06

• • Hetministerievan Elbl
beslootbeginditjaarsamen
metderelevante Nederlandse
brancheorganisatieseen
marktstudietelaten uitvoeren
naarde ontwikkelingen in de
Oekraïensebakkerijsector.
Dezeis flink inbeweging en
creëertvolopkansen en
mogelijkheden voor
Nederlandsebedrijven.
Een aantal hiervanisalvrij
actiefinOekraïne.
Groterebeursdeelname
vanuit Nederlanden
gezamenlijkoptrekken
Crucialerolvan supermarkten
kanleiden tot eengroter
Nederlands marktaandeel.
Een handelsmissiewordt
tijdevan deSovjet-Unie bouwde de
voorbereid. Ten
bakkerijsector inOekraïneeen goede naam

DeOekraïense bakkerijsector

op. Binnen deUSSRwerden de Oekraïense
bakkerijen zelfsalsvoorbeeld genomen. Vanaf
dejaren dertigwerden zeergrote bakkerijagglomeraten (integraties)opgezet, metals
doel degroeiende bevolking indesteden van
een stabieleenvoldoende aanvoervan brood
tevoorzien.
Deproductiecapaciteit van deze bedrijven
bedroegsoms meerdan 75ton brood per uur.
Nadeonafhankelijkheid vanOekraïne begin
jaren negentigveranderde destructuur en
werden dezeergrote integraties opgesplitst in
grote en middelgrote zelfstandige bakkerijen,
dienaast brood ook banket en suikerwerk
gingen produceren. Deproductiecapaciteit
vandezebedrijven varieerde indie periode
tussen de40en 135ton perdag.
TegenwoordigteltdeOekraïense bakkerijsectorruim 1700geregistreerde bedrijven,
waarvan 80%groteen middelgrote ondernemingen c.q. integraties en20%kleine
bakkerijen. Dezelaatstegroep isde afgelopen
jaren sterkgegroeid en levert voornamelijk
aan regionale open markten ofheeft een
eigen productie- en/ofverkoopfaciliteit
binnen een supermarktketen.

Dezesgrootste bakkerijen, teweten JSC Khlib
Kiev,JSC Donbass Khlib,JSCHoldingTiC,
Khlibpromr, JSCUkrzernoprom en Hlibni
Investytsii, nemen circa 40%vandeOekraiense productievoorhun rekening. Hetzo
geheten 'budgetbrood', waarvan de prijs
wordtgereguleerd door deoverheid, maakt
ongeveer75%vandetotale broodproductie
van I J miljoen ton uit. Hetpercentage voor
hetmeer luxeen exclusievesegment brood
bedraagt acht. Bijna dehelft daarvan (drie
procent)valt indecategorie 'gezond brood'.
Kiosken versus supermarkten
Oekraïne kentvanoudseen echte broodcultuur.VolgensdeOekraïense brancheorganisatievoordebakkerijindustrie werd in2010
per hoofd vandebevolking 116 kgbakkerijproducten geconsumeerd, waarvan 86kg
brood. Indatzelfde jaarwerdgemiddeld39%
van debakkerijproducten verkochtop open
markten en kiosken, gevolgd door 36%in
supermarkten en 20%via kruidenierszaken.
Degrotebakkerijen hebben hun eigen
netwerkenverkopen hun producten veelalvia
kiosken.Overigensverschilt ditwel perregio.
Inhet zuiden (Odessa)en oosten (Kharkiv)
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Links:dewittebaton is
populairinOekraïne.
Rechts:Devraagnaar
moderneenergiezuinige
bofeberijtechnologiegroeit.

beschikken demeestebakkerijen overeigen
kiosken; soms meerdan 100.Inde hoofdstad
Kievdaarentegen wordt het overgrote deelvan
debakkerijproducten viade supermarktketens
verkocht.
De verwachting isdathetaandeel producten
dat door desupermarkten wordtverkocht de
komendejaren aanzienlijk zal toenemen.
Zo werden in2010inOekraïne ruim zestig
nieuwesupermarktlocaties geopend. Doorde
opkomstvan hetaantal supermarkten zalook
hetaandeel verpakt brood sterkgaan groeien.

SWOT-analysebakkerijsector Oekraïne
Sterbeaspecten:

• Markt van ruim 45 miljoen consumenten met traditie in bakkerijproducten
• Deomzetwaarde indeOekraïense bakkerijsector is groeiende
• Oekraïense consument staat open voor nieuwe enexclusieve bakkerijproducten
• Oekraïne is rijk aan basisgrondstoffen (granen,suiker, e.d.) voor de bakkerijindustrie
Zwakkeaspecten:
• Matige kredietverlening en hoge rentetarieven vormen eendilemma voor
investeringen
• Gebrek aan kennis over moderne technologie bij de leidingen experts van bakkerijen
• Inefficiënte benutting van (automatisering)apparatuur inde bakkerijsector

Hetaandeel verpakt brood
zalsterkgroeien

• Overheidsbemoeienis bij de prijszetting van brood

Kansen:
• Opkomende supermarktketens en horeca (Euro-2012) stimuleren vraag naar

In Kievishetaandeel verpakt brood in
supermarkten al80%.Eenandere trend diete
bespeuren valt, isdestijgendeverkoopvan
halffabricaten en bevroren deegproducten
aan met name dehoreca. Het Europese
voetbalevenement Euro-2012zaldeze
ontwikkeling nogeensextra doen versnellen.
Marktkansen
Deomzetwaarde indeOekraïense bakkerijsectorsteegin2010met 15%. Dezestijgingwas
vooral tedanken aan depositieve ontwikkeling in hetduurdere segmentvan bakkerijproducten. Buitenlandse toeleveranciersvan
moderne technologie en kennis,waaronder

bakkerijproducten
• Kostprijs van brood enandere bakkerijproducten isbeduidend lager dan indeEU
• Groeiende vraag naarverpakte en meer toegevoegde waarde producten en
halffabricaten
• Groei in productie van en handel in(gemengde) ingrediënten, additieven
en bevroren deegproducten
Bedreigingen:
• Niet-transparante regelgevingvan de overheid
• Soms langdurige procedures rond invoer en het verkrijgen van vergunningen
• Mogelijke devaluatie van deOekraïense munt en degevolgen daarvan voor de
invoer(waarde)
• Instabiele ontwikkeling van het banksysteem endaarmee definanciering van nieuwe
investeringen
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Verdeling distributie bakkerijproducten in
Oekraïne in 2010
36%Supermarkten

19%Kruideniers

39%Openmarktenenkiosken

Verdeling Oekraïense import bakkerijtechnologie in2010(in %)
23%Verpakkingsapparatuur

2%Broodsnijders

Gostol, Fritsch, Diosna, Glimek, Pavailier,
Hartmann, KongenTrompzijn alenige tijd
actiefin Oekraïneenzien erveel mogelijkheden.
ZosteegdeOekraïense invoervan machines
en apparatuur voordebakkerijindustrie in
2010met maar liefst 32%.DeOekraïense
bakkerijindustrie geeft devoorkeuraan
West-Europese technologie, omdat zedie
betrouwbaarderen efficiënter vindt. Naast
technologie zijn ervoor Nederlandse
bedrijven inOekraïne kansenvoorhet leveren
van onder andere (gemengde) ingrediënten,
additieven, luxeverpakkingen, halffabricaten,
bevroren deegproducten, exclusieve
bakkerijproducten (smaak, gezondheid)
en diensten.

voorNederlandse bedrijven uitde bakkerijsectordiezich(willen gaan)richten opdit
Oost-Europese land. Demissiezalgecombineerd worden metonder andere een bezoek
aan de FoodExpo-beurs in Kieven matchmakingmetpotentiële Oekraïense zakenpartners.

Seminaren handelsmissie
Hetministerie EL&I en de brancheorganisaties
zijnvoornemens in hetnajaar in Nederland
een seminar teorganiseren overdeOekraiense bakkerijsector. Tijdens dit seminar
worden debelangrijkste bevindingen en
conclusiesvan de marktstudie gepresenteerd.
Ookzullen vertegenwoordigersvan twee
Nederlandse bedrijven, diealjaren actief
zijn in deOekraïense bakkerijsector, een
presentatie geven overhun ervaringen.
Tevenszaltijdens hetseminar worden
gerefereerd aan devoorapril2012geplande
handelsmissie naarOekraïne. Dezeisbedoeld

bron:Lanabouwafóeling Kiev.
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Voormeer informatie overde marktstudie
en hetseminar kunt ucontact opnemen
met mevrouwTjitske Bolt, ministerieEL&l,
070-3784743 ofe-mail t.r.bolt@minlnv.nl,
ofmet Landbouwraad MeeuwesBrouwerin
Kiev,+380444908223 ofe-mail kie-lnv@
minbuza.nl.Voormeer informatie overde
handelsmissie kunt ucontact opnemen met
deheer Joostvan Damvande Nederlandse
ExportCombinatie, 033-433 01 31 of
e-mail info@nec.nl.
MeeuwesBrouwer, LandbouwraadKiev.

