
 

Одеса / Україна, 22 вересня 2017 року 

Нагляд в сфері експортної діяльності  

Елізабет Рюєг 

 

1 

Фото: siliconANGEL, Е.Рюєг, А. Ертем 

 Міжнародна конференція «Підвищення 

рівня чесності органічних виробничо-

збутових ланцюгів» 



Фермер 

Постачальник 

Відвантаження 

Вільна зона 

Експорт 

Клієнт 

Приклад торгової операції 

2 



610 

1.600 

0 

63.701 

172.218 

365.249 

283.829 

639 

25.235 

0 200.000 400.000

органічна пшениця 

органічна соя 

органічна кукурудза 

(тон) 

Туреччина 2016 рік: виробництво – імпорт - експорт 

2016 виробництво в 
Туреччині 

2016 імпорт до 
Туреччини (Україна, 
Росія, Ефіопія та ін.) 

Немає даних про експорт 

Статистика 

Джерело: Міністерство сільського господарства, продовольства і 
тваринництва Туреччини http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-
Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler   



Висновок 
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Експортовані культури, про які йде 
мова, не походять з Туреччини. 

Офіційна статистика ненадійна. 
(Вашингтон Пост, 13 травня 
2017 року: 16‘329 тон 
фальсифікованої органічної сої 
імпортовано до США) 



Потенційні ризики 

Рівень імпорт-експорт: 

 Змішування 

 Зумисна закупка з 
традиційних джерел 

 Неповний пакет 
документів 

 Фальсифіковані 
документи… Вільна зона 



Виклики 
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Компетентні органи влади 

 Залучено кілька компетентних органів 
влади з різних країн 

 Спеціальний статус вільної зони  

 Дані про виробництво – імпорт – експорт 
не співпадають. 

Контролюючі органи 

 Інспекційна діяльність в інших країнах 

 Різні мови 

 Залучено більше 1 контролюючого 
органу = обмежений аналіз даних 

 Зерно з різних контейнерів змішують, 
формуючи нові партії   

 Висока цінова конкуренція в секторі 
сертифікації. 

Торгові партнери 

 Складні ланцюги постачання 

 Справжній постачальник невідомий 

 Швидкий / одноразовий бізнес 



Стратегії (1) 
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Компетентні органи влади 

 Контакти з компетентними органами влади 
інших країн 

 Визначення заходів контролю для вільних 
зон. 

 Обмеження до 1 контролюючого органу на 1 
оператора.  

 Зобов’язання контролюючим органам 
обмінюватися інформацією.  

 Блокування цінової конкуренції серед 
контролюючих органів. 

 Provide coherent data. 

 Establish & finance an Anti-Fraud Committee. 

Торгові партнери 

 Порівняння цін. 

 Кількісні і якісні перевірки. 

 Надійні постачальники, наприклад, лише 1 
контролюючий орган вздовж всього ланцюга 
постачання. 



Стратегії (2) 
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 Інспектори повинні знати місцеву мову. 

 Детальна оцінка всього ланцюга постачання. 

 Документи дозволяють простежити весь ланцюг постачання. 

 Огляд всіх видів діяльності одного оператора, в тому числі продаж 
сертифікованої органічної продукції як традиційної.  

 Знання якості та ціни на ринку. 

 Регулярні перехресні перевірки даних серед різних контролюючих органів. 

 Сертифікати про імпорт завжди видаються при фактичному відвантаженні. 

 Для кожного експортера визначення мінімального переліку документів, які 
подаються при заявці на видачу сертифікату на імпорт.  

 Висококваліфікований (і гарно оплачуваний!) сертифікаційний персонал. 

 Стягнення плати з клієнта за видачу сертифікату на імпорт. 

 Аналіз випадків шахрайства та впровадження засвоєних уроків.  

Процес видачі сертифікатів про імпорт – це лише регулярний вчасний 

захід контролю в рамках системи сертифікації та інспекції в 

органічному виробництві – скористайтесь своїм шансом! 



Джерело: http://www.foodqualitynews.com/Industry-news/Bureau-Veritas-on-disruptive-Blockchain-technology 

Майбутнє… 
ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ ТУНЦЯ 

ПОКРОКОВІ ЗАПИСИ/ПЕРЕВІРКА ТОРГОВОГО ОБСЯГУ  



Джерело: http://amp.timeinc.net/fortune/2017/08/22/walmart-blockchain-ibm-food-nestle-unilever-tyson-dole/?source=dam 

Технологія блокчейн 

Перспективний підхід для 
більшої харчової безпечності, 
проте блокчейн – це перш за все 
технологія зберігання даних. 
Коли і як збирати і записувати 
дані вздовж складних ланцюгів 
постачання  - це проблема, яку 
нам потрібно вирішити 
самостійно.  



 

 

Бажаємо успішної 
конференції 

 

 

 

Елізабет Рюєг 

elisabeth.rueegg@bio-stiftung.ch  
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Міжнародна конференція «Підвищення рівня 

чесності органічних виробничо-збутових 

ланцюгів» 

Чесність в 
органічному 
виробництві  


