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Про	що	буде	йти	мова?

Закупівельні	групи– для	чого	хочемо	про	них	говорити?

Вибір	Польщі	– об’єднання	підприємців

Приклади

Шанси	та	ризики	в	Україні

Підтримка	закупівельних	груп	проектом	КР	2.0



Чим	є	в	Європі	та	Польщі	
ЗАКУПІВЕЛЬНІ	ГРУПИ?

Закупівельні	групи	– це	:

добровільні	
об’єднання	
підприємців

для	
зменшення	

вартості	
закупівель

шляхом		
економії	на	
масштабі



Польща теж стояла	перед	вибором



Польські	родинні	закупівельні	групи



Найбільша	в	Європі	
федерація	
закупівельних	груп	
«дім	та	город»	а	
також DIY	(do	it	
yourself)
• Група	19	груп	в	20	раїнах
• PSB	з	червня	1999
• Консолідація	сили,	можливостей	
і	капіталу	 MŚP

• 114	тис	найманих	працівників
• Оборот	33	мільярди	Євро

• Оборот	2,2	
млрд	Злотих =	
прибл.	0,5	
млрд.	Євро

• 350	родинних	
фірм

• 419	складів
• 232	

супермаркети
• 50	центрів
• 12	тис	осіб
• 14%	ринку	

будівельних	
матеріалів

• 27%	гуртового	
ринку



Інші	міжнародні	закупівельні	групи	(4.0)	
з польською	участю



Українці	теж	розвивають	співпрацю	з	
міжнародними	закупівельними	групами



Німецькі	закупівельні	групи	на	меблевому	
ринку

90	%	рітейлорів,	що	становлять 60%	ринку	меблів	
обслуговуються	через	закупівельні	групи	

Зазвичай	отримують	10	– 30	%	знижки	від	постачальників

Приблизно	 20	провідних	груп

Не	лише	закупівля	але	й	проектування	меблів	на	етапі	
замовлення



ALIDIS/Agenor	– найбільша	
континентальна	закупівельна	група

140	млрд	Євро	обороту	

8	країн

Учасники – майже	10	тис.		підприємців (Edeka,	Conad	i	Les	
Mousquetaires)

Учасники –мільйони	споживачів	(Eroski,	Coop)

Одна	родинна	фірма(Colruyt)



Зменшують	ланцюжок	попередників



Дозволяють	збільшити	додану	
вартість	



Збільшують	безпеку	клієнтів	і	постачальників	

Клієнти Постачальники



Збільшує	безпеку	підприємців



Дистрибутують прибуток	
більшій	кількості	осіб



Відкривають	доступ	малим	до	
переваг	великих	



Якщо це так	ефективно,	чому це
не	так	просто?



Бар’єри для	створення	закупівельних	
груп:

1) Законодавчі	– необхідність	узгоджувати	
діяльність	в	АМКУ.

2) Брак	довіри	між	підприємцями.	«Синдром	
лоха.»

3) Страх	ризику.	Ми	подивимося	що	з	того	
вийде.



Інструменти	проекту	для	подолання	цих	бар’єрів.	

www.kupuimorazom.org.ua



Результати	проекту
•Створення	закупівельної	грипи

лісопереробників у	формі	Асоціації.
•Рішення	учасників	УАДО	спільної	участі	у	

закордонних	виставках.
•Ініціативні	групи	зі	створення	закупівельних	груп	

в	Агро	бізнесі,	Канцтоварному бізнесі,	тощо.
•Підготовано	консультантів	з	тематики	

закупівельних	груп.



Пропозиції	п.	Івана	Сікори для	аграрного	
бізнесу

«Купуємо	та	розвиваємося	разом»

siko1@ukr.net	
+	38	050	382	4661	
Skype:	ivan.sikora5

Facebook:	Ivan	Sikora (Іван	Сікора)	
https://www.facebook.com/ivan.sikora.31



Центри	компетенцій	зі	
створення	

закупівельних	груп
Львів
Київ

lviv@kupuimorazom.org.ua.
kyiv@kupuimorazom.com.ua



Дана презентація створена в оригіналі на польській мові є роботою доступною за ліцензією Creative Commons Attribution
3.0 Polska. Деякі права захищені авторством Томаша Будзяка і Асоціацією ініціативи родинних фірм. Робота була
написана в рамках проекту КУПУЙМО РАЗОМ 2.0 – інноваційне збільшення конкурентності українських фірм через
акумуляцію і оптимізацію закупівель, співпрацю суспільних організацій та е-лернінгу, що фінансується польською
програмою співробітництва в цілях розвитку, здійснюваної через Міністерство закордонних справ у 2016 і 2017 році.
Дозволяється будь-яке використання твору, згідно з вищевказаними умовами, в тому числі інформації щодо ліцензії, про
утримувачів прав та польської програми співробітництва в цілях розвитку. Публікація висвітлює виключно точку зору
автора і не може бути ототожнена з офіційною позицією Міністерства Закордонних Справ РП.

Інформація	про	авторські	права

Інформація	про	авторські	права	(українська	версія)

Niniejsza prezentacja niniejsza powstała w oryginale w języku polskim i jest utworem dostępnym na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora Tomasza Budziaka oraz stowarzyszenia Inicjatywa Firm
Rodzinnych. Utwór powstał w ramach projektu: KUPUJMO RAZOM 2.0 – innowacyjne zwiększanie konkurencyjności ukraińskich
firm przez kumulowanie i optymalizację zakupów, współpracę organizacji społecznych i e-learning finansowanego przez program
polskiej pomocy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w roku
2016 i 2017. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym
informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. Publikacja wyraża
wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.



ДЯКУЮ	ЗА	УВАГУ


