Старіння населення: обидві країни
серед лідерів в світі за очікуваної
тривалістю життя (Японія №1,
Південна Корея №3); 30% населення
Японії будуть старше 65 років в 2025
році (попит на здорове харчування);

43 837 USD*

*Дохід зменшився з 45 290 USD
в 2019му

Сім’ї змінюються: розмір сімей
зменшується в Японії та стабільний в
Південній Кореї; жінки все більше
виходять на роботу, кількість шлюбів
зменшується (фокус на швидкість та
зручність використання та
приготування їжі; зменшення
харчування вдома після закінчення
пандемії)

34 809**

**Дохід зменшився з 38 754
USD в 2018му

Витрати на їжу в Японії за категоріями,
млн дол США
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морепродукти
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Витрати на їжу в Південній Кореї за
категоріями, млн дол США
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Загальні обсяги імпорту ТОП-10 харчових
категорій у 2020 році, млрд дол
• Найбільш імпортованими
категоріями для обох країн є м’ясо,
риба та морепродукти, зернові;
• При цьому Японія імпортує вдвічі
більше ніж Південна Корея по всім
харчовим категоріям, окрім
заготовок з м’яса (у 6 разів більше)
та зернових (на 50% більше);
• Імпорт готової харчової продукції
зростає в обох країнах за останні
роки, однак в Японії спостерігалося
зменшення під час Covid-19 в 2020.
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• Найбільш імпортованою категорією
Південної Кореї є зернові (кукурудза та
пшениця) – 281,8 млн дол США;
• У 2020 році Україна наростила свій експорт
аграрної та харчової продукції на 81% до
Японії, на 25% до Південної Кореї

Загальні обсяги імпорту з України ТОП харчових
категорій у 2020 році, млн дол
Соняшникова олія (код 15)
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Молочна продукція (код 04)

• За даними Державної митної служби, за 11
місяців 2021 року Україна експортувала
аграрної та харчової продукції:
• До Південної Кореї 216 млн дол США
(-27,4%)
• До Японії на суму 16,4 млн дол США
(+5% в порівнянні з 11 міс 2020)
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Мед (0409)

25,5%

Південна
Корея

Японія

Південна
Корея

Цукрова кондитерка (1704)

24-25%

8%

Шоколадна кондитерка (1806)

1-29,8%

8%

Борошняна кондитерка (1905)

4,5-34%

8%

Олія соняшникова (151219)

7,56-8,65 або 10,4
єни/кг

5%

45%

Крупа пшенична 110311

49.93% або 90
єни/кг

5% - в межах квоти,
288.2% - поза квотою

Пластівці вівсяні 110412

6-12%

5% - в межах квоти,
554,8% - поза квотою

243%*
*Equivalent Ad-valorem
Specific tariff: 243% or
1,864 won/kg,
whichever is higher

Горіхи волоські (080231)

10%

Горіхи волоські (080232)

10%

Cуниця та полуниця (081010)

6%

30%
45%

Малина, ожина (081020)

3-6%

45%

Борошно пшеничне 110100

67.26% або 90
єни/кг

Журавлина, чорниця та інші
(081040)

3-6%

45%

Пшениця (1001)

96,78-243,96% або
55 єни/кг

Яблука 080810

17%

45%

Кукурудза (1005)

0-50% або 4,5-9
єни/кг

Овочі перероблені (2004)

8,5-23,8%

18-30%

Яловичина морожена (0202)

38,5%

40%

Томати консервовані (2002)

7,6-13,4%

5-8%

Свинина (0203)

0-245%

22,5% - 25%

Інші овочі оброблені (2005)

1-23,8%

Баранина або козлятина (0204)

0%

Птиця (0207)

0-11,9%

Ковбаси з м’яса (1601)

10%

18-30%

Готові продукти з м’яса (1602)

0-50%

27-72%

15-20%

Варення, джеми (2007)

12-34%

30%

Соки (2009)

5,4-34%

30-54%

3-5%
3%
0% - в межах квоти,
328% - поза квотою

22,5%
18%-27%

• Мед
• Заморожені\перероблені
фрукти
• Заморожені\перероблені
овочів
• Зернові сніданки
• Кондитерські вироби
• Соняшникова олія
• М’ясо та вироби

•

•

•

•

• Понад 95% споживаного меду в Японії є
імпортним

• Найбільшими експортерами меду до Японії у
2020 році були територіально близькі країни –
Китай, Нова Зеландія, Канада
• У 2020 році збільшився обсяг імпортного меду
з Аргентини, Китаю та Німеччини
• За 11 місяців 2021 року Україна експортувала
3,51 млн дол. У порівнянні з аналогічним
періодом 2020 року відбулось зростання
експорту на 2,63 млн дол (+297,7%).

• За прогнозами ринок меду зросте на 14,5%
протягом 2020 -2026 років;

• Sugi Bee Garden — одна з найвідоміших
компаній з виробництва меду в Японії;
• Спалах COVID-19 спричинив зменшення
кількості пасічників, а також бджолиних сімей;

• Мед зазвичай використовується в оброблених
харчових продуктах, напоях, желе та джемах;
• Зростаюча увага до здоров’я призводить до
підвищення попиту на мед.

Saitama Bee Farming Co., Ltd.

• Найбільш популярною категорією переробки
є приготовлені чи консервовані плоди та
горіхи (код 2007), яка за останні 5 років
зростає на 8% в грошовому вимірі. Найбільші
постачальники – Китай, Південна Корея,
Таїланд, США, В’єтнам.
• Імпорт соків в 2019 році зменшився з зростом
в 2% за 2020 рік. Найбільші постачальники –
Бразилія, США, Китай, Аргентина, Італія.

• Скоротився в 2019 році також імпорт варення
та джемів. Найбільші постачальники –
Франція, Південна Корея, Данія, Австрія,
Китай.

• Роздрібні продажі консервованих фруктів
сягнули 46,7 тис тонн в 2021 році, що на
15,3% менше ніж в 2020 (вплив перших
локдайнів). В наступні 5 років буде щорічне
падіння продажів на -0,6%;
• Роздрібні продажі заморожених фруктів
сягнули 20,6 тис тонн в 2021, та зросли на
3,7% за рік. В наступні 5 років щорічне
зростання буде на рівні 3,2%;
• Популяризація та зростання заморожених
фруктів відбувається завдяки новим лініям
private label, які вже складають майже 50%
продажів (наприклад, Aeon, 7-eleven);
• Зростає попит на фруктові снеки

Ajinomoto
Kanematsu

Hagoromo Foods
Sunyo-do
Aohata

• Найбільш популярною категорією переробки
є приготовлені чи консервовані плоди та
горіхи (код 2007), яка за останні 5 років
зростає на 7% в грошовому вимірі. Найбільші
постачальники – Китай, В’єтнам, США,
Таїланд, Філіппіни.
• Імпорт соків – найбільш динамічна категорія –
12% щорічного росту за останні 5 років.
Найбільші постачальники – США, Іспанія,
Туреччина, Чилі, В’єтнам.
• Імпорт варення та джемів зростає помірно,
на рівні 3%. Найбільші постачальники – Китай,
Франція, США, Мексика, Індія.

• Роздрібні продажі заморожених фруктів сягнули 5,5 тис тонн
в 2021, та зросли на 6% за рік. В наступні 5 років щорічне
зростання буде на рівні 3,4%.
• Роздрібні продажі консервованих фруктів сягнули 4,5 тис
тонн в 2021 році, та зросли на 6,8% за рік. В наступні 5 років
щорічне падіння продажів буде на рівні -0,8%.

dongwonfnb.com
dole.co.kr
emart.com (private label)

•
•

Зростання під час Covid-19 спричинено
приготуванням десертів вдома
Очікується, що зростання цін на свіжі фрукти,
викликані зміною клімату, підвищить попит на
заморожені та перероблені фрукти.

• Найбільш популярною категорією
переробки інші овочi, приготовленi або
консервованi, замороженi (код 2004), яка
за останні 5 років зростає на 4% в
грошовому вимірі. Найбільші
постачальники – США, Китай, Таїланд,
Бельгія, В’єтнам.
• На 1% щорічно зростає імпорт категорії
інші овочi, приготовленi або
консервованi, незамороженi (код 2005).
Найбільші постачальники – Китай,
Південна Корея, Таїланд, США, Іспанія.
• Імпорт томатів зростає на 4% щорічно за
останні 5 років. Найбільші постачальники
– Італія, США, Португалія, Іспанія, Чилі.
• За 11 місяців 2021 року Україна
експортувала до Японії томати на суму
1,24 млн дол США, що менше за
аналогічний період на 24,6%.

Topvalu (Aeon private label)
Akebono
• Роздрібні продажі заморожених овочів – 128,3 тис тонн в
2021 (з 110,8 тис тонн в 2019). Продажі зростатимуть

• Роздрібні продажі консервованих овочів в 2021 сягнули
41,6 тис тонн, що менше ніж піковий 2020й (43 тис тонн).
Очікується подальше падіння продажів на рівні -0,6%
щорічно до 2026;

kagome.co.jp

Продажі заморожених овочів за типом, 2021

• Натомість заморожена картопля буде зростати на 1,4%
щорічно (продажі в 28,3 тис тон в 2021).
• Попит на заморожені овочі підтримується завдяки тому,
що вони дешевші ніж свіжі, а також зручні для
приготування.

Горошок, 3.7%

Інші, 16.2%

Шпінат, 5.5%
Солодка
кукурудза, 7.2%
Овочеві мікси,
10%

Соєві боби,
57.4%

• Найбільш популярною категорією
переробки інші овочi, приготовленi або
консервованi, незамороженi (код 2005),
яка за останні 5 років зростає на 6% в
грошовому вимірі. Найбільші
постачальники – Китай, Таїланд, США,
Іспанія, Італія.
• На 4% щорічно зростає імпорт категорії
інші овочi, приготовленi або
консервованi, замороженi (код 2004).
Найбільші постачальники – США, Канада,
Бельгія, Нідерланди, Китай.
• Скорочується імпорт томатів (на -4% у
2020 році). Найбільші постачальники –
США, Китай, Італія, Чилі, Франція.
• За 11 місяців 2021 року Україна
експортувала томатів на суму 61,7 тис дол
США.

• Найбільш популярними є коренеплоди, гриби,
зелень, кабачки, цибуля, часник, томати та
картопля, овочеві суміші для рису;
• Пандемія COVID-19 спричинила збільшення
обсягів споживання як свіжих так і перероблених
овочів;
• Більшість заморожених овочів – це нарізані або
подрібнені, які в основному використовуються
домашніх стравах;
• Роздрібні продажі консервованих овочів в 2021
сягнули 3,4 тис тонн, зі зростанням в 4,8% за рік. В
2022 році слід очікувати зростання, однак через
те, що споживачі будуть повертатися до
харчування поза домом, очікується подальше
падіння продажів на рівні -0,8% щорічно до 2026;
• Натомість заморожена картопля буде зростати на
2,5% щорічно (продажі в 1,8 тис тон в 2021).

Green Giant (General Mills)
Sempio
Dongsuh Richis
Emart.com (private label)

•

За 11 місяців 2021 року обсяг імпорту
кондитерки з України склав 0,72 млн дол. За
аналогічний період 2020 року - 0,56 млн дол.
Зростання відбулось на 0,16 млн дол (+29,7%);

•

Середнє щорічне зростання експорту
української кондитерки до Японії за останні 3
роки складає 913,7%. Це пов’язано зі значним
зростанням обсягів експорту у 2018 році.

• За прогнозами ринок кондитерки зросте на
3,6% протягом 2019 – 2023 років;
• Японія є 6-им ринком кондитерських
виробів по величині у світі;
• Найбільш популярними категоріями у
споживанні є шоколад, бісквіти;
• Шоколад часто використовують як
подарунок
• Зростає попит на нові солодощі,
наприклад, без цукру, з протеїном та ін;
• Зростають продажі упакованих солодощів
та снеків.

318.4

• Найбільш імпортованими категоріями з усього
світу є шоколад та тістечка, печиво;
• За 11 місяців 2021 року обсяг імпорту кондитерки з
України склав 293,7 тис. дол. За аналогічний період
2020 року обсяг скадав 204,6 тис. дол. Зростання
склало 89,1 тис. дол (+43,5%);
• Середнє щорічне зростання обсягів імпорту
кондитерки з України складає 3,7%.
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329.2
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326.7

Цукрова кондитерка (код 1704)

Шоколадна кондитерка (код 1806)

Хлібобулочні (код 1905)

• Роздрібні продажі кондитерських виробів в 2020
році різко впали через спалах COVID-19, оскільки
споживачі сиділи вдома та економили через
невизначеність;
• проте повільно починають відновлюватися у
2021 році;
• Очікується, що ринок цукрових кондитерських
виробів зросте на 4% до 2023 року;
• Мішочки з шоколадними цукерками матимуть
найбільше зростання у 2021 році – 5%;
• Очікується зростання шоколадних
кондитерських виробів на рівні 2% до 2023 року
щороку;
• Зростають онлайн продажі солодощів.

•
•
•

Cheiljedang
• У період пандемії COVID-19 відбулось збільшення
обсягів споживання м’яса. Зростання ринку
переробленого м’яса протягом 2021-2026 років –
3,4% щорічно;
• Щорічно 1 кореєць купує 40,7 кг свіжого м’яса, 7,8
кг обробленого, а з 2022 - по 100 г замінників
(рослинне);
• Через підвищений попит на білок найбільше
зростання продажів продукції з курки: 13,5%
щорічно до 2026;
• Фокус на здоров’я змушує виробників зменшувати
вміст натрій, цукру та жирів в продукції;
• В Південній Кореї популярні нагетси, котлети,
мітболи та ковбаси для барбекю;

• Прогнозують також зростання категорії
замороженого м’яса, яке можна смажити у
фритюрі.

dongwonfnb.com

lottefoods.co.kr

• Найбільше Японія імпортує пальмову,
оливкову, рослинну та кокосову олія;
• Імпорт соняшникової олії є нестабільним.
Найбільші постачальники – Франція, США,
Україна, Іспанія, Аргентина
• За 11 місяців 2021 року експорт української
соняшникової олії склав 4,65 млн дол. Це на
0,66 млн дол менше у порівнянні з
аналогічним періодом 2020 року (-12,4%);
• Проте за останні 4 роки експорт
соняшникової олії України зростає на 300%
щорічно. Це пов’язано з різкою зміною рівня
експорту у 2018 році (0,6 млн дол) та у 2019
році (1,9 млн дол). А також зі значною
різницею обсягів експорту 2019 та 2020
років.

• Найбільш імпортованими категоріями є
пальмова та соєва олія;
• Імпорт соняшникової олії активно зростає
за останні 5 років на рівні 11%. Головним
постачальником є Україна. Інші – Іспанія,
РФ, Туреччина, США;
• За 11 місяців 2021 року з України було
імпортовано соняшникової олії 19,3 млн
дол. У порівнянні з аналогічним періодом
2020 року було зафіксовано зростання на 9,2
млн дол (+90,5%);
• Щорічне зростання експорту соняшникової
олії України складає 107% за останні 5 років.

•

Мюслі та гранола
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Зернові сніданки
для дітей
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Гарячі зернові
сніданки
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Хлоп'я
Інші готові до
вживання
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Хлоп'я
Мюслі та гранола

•

•

Зернові сніданки
для дітей

Гарячі зернові
сніданки

Органічна продукція
• Роль органічної продукції поступово зростає,
адже вона вважається корисною для здоров’я;
• Роздрібні продажі органічної продукції сягнули
1 419 млн євро в Японії. В середньому 1
японець витрачає 11 євро на органічну
продукцію на рік;
• Для Південної Кореї розмір роздрібних
продажів органічної продукції склав 357 млн
євро. В середньому один кореєць витрачає 6,5
євро на органічну продукцію на рік;
• В Японії нараховується 300 органічних
імпортерів.

✓ Japanese Agricultural Standards (JAS) Act
✓ Національні стандарти JAS
✓ Korean National Agricultural Products Quality
Management Service (NAQS)

Японія
Загальні вимоги до продуктів харчування:
✓ Вимоги до процесу виробництва
•
•

HACCP
дозволені харчові добавки

✓ Наявність забруднювачів
•
•
•
•

дозволені залишки пестицидів,
фармацевтичних препаратів
заборонені речовини
важкі метали, токсини тощо
радіаційне опромінення

Додаткова інформація: посилання, посилання

Нормативні акти, що встановлюють вимоги:
✓ Food Safety Basic Act
✓ Food Sanitation Act
✓ Plant Protection Act
✓ Domestic Animal Infectious Diseases Control
Act
✓ Health Promotion Act
✓ Food Labeling Act

✓ Мікробіологічна безпечність
✓ Сертифікат здоров'я/фітосанітарний
Заборонені категорії харчової продукції:
сертифікат
✓ перелік забороненої до імпорту рослинної
✓ Вимоги до маркування
продукції (карантинні обмеження)
✓ Вимоги до упаковки
✓ Захист географічних позначень
ПДВ: 8% на продукти харчування
Джерело: MAFF, MHLW, MIPRO, FAS USDA

Додаткова інформація: посилання

Південна Корея
Загальні вимоги до продуктів харчування:
✓ Вимоги до процесу виробництва
•
•

HACCP
дозволені харчові добавки

✓ Наявність забруднювачів
•
•
•

дозволені залишки пестицидів,
фармацевтичних препаратів
важкі метали, токсини тощо
радіаційне забруднення

✓ Мікробіологічна безпечність
✓ Сертифікат здоров'я/фітосанітарний
сертифікат
✓ Вимоги до маркування і упаковки
✓ Захист географічних позначень
✓ Реєстрація виробників імпортованих
продуктів харчування

Нормативні акти, що встановлюють вимоги:
✓ Food Sanitation Act
✓ Special Act on Imported Food Safety
Management
✓ Livestock Epidemic Preventionand Control Act
✓ Plant Protection Act
✓ Food Code
✓ Labeling Standards for Food
✓ Стандарти і специфікації по категоріям

ПДВ: 10%
Джерело: MFDS, FAS USDA

•

Найбільші мережі супермаркетів Японії за
обсяги продажі (трильйонах японських ієн)

Канали продажів харчової продукції, 2019
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Універсальні Аптеки Інтернет
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Мінімаркети
14%
Супермарке
ти
70%

0.76

2.5

• Найбільш важливими для продажів продуктів
харчування є гіпермаркети, які збільшили
обсяги продажів під час пандемії Covid-19;
• Найбільші сіпермаркети Hanaro Mart, Lotte
Super, GS Supermarket за кількість магазинів;
• Найбільші гіпермаркети EMART, Home Plus and
COSTCO;
• CU, GS25 and Seven Eleven найбільші
мінімаркети в Південній Кореї;
• Значну роль відіграють заклади громадського
харчування та онлайн-продажі.

Найбільші мережі ритейлерів Південній
Кореї за кількістю магазинів
0

500

Hanaro Mart (Nongchukhyup)

453

Home Plus Express (Homeplus Co.)

342

GS Supermarket (GS Retail Co.)

322

EMART Everyday (EMART, Inc.)

1,500

2,000

2,500

2,153

Lotter Super (Lotte Shopping Co.)

No Brand (EMART, Inc.)

1,000
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240
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