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Що ITC робить для українського горіхового сектору? 

Допомога у розбудові експортного потенціалу 

Дорожня карта реформування сектору 

Підвищення спроможності організацій з 
підтримки бізнесу та торгівлі 

Встановлення зв'язків з міжнародними ринками 



http://www.intracen.org/ 

Ринок 

• Тенденції 

• Вплив 
Covid19 

• Перспективи 

Відповідність 
вимогам покупців 

• Можливості 

• Якість 

• Сертифікація 

• Процес 

Експортний 
маркетинг 

• «Правильний» 
покупець 

• Можливі 
варіанти 

• Обрання 
замовника 

Взаємодія з 
покупцями в ЄС 

• Хто є хто? 

• Ролі та 
витрати 

• Ведення 
бізнесу 

Комунікація на 
експортних ринках 

• Інструменти 

• Як 
впровадити 
CRM 

• Кон'юнктура 
ринку 
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Цикл вебінарів 2020 – Розвиток експорту їстівних горіхів 



Ринок волоського горіху 



48 КРАЇН ВИРОБЛЯЮТЬ ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ; 87% ВИРОБНИКІВ ЗОСЕРЕДЖЕНО В ТОП-5 КРАЇНАХ 



1. Виробництво менш концентроване, ніж виробництво інших горіхів – 48 
2. Статистичну інформацію складно отримати та перевірити її 

достовірність 
3. Врожайність варіюється в залежності від країни та сортів 
4. Високе споживання у країнах-виробниках 
5. Споживання нелущеного горіху та ядер 
6. Широкий спектр застосування 

48 КРАЇН ВИРОБЛЯЮТЬ ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ; 87% ВИРОБНИКІВ ЗОСЕРЕДЖЕНО В ТОП-5 КРАЇНАХ 



СПОЖИВАЧІ ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ – ВНУТРІШНЄ СПОЖИВАННЯ Є ВАГОМИМ ФАКТОРОМ  



ІМПОРТЕРИ ЯДЕР ГОРІХУ 

• Сукупний темп річного зростання (CAGR) – 5,84% за 
останні 5 років  
 

• Під впливом факторів ЗСЖ та тенденції до зменшення 
споживання м'яса 
 

• Перша десятка країн споживає 80% загального обсягу 
 

• Найбільший єдиний ринок – ЄС,  у 2017 р. – 85 000 т 
або 41% обсягу торгівлі 
 

• Німеччина, Франція, Велика Британія, Нідерланди та 
Іспанія = 85% імпорту ЄС 
 

• Північна Америка – 19% 
 

• Японія та Корея – 5% 
 
 



ІМПОРТЕРИ НЕЛУЩЕНИХ ГОРІХІВ 

• Сукупний темп річного зростання за 

останні 5 років – 6,7% 

 

• ТОП-10 = 87% 

 

• Підвищення попиту у країнах, що 

розвиваються 

 

• Здоровий спосіб життя 

 

• Імпорт, лущення та перепродаж 
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ВИРОБНИЦТВО У 2019-2020 рр. ЛЕДВЕ ПЕРЕВИЩУЄ 4% 

Стрімке зростання 
виробництва за 
рахунок Китаю 
стабілізувалося  



ЗМІШАНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРИТАМАННІ ВЕЛИКИМ ВИРОБНИКАМ 

Китай - 5% погодні умови  Якість? 
США - Прогнозується рекордний врожай 650 000 т 
Чилі - Менше, ніж очікували – 130 000 т  
Україна  - Ринок очікує зниження врожайності 



НАЙБІЛЬШІ ТА НАЙМЕНШІ ВИРОБНИКИ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ       Джерело: INC & FAO 

Врожай – 130 000 т 
50%+ продано 

Повільніше, ніж зазвичай 

Прогноз рекордного врожаю 
Уповільнення експорту 

Нестача контейнерів 
Торгівля на винос? 60-100 тис. т 

Дуже сильний вплив 
Логістичні труднощі 

Незначна кількість 
хворих 

Рекордний урожай 

Зниження врожайності 
через погодні умови. 
Зростання експорту 



НАЙБІЛЬШІ ТА НАЙМЕНШІ ВИРОБНИКИ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ       Джерело: INC & FAO 

Врожай – 130 000 т 
50%+ продано 

Повільніше, ніж зазвичай 

Прогноз рекордного врожаю 
Уповільнення експорту 

Нестача контейнерів 
Торгівля на винос? 60-100 тис. т 

Дуже сильний вплив 
Логістичні труднощі 

Low outbreak. 
Record crop. 

Зниження врожайності 
через погодні умови. 
Зростання експорту 

1. Поки що незначний вплив на пропозицію – вибір моменту 
2. Перспектива карантину, спричиненого другою хвилею СOVID-19, 

істотно впливає на країни, де переважає ручне збирання врожаю, 
наприклад Китай, Індія 



Коли починалася криза, очікували, що ринок залишиться міцним 

США 

• Зменшення відправлень  
• Високі ціни і COVID-19 
• Падіння попиту в сегменті громадського 

харчування 
• Зниження цін не вирішує проблему 
• Невиконання контрактів на нелущений 

горіх 
• Чи доведеться лущити запаси горіхів?  
• Міністерство сільського господарства США 

(USDA) збільшить обсяги закупівлі 
волоського горіха  

• Торгівля на винос 60 000 т – 100 000 т? 
• Очікування хорошого врожаю  

Експорт волоського горіху з США у 2019 та 2020 рр. 

  Вер          Жов          Лис           Гру           Січ            Лют          Бер            Кві            Тра   

Відправлення з США у 2019 та 2020 рр., % розбіжності 

     Вер        Жов       Лис          Гру          Січ        Лют          Бер       Кві         Тра       Всього 



Перспектива – Коли починалася криза, очікували, що ринок залишиться міцним 

Чилі 

• Врожай – 130 000 т/менший від прогнозованого 
• Горіхи менші за розміром через умови вирощування 
• Колір нижче від норми  
• Продано близько 55% – менше, ніж зазвичай 
• Певний тиск, щоб продати 
• Поставки повільні – логістика в умовах COVID-19 

Чилі проти США (2020) 
1. Чилійські експортери бажають продати свій невибраний обсяг; каліфорнійські виробники хочуть те саме 
2. Каліфорнійці не хочуть, аби Чилі лишався на ринку в жовтні 
3. Вони почали пропонувати нелущений горіх нового врожаю за ціною 0,95 $/фунт 
4. Тоді Чилі почав поводитися більш агресивно 



Регіональні виробники 

• Зменшення в Молдові та 
Туреччині 

• Незначне підвищення в Румунії 
та Угорщині 

• Загальний спад на 4,2% 
(за винятком України) 

Перспектива – Коли починалася криза, очікували, що ринок залишиться міцним 



НАЙБІЛЬШІ ТА НАЙМЕНШІ СПОЖИВАЧІ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ   Джерело: INC & FAO 

Внутрішній ринок ++ 
Попит на лущений горіх + 

Зниження експорту 
Зменшення обсягів 
нелущеного горіху 

Сплеск попиту на снекову продукцію 
Масове захоплення домашньою випічкою 
Падіння попиту в сегменті громадського 

харчування 
Повільне відновлення 

Відчутний вплив на продажі 
та споживчий попит 

Попит повертається до 
нормального рівня 



НАЙБІЛЬШІ ТА НАЙМЕНШІ СПОЖИВАЧІ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХУ   Джерело: INC & FAO 

Внутрішній ринок ++ 
Попит на лущений горіх + 

Зниження експорту 
Зменшення обсягів 
нелущеного горіху 

Сплеск попиту на снекову продукцію 
Масове захоплення домашньою випічкою 
Падіння попиту в сегменті громадського 

харчування 
Повільне відновлення 

Відчутний вплив на продажі 
та споживчий попит 

Попит повертається до 
нормального рівня 

1. Зростаючий попит у країнах із сучасними формами роздрібної торгівлі 
2. Спадаючий попит у країнах, яким властиві традиційні форми роздрібної торгівлі 



ПЕРСПЕКТИВА – РИНКИ ЗАЗНАЛИ РІЗНОГО ВПЛИВУ 

Ключові ринки; Різні результати 
 

Західна Азія 
Туреччина, нелущений горіх 
стабільний           +3% 
ОАЕ, нелущений             -45% 
 
Східна Азія 
Східна Азія, лущений    -8% 
Японія          +4% 
Корея          -17% 
 
Європа 
Нелущений        -1% 
Лущений         +14.5%  

Традиційний/ сучасний підхід до роздрібної торгівлі та спосіб застосування суттєво впливають 
на попит в умовах кризи 

Відправлення з США у 2018/19 проти 2019/20 за напрямками експорту 

Європа 
нелущений 

Європа 
лущений 

Середній Схід 
нелущений 

Середній Схід 
лущений 

Східна Азія 
нелущений 

Східна Азія 
лущений 

Японія 
лущений 

Корея 
лущений 



ПЕРСПЕКТИВА – КРИЗА ЩЕ НЕ МИНУЛА 

Ключові ринки та криза СOVID-19 

Північна Америка  
Кількість заражень швидко зростає 

Попит середній/слабкий 
Обмеження можуть спровокувати 

сплеск попиту 

Європа  
Скасування обмежень 

Попит нормальний/хороший 

Локальні обмеження 
Китай 

Вірус під контролем 

Обмеження локалізовано 

Друга хвиля може вплинути на обсяг 
врожаю 

 

Індія 

Введення/скасування карантинних 
заходів за регіональним принципом 

Вплив на попит незрозумілий 

Західна Азія 

Ключовий гравець на ринку 
нелущеного горіху 

Латинська Америка 

Наразі  є епіцентром  
COVID-19 

Врожай у Чилі... 



АНАЛІЗ ПОПИТУ – КРИЗА ЩЕ НЕ МИНУЛА 

Ринки нелущеного волоського горіху 

• Деякі ринки виглядають вразливими 
• ОАЕ, Мексика, Індія, Росія 
• Італія матиме більший врожай +15%. 
• Економічний вплив у країнах, де волоські 

горіхи вважаються делікатесом – Іран, 
Туреччина 

Ринок лущеного волоського горіху 

• Найбільші ринки лущеного горіху 
виглядають еластичними  

• Попит у країнах ЄС повертається до 
нормальної позначки 

• Але високий під час карантину 
• Попит в ЄС має повернутися до нормальної 

позначки 

Найбільші імпортери нелущеного горіху (2018) 

Найбільші імпортери ядер (2018) 



ДОВГОСТРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ – ПОПИТ В ЄС 

• Очкується, що попит ЄС повернеться до 
темпів зростання 
 

• Стабілізація попиту в сегменті 
громадського харчування/ Поступове 
повернення 
 

• Тенденція до підвищення в сегменті 
домашньої випічки 
 

• Горіхи розглядають як "здорову" їжу 

Прогноз 

Зведений баланс, ЄС – Нелущений волоський горіх, т 



ДОВГОСТРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ – ПРОПОЗИЦІЯ 

 
1. Низькі ціни можуть спровокувати 

зменшення площ малоприбуткових 
насаджень у США 

 

2. Обмеження споживання води в Каліфорнії 
 

3. Зростання виробництва в Китаї – нижча 
якість. Чи покращиться якість? Нові 
насадження? 

 

4. Зростання Чилі сповільнилося – посуха та 
кліматичні зміни врівноважують нові 
насадження. Прогноз на 2021 р. – 140 000 т 

 

5. В Західній Європі спостерігається баланс; 
зростання не очікується 



ДОВГОСТРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ – ПОПИТ 

1. Попит на їстівні горіхи швидко зростає – здорова їжа, 
рослинні білки 

2. ЄС – тенденція збільшення числа вегетаріанців 

3. Посилення уваги до охорони навколишнього 
середовища – зростання попиту на органічні волоські 
горіхи 

4. Нові способи застосування волоських горіхів – 
диверсифікація способів застосування 

5. Коротші ланцюги поставок; жорсткіше регулювання 

6. Споживачі хочуть більше знати про їжу, яку 
споживають 

7. Менше трейдерів; більше прямих закупівель; менше 
спекуляцій 



Основні тенденції:  
 
• Попит продовжить зростати 

 
• Пропозиція і далі відставатиме, 

але розвиватиметься в 
середньостроковій перспективі 
 

• Внутрішнє споживання в країнах-
виробниках продовжить зростати  
 

• Триватиме зростання на ринках, 
розташування яких відносно 
України дозволяє їй їх покрити, 
особливо ринок ЄС 

Тенденції пропозиції/попиту на волоські горіхи 

Зведений баланс, країни світу – Волоський горіх 

Запаси на початок періоду 

Експорт 

Лінія тренду – Виробництво 

Виробництво 

Внутрішнє споживання 

Лінія тренду – Імпорт 

Імпорт 

Запаси на кінець періоду 

Лінія тренду – Споживання 



Ринок фундуку 



Виробництво знижується 
 

Головним чином, за рахунок 
Туреччини 

 
Погодні умови/ ураження 

мармуровими клопами 
 

Збільшення виробництва в Італії, 
але питання лишається відкритим 

 
Приріст за 5 років складає 

близько 6% 
 
 
 

Виробництво фундуку в 2020 р. 

ВИРОБНИЦТВО ФУНДУКУ, КРАЇНИ СВІТУ – НЕЛУЩЕНИЙ ГОРІХ, 2009-2020 РР. 



Виробництво фундуку, Туреччина 

«Коричневий мармуровий клоп, що походить з північного сходу Азії, поширився у всьому світу завдяки контейнерним перевезенням. Цей шкідник швидко 
розмножується через сприятливі температурні умови та брак природних ворогів. Мармуровий або смердючий клоп, названий так через речовину з гострим 
неприємним запахом, які він виділяє у разі небезпеки, був вперше зафіксований у Туреччині в 2017 році, після того, як добре похазяйнував у сусідній Грузії. З того часу 
комаха поширилася щонайменше у восьми містах Туреччини, переважно у причорноморському регіоні, де виробляється близько 70% світового обсягу фундука. Якщо її 
поширення не стримати, може бути пошкоджено до 30% фундуку», – попереджає професор Джеляль Тунджер (Celal Tuncer) з кафедри захисту рослин університету 
Ondokuz Mayıs. 

Загрози для виробництва 

Ураження мармуровими 
клопами 

 
Трудова міграція під час 

пандемії 
 

 Заморозки  
 

ВИРОБНИЦТВО ФУНДУКУ, ТУРЕЧЧИНА – НЕЛУЩЕНИЙ ГОРІХ, 2009-2020 РР. 



Частка виробництва фундуку (2019) 

У Грузії та Азербайджані дуже хороші врожаї 
В Італії хороший урожай, але обсяг – незрозумілий 

Збільшення площ в Чилі 2-3000 га на рік; в США 2 000 га на рік 
Вплив за 3-5 років 

ВИРОБНИЦТВО ФУНДУКУ, НОВІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ – НЕЛУЩЕНИЙ ГОРІХ, 2011-2020 РР.  

Частка виробництва фундуку,  врожай 2019 р. 



Попит на фундук 

Попит на інгредієнти для виробництва 
продуктів харчування негативно вплинув на 

попит 
 

Падіння попиту в сегменті громадського 
харчування під час карантину 

 

Попит і різдвяні замовлення повертаються 
до нормальних показників 

 

Тенденції захоплення домашньою випічкою 
та перекусів дуже сильні 

 

Загальна тенденція сильного уповільнення 
у зв'язку з COVID-19 

90% споживачів 

зосереджено у 

цьому регіоні 



 
COVID-19 

 
Чи зміниться поведінка покупців?  
 
Як експортери, переробники та законодавці 
зможуть адаптуватися до нових реалій? 



Ринки горіхів і COVID-19 

Продажі горіхів у країнах ЄС зросли. Попит залишається стабільним, але спокійним 

Виробники снеків і хлібобулочних виробів споживають більше за кондитерську галузь та виробників 
інгредієнтів 

Попит різко знизився на ринках, заснованих на традиційній роздрібній торгівлі/ відкритих ринках 
(наприклад, Індія, Близький Схід) 

Падіння попиту в сегменті громадського харчування 

Найбільшого впливу зазнають виробництва, які практикують ручне збирання врожаю, не 
забезпечують належної або вчасної післязбиральної доробки 

Грецький горіх менше, ніж фундук 



COVID-19 – Як змінюється поведінка покупців? 

Коротші ланцюги поставок 

Менше гравців/ менше торгових точок / менший запас 

Менший ризик / Більша обережність 

Рідші подорожі, аби зустрітися з постачальниками / Сертифікація важливіша 

Жодних компромісів з порушниками харчового законодавства 

Більш прицільний пошук постачальників – контроль ризиків 

Підвищення інтересу до вирішення соціальних та екологічних питань 



Як експортери, переробники та законодавці зможуть адаптуватися 
до нових реалій? 

ВИЗНАТИ, ЩО КРИЗА 
ТРИВАТИМЕ ЩЕ 

ДЕЯКИЙ ЧАС 

ЗРОЗУМІТИ, ЩО 
ПОПИТ НА ГОРІХИ 

ЗРОСТАТИМЕ ШВИДКО 
І СТАВАТИМЕ БІЛЬШ 

КОМПЛЕКСНИМ 

ПРАКТИКУВАТИ Й 
ЗАОХОЧУВАТИ 

СОЦІАЛЬНЕ 
ДИСТАНЦІЮВАННЯ НА 

ВИРОБНИЦТВІ ТА У 
ПЕРЕРОБНИХ ЦЕХАХ 

ПІДТРИМАТИ 
ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ 

2020 Р. ТА 
ВИРОБНИКІВ/ 

ЗБИРАЧІВ 

ПОЛІПШИТИ 
НАВИЧКИ 

СПІЛКУВАННЯ З 
ПОКУПЦЯМИ – 

НАДІЙНІСТЬ, ЯКІСТЬ, 
ОРГАНІЗАЦІЯ, 

ХАРЧОВА БЕЗПЕКА 

СКОРИСТАТИСЯ 
БЛИЗЬКІСТЮ ДО 

РИНКІВ ЗА РАХУНОК 
СПРОЩЕНОЇ 

ЛОГІСТИКИ ТА 
ПРОСТІШОГО 

ДОКУМЕНТООБІГУ 



Цикл вебінарів для розвитку експортної діяльності МСП 

Вебінар 1. Огляд ринку 

Наступний вебінар 23 липня – Дотримання вимог покупців на ринку ЄС 

Дякую! 

УКРАЇНА: СПРИЯННЯ ВИХОДУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОГО 

СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ У ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 

Офіс Проєкту ІТС в Україні  м. Херсон  тел.: +38 (050) 9577786, +38 (096) 4784332 
itcukraine@intracen.org  http://tradeproject.com.ua  https://www.facebook.com/ITCUkraine 
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