УКРАЇНА: СПРИЯННЯ ВИХОДУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОГО
СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ У ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Дорожня карта розвитку українського
горіхового сектору – презентація,
обговорення, коментарі та пропозиції
Презентація – Міжнародний Торговий Центр (ІТС)
Модерація – Офіс з просування експорту України
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Вебінари, присвячені питанням організації та розвитку сектору
16 липня 15:00 Ефективне позиціонування та просування українського сектору їстівних
горіхів
30 липня 15:00 Обговорення Дорожньої карти ITC для просування українського волоського
горіху та фундуку
20 серпня 15:00 Вебінар ІТС з метою обговорення та узгодження Дорожньої карти
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Поточний стан

Оцінка та
консультації
Семінари
Візити та
зустрічі

Поглиблений аналіз
ситуації та
виявлення
обмежень

Практичні
рекомендації для
Стратегічної
Дорожньої карти

Консультативний
вебінар щодо
Дорожньої карти

Підвищення
спроможності
організацій з
підтримки бізнесу і
торгівлі

Цикл вебінарів для
організацій з
підтримки бізнесу і
торгівлі

Нарощування
експортного
потенціалу МСП

Цикл вебінарів для
експортерів влітку

Інформація про
ринки

Програма
підтримки
МСП та
організацій з
підтримки
бізнесу і
торгівлі –
Наставництво,
виставки,
просування,
розробка
стратегії

Резюме:
Дорожня карта розвитку сектору
волоських горіхів та фундуку в Україні

БАЧЕННЯ СТАНУ СЕКТОРУ ДЕРЕВНИХ ГОРІХІВ В УКРАЇНІ У 2030 Р. – «РЕАЛІСТИЧНА» ВЕРСІЯ

МОЖЛИВОСТІ
Отримати
Отримати доступ
доступ комерційним
комерційним садам
садам до
до високовартісних
високовартісних ринків;
ринків; розвивати
розвивати ринки,
ринки, що
що підходять
підходять для
для традиційних
традиційних продуктів
продуктів і
базуються
і базуютьсянанаприродньому
природньомуспособі
способівиробництва,
виробництва,використанні
використаннііснуючих
існуючихсортових
сортовихпереваг,
переваг,татабрендування
брендуванняобох
обохсегментів.
сегментів.
Інвестиції у якісну первинну переробку збільшуються для задоволення додаткових потреб.
Подвоєння обсягу експорту протягом десяти років.
Можливість збільшення вартості експорту одиниці продукції приблизно на 20% протягом наступних 3-5 років шляхом
усунення обмежень, пов'язаних із безпечністю продуктів харчування, сертифікацією, маркетингом, інформацією про ринки та
просуванням.
Розробка довгострокових проектів
проєктів з формування доданої вартості у кондитерській галузі (напр. праліне, паста з лісового
горіха) та нові способи вживання (напр. зернові батончики, олія волоського/ лісового горіха, горіхове молоко).

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

Ситуація на ринку – Волоські горіхи

1. Попит зростає швидше за пропозицію
2. Зростає значущість коротших ланцюгів
поставок
3. ЄС – найбільший імпортний ринок
4. Тенденції зростання попиту у країнах, що
розвиваються

Ринкова ситуація – Фундук
1. Високий попит
2. Висока залежність від Туреччини
3. Виробництво в Туреччині сконцентровано та
законтрактовано
4. Соціальні та політичні питання

У чому полягають сильні
та слабкі сторони сектору,
його недоліки?

Ланцюжок створення вартості горіхів в Україні
ЗАГОТІВЕЛЬНИКИ,
ГОСПОДАРСТВА/
ЗБИРАЧІ
2M+
70% ПЛОЩ
96-98% ОБСЯГУ

ПРОМИСЛОВІ САДИ
30% ПЛОЩ
2-4% ОБСЯГУ

ТОРГОВЦІ

ЯКІ

БРОКЕРИ

ЩОДНЯ КУПУЮТЬ

НЕВЕЛИКІ ОБСЯГИ

НАЗБИРАВШИ 2-5 T,
ПРОДАЮТЬ/ ВІДПРАВЛЯЮТЬ
3000-5000 Т

ОПТОВИКИ/ ТРЕЙДЕРИ
500+
100 Т P.M.

ПЕРЕРОБНИКИ

ЕКСПОРТ ЯДЕР І

40-50 ТОП-10 43%

НЕЛУЩЕНОГО ГОРІХУ

Митниця і
фітосанітарна служба

ВНУТРІШНІЙ
РИНОК

КОНДИТЕРСЬКІ
ВИРОБИ, СНЕКОВА
ВХІДНІ МАТЕРІАЛИ –
САДЖАНЦІ, ДОБРИВА, ЗЗР, МІШКИ

ТА

ПРОДУКЦІЯ

ЕКСПОРТ
КОНДИТЕРСЬКІ

РОЗДРІБНА

ВИРОБИ

ТОРГІВЛЯ

НА ВНУТРІШНЬОМУ
РИНКУ

ІНСТИТУЦІЙНО – Українська Горіхова Асоціація, BRDO, стандарти UNECE, Держпродспоживслужба

Які слабкі сторони/обмеження сектору існують?
Якість продукту особливо колір/нестабільна якість/старіючі дерева/змішані сорти
Вирощування на присадибних ділянках/система збирання – простежуваність, змішані
сорти, післязбиральна доробка, незрозуміле володіння деревами волоських горіхів
Слабка організація сектору, Слабкі зв’язки, Відсутність довіри – Торгівельні асоціації
тільки починають працювати. Немає кооперативів
Існуюча погана репутація / Відсутність впізнаваності з-поміж покупців / Погане
просування продукції
Нестача інформації про ринки впродовж усього ланцюгу створення вартості ускладнює

встановлення справедливої вартості на кожному етапі, що призводить до торгівлі в "товарному стилі" за
принципом "найменшого спільного знаменника", тобто коли за основу беремо ціну товару найнижчої
якості та від неї торгуємося

Опортуністична стратегія часто зорієнтована на з'єднання фрагментів внутрішнього ланцюга
створення вартості з міжнародними ринками на разовій основі

Які слабкі сторони/обмеження сектору існують?
Складний процес експорту – затримки, повільний документообіг, які впливають на
ставлення покупців
Комерційні насадження – складнощі, пов'язані з доступом до землі, правом
власності на землю, формування земельних ділянок потрібної площі
Неправильний вибір ринків і каналів збуту, наприклад, торгові посередники в
Туреччині або Білорусі, які перепродають товар до Росії
Нестача сертифікації безпеки харчових продуктів та систем управління якістю
Податкова система – від переробників та експортерів фактично очікують виконання
функцій податкових агентів для збирання податків

Погана комунікація з покупцями, наприклад веб-сайти, специфікації, візитівки тощо

Рекомендовані дії

Стратегічний план розвитку сектору
Методи виробництва
Пріоритети розвитку

напр., тристоронній підхід

Збереження методів виробництва
Збільшення доходів у сільській
місцевості
Додавання вартості
Збільшення обсягів експорту та
підвищення вартості одиниці
продукції

Стратегія додавання вартості –
післязбиральна доробка та
переробка

План розвитку
сектору
Стратегія внутрішнього ринку

– сприяти споживанню та
встановленню зв'язків між
виробниками продуктів харчування
та переробниками горіхів

Експортна стратегія

Розвиток виробництва згідно потреб ринку
Економічно-, соціально- та екологічно стійка модель українського сектору їстівних
горіхів може складатися з трьох виробничих сегментів:
I. Комерційне виробництво на основі насаджень

II. Мале та середнє виробництво на основі змішаного садівництва. Наразі це
найменший сегмент. Його розвиток можна стимулювати за рахунок
сприяння контрактному фермерству
III. Сегмент «диких» або природних горіхів, заснований на збиранні в
лісосмугах та вздовж доріг плодів, вирощуваних без застосування
інтенсивного сільського господарства та без використання хімічних
речовин

Механізми підтримки виробництва
1. Створення найкращих сортів для вирощування в різних умовах
2. Визначення товарних характеристик сортів горіхів для переробки та їх
споживчих якостей
3. Нові виробники потребують порад, навчання та підтримки
4. Постачання саджанців
5. Інформування, консультування, регулювання та доступ до поставок
хімічних речовин
6. Інформування, консультування та підтримка з питань післязбиральної
доробки врожаю
7. Створення національного Центру передового досвіду для вивчення кращих
сортів, методів вирощування, методів післязбиральної доробки врожаю та
навчання виробників

Зміцнення
ланцюга вартості
та організація
сектору

1. Великий брак довіри притаманний усьому ланцюгу
2. Невеликі виробництва і надалі підтримуватимуть сектор
запасами сировини
3. Організація ланцюга створення вартості не відповідає
вимогам покупців на цільових ринках. Репутація сектора
будується всім сектором
4. Потрібен загальногалузевий підхід – Підтримка та
залучення напряму або через організації з підтримки
бізнесу сприятимуть згуртованості та побудові довіри
5. Сектор був успішним, але перебуває в перехідному
періоді
6. Для забезпечення подальшого розвитку сектора
потрібен План розвитку сектору

Структура
Експортної
Маркетингової
Стратегії –
Волоський горіх
1.
2.
3.
4.
5.

Визначте цільові ринки
і вимоги покупців
Оберіть канали
Побудуйте зв’язки
Створіть бренд Ukraine
Treenuts

Тип виробництва
Продукт
“Зібрані/ Дикі/ Лісові” Натуральні
сертифіковані
ядра

Цільові ринки

Ринковий сегмент

ЄС – Німеччина,
Скандинавські
країни, Чехія,
Польща,
Сполучене
Королівство

Сертифіковані пакувальники
преміум-класу, виробники
інгредієнтів і натуральних
продуктів для здорового
харчування

Малі господарства –
місцеві сорти

Перероблені
ядра оптом
для
виробництва
харчових
інгредієнтів

ЄС – Нідерланди, Хлібобулочні вироби,
Франція,
кондитерські вироби,
Німеччина,
харчові інгредієнти
Італія, Сполучене
Королівство,
країни
Середнього Сходу

Комерційне
вирощування

Стандартний
ЄС – Франція,
Пакувальники, виробники
світлий колір
Німеччина, Італія снеків, домашня випічка
шкірки,
притаманний
сорту, та світле
ядро

Рекомендації з
розробки
комплексної
стратегії

Частина 1

1. Стратегія трансформації українського сектору
деревних їстівних горіхів шляхом підвищення рівня
професіоналізму, підтримки та просування

2. Впроваджується через Стратегічний план розвитку
сектору деревних горіхів
 Методи виробництва та розвиток
 Стратегія розвитку ланцюгів додавання вартості
 Стратегія розвитку внутрішнього ринку
 Стратегія виходу на ринок
3. Легке, але ефективне регулювання сектору, державна
підтримка обов'язкова для його ефективної
трансформації

Рекомендації з
розробки
комплексної
стратегії

Частина 2

4. Підтримка розробки хорошої міжнародної репутації
та стратегії брендингу
5. Комерційне вирощування розвивається, і його варто
підтримати
«Дике» або «збиране» виробництво та дрібні/
середні фермери і надалі відіграватимуть значну
роль

4. Зростання обсягів та вдосконалення виробництва
підтримуватиметься в технічному плані

Рекомендації з
розробки
комплексної
стратегії

Частина 3

7. Спрощений доступ до землі для малих і середніх
фермерів та комерційне виробництво є ключовими
факторами для залучення інвестицій і розбудови сектору
в майбутньому
8. Стратегія визначає, що міжнародна
конкурентоспроможність у секторі для довгострокового
успіху потребує середовища, сприятливого для бізнесу та
інвестицій
9. Стратегія підтримуватиме вдосконалення та розвиток
секторальних ланцюгів додавання вартості шляхом
підтримки дотримання стандартів якості, створення
систем управління якістю

Рекомендації з
розробки
комплексної
стратегії

Частина 4

10. Згуртованість та організація сектору є важливими для
підвищення професіоналізму всередині нього
11. Стратегія визначає важливість збереження дерев для
збереження довкілля. Сталий розвиток виробництва
деревних горіхів є провідним принципом
12. Стратегія підтримує залучення інвестицій в сектор – і
прямих іноземних інвестицій, і національних інвестицій –
шляхом просування та стимулювання – інвестори,
інвестиційні фонди, фонди фінансування проєктів та
комерційні банки

Витяг з Плану дій

УКРАЇНА: СПРИЯННЯ ВИХОДУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
ПЛОДООВОЧЕВОГО СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА ВКЛЮЧЕННЯ
ЇХ У ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

УКРАЇНА: СПРИЯННЯ ВИХОДУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОГО
СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ У ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Дякую
Цикл вебінарів ITC
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