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Комітет з роздрібної торгівлі Європейської Бізнес Асоціації: торговельна націнка на
курятину суттєво не змінювалася протягом останніх півроку
Комітет з роздрібної торгівлі Європейської Бізнес Асоціації реагує на ситуацію навколо коливання
цін на курятину. Останнім часом спостерігається значне зростання цін, які вже практично
зрівнялися з європейськими, а за прогнозами експертів, до кінця року мають підвищитися ще на
10-15%.
При цьому представники роздрібних мереж заявляють, що торговельна націнка на курятину
загалом не зазнала суттєвих змін. Водночас рітейлери помічають підвищення попиту на куряче
м’ясо як наслідок зменшення зацікавлення споживачів у яловичині та свинині – через значне
зростання цін на ці види м’яса, до якого відповідно призвели скорочення поголів'я великої рогатої
худоби і масове знищення тварин через розповсюдження африканської чуми свиней.
Виробники ж подорожчання пояснюють зростанням собівартості виробництва – підвищення цін
на комбікорми, тарифів на енергоносії, зростання мінімальної заробітної плати. Також
представники галузі повідомляють про зростання експорту м'яса птиці цього року, нарощення
якого може призвести до нестачі продукції на українському ринку, а в перспективі й до переходу
на закупівлю імпортного м’яса.
Враховуючи ситуацію, що склалася, представники Комітету з роздрібної торгівлі провели зустрічі
з керівництвом Антимонопольного комітету України та надали необхідні роз’яснення. Ми
продовжуватимемо співпрацю та комунікацію як з відповідними державними органами, так і з
гравцями ринку та іншими причетними сторонами задля ефективного врегулювання ситуації в
інтересах споживачів.
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА: Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 900
європейських, міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є
провідною організацією міжнародного бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999
році. Ініціатором її створення була Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу
в Україні та налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо
євро інтеграції в Європейський Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків
європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов
ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на
сайті: www.eba.com.ua.

