Поглиблений огляд сектору харчової
промисловості Китаю
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Знайомство з ринком ХП, включаючи основні факти
Динаміка імпорту продукції харчової промисловості Китаю
Незважаючи на всі труднощі, стійке довгострокове зростання
неминуче

Млрд доларів США
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Загальний огляд ринку
Ринок з великим потенціалом
Недостатня адаптація до Китаю є основною проблемою для більшості
європейських експортерів.
Розуміння ринку і споживачів може являти собою набагато більшу
конкурентну перевагу, ніж перепакування, відкриття дочірньої компанії або
запуск нового продукту для цього ринку.

Поділ і тенденції ринку
Товарна структура імпорту Китаю у 2017 році
Свинина,
яловичина, птиця
та субпродукти

Молочні та
дитячі суміші

Фрукти і
горіхи

Морепродукти
Зернові

Шоколад,
хлібобулочні та
Вино,
кондитерські вироби
спиртні Полуфа
Інші
напої, брикати
пиво

54 млрд доларів США
Джерело: Митниця Китаю

Поділ і тенденції ринку
Молочні продукти та дитяче
харчування
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Поділ і тенденції ринку
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Поділ і тенденції ринку
Вино, спиртні напої, пиво
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Поділ і тенденції ринку
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Шоколад, хлібобулочні
та кондитерські вироби
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Вподобання споживачів
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Вподобання споживачів

Зацікавленість до
нових продуктів
Продукти, які сприяють
оздоровленню та
містять високоякісні
поживні речовини.

Частота покупок і
розмір кошику

Обізнаність про
здоров'я

Магазини
у безпосередній
близькості та електронна
торгівля, дуже часто 1-3
товари.
Спеціалізовані магазини,
гіпермаркети та
супермаркети, 1 або 2
рази на тиждень,
10-15 товарів.

Імпортні продукти
часто сприймаються
як більш якісні,
безпечні та надійні
через минулі
продовольчі скандали
в Китаї

Зручність
Китай рухається до
більш зручного та
якісного споживання
харчових продуктів

Популяризація
громадського
харчування
У китайських містах
1-го та 2-го рівней
люди все частіше
виходять на вулицю,
щоб поїсти або
замовляють
доставку, замість
того, щоб готувати
їжу вдома.

Вподобання споживачів. Тенденції, що впливають на канали збуту
Традиційна роздрібна
торгівля

Зараз росте дуже повільно і стикається з
деякими труднощами. Їхня модель базується на
вступних внесках та високій рентабельності.

Магазини
у безпосередній близькості
(МББ)

Працюють добре. Зручні та характеризуються більш
високим товарообігом. Також необхідні вступні
внески.

Громадське
харчування
Традиційна
електронна торгівля
Транскордонна електронна
торгівля (CBEC)

Канал подарунків

Працює добре. Безпосередньо пов'язане з
показниками економіки.

Зростає і відкриває нові можливості.
Цікава тільки для конкретних продуктів чи стратегій.
Не зовсім канал, але важлива можливість для
11
презентації/ продажів.

Вподобання споживачів. Процес прийняття рішень
Обмеженість знань спонукає
споживачів приймати рішення
про покупку на підставі:

Походження
Ціни
Зображення.
Маркетинг / Упаковка
Управління. Цінність шляхом
зменшення ризику.
Наприклад, термін
придатності 12 місяців

Основні проблеми

1. Інша мова, різниця в часі, свята і відстань.
2. Інша поведінка споживачів.
3. Інші маркетингові практики та засоби.
4. Мінливе законодавство, зокрема митне.
5. Всесвітня конкуренція.
6. Дистрибуція та розрахунок цін.
7. Низька впізнаваність міжнародних етикеток/марок.
8. Нестача інформації про Україну.

Можливості
 Об'єднати деякі фактори з вимогами імпортерів:

 Моніторинг зростання імпорту на продукцію, що користується попитом.
 Фокус на адекватні канали (онлайн, CBEC, МББ, громадське харчування,
або традиційна роздрібна торгівля)
 Управління категоріями. Більша різноманітність. Грядуть великі зміни.
 Стрімке зростання попиту на «здорові» продукти.
 Свіжі продукти
 Приватна марка
 Формати закусок
 Пристосуватися до процесу прийняття рішень китайцями. Зрозуміти
Унікальну Торгову Пропозицію (УТП) Китаю

Схема організації процесу в країні походження
Візит

Затвердження/публікація списку

Немає
необхідності в
протоколі

Експортні
документи

Ліцензія експортерів
продуктів харчування
Потреба в
моделі експорту

Затвердження
умов, зазначених
в протоколі

Підписання
протоколу

Загальні обмеження
імпорту - доповнення

Карантин у країні
походження
(якщо застосовується)

Міжнародний
транспорт

Тільки для деяких продуктів
Застосовується до всіх продуктів

Схема організації процесу в країні призначення
Митний
контроль
Генеральна ліцензія
імпортера продуктів
харчування

Ліцензія на
імпорт
Міжнародний
транспорт

Імпортний
тариф

Огляд
етикетки
(ярлика)

Контроль
якості

Дозвіл на операцію
імпорту

Карантин в Китаї
(якщо застосовується)

Податок
на споживання
(якщо
застосовується)

Тільки для деяких продуктів

Застосовується до всіх продуктів

Торгові процеси та бар'єри > Наша продукція

Продукти
Молочні продукти

М'ясо
Риба
Фрукти

Полуфабрикати
Спиртні напої
Чи відноситься наша категорія до вищезазначених?

Схема організації процесу в країні походження. Традиційна торгівля
Візит
Немає
необхідності в
протоколі

Експортні документи

Потреба в моделі
експорту

Затвердження
умов,
зазначених в
протоколі
Підписання
протоколу

Затвердження/публікація списку

Ліцензія експортерів
продуктів харчування

Загальні обмеження
імпорту - доповнення

Карантин у місці
походження
(якщо застосовується)

Міжнародний
транспорт
Тільки для деяких продуктів

Застосовується до всіх продуктів

Схема організації процесу в країні призначення
Митний
контроль
Генеральна ліцензія
імпортера продуктів
харчування

Ліцензія на
імпорт
Міжнародний
транспорт

Імпортний
тариф

Огляд
етикетки
(ярлика)

Контроль
якості

Дозвіл на операцію
імпорту
Карантин в Китаї
(якщо застосовується)

ПДВ
Податок на
споживання
(якщо застосовується)

Тільки для деяких продуктів

Застосовується до всіх продуктів

Процес імпорту-експорту
Перед
відвантажен
ням
продукції

1.

Підготувати документи для експорту.

2.

Виробник, імпортер і експортер повинні зареєструватися онлайн в AQSIQ.

3.

Переклад етикетки і оригінальний плоский дизайн.

4.

Імпортери / агенти в Китаї повинні бути зареєстровані в Державному
управлінні промисловості і торгівлі (AIC) як “уповноважений імпортер
продуктів харчування".

Ніяких спеціальних
процедур або строків.
Фактичний час,
необхідний для
підготовки документів

Митне оформлення
Як тільки
продукти
прибувають
до Китаю

1.

Перегляд документів: комерційний рахунок, пакувальний лист,
коносамент, плоский дизайн упаковки.

2.

Перевірка етикеток.

3.

Перевірка зразку.

1-3 неділі

Якщо це перший імпорт
1. Сертифікація етикеток
Після успішного
проходження
митниці,
одержуються такі
документи:

2. Ретельна перевірка зразку

6-10 неділь

Медичний сертифікат
Етикетка, схвалена CIQ (Інспекція та карантин Китаю)

Митна декларація

Продаж

Процес імпорту-експорту
Як правило, на етикетці будь-якого харчового
продукту повинна бути вказана наступна
інформація китайською мовою:
 Назва продукту
 Список інгрідієнтів
 Чистий вміст
 Поживні речовини, зазначені у вигляді
таблиці
 Країна походження
 Найменування та адреса дистриб`ютора
 Дата випуску і термін придатності
 Умови зберігання
 Для продукції, яка вимагає реєстрацію
CNCA (Державна управління з сертифікації
та акредитації КНР), необхідно вписати
номер ліцензії компанії -виробника
 За необхідності можна вказати номер
партії та інструкцію для використання

Етикетка чи стікер?

Процес імпорту-експорту
Імпортні тарифи
Імпортний тариф
 Середній імпортний тариф у 2016 році в Китаї становив 9,76%

ПДВ
 З 1 травня 2018 року зменшився з 17% до 16%.

Податок на споживання
 Він застосовується тільки до обмеженої кількості продуктів. Наприклад, до
товарів, які пов'язані із харчовою промисловістю та надмірне споживання яких
шкідливе для здоров'я, соціального порядку і навколишнього середовища:
тютюн (30-50%) і алкоголь (5-25%).

Розрахунок ціни
Вартість реалізації

Традиційна
роздрібна
торгівля

Ціна на
умовах
EXW (€)

1.20

Витрати на
транспортуван
ня та логістику
(€)

1.30

Тариф (€)

1.60
РНС = 5%
ПДВ = 17%
Податок на
споживання = 0%

Витрати на
дистрибуцію

Витрати на
дистрибуцію

(1 посередник)

(1 або більше
посередників)

3.50 – 4.50
Імпортер: 30%
Онлайн: 20-25%
Точка продажу :
30-35%

3.90 – 5

Остаточна
ціна(€)

3.50 – 5

мпортер : 10%
Посередник: 20-25% кожен
Точка продажу : 30-35%

Китайські
Платформи

* Посередницькі витрати: ціна варіюється в залежності від кількості і типу посередників / каналів, необхідних для
дистрибуції.

1.20

1.30
Міжнародна логістика ** = 0,75%

1.60

2.10 – 2.50
Імпортер: 30-50%

Переглянутий податок на
особисті поштові
відправлення: 15% від ціни
продажу + плата за
платформу = 5% - 10%
Операційні витрати = 1,5% 1,75%
Дуже мінлива!

3–4

Основні регуляторні органи
SAMR
(ДУРН)
CNCA
(Управління з

сертифікації та
акредитації КНР)

SAC
(Управління
стандартизації
КНР)

FSC
(Лісна опікунська
рада)

SIPO
Державне відомство
з інтелектуальної
власності)

CFDA

(Державне управління з
контролю за продуктами та
лікарськими засобами КНР )

Митниця
Китаю
CIQ
(Інспекції та
карантин в Китаї

• 17 березня 2018 року 13 Всекитайські збори народних
представників (NPC) створили Державне управління з ринкового
нагляду (SAMR).
• Головне управління з нагляду за якістю, інспекції і карантину
КНР (AQSIQ) ліквідовано, а два його головних департаменти –
CNCA і SAС інтегровані до SAMR.
• Інспекції та карантин Китаю (CIQ) співпрацює з Митницею
Китаю.
• CFDA, SAC, FSC і SAIC інтегровані до SAMR.
• Іншми агентствами, які є не настільки значущими для імпорту
продуктів харчування та входять до SAMR, є: SIPO,
Антимонопольна комісія (Державна рада), Бюро з нагляду за
цінами і Антимонопольне бюро (NDRC), антимонопольне бюро
(MOFCOM) і Управління з питань кіберпростору (CAC).

Нормативно-правові акти
Закон про безпечність
харчових продуктів
 Він охоплює наступні аспекти:
• Моніторинг ризиків та оцінка безпечності
харчових продуктів
• Стандарти безпечності харчових
продуктів
• Виробництво і дистрибуція харчових
продуктів
• Контроль якості харчових продуктів
• Імпорт та експорт харчових продуктів
• Врегулювання інцидентів, пов'язаних з
безпечністю харчових продуктів
• Нагляд і управління
• Юридична відповідальність
• Додаткові положення

Імплементація положень
закону про безпечність
харчових продуктів 2015 року
• Ті, які ще не набрали чинності,
переглянуті вже двічі.
• Призначені для визначення нових
положень або перегляду вже
включених до Закону.

Нормативно-правові акти
Стандарти
 Імпортовані продукти повинні відповідати
китайським нормам
 Види:
 Національні стандарти
 Професійні стандарти
 Місцеві стандарти
 Стандарти підприємства

 Стандарти можуть бути згруповані в різні
групи в залежності від мети, якій вони
служать, наприклад:
• Єдині стандарти (11)
• Стандарти харчових продуктів (64)
• Спеціальні стандарти дієтичного
харчування (9)

Інші нормативи
 Адміністративні заходи
 Спеціалізовані місцеві правила
• Порти
• Місцевий уряд

Органічні продукти
Китай не визнає органічні сертифікаційні знаки* іноземних держав
Продукція повинна бути зареєстрована як органічна Китайським
центром сертифікації органічних продуктів харчування (COFCC).
Види продукції:
 Необроблені сільськогосподарські культури та продукти тваринництва;
 Перероблена сільськогосподарська продукція рослинництва і тваринництва,
призначена для споживання людиною
 Корми, комбікорми та інші продукти харчування
 Продукція рибальства
 Дикорослі рослини
 Текстиль

 Добрива та засоби захисту рослин
 Мед, бджоли та продукти бджільництва

Атестація займає близько 3 років, і зазвичай коштує близько 10 000 євро. Вона повинна щорічно
оновлюватися і оплачуватися.

*За винятком останніх двосторонніх переговорів з Новою Зеландією

Маркетинг в Китаї для продуктів харчування і напоїв для компаній з
невеликим бюджетом. Як продавати свою продукцію?
Облікові записи у WeChat і/або Weibo
Участь в торгових місіях
Послуги з дослідження ринку
Участь у виставках
Поїздка закупівельників
Підтримка дистриб'ютора ресурсами
для збуту вашої продукції

Безліч виставок, але чи варті вони того?
Виставки загального плану

Дата

Періодичність

SIAL China 2019
http://www.sialchina.com/

14-16.05.2019

Щорічно

FHC China 2019
https://www.fhcchina.com/en/

12-14.11.2019

Щорічно

Дата

Періодичність

24-28.09.2019

Щорічно

30.10-01.11.2019

Щорічно

29-31.03.2019

Щорічно

17-23.03.2019

Щорічно

18-20.03.2019

Щорічно

06-09.05.2019

Щорічно

Спеціалізовані виставки
China International Meat Industry Week 2019
http://en.cimie.com/
China Fisheries & Seafood Expo
http://chinaseafoodexpo.com/
China Fruit Logistica
http://www.chinafruitlogistica.cn/
China Food & Drink Fair
http://www.cfdf.org/
Food Ingredients China 2019
http://en.fic.cfaa.cn/
Bakery China 2019
http://www.bakerychina.com/

Дякуємо за увагу!

Програма
впроваджується
Офісом з просування
заOffice,
підтримки
ЄБРРby
таthe
фінансується
за рахунок
коштів
Ініціативи «EU4Business»
The Programme
is implemented
by the Exportекспорту
Promotion
supported
EBRD and funded
under
the EU4Business
Initiative

