через затримки на кордоні, спричинені
карантинними заходами, та повернення вантажівок порожніми

В середньому, в ЄС тарифи підвищилися на 20-30%

Автомобільні перевезення вантажів в ЄС
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Навіть якщо перевізники вантажів автотранспортом постраждали менше за авіаперевізників, рух
всередині Європи залишається ускладненим.
Наявність вантажних автомобілів також є проблемою: практичний приклад
На експорт Іспанії до Росії та інших країн Європи впливають логістичні обмеження, спричинені
затримками на кордонах Італії, Австрії, Чехії та Словаччини. Це означає, що менше вантажних
автомобілів можуть бути задіяні для транспортування продукції на внутрішньому ринку Іспанії.
Рішення?
Європейська Комісія закликала 27 країн ЄС вжити заходів щодо забезпечення вільного руху вантажів
«зеленими коридорами», коли перетин кордону має тривати не більше 15 хвилин.
Практичний інструмент?
Оновлення функціоналу: можливість відстежувати в режимі реального часу
тривалість очікування в деяких великих європейських портах та час пропуску
вантажівок через державні кордони:

https://covid-19.sixfold.com/

Дефіцит робочої сили в ЄС
Виробники ЄС попереджають про серйозний дефіцит робочої сили цього
сезону. Обмеження подорожей унеможливлює приїзд сезонних працівників.
Прогнозований дефіцит робочої сили
Велика Британія
100 000 працівників
Франція
200 000 працівників
Італія
370 000 працівників
Німеччина
300 000 працівників
Іспанія
210 000 працівників

• Уряди країн ЄС прагнуть працевлаштовувати якомога більше місцевої
робочої сили, але її не вистачатиме, тому можливі втрати на етапі
післязбиральної доробки врожаю та перебої у поставках
• На початку квітня Європейська Комісія оголосила низку заходів,
спрямованих на підтримку торгівлі всередині ЄС та залучення сезонних
працівників

Продаж свіжих фруктів та овочів в ЄС

1) Панічна купівля – 2) не турбуйся, всього навалом –
3) зростання цін – 4) ненадійне постачання

Де продається авокадо в ЄС?
Інші
(оптова торгівля,
громадське
харчування)
30%

Онлайн
2%

Дискаунтери
17%

Гіпермаркети
33%

Супермаркети
18%

Вплив на продажі й розподіл
фруктів та овочів у ЄС
• Ринок громадського харчування
• Ринок оптових продажів
• Ринок роздрібних продажів

Продажі свіжих фруктів та овочів у ЄС

Громадське харчування
Оптові продажі
Імпорт
Роздрібні продажі

-50%
-30%
-30%
+40%

Оптові ринки – Велика Британія
(12% продажів фруктів та овочів)
• Оптовий ринок у Нью-Ковент-Гарден, Лондон, запропонував нову
ініціативу, відчинивши свої двері для широкої громадськості – відтепер
купувати тут можуть не лише оптовики, але й індивідуальні споживачі
• Ця ініціатива стала відповіддю на критичне падіння продажів у
готельному та ресторанному бізнесі, адже готелі, ресторани, паби, бари
та інші заклади, які були змушені зачинитися, традиційно складали 80%
клієнтів ринку
• Забезпечення британських центрів імпорту свіжої плодоовочевої
продукції триває. Подальші поставки до Великої Британії великою мірою
залежить від іспанських виробників, французьких водіїв вантажівок і
голландських докерів, які звітують про роботу. Товари з Італії досі
надходять, хоча країна закрита на карантин

Оптові ринки – Франція
• На Ранжисі (Rungis Market), найбільшому в світі оптовому ринку, у
сегменті свіжих фруктів та овочів продажі впали на 30%, торгівля
м'ясними продуктами зменшилась на 60%, рибою – на 20%
• Із закриттям ринків і ресторанів, ринку Ранжис довелося самостійно
вигадувати, як розпродати запаси. Рішенням стало створення
платформи для замовлення доставки свіжих фруктів й овочів на
домашню адресу в Парижі та передмісті
• У деяких містах Франції цього тижня знову відкриються вуличні
відкриті ринки (близько 25 000 із 100 000). Але працюватимуть вони
за умови чіткого дотримання медичного протоколу – йдеться про
план ринку, практики реалізації продуктів харчування, використання
засобів безпеки, поширення та дотримання правил безпеки

Громадське харчування
(15% продажів фруктів та овочів у ЄС)
• Ресторани, кафе, школи, університети ЗАЧИНЕНІ
• Лікарні, в'язниці досі ВІДЧИНЕНІ
• Тільки у Великій Британії закриття ресторанів та кафе
збільшило продажі супермаркетів – споживачі приготували та
з'їли вдома більше на 503 мільйони страв
• Цей ринковий сегмент + ринок оптових продажів разом
формують 25% споживання свіжої плодоовочевої продукції,
проте роздрібні мережі не здатні забезпечити таку частку

Роздрібні продажі зросли
• За повідомленням Януша Войцеховського (Janusz
Wojciechowski), Європейського комісара з питань
сільського господарства та розвитку сільських
територій, останніми тижнями в Європі різко зріс
попит на фрукти та овочі. Іспанія, Італія,
Нідерланди відзначають зростання на 40%, а
Німеччина – на всі100%.
Протягом карантину попит на свіжі фрукти та
овочі лишається високим
• Обмежувальні заходи зумовили значне зростання попиту на продукти харчування,
зокрема з послугою доставки на домашню адресу та отримання, не виходячи з
авто
• У Франції протягом другого тижня березня
• Роздрібна торгівля продуктами харчування
+38%
• Отримання замовлення, не виходячи з авто
+61%
• Електронна комерція
+90%

Ритейлери
Мережам роздрібної торгівлі також
довелося адаптувати магазини до вимог
щодо особистої безпеки персоналу
(захисні маски на касирах та обмеження
числа покупців, що одночасно
перебувають у магазині).
В усьому світі зростають ризики, пов'язані з успішним експортом
продукції, а імпортери непевні у можливості отримання поставки
та тривалості перевірки необхідних документів.
Це зростаюче навантаження на ланцюг поставки матиме
відчутні наслідки для стабільної роботи сектора в тривалій
перспективі.

Купівля фруктів та овочів в ЄС
• Французькі роздрібні мережі пообіцяли, що 100% фруктів і овочів на їх
полицях матимуть французьке походження
• Carrefour, провідний французький супермаркет, підтвердив, що план уже
виконано на 95%. Leclerc і Carrefour (2 найбільших французьких ритейлери)
купуватимуть полуницю, спаржу та ін. виключно у місцевих виробників

1. Ціни на фрукти та овочі зросли до 70% (товари
французького виробництва проти імпортних)
2. Скорочення асортименту продукції (менше товарів однієї
категорії, менше екзотичних товарів)
3. Зменшення імпорту (крім сезонних фруктів та овочів, які
не вирощують у Франції)

Збільшення споживання фруктів та овочів, але яких саме?

БІЛЬШЕ
Банани, апельсини, авокадо, картопля
МЕНШЕ
Полуниця, спаржа
А як щодо імпорту бобів, гороху?
Очікується падіння продажів в ЄС у сезон (липень – вересень)
Продажі збільшаться після закінчення сезону в ЄС або у разі нестачі

Мовою бізнесу – Вплив COVID –
Заходи для пом'якшення впливу
• Контроль з боку ЄС
• Не всі підприємці
втримаються на плаву
• Відтермінування платежів
• Подовження сертифікатів

Приклади практичних заходів від
європейського експортера фруктів
• Візити лікаря до пакувального цеху з метою забезпечення здоров'я та
безпеки персоналу, клієнтів і споживачів
• Створення групи з урегулювання кризових ситуацій, яка б слідкувала за
розповсюдженням коронавірусу за межами Китаю, запровадженням
карантинних заходів в ЄС
• Регулярні перевірки стану здоров'я працівників. Під час роботи та
перерв співробітники повинні триматися на безпечній відстані один від
одного
Ретельне прибирання всіх ділянок пакувального цеху, обов'язкове
застосування засобів дезінфекції рук та рукавичок
Стороннім особам категорично заборонений вхід до пакувального цеху
Будь-хто з будь-якими симптомами повинен дотримуватися 14 днів
самоізоляції

«Спрощений» фітосанітарний контроль
• Для боротьби з наслідками COVID-19, 31 березня ЄС
запровадив «спрощений», гнучкіший режим ветеринарного
та фітосанітарного контролю терміном на 2 місяці
• Тепер офіційний контроль може здійснюватися особами, які не є
призначеними ЄС, у випадках, коли інспектори ЄС не можуть
бути фізично присутніми
• Послугами спеціально призначених лабораторій можна
користуватися виключно за умови, що офіційна сертифікована
лабораторія не може надати потрібну послугу
• З метою прикордонного контролю може винятково прийматися
документація, подана в електронній формі

Проблеми із затримкою платежів
• «Під час поточної кризи все більшу стурбованість викликає той
факт, що в умовах надзвичайно мінливого середовища, яке
впливає на ланцюг поставок продуктів харчування, вірогідність
затримки або нездійснення платежів та вичерпання грошового
потоку будуть набагато відчутнішими, ніж ми колись могли
прогнозувати»
• Деякі експортери стикаються з численними проханнями покупців
щодо відтермінування оплати – клієнти не готові здійснити оплату
протягом стандартного 30-денного періоду
• Країни ЄС звертаються до урядів країн та ЄС з проханням про
застосування механізму гарантійного забезпечення зобов'язань
бізнесу (Франція створила фонд у розмірі 30 млрд. євро за
рахунок банківських позик). Обговорення триває

Coface: Масове закриття бізнесу попереду
За прогнозом Coface в рецесію цьогоріч увійдуть економіки 68 країн
світу.
Частка підприємств-банкрутів складе близько 25% замість 2% у
«звичайні роки». Частка підприємств-банкрутів (без розподілення за
секторами) сягне
США
Велика Британія
Італія
Іспанія
Німеччина
Франція

+39%
+33%
+18%
+22%
+11%
58 000 підприємств можуть збанкротувати

Європейські імпортери з нестабільним фінансовим
становищем
• Провідний французький імпортер та дистриб'ютор свіжої продукції CANAVESE заручився захистом
Господарського суду Марселя та ініціював процедуру судового стягнення коштів, аби мати змогу
здійснювати торгівлю і надалі
• Заснована 45 років тому, у 2019 році Canavese задекларувала 150 млн. євро доходу. Протягом двох
років компанія потерпала від занадто низьких цін на банани – товар, на який вона зробила велику ставку,
придбавши великі плантації на Узбережжі Слонової Кістки, на яких працювало до 2500 робітників
• Намагаючись перерозподілити фінанси компанії, ще до початку кризи наприкінці 2019 р. Canavese
продала банановий бізнес, який сягав 25% обороту, кілька заводів дозрівання та великі цитрусові
плантації в Марокко
• До початку кризи дохід компанії становив 38%. Однак із закриттям шкіл, університетів, їдальнь, закладів
громадського харчування Canavese втратила 55% торгових точок
• «При торгівлі товарами з низькою маржою, як у нашому випадку, найменша помилка оплачується
готівкою», – сказав генеральний директор Canavese. Компанія, стосовно якої відкрито справу про
банкрутство, все ще повинна мати можливість постачати товари клієнтам, які працюють під час
карантину – лікарням, будинкам для людей похилого віку, військовим базам, великим дистрибуційним
центрам і спеціалізованим роздрібним магазинам – разом їх частка становить 55%

• ЗРОСТАЮЧА ЗНАЧУЩІСТЬ КРЕДИТНОГО СТРАХУВАННЯ
• СТОСУЄТЬСЯ НАВІТЬ ЕКСПОРТЕРІВ, З ЯКИМИ ВИ ПОСТІЙНО ВЕДЕТЕ СПРАВИ

Страхування торгових кредитів
• http://www.ati-aca.org/
• https://www.coface.com/
Зазвичай страховка покриває
80% від суми вашої заборгованості у разі виникнення комерційних ризиків
(клієнт не хоче/ не може заплатити) і
90% – при виникненні політичних ризиків (військовий переворот та ін.)
ЗРОСТАЮЧА ЗНАЧУЩІСТЬ КРЕДИТНОГО СТРАХУВАННЯ
СТОСУЄТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ НОВИХ ЕКСПОРТЕРІВ, АЛЕ Й ЕКСПОРТЕРІВ, З ЯКИМИ ВИ
ПОСТІЙНО ВЕДЕТЕ СПРАВИ

Сертифікація (подовження)
Чи досі дійсна ваша сертифікація?
Чи не прострочений сертифікат?
• GlobalG.A.P.
• Organic
• Fairtrade
• BRC
• та ін.

Сертифікація – GLOBALG.A.P.
• Адаптовано Процедуру подовження дії сертифіката GLOBALG.A.P. в
умовах надзвичайної ситуації (GLOBALG.A.P. Emergency Procedure for
Certificate Extension)
• Нещодавно опублікована Процедура була змінена та замінює собою
Процедуру, опубліковану раніше (13 березня 2020 р.). Вона передбачає
подовження терміну дії сертифікатів GLOBALG.A.P. до 6 місяців

Термін дії сертифіката GLOBALG.A.P., який становить 12 місяців,
може бути подовжений не більше ніж на 6 місяців. Подовження
можливе на основі записаної оцінки ризиків
Додаткова інформація:
• https://www.globalgap.org/uk_en/media-events/news/corona-virusupdates/index.html

Сертифікація – FAIRTRADE
• Зміни в аудиторських процедурах
• Незалежний сертифікатор Fairtrade – FLOCERT на період пандемії змінив внутрішні аудиторські
процедури. Усі аудити, які передбачають фізичну присутність аудиторів, призупинені до 22 квітня 2020 р.
– це стосується як нових заявників, так і вже сертифікованих виробників
• Оскільки сертифікація нових виробників потребує фізичної присутності експерта, сертифікацію таких
підприємств наразі призупинено
• Спеціально для трейдерів FLOCERT розробив методологію віддаленого аудиту. До всіх трейдерів,
сертифікованих раніше, замість фізичного аудиту, призначеного до 30 червня, буде застосовано
процедуру віддаленого аудиту, тоді як до нових заявників застосовуватиметься звичайна методологія
FLOCERT
• З 23 березня 2020 р. усі фізичні аудити будуть змінені в залежності від групи заявника:
o Сертифіковані трейдери: усі фізичні аудити, заплановані до 30 червня 2020 р., будуть змінені на
віддалені аудити
o Сертифіковані виробники: усі фізичні аудити, призначені до 22 квітня 2020 р., перенесено
o Трейдери-заявники: діюча методологія надання «Дозволу на торгівлю (Permission to Trade, PTT)
застосовуватиметься і надалі
o Заявники-виробники: Оскільки необхідною умовою будь-якої первинної сертифікації виробника є
фізичний аудит, усі первинні сертифікації виробників також перенесено

Сертифікація – BRC
• Компанія BRC GS офіційно оголосила про подовження
терміну дії сертифікатів в умовах надзвичайної ситуації
на строк до 6 місяців, якщо проведення аудиту
неможливе
• Самооцінку та віддалений аудит скасовано як потрібні
для подовження терміну дії сертифіката
Додаткова інформація:
• https://www.brcgs.com/about/news/2020/brcgs-announces-revisedguidance-for-sites-affected-by-covid-19/
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Питання та відповіді
Фредерін Дерло

Джулі Ескобар

Експертка сектору свіжих фруктів та овочів

Співзасновниця Global Women Fresh

Підрозділ
конкурентоспроможності галузей і
підприємств
Офісу підприємств та установ
ІТС

Email:
Julie.Escobar@globalwomenfresh.com
Моб. тел.: 1-657 237 4104

Тел.: +41 22 730 0471
E-mail: derlot@intracen.org
Web: www.intracen.org

Email: Monica@globalwomenfresh.com
Моб. тел.: 1-917-930-4955

Моніка Братутті
Співзасновниця Global Women Fresh

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Internet: http://globalwomenfresh.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/570628100094360/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/global-women-freshnetwork-global-51a55b178/
Instagram: #globalwomenfresh
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Майбутні вебінари…
Дата
Четвер,
9 квітня

Час

Тема

17:00 Поточний стан світової та
європейської торгівлі свіжою
плодоовочевою продукцією
Update on the Global and particularly
EU fresh Produce industry

Спікери
Фредерін Дерло, експертка сектору свіжих фруктів
та овочів
Джулі Ескобар, співзасновниця Global Women Fresh
Моніка Братутті, співзасновниця Global Women
Fresh

Посилання у
Meeting Zoom

ID

Пароль

Перехід

810 949 109

SheTrades

Перехід

810 949 109

SheTrades

Перехід

810 949 109

SheTrades

Laura Dellinger, Wisebridge principal

Перехід

810 949 109

SheTrades

Наталі Шиман, директор з торгівлі та роздрібної
торгівлі Apeel Sciences

Перехід

810 949 109

SheTrades

Frederine Derlot, ITC Fresh Fruits and Vegetables
Expert
Julie Escobar, Co-founder GWF
Monica Bratutti, Co-founder GWF
Вівторок,
14 квітня

Четвер,
16 квітня

17:00 Мислити стратегічно в період кризи
How to Think Strategically in Times of
Adversity

17:00 Виклики ланцюга поставок фруктів та
овочів
Supply Chain Challenges

Четвер,
23 квітня

17:00 Лідерство та моменти кризи

Четвер,
30 квітня

17:00 Глобальний маркетинг в моменти
кризи

Leadership and moments of Crisis

Global Marketing in moments of Crisis

Кейт Дволінг, практикуючий бізнес-тренер
Kate Dwoling, Executive Business Coach

Лінда Кароббі, корпоративний директор Savino del
Bene
Linda Carobbi, Corporate Director for Savino del Bene
Лаура Деллінгер, власниця Wisebridge

Natalie Shiman, Director of Trade & Retail for Apeel
Sciences
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ДЯКУЄМО!

