Онлайн Брифінг
для експортерів продуктової групи
«Економічний потенціал українсько-кувейтської співпраці»
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Інформація про Кувейт
Зовнішня торгівля Кувейту
Товарообіг між Кувейтом та Україною
Найперспективніші експортні товарні позиції

Держава Кувейт
Населення: 4,420 млн.
(із них 70% - іноземці:
27% інші араби (Єгипет, Сирія,
Йорданія), 40% азіати (Індія,
Пакистан, Бангладеш, Філіппіни),
1% африканці, 2% європейці)
Територія:
17 818 кв.км
*Площа Кіровоградської обл. 24 588 кв.км

• ВВП: 135 млрд.$ (2019, Світовий банк)
*Україна: 154 млрд.$ (2019, СБ)

• ВВП на душу населення: 27,3 тис.$ (2018, СБ)
*Україна: 3,1 тис.$ (2018, СБ)

• ВВП за паритетом купівельної спроможності
на душу населення (PPP): 51,9 тис.$ (19 місце
у світі, 2019, СБ)
*Україна: 13,3 тис.$, 97 місце у світі (2019, СБ)

• 6 місце у світі за підтвердженими
запасами нафти (101,5 млрд.бр.,
2018, ОПЕК)
• Кувейтський суверенний фонд
KIA входить до топ-5 у світі та
оцінюється прибл. у 559,1 млрд.$
(2020, МВФ). Кошти інвестовані
переважно у закордонні активи.

Інфляція: стабільно 1,5-2,5%,
(1,9% у 2020, Центральне бюро статистики Кувейту)

Бюджет Кувейту
Доходи
(млрд.дол.США)

Видатки
Сальдо
(млрд.дол.США) (млрд.дол.США)
71

- 46,25

2019/2020

24,75
(при ціні нафти 30 $/бр)
56,8 (-5,68 у ФМП)

69,76

- 18,64

2018/2019

67,85 (-6,78 у ФМП)

72,11

- 11,04

2017/2018

52,8 (-5,28 у ФМП)

63,53

- 16,01

2016/2017

43,23 (-4,32 у ФМП)

58,44

- 19,53

2015/2016

45 (-4,5 у ФМП)

60,23

- 19,73

2020/2021
прогноз

*ФМП – Фонд майбутніх поколінь, близько 489 млрд.$ (2019, FitchRatings)
*Фінансовий рік: 01 квітня - 31 березня

Сукупний експорт з Кувейту: 64,6 млрд.$ (2019)
Товарна група
Партнер

*Україна: 0,01% в експорті з Кувейту за кордон
*Інформація у діаграмі відображає приблизні показники

Сукупний імпорт в Кувейт: 33,6 млрд.$
Товарна група
Партнер

*Україна: 0,16% в імпорті до Кувейту з-за кордону
(cальдо: +31 млрд.$, 2019).
*Інформація у діаграмі відображає приблизні показники

Імпорт продуктової групи в Кувейт: 5,1 млрд.$
Овочі та фрукти: 1,67 млрд.дол.США

Продукти харчування: 1,64 млрд.дол.США

Тваринні продукти: 1,54 млрд.дол.США

Тваринні та рослинні субпродукти:
0,233 млрд.дол.США

*Інформація у діаграмі відображає приблизні показники. Джерело: https://oec.world/en/profile/country/kwt

Торгівля послугами
Експорт: 7,51 млрд.$
Імпорт: 31,7 млрд.$

Сальдо: -24,19 млрд.$

*ЦСБ Кувейту, 2018

•

•
•

Зони вільної торгівлі

Митний
союз
в
рамках
Ради
співробітництва арабських держав затоки
(GCC: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман,
Саудівська Аравія).
ЗВТ держав GCC: Йорданія, США,
Сінгапур, Норвегія, Швейцарія, Ісландія,
Ліхтенштейн
Велика арабська зона вільної торгівлі
(GAFTA, 18 арабських держав)

Для всіх інших держав світу імпортне мито - 5% на більшість
продукції, оплачується одноразово при перетині кордону однієї
з країн GCC і надалі вільно пересувається в межах митного
союзу (за винятком Катару через економічну блокаду).

Товарообіг з Україною
(42,75 млн.$, 2019, Держкомстат)
Експорт з України в Кувейт: 34,69
Імпорт в Україну з Кувейту: 8,06

* Інформація у діаграмі відображає приблизні показники

Динаміка товарообігу Україна-Кувейт
Товарообіг
Експорт до
Кувейту

2015

2016

2017

2018

2019

6 міс. 2020

8,67

19,69

23,79

21,71

42,75

25,61

8,15

18,99

21,37

15,88

34,69

25,26

0,70

2,42

5,83

8,06

0,35

Імпорт в Україну 0,52
Сальдо

Товарообіг
Експорт до
Кувейту
Імпорт в Україну
Сальдо

7,64
18,29
18,95
10,04
26,64
24,91
*За даними Держкомстату України, млн.$
*Підраховується за країною, із якою відбувається торгівля
2015

2016

2017

2018

2019

6 міс. 2020

13,67

21,07

40,97

31,3

53,06

32,8

13,28

20,73

29,27

31,08

52,28

32,33

0,39
0,34
11,7
0,22
0,78
0,47
12,89
20,39
17,57
30,86
51,5
31,86
*За даними Центрального статистичного бюро Кувейту, млн.$
*Підраховується за країною походження товару

Висока
купівельна
спроможність

Висока
конкуренція
імпортної
продукції

Перевага
продукції з
високою якістю
та конкурентною
ціною

Найперспективніші експортні товарні позиції
• Продукти харчування (дієтичні продукти для діабетиків, органічні
продукти, дитяче харчування (без хімічних додатків або
органічне); кондитерські вироби (цукерки, печиво, шоколад),
низькокалорійні снеки з високим вмістом протеїну, мед
натуральний, олія соняшникова, яйця (Довідково: річний оборот
продуктів харчування та напоїв у Кувейті в оптових цінах
оцінюється у сумі близько 5 млрд.дол.США);
• Сільськогосподарська продукція: зернові культури (пшениця,
гречка, горох, квасоля, чечевиця тощо), насіння соняшникове та
інша сировина для виготовлення продуктів харчування;
• Чорні метали та вироби з них, будівельні матеріали,
металоконструкції, продукція машинобудування та обладнання

Важливо
ü Особистий контакт з арабськими партнерами
ü Витримка: від початкових домовленостей до старту продажів у
більшості випадків може пройти більше 3-6 місяців
ü Уважність в укладенні агентських договорів, особливо щодо умов
його розірвання та зміни агента
ü Безвіз для громадян Кувейту
ü Видача кувейтської візи для українців в аеропорту після прильоту
ü Арабська приказка: «Сонце усім світить»! Бажаємо Вам реалізації
амбітних бізнесових проектів!

Пошук клієнтів та експорт до Кувейту
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Логістика до Кувейту
Особливості роботи на ринку Кувейту
Пошук імпортерів у Кувейті
Агентські договори
Вимоги до документації на продукцію
Державні закупівлі у Кувейті
Корисні онлайн-ресурси

Логістика до Кувейту
• Термін доставки вантажів: 25-35 днів морем, 1-3 дні літаком
• Орієнтовна вартість доставки контейнера: Odessa-Kuwait (port Shuwaikh)
20 feet cold 3860 usd

40 feet cold 3290 usd

20 feet 1600 usd

40 feet 1800 usd

• Доставка 1 контейнера від порту по всьому Кувейту: 60-80 дол.США
• Повна вартість розмитнення 1 контейнера (40 футів) у порту: від
1400$+мито 5% від фактурної вартості товару (для певних категорій
товарів можуть передбачатися додаткові платежі, розмитнення займає
прибл. 1-3 дні)

Особливості роботи на ринку Кувейту
•
•
•
•

•

Оплата за товар здійснюється переважно банківським акредитивом
Віддається перевага умовам поставки FOB порт України або CIF порт Shuwaikh
(Кувейт)
Після доставки до Кувейту кожної партії товару вибірково проводяться
лабораторні дослідження по перевірці якості (у більшості випадків такі тести
займають 2-4 дні)
У разі виходу нового бренду на кувейтський ринок варто враховувати затрати на
рекламні акції. Кувейтські імпортери зазвичай бажають отримати ексклюзивні
права на поставку продукції до Кувейту у зв’язку з додатковими інвестиціями в
рекламу та комерціалізацію нового продукту
Укладення агентських договорів може бути ефективним інструментом виходу на
кувейтський ринок

Основні рекомендації
• Підтримувати особистий контакт з потенційними
імпортерами. Спілкування з кувейтською стороною може
здійснюватися
англійською
мовою,
можливість
спілкування чи підготовки презентацій арабською мовою
є перевагою
• Врахувати необхідність надіслати зразки продукції для
проведення лабораторних досліджень до початку експорту
в Кувейт (термін доставки зразків продукції поштовим
оператором: 25-40 днів, DHL: 2-4 дні, тести для
сертифікації можуть зайняти до 2-3 місяців)
• Використовувати ключові способи комунікації у Кувейті:
WhatsApp, Instagram, Twitter

Trademap.org
• Рекомендуємо зареєструватися на сайті (безкоштовно), щоб отримати
статистику торгівлі по 6-значному HS-коду товару та доступ до
імпортерів у будь-якій країні (4-значному коду)
• Детальна інструкція: https://epo.org.ua/guide-trademap/

Trademap.org
• Україна у 2018 експортувала бісквітів на 1,5 млн.дол.США (12 місце)

zawya.com
Пошук контактної інформації компаній, “due diligence”

Агентські договори
•
•
•
•
•

Агентські договори у Кувейті можуть укладатися лише з юридичною особою
кувейтського права або громадянином Держави Кувейт
Агентські договори для підтвердження чинності проходять процедуру засвідчення у
ТПП Кувейту
При укладенні агентських договорів необхідно передбачити процедуру їхнього
припинення, оскільки забороняється змінювати місцевого агента без розірвання
минулого договору
У разі здійснення діяльності новим агентом без припинення минулого агентського
договору іноземна компанія та новий агент нестимуть солідарну відповідальність щодо
виплати відповідних компенсацій
Іноземна компанія має право мати декілька агентів у Кувейті, лише якщо це
передбачено її агентськими договорами. Водночас, той самий агент не має права бути
представником кількох компаній, які ведуть конкурентну підприємницьку діяльність

Розмитнення та сертифікація
• Основні документи, які вимагаються для розмитнення товарів: 1) транспортна
накладна, 2) інвойс, 3) сертифікат походження (імпортером може вимагатися
легалізація інвойсу та сертифікату походження Посольством Кувейту в Україні) 4)
пакувальний лист. Для низки категорій товарів можуть передбачатися додаткові
сертифікати
• Імпорт живих тварин та продуктів з них, а також рослин та продуктів з них потребує
ветеринарного та фітосанітарного сертифікату з країни походження.
• Для більшості харчових продуктів (особливо для тих, що містять складники
тваринного походження) вимагається сертифікат «халяль»
• Усі імпортовані продукти харчування мають відповідати затвердженим жорстким
вимогам щодо тари, маркування, складу товару, дати виробництва та терміну
придатності тощо. В країні існує заборона на вживання деяких харчових добавок та
інших хімічних продуктів.

Основні вимоги до документації
•

•

•
•

Сертифікат походження має містити місце походження товарів, повну назву виробника та
повну назву експедитора (перевізника). Має бути також вказана вага товару (брутто та
нетто), вартість, вид упаковки та транспортний засіб. Сертифікат має бути виданий
місцевою ТПП в Україні. Посольство Кувейту в Україні завіряє сертифікат походження та
комерційний інвойс. У певних випадках здійснюється також аналогічна легалізація
контрактів
Комерційні інвойси, мають містити таку інформацію: детальний опис товарів, загальну
вартість та ціну за одиницю, вагу товарів брутто та нетто, тип пакування, повну назву та
адресу виробника та експортера, назву торгової марки, транспортний засіб доставки,
включаючи назву порту та країну походження.
Пакувальні листи мають містити ту ж саму інформацію, що і комерційний інвойс, а також
додаткову інформацію щодо змісту кожного окремого місця та його вагу брутто та нетто.
Усі одиниці продуктів харчування та їх упаковка мають містити арабською
мовою назву товару, його інгредієнти, масу брутто та нетто, країну
походження, дату виробництва, термін придатності. На контейнерах з
рідкими продуктами має бути інформація стосовно кількості товару в літрах.

Термін придатності харчових продуктів
• Харчові продукти, термін придатності яких становить понад 1 рік, мають бути завезені до країни не
пізніше 6 місяців з дати виробництва. Якщо термін придатності становить 1 рік або менше, вони мають
бути завезені у строк, що складає половину терміну придатності, але не пізніше, ніж 3 місяці з дати
виробництва
• Від 01.01.2021 року охолоджене червоне м’ясо у вакуумній упаковці повинне мати термін придатності
90 днів від дати забою (до кінця 2020 року чинна норма становить 120 днів)

Реєстрація торгової марки
•
•
•

Торгова марка реєструється у Міністерстві торгівлі Кувейту (Департамент контролю торгових марок,
Офіс патентів). Адреса: Ministry of Commerce, Sharq area, Al Shuhada st., KIPCO tower, Trademark Control
Department, Patents Office
Вартість реєстрації торгової марки: 150 дол.США. Дозволяється користуватися торговою маркою до
моменту її офіційної реєстрації
Перелік
документів
для
реєстрації
іноземної
торгової
марки:https://e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/Services/MOCI/ApplicationForRegistrationForeignBrand.as
px

Державні закупівлі в Кувейті
•

•

•

https://capt.gov.kw/ - бажаючим взяти участь у державних тендерах
наполегливо
рекомендуємо
зареєструватися
на
онлайн-платформі
Центрального агентства державних тендерів Кувейту, містить інформацію про
тендерні процедури та актуальні тендерні оголошення, що розміщуються
усіма міністерствами, відомствами та державними компаніями (англо- та
арабомовна версія, проте більшість тендерів розміщуються арабською)
Для участі в державних тендерах іноземні компанії повинні пройти
процедуру реєстрації, вартість якої складає 330 дол. США. Вартість
щорічного поновлення реєстрації –165 дол. США. Детальні умови щодо
необхідних документів та реєстрації: https://capt.gov.kw/en/company/rules/.
Тендерне законодавство англійською та арабською мовою доступне за
посиланням: https://capt.gov.kw/en/laws/.

Корисні онлайн ресурси
• https://kuwait.mfa.gov.ua/ - Посольство України в Державі Кувейт
(інформація щодо співпраці з Кувейтом, публікація актуальних новин
та оголошень щодо онлайн заходів ПУ для українських експортерів)
• https://forms.gle/CToBZUSr6SMp572T7 - Зареєструйтеся у базі
Посольства України для сприяння у пошуку парнерів у Кувейті
• https://www.trademap.org/ - інструмент для аналізу статистики імпорту
та експорту Кувейту (по продукції до 6 цифр згідно з класифікацією
УКТЗЕД), пошуку потенційних імпортерів, аналізу конкуренції тощо)
• https://www.ekcci.org.kw/newweb/# - ТПП Кувейту, пошук клієнтів та
партнерів
• www.zawya.com - для пошуку компаній у Кувейті, due diligence
• https://capt.gov.kw/ - для участі у міжнародних тендерах в Кувейті

