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Загальний огляд регіону








Регіон MENA є одним із нестабільних
регіонів у світі, який сьогодні проходить
складний
період
економічної
та
політичної турбулентності.
Сирія, Ірак, Лівія і Ємен переживають
громадянські
війни,
що
спричиняє
величезні збитки як для життя мільйонів
людей, так і для інфраструктури даних
країн. П'ятнадцять мільйонів людей
залишили свої будинки в Йорданії, Лівані,
Джибуті та Тунісі і намагаються знайти
спокій
в
інших,
здебільшого
Європейських, країнах. Це найбільша
криза біженців з часів Другої світової
війни.
За оцінками Світового банку, прогноз на
економічне зростання регіону, який
наприкінці 2015 р. складав 2,9 відсотка за
рік, можливо, доведеться переглянути в бік
зниження,
оскільки
економічні
перспективи країн Близького Сходу і
Північної
Африки
залишаються
не
найбільш оптимістичними.
Зростання реального ВВП в регіоні MENA
прогнозується приблизно на рівні 4% у
2017 та 2018 роках.
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Молочний ринок країн MENA
Глобальне та регіональне споживання продуктів
харчування (kCal/на день)
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Річне споживання молочних продуктів на ДН
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Голандський
тип

Румі

Гравці:

Гравці:

Гравці:

NZDB

RFC

Kraft

Австрійський едам

Фрагментовані
локальні виробники

Kerrygold

Saudanco (Єгипет)
Greenland (Єгипет)

Для промислового
виробництва.




Примітки:
Як правило (90%),
небрендований сир.



В основному
реалізується через
канал сучасної
торгівлі.

Високий рівень
споживання
продукту, особливо в
Єгипті.

Популярні
уругвайські бренди

Немає жодних
брендів у сиру румі.



Несприятливі природні умови і нестабільна політична
ситуація в багатьох країнах Північної Африки та
Близького Сходу обмежують сільськогосподарське
виробництво.
MENA є другим за величиною регіоном молочного
імпорту в світі, і в значній мірі залежить від імпорту
молочної продукції в якості сировини для виробництва.
У той час як MENA надає багато можливостей для
експорту українських молочних продуктів, виробники
мають враховувати надзвичайно високу конкуренцію з
боку як глобальних трейдерів, так і місцевих
виробників.
Саудівська Аравія є найбільшим гравцем
MENA
молочної галузі регіону MENA.
Milk

Молочний ринок. Ключові відмінності країн регіону
Продовольча
культура





Північна Африка
Європейська культура споживання
Частина денного раціону
Високе споживання білих сирів місцевого
виробництва





Профіль покупця





Канали






Асортимент






Ready to Market (RTM) 



Висока диференціація покупців не тільки по
країнах в цілому, а й по регіонах однієї країни
зокрема
Низький рівень витрат на їжу
Висока цінова чутливість середньостатистичного
споживача
Високо фрагментований рітейл
Обмежена кількість аутлетів
Єгипет: реалізація в основному вагової продукції
Алжир, Лівія, Марокко: в основному фасована
продукція
М’які білі та плавлені сири (Єгипет)
Висока диференціація асортименту по країнах
Ринок плавлених сирів – упаковка в формі
трикутників та слайсів
Місцеве виробництво (Єгипет) – це основна частина
сирного бізнесу
Дистрибутори (Лівія, Алжир)
Гуртова торгівля (Єгипет, Марокко)
Активний розвиток сучасної торгівлі (Єгипет,
Марокко)














Близький Схід
Локальна культура споживання (переважно
плавлених та білих сирів)
Високе споживання плавлених сирів (переважно
позиціонується як продукт для дітей)
Щоденне споживання обмежене в основному
сніданками та салатами
Переважно єдиний профіль споживача (за
виключенням ОАЕ через критичну кількість
експатів)
Високий рівень витрат на їжу
Висока залежність від бренду або концепції
продукту
Консолідований, високоорганізований рітейл
Домінують національні та міжнародні аутлети
Зростаючий канал foodservice
Твердий та напівтвердий сир: 90% реалізації через
сучасну торгівлю
М’які білі та плавлені сири
Ринок плавлених сирів – упаковка в скляні
стаканчики Jars
Більшість сирів усіх категорій, як правило,
іноземного походження й імпортуються в країну з
ЄС та країн Океанії
Сучасна торгівля
Однаковий RTM по регіону
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Ринок рітейлу регіону

Вплив онлайн-ресурсів та соціальних медіа на
прийняття рішення про покупку








Джерело: PwC

У
минулому
році
Близький
Схід
зіштовхнувся з істотними економічними та
політичними потрясіннями, що не могло
не позначитися на рітейлі.
Незважаючи на рекордне падіння цін на
нафту, зростання роздрібних продажів, як
і очікувалося, продовжується.
Надзвичайно високу інтенсифікацію та
покриття торгових площ, при цьому
декілька великих проектів знаходяться в
стадії реалізації в Катарі, ОАЕ та Омані.
При цьому Кувейт непропорційно знизив
темпи нарощування оборотів галузі в
першу чергу через його високу залежність
від
нафти
і
відносну
відсутність
диверсифікації.
Тенденція регіональної експансії з боку
місцевих чемпіонів триває: Majid Al
Futtaim (MAF), Landmark Group і Panda
будують роздрібні мережі по всьому
регіону і активно нарощують свою
присутність.
На
Близькому
Сході
продовжують
процвітати і міжнародні бренди, такі як
Macy's (в ОАЕ) і Харві Ніколс (в Катарі), що
не заважає розширенню вже існуючих
підприємств роздрібної торгівлі.
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Оцінка пріоритетності країн



Другорядні критерії
Площа країни

Очікувана кількість населення до
2030 р.



Щільність населення





Рівень урбанізації

ВВП на душу населення





Темпи приросту ВВП

Темп приросту урбанізованого
населення



Загальний обсяг імпорту молочної
продукції в натуральному виразі



Темп природнього приросту
населення (ТПП)



Загальний обсяг імпорту молочної
продукції в грошовому виразі



Види імпортованих м’ясних
продуктів



Темпи приросту імпорту молочної
продукції за останні 4 роки



Індекс економічної складності





Індекс простоти ведення бізнесу

Обсяг імпорту молочної продукції
на душу населення





Індекс простоти торгівлі через
кордони

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



Доступ до портів (наявність
водного сполучення)




Основні критерії
Кількість населення країни

•

•

•

Для оцінки експортного потенціалу в
регіоні MENA досліджено всі країни
регіону (19 країн) за 20 основними
показниками.
За кожним кількісним критерієм країни
були проранжовані від 1 до 20 (де 1 –
найвищий показник/сильна позиція, 20 –
найнижчий показник/слабка позиція) та
за допомогою матричної схеми визначено
7 країн із найсильнішими та найбільш
привабливими позиціями в рамках
одного критерію. Країни, які потрапили в
ТОП-7
за
найбільшою
кількістю
показників і сформували базис для
вибору фіналістів аналізу.
За результатами дослідження, країни, які
набрали найбільшу сумарну кількість
показників
були
відібрані
для
подальшого деталізованого розгляду.
Серед них такі:
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ТОП-4. Країни-фіналісти
 ОАЕ

 КСА

9,15 млн.

31,5 млн.

36,4 млн.

91,5 млн.

#31

#82

#161

#131

$ 43 963

$ 24 161

$ 6 420

$3 199

4,6%

3,5%

-2,1%

2,2%

0,35%

0,25%

0,13%

0,05%

 Ірак

 Єгипет

Населення

Ease of doing
business

ВВП на душу
населення

Приріст ВВП

Темпи
урбанізації
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Об’єднані Арабські Емірати
 З ринків, що входять до складу GCC-4, особливо вирізняється ОАЕ – найбільша

кількість населення, величезний наплив туристів та бізнесменів з усього світу,
активність та можливості країни для реекспорту, що роблять цей ринок
найбільшим у регіоні.

 Суворий клімат, в поєднанні з обмеженими водними ресурсами та бідними

ґрунтами, як і раніше неймовірно ускладнюють можливості для збільшення
сільськогосподарського виробництва в GCC-4. Отже, країнам, неминуче, необхідно
імпортувати близько 90 відсотків своїх харчових і кормових потреб, в тому числі
сировини для подальшої переробки.

 Згідно з торговими даними ООН, щорічний імпорт продуктів харчування GCC-4

досяг $ 24 млрд. в 2013 році, з яких частка ОАЕ становить близько 60 відсотків.

 В Дубай, де знаходяться регіональні штаб-квартири більшості транснаціональних

компаній, що працюють на Близькому Сході, експатріанти становлять приблизно 80
відсотків населення.
Основні виробники молока в ОАЕ
Виробник

Обсяги виробництва на фермах за еміратом у 2014 році
Північні
Емірати
Молоко 95 727,00 72 708,59 2 494,00
Джерело: Національне бюро статистики ОАЕ
Абу Дабі

Дубай

Всього
170 929,59

NFPC
Al Ain Dairy
Al Rawabi Dairy
Dubai Dairy Company
Marmum Dairy
United Kaipara (UNIKAI)
Всього:
Джерело: IMES estimates

Частка ринку, %
33%
28%
26%
6%
5%
2%
100%
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Об’єднані Арабські Емірати
Структура імпорту молочних продуктів до ОАЕ, 2014
рік
СМС
2%

UHT-молоко
9%

Масло
5%

Йогурти та
ЦМП
8%



Сир
10%



СЗМ
66%





Gouda Mild
TM «Frico»

Молоко, 0%
ТМ «Lancor»

Споживання молочних продуктів (молоко, лабан, сир, сухе молоко,
вершки, морозиво, йогурт і масло) в країнах GCC-4 зростало в
середньому на 4% з 90-х років, на чолі з ОАЕ з часткою 15% в
загальному споживанні регіону в перерахунку на душу населення.
Молочні продукти були головним компонентом раціону ОАЕ з
доісторичних часів. Більш високий рівень доходу, сприяв
збільшенню споживання і різноманітності продуктів, але мало
змінив структуру споживання, що склалась протягом багатьох років.
Споживання сиру суттєво відрізняється серед місцевих жителів та
емігрантів. Місцеві жителі споживають в основному білий сир (типу
фета – 5 862 тон) і плавлений сир (в різноманітних пакуваннях, а
саме банках, круглих коробках, блоках – 12 486 тон), нижче наведено
приблизні обсяги ринку.
Емігранти, особливо британці, споживають переважно чеддер
(близько 1000 т) з двох причин: ціна і звички. Також високий обсяг
імпорту сиру чеддер пов’язаний із його подальшою переробкою в
плавлений сир.

Масло 60%
ТМ «Elle & Vire»

Лабан
ТМ «Puck»

Сир фета
ТМ «Three Cows»
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Королівство Саудівська Аравія
 Королівство

Саудівська Аравія є найбільшим імпортером
продовольства і сільськогосподарської продукції країн, що входять
до Ради зі співробітництва країн Перської затоки (GCC). Кількість
підданих Королівства перевищує загальну чисельність населення
п'яти держав GCC (ОАЕ, Кувейт, Катар, Оман і Бахрейн) на 150%. У
2014 році в Саудівській Аравії проживало, приблизно, 30 мільйонів
чоловік, і як очікується, в 2025 році ця цифра досягне 40 мільйонів
чоловік.

 Наявні дані свідчать, що в 2014 році в Саудівську Аравію ввезено

продуктів харчування і сільськогосподарської продукції на суму $ 19
млрд., що у грошовому відношенню на 5 відсотків менше від
імпорту 2013 року. П'ять найбільших постачальників продуктів
харчування на ринок Саудівської Аравії були: Індія з 11,7% частки
ринку, Бразилія - 10,8%, США - 7,8%, Німеччина 3,9% та 3,7 % від
загального ринку імпорту мала Аргентина.

 Значне

зниження
імпорту
в
Саудівську
Аравія
сільськогосподарських і харчових продуктів відбулося, в основному,
через зниження цін на зернові, такі як кукурудза, пшениця, ячмінь і
рис.

 У 2014 році від загального обсягу харчової та сільськогосподарської

продукції імпорту країни, що склав близько $ 9,1 млрд., на частину,
що орієнтована суто на споживчі продукти харчування, припало
близько 48%. Бразилія була найбільшим постачальником продукції з
високою доданою вартістю, з часткою ринку 14,1%, потім йшла Індія
з 10,8%, за нею США на рівні 6,5%, Франція та Єгипет мали
відповідно 5,9% і 5,6%.
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Королівство Саудівська Аравія

Структура імпорту молочних продуктів до КСА,
2015

СМС
2%

Масло
9%
Сир
29%

UHT-молоко
5%

Йогурти та
ЦМП
4%





СЗМ
51%



Плавлений сир
ТМ «La Vache Qui Rit»

Білий плавлений сир
ТМ «Kraft»

Плавлений сир Чеддар
ТМ «Kraft»

Королівство Саудівська Аравія наразі, попри незначне зростання
попиту населення на молочну продукцію (річне споживання
становить близько 30 літрів молока на душу населення), повністю
забезпечує
локальні
потужності
переробки
за
рахунок
національного виробництва, а також здійснює експорт молочної
продукції до країн арабського регіону.
У 2013 р. виробництво молока в КСА становило 2,1 млн. т.
Як і раніше, на місцевому ринку домінує відновлене молоко, яке
становить 62% від загальних продажів, у той час як свіже молоко в
даний час складає 38% ринку.
Водночас, популярністю серед місцевого населення відзначаються
такі молочні продукти як кефір (його місцевий різновид),
кисломолочні йогурти, а також аналоги вітчизняної сметани.
Головною проблемою українського виробника, який має бажання
вийти
на молочний ринок Саудівської Аравії, є вартість
виробництва. За рахунок низьких дотаційних цін в Саудівській
Аравії на електроенергію та воду, а також об’єктивно низьких цін на
пальне, вартість одного літра молока в КСА є більш ніж учетверо
меншою за вартість молока українського виробництва

Масло
ТМ «Lurpack»

Сир фета
ТМ «Almarai»

MENA
Milk

Республіка Ірак


Структура імпорту молочних продуктів до Іраку,
2014 р.

Масло
1%

Сир
19%

UHT-молоко
19%

СМС
1%
СЗМ
14%
Йогурти та
ЦМП
46%

Моколо, 3,2%
Не бренд




Місцевий сир
Не бренд

Економіка Іраку сильно залежить від доходів від продажу нафти,
зрозуміло, що й обсяг ВВП, у свою чергу, також залежить від цих
доходів. Незважаючи на те, що ВВП на душу населення, яке в 2013
році становило $ 6 000, було нижчим у порівнянні з середнім ВВП в
регіоні MENA, яке дорівнює близько $ 8 000, рівень ВВП Іраку, як і
раніше, випереджає такі країни, як Йорданія, Алжир, Туніс та
Марокко. Для того, щоб зменшити вразливість економіки від цін на
нафту і змін обсягу її добування, уряд намагається диверсифікувати
джерела надходження до бюджету.
Euromonitor International називає Ірак одним з 20 найпривабливіших
ринків майбутнього, які будуть пропонувати найширші можливості
для компаній експортерів споживчих товарів з усього світу.
Ірак в значній мірі залежить від імпорту продовольства, щоб
забезпечити зростаючий попит в ньому населення, кількість якого
щорічно збільшується. Причому ростуть вимоги іракців як до
асортименту продуктів, так і до їх якості. Ірак, однак, залишається
найбільш чутливими до цін ринку. Туреччина та Іран, спекулюючи
на своїй географічній близькості, активно розширюють свій імпорт
продуктів харчування та продукції сільського господарства до Іраку.
Обидві країни виграють від сприйнятливості іракських споживачів
до імпортних роздрібних продуктів, з якими вони поділяють
історичні, культурні та релігійні приналежності.
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Арабська Республіка Єгипет
Щільність розподілу молока, тон на км2
 За

деякими
оцінками,
населення
Єгипту
складає
близько 91,4 млн. чоловік, що
робить його одним із найбільш
привабливих ринків у регіоні
MENA. За оцінками ООН,
Єгипет досягне 100 мільйонів
жителів до 2020 року.

 Надзвичайно

вдале
географічне
положення
Єгипту
із
доступом
до
Африки, Південної Європи та
Близького
Сходу
через
Суецький
канал,
що
є
воротами в Азію, робить його
координаційним
і
пере
розподільчим
центром
міжнародної торгівлі.

 На сьогодні Єгипет займає лідируючі позиції серед країні Північної

Африки як виробник та імпортер молока, сиру та вершкового масла.
Єгипет виробляє майже 8,5 млн. т. молока на рік, з яких 71%
використовується для виробництва сиру та інших молочних
продуктів. Інша частина споживається як питне молоко.

 Контроль якості проходить лише 20% молока, що є низьким

показником порівняно з іншими країнами світу. Інші 80% сировини
не контролюються або не повністю відповідають необхідним
санітарним стандартам.
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Арабська Республіка Єгипет
Ринкові індикатори
Поголів'я корів станом на 01.01.2016 р., усіх
видів господарств, тис. гол.

2011 2012 2013 2014 2015
4 036 4 130 4 260 4 729 4 847
100% 102% 103% 111% 103%
1,74

Надої молока (т на корову в рік)



1,74

1,82

1,84

1,78

100% 100% 105% 101%

97%

7 031 7 190 7 765 8 309 8 475

Виробництво молока усіма видами
господарств, тис. тон

100% 102% 108% 107% 102%
87,31 87,10 90,64 94,43 94,03

Виробництво молоко на душу населення
усіма видами господарств, кг в рік

100% 100% 104% 104% 100%

Поточні та прогнозовані обсяги реалізації сиру в розрізі категорій, 2013-2018
Категорія / Обсяг
2013
2014
2015
F2016
F2017
F2018
реалізації, тис. тонн
Тверді сири

40,7

41,3

43,4

44,9

46,6

48,5

Фасовані

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

Не фасовані

40,4

41,0

43,0

44,4

46,1

47,9

М’які сири

97,4

105,7

131,1

161,4

192,4

231,2

Плавлені сири

31,5

33,2

33,9

35

36,1

37,1

Пастоподібні

23,1

24,6

25,3

25,9

26,6

27,3

Непастоподібні

8,4

8,6

8,6

9,1

9,5

9,8

169,6

180,2

208,4

241,3

275,1

316,8

Сири всього:





Сир є невід'ємною частиною раціону
єгипетської сім’ї і найбільше споживається
в якості основної страви на сніданок та
вечерю. Неупакований сир є надзвичайно
популярним в Єгипті, проте, не дивлячись
на його більшу цінову доступність, в
останні роки він відчував сильну
конкуренцію з боку фасованого сиру. У
той час як м'який сир традиційно широко
споживається по всій території Єгипту, все
більша кількість домогосподарств вводять
твердий сир у свій раціон. Особливо це
стосується споживачів із середнім і
високим рівнем доходів.
У 2015 році ціни на сир зросли в
середньому на 11%. Незважаючи на
сповільнення
темпів
економічного
розвитку, темпи зростання категорії
залишилася стабільним через збільшення
ціни на молоко, а також перехід від
нефасованої до фасованої продукції.
М'який сир став лідером серед зростання
цін минулого року, яке склало майже 20%.
Популярні сорти, такі як Фета, були
абсолютними лідерами продажів в даній
категорії. Ключові гравці, такі як Middle
East Dairy & Foodstuff Co
Джерело: дослідження компаній,
торгівельні асоціації, оцінки
Euromonitor
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Арабська Республіка Єгипет
Структура імпорту молочних продуктів до Єгипту, 2015



Сир
21%

СЗМ
42%

Масло
28%

Молоко, 3,2%
«Tema»

СМС
9%

Молоко, 3,2%
«Beyti»





Сир Румі
Ваговий, не бренд

За прогнозами експертів середньорічний темп зростання в категорії
твердих сирів складе 6%. Швидкість переходу споживачів від
нефасованих на фасовані сири дещо сповільниться. Крім того, в
умовах економічного спаду, споживачі з низьким рівнем доходів,
ймовірно, продовжать купувати більш дешеві традиційні
неупаковані формати продукту.
Очікується, що обсяг середньорічного темпу зростання категорії
питних молочних продуктів складе 15%, що стане результатом
нарощування швидкості переходу від неупакованого до
пакетованого молока і збільшення обсягу інвестицій виробників в
дані технології.
Продажі охолоджених молочних десертів продовжують активний
ріст, очолюючи категорію. За різними оцінками, середньорічний
темп приросту даного продукту в категорії складає до 32%. Це може
бути пов'язано зі збільшенням різноманітності асортиментної
лінійки ключових брендів, а також популярності брендів, таких як
Danette, що розширив свій асортимент смакових домішок.

Фета
«Panda»

Едам
«Frico»
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Висновки та рекомендації
На основі наведеної інформації та з урахуванням чинників
макросередовища регіону Близького Сходу та Північної Африки 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:





В2С продукти (м'які сири, типу фета, лабне, UHTйогурти, спреди, що не вимагають дотримання
температурного режиму)

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



Зберігання продукту: товар повинен мати великий
термін придатності (від 12 місяців) та зберігатися без
холодильного обладнання. Умови зберігання – один
із критично важливих пунктів, дотримання якого
збереже вас від поразки в умовах роботи на ринку.
Низькі ціни (на жаль, навіть за умови погіршення
якості в тому числі) для країн типу Єгипет та Ірак.
При виборі товару значна частина покупців
орієнтується виключно на ціну і низький ціновий
сегмент, відповідно. Проте, на відміну від
Африканського континенту, регіон MENA вже має
потужний сформований середній клас, особливо в
країнах GCC, та значну кількість заможного
населення. ОАЕ – столиця експатів світу, що
відповідно впливає на їх вибір продуктів харчування
та товарів щоденного вжитку. Саме ці категорії
населення найбільш чутливі до появи нових
продуктів, які базуватимуться на принципах користі
та здоров’я для організму людини.
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-йогуртів),
необхідно максимально наповнювати контейнер
(наприклад UHT-молоко з Польщі продають по 21
тис. літрів в 20-ти футовому контейнері).
MENA
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Висновки та рекомендації

Фокусні
продукти

4
фокусні
ринки
Трейдмаркетинг

Місцеве
пакування

Як виграти на ринках регіону MENA:
 Фокус
на
ключових,
найбільш
привабливих ринках
 Розробка нового бренду під регіон з
відмінними від аналогів споживчими
характеристиками продукту
 Ретельно
продумана
маркетингова
комунікація
та
трейд-маркетингова
політика
 Побудова партнерських довготривалих
стосунків
із
імпортерами
та
дистрибуторами з метою оптимізації
затрат
 Використання місцевих ліній фасування:
доцільніше відправляти з України блочні
продукти (сир, масло, тощо) і фасувати їх
на базі місцевої компанії. Для цього
також
можна
створити
місцевий
арабський бренд, який був би близький
споживачам.
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Проектна група

Володимир Гонтар
067 550 20 09

Ріта Поліщук
050 387 95 10

Владислав Костомаха
067 550 20 10
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