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АНАЛІЗ ЗБУТУ В ЕКСПОРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ 

ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» 

 
В статті розкрито сутність збуту в експортній діяльності як специфічної економічної категорії, розглянуто 

можливості вдосконалення методики аналізу в процесі управління збутом в експортній діяльності підприємства. 

Оцінено склад, динаміку та структуру збуту основних видів продукції ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», 

проаналізовано структуру та динаміку експорту продукції та витрат на збут в цілому та за елементами витрат, 

що дозволяє внести пропозиції по вдосконаленню системи збуту в експортній діяльності підприємства. 

Ключові слова: збут,аналіз збуту, експорт, реекспорт, управління збутом в експортній діяльності. 

 

Постановка проблеми. Економічні перет-

ворення, що відбуваються сьогодні в Україні, 

актуалізують питання управління збутом в 

процесі експортної діяльності  українських 

підприємств, змушують їх використовувати 

нові підходи до аналізу наявної експортної 

діяльності, пошук шляхів до її вдосконалення. 

Активна зовнішньоекономічна діяльність вис-

тупає одним з основних факторів ринкової 

трансформації вітчизняної економіки, забезпе-

чує підвищення її ефективності та конкуренто-

спроможності. Основним видом зовнішньо-

економічної діяльності України є зовнішня 

торгівля, зокрема, експортна діяльність 

підприємств. Відповідно, одним з найважли-

віших факторів ефективної взаємодії еконо-

міки України зі світовим господарством є 

створення у країні високорозвиненого експор-

ту як елементу міжнародної торгівлі. Саме то-

му, аналіз збуту в експортній діяльності 

підприємства є актуальною темою досліджен-

ня, що потребує вдосконалення методологіч-

них підходів до проведення такого аналізу.  

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Дослідженням методологічних 

аспектів аналізу збуту в експортній діяльності 

підприємства присвячена значна кількість 

наукових праць таких авторів, як Лаврів І.М., 

Логожа Р.В., Ільченко І.І., Подолян М.І., 

Чалапко Л.Д., Перетятко Л.Д., Козак С.І., 

Шутка С.Є., Колінько Н.І., Спільник І.В., 

Загородна О.М., Тисячук І.О. та інші. 

Мета статті. Метою даної публікації є 

необхідність уточнення змісту категорії «збут 

в експортній діяльності»,  аналіз збуту в 

експортній діяльності на прикладі ПрАТ 

«Вінницький олійножировий комбінат» і на 

цій основі визначення шляхів підвищення 

ефективності збуту в експортній діяльності 

підприємства. 

Основні результати дослідження. У 

загальному розумінні збут як явище – це 

система відносин і заходів, які визначають 

діяльність підприємства з реалізації продукції 

та здійснюють продаж продукції, товарообмін, 

контроль та регулювання цих процесів 

шляхом використання ринкової 

інфраструктури з метою задоволення потреб 

клієнтів та отримання прибутку [4, с. 415].  

В Законі України «Про зовнішньоекономіч-

ну діяльність» експорт визначається як продаж 

товарів українськими суб’єктами зовнішньо-

економічної діяльності іноземним суб’єктам 

господарської діяльності з вивезенням цих 

товарів через митний кордон України, 

включаючи реекспорт товарів [3, с. 377]. 

Реекспорт, згідно цього ж закону, визначається 

як продаж товарів (послуг) іноземним 

суб’єктам господарської діяльності та вивіз за 

межі України товарів, що були раніше 

імпортовані на територію України [3, с. 377]. 

Головна специфіка експорту як явища носить 

трансграничний характер та налічує певні 

особливості взаємодії складової понятійного 

ряду "контакт – взаємодія – відносини" між 

суб'єктами міжнародної економічної 
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діяльності.  

Управління збутом в експортній діяльності 

– це сукупність дій, які спрямовані на 

доведення конкретної продукції до іноземного 

споживача на умовах виконання завдань 

зовнішньоторговельної угоди та з метою отри-

мання підприємством позитивного результату. 

Управління збутом в експортній діяльності є 

складним і багатогранним процесом і вимагає 

постійного аналізу й удосконалювання. Аналіз 

системи збуту передбачає аналіз кожного еле-

мента цієї системи, оцінювання основних 

складових збутових витрат та діяльності апа-

рату працівників збуту, щоб виявити необґрун-

товані витрати, ліквідувати затрати, що 

виникають у процесі руху товарів і підвищити 

рентабельність наявної системи збуту.  

Саме тому, нами було досліджено наявні 

методики аналізу збуту в експортній діяльнос-

ті підприємства та виявлено, що оцінка збуту 

та вибір методики його аналізу залежать від 

завдань підприємства на певному етапі 

управління, діяльності або розвитку. Серед 

усієї сукупності завдань аналізу збуту в 

експортній діяльності підприємства були 

виділені як найбільш значущі такі: 

1) аналіз структури збуту експортної 

продукції в динаміці; 

2) дослідження динаміки цін на 

основні види експортної продукції;  

3) оцінка складу, динаміки та 

структури витрат на збут  (в цілому та за 

елементами витрат) [7, с. 132; 8, с. 218]. 

Першим етапом аналізу збуту в експортні 

діяльності є аналіз складу, динаміки та 

структури реалізації продукції. Згідно звітних 

даних на підприємстві ПрАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат» основними видами 

виготовленої продукції є: олія неочищена, 

маргарини і подібні харчові жири, жири і мас-

ла рослинні гідрогенізавані, олія соняшникова 

рафінована дезодорована, олія фасована, олія 

ріпакова нерафінована, лушпиння соняшнико-

ве гранулювань, промислові гази, саломаси 

рафіновані дезодоровані та нерафіновані, 

шроти та багато іншої продукції [1]. Інформа-

ція про обсяги реалізації продукції ПрАТ 

«Вінницький олійножировий комбінат» 

наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Склад, динаміка та структура реалізації (збуту) продукції ПрАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат» за 2014-2016 рр. 

Основний вид продукції 

Обсяг реалізованої продукції, 

тис. грн. 

Абсолютне відхилення 

(+,-) 

Відносне відхилення, 

% 

2014 2015 2016 
2015 від 

2014 

2016 від   

2015  

2015 від 

2014 

2016 від 

2015 

Переробка насіння та 

виробництво олії неочищеної 
244869 1185176 2580329 940307 1395153 384,0 117,7 

Питома вага, % 85,8 67,2 74,2 -18,6 -7,0 -21,7 10,4 

Маргарин і подібні харчові 

жири 
4342 14723 12859 10381 -1864 239,1 -12,7 

Питома вага, % 1,5 0,8 0,4 -0,7 -0,4 -46,7 -50,0 

Виробництво шротів × 249112 590614 249112 341502 × 137,1 

Питома вага, % - 14,1 17,0 14,1 2,9 - 20,6 

Жири і масла рослинні 

гідрогенізовані 
18762 × × -18762 × × × 

Питома вага, % 6,6 - - -6,6 - - - 

Олія соняшникова рафінована 

Дезодорована 
2072 6171 11192 4099 5021 197,8 81,4 

Питома вага, % 0,7 0,3 0,3 -0,4 0,0 -57,1 0,0 

Лушпиння соняшникове 

гранульоване 
7501 7610 8627 109 1017 1,5 13,4 

Питома вага, % 2,6 0,4 0,3 -2,2 -0,1 -84,6 -25,0 

Виробництво промислових газів 296 420 241 124 -179 41,9 -42,6 

Питома вага, % 0,1 0,02 0,01 -0,08 -0,01 -80,0 -50,0 

Олія фасована 631 11842 10499 11211 -1343 1776,7 -11,3 

Питома вага, % 0,2 0,7 0,3 0,5 -0,4 250,0 -57,1 

Саломаси рафіновані 

дезодоровані 
× 27153 27185 27153 32 × 0,1 

Питома вага, % - 1,5 0,8 1,5 -0,7 - -46,7 
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Саломаси нерафіновані × 22218 7087 22218 -15131 × -68,1 

Питома вага, % - 1,3 0,2 1,3 -1,1 - -84,6 

Оболонка соєва гранульована × 170 × 170 -170 × × 

Питома вага, % - 0,01 - 0,01 -0,01 - - 

Олія нерафінована ріпакова 

вищого гатунку 
2642 × × -2642 × × × 

Питома вага, % 0,9 - - -0,9 - - - 

Інше 4253 240330 229366 236077 -10964 5564,2 -4,6 

Питома вага, % 1,5 13,6 6,6 12,1 -7,0 806,7 -51,5 

Всього  285368 1764925 3477999 1478557 1713074 518,5 97,1 

 

За результатами аналізу складу, динаміки та 

структури збуту продукції ПрАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат» встановлено, що за 

2014-2016 роки виготовлялось та реалізовува-

лось 12 основних видів продукції, найбільшу 

питому вагу з яких займає переробка насіння 

та виробництво неочищеної олії – 85,8%, 

67,2% та 74,2% відповідно за 2014, 2015 та 

2016 роки.  Протягом аналізованого періоду 

спостерігається стабільне нарощування збуту 

даного виду продукції. 

Значну частку у структурі реалізації (збуту) 

продукції ПрАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат», а саме 14,1 % у 2015 році та 17,0 % 

у 2016 році, займає виробництво шротів, яке 

було поновлено в 2015 році. Виробництво та 

реалізація даного виду продукції має тенден-

цію до росту у зв'язку із збільшенням попиту. 

Також у 2015 році було відновлено виробницт-

во та реалізацію саломасів двох видів та обо-

лонки соєвої гранульованої, проте у 2016 році 

соєвої оболонки на підприємстві не реалізову-

валось, що може бути причиною нераціональ-

ності виробництва та реалізації даного виду 

продукції. З 2015 року не проводилось заходів 

по збуту олії ріпакової нерафінованої та 

рослинних жирів і масел гідрогенізованих, у 

зв'язку з тим, що на дану продукцію значно 

зменшився попит та зросли ціни на сировину.  

Найменшу питому вагу у структурі займає 

виробництво промислових газів, які викорис-

товуються в технологічних процесах, що у 

2014 році складало 0,1 %, у 2015 році – 0,02 % 

та у 2016 році – 0,01 %. Незважаючи на змен-

шення обсягів виробництва промислових газів, 

вони повністю покривали потреби підприємст-

ва у газах та залишки реалізовувались. 

Географія експортних продажів продукції, 

виготовленої на виробничих потужностях 

підприємства на сьогоднішній день – це понад 

50 країн практично на всіх континентах. 

Основними напрямками експорту є країни 

СНД, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, 

Північної та Східної Африки і Європи [5].  

Другим етапом аналізу збуту в експортній 

діяльності підприємства є оцінка та досліджен-

ня міжнародної торгівлі та основних напрям-

ків експорту продукції ПрАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат». Дане підприємство 

має велику кількість як вітчизняних, так і 

зарубіжних споживачів своєї продукції, саме 

тому основна частка реалізованої продукції 

припадає саме на експорт (табл. 2). 

Таблиця 2 

Структура експорту продукції ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» за 2014-2016 рр. 

Вид збуту 

Обсяг реалізованої  продукції, тис. 

грн. 
Абсолютне відхилення, 

(+,-) 

Відносне 

відхилення,% 

2014 2015 2016 2015 від 

2014 

2016 від   

2015  

2015 від 

2014 

2016 від 

2015 

Внутрішній ринок 35825 41830 86313 6005 44483 16,7 106,3 

Питома вага, % 12,6 2,4 2,5 -10,2 0,1 -98,1 4,2 

Експорт, у т.ч.: 249543 1723095 3391686 1473552 1668591 590,5 96,8 

Питома вага, % 87,4 97,6 97,5 10,2 -0,1 11,7 -0,1 

СНД 120001 850965 1942018 730964 1091053 609,1 128,2 

Питома вага, % 42,1 48,2 55,8 6,1 7,6 14,5 15,8 

Близький Схід 55321 412005 374250 356684 -37755 644,8 -9,2 

Питома вага, % 19,4 23,3 10,8 3,9 -12,6 20,1 -53,6 

Африка 15856 105215 831852 87359 726637 563,6 690,6 

Питома вага, % 5,5 6,0 23,9 0,5 17,9 9,1 298,3 

Європа 20116 120630 95442 100514 -25188 499,7 -20,9 
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Питома вага, % 7,1 6,8 2,7 -0,3 -4,1 -4,2 -60,3 

Азія 38249 234280 148124 196031 -86156 512,5 -36,8 

Питома вага, % 13,3 13,3 4,3 0,0 -9,0 0,0 -67,7 

Всього 285368 1764925 3477999 1479557 1713074 518,5 97,1 

 

За результатами аналізу структури і 

динаміки експорту продукції ПрАТ «Вінниць-

кий олійножировий комбінат» зрозуміло, що 

експорт відіграє важливу роль у діяльності 

підприємства. Починаючи з 2015 року можна 

спостерігати значний підйом у збутовій 

діяльності підприємства, що характеризується 

значним збільшенням обсягів реалізованої 

продукції за кордон. Дані тенденції 

пояснюються тим, що починаючи з 2014 року 

підприємство відмовлялось від постачання 

продукції до Росії, таким чином втративши 

значний ринок збуту продукції. Тому було 

проведено значну та результативну роботу по 

розширенню ринків реалізації продукції у 

країни Європи, чому сприяло політичні 

напрямки розвитку України, країни Близького 

Сходу та Азії.  Протягом 2014-2016 років 

найбільшу питому вагу в експорті займає збут 

продукції до країн СНД, таких як Вірменія, 

Молдова, Узбекистан тощо, так як ділові 

зв'язки з даними країнами були давно 

закріплені. Збут продукції на національні 

ринки України займає в структурі реалізації 

продукції ПрАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат» досить малі частки – 12,6 % у 2014 

році, 2,4 % – у 2015 році та 2,5 % – у 2016 році 

та має тенденції до спаду, з чого можна 

зробити висновок, що діяльність підприємства 

зосереджена саме на експортуванні продукції 

міжнародним споживачам. 

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбі-

нат» встановлює таку ціну на свої послуги та 

продукцію, яка відповідає вітчизняним і 

міжнародним стандартам якості і є доступною 

для споживача, конкурентоспроможною на 

ринку і гарантує максимальний прибуток. В 

табл. 3 наведено динаміку цін на основну 

продукцію підприємства, а саме на послуги по 

переробці насіння соняшнику та виготовлення 

олії неочищеної  та шрот, які реалізуються на 

внутрішніх ринках. Дані було взято на сайті 

електронної зернової біржі України [2], на 

якому проводить збутову діяльність 

підприємство та на офіційному сайті 

промислової групи «ViОil» [6]. 

Таблиця 3 

Ціни на основну продукцію ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» за 2014-2016 рр. 

Вид продукції 

Ціни, тис. грн./т 
Абсолютне 

відхилення,  (+,-) 

Відносне 

відхилення, % 

2014 2015 2016 
2015 від 

2014 

2016 від   

2015  

2015 від 

2014 

2016 від 

2015 

Переробка насіння та 

виробництво олії неочищеної 
9,84 10,31 10,70 0,47 0,39 4,78 3,78 

Шрот  - 4,22 4,93 4,22 0,71 - 16,82 

 

Як видно з табл. 3 підприємство в 2015 році 

відновило виробництво та реалізацію шротів, 

тому ціна за 2014 рік відсутня на дану 

продукцію. Протягом 2015-2016 років ціни на 

шрот зросли з 4,22 тис. грн. у 2015 році до 4,93 

тис. грн. у 2015 році за 1 тонну, тобто на 0,71 

тис. грн. Зміни  пояснюються тим, що 

протягом аналізованого періоду спостеріга-

лись зміни курсу долару та зростання цін на 

сировину. Змінювались ціни протягом 2014-

2016 років і на переробку насіння та 

виробництво олії неочищеної, а саме у 2015 

році ціна на переробку та виробництво олії 

становила 10,31 тис. грн. за 1 тонну, що на 0,47 

тис. грн. більше, ніж у 2014 роком (у 2014 році 

ціна – 9,84 тис. грн./т), а у 2016 році ціна 

зросла на 0,39 тис. грн. за 1 тонну, тобто з 

10,31 тис.грн./т у 2015 році до 10,70 тис. грн./т 

у 2016. Ці зміни, також, можна пояснити тим, 

що протягом періоду спостерігались 

коливання курсу долару, зміни цін на 

сировину, матеріали, паливо, а також у 2016 

році на підприємстві відбулось підвищення 

заробітної плати всіх працівникам комбінату. 

Третім етапом аналізу збуту в експортній 

діяльності ПрАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат» є дослідження складу і структури 

витрат на збут, що дає можливість виявити 

складові, які мають найбільшу питому вагу, а 

отже впливають на динаміку витрат. Аналіз 

складу, структури та динаміки витрат на збут 

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» 
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за 2014-2016 роки наведений в табл. 4. 

Аналітичні дані були взяті з річної фінансової 

звітності підприємства та Звіту незалежного 

аудитора щодо перевірки річної звітності, який 

розміщений на офіційному сайті Приватного 

Акціонерного Товариства «Вінницький 

олійножировий комбінат» [3].  

Таблиця 4 

Склад, динаміка та структура витрат на збут ПрАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат» за 2014-2016 рр. 

Складові витрат на збут 

Сума, тис. грн. Абсолютне 

відхилення, (+,-) 
Відносне відхилення, % 

2014 2015 2016 2015 від 

2014 

2016 від   

2015  

2015 від 

2014 

2016 від 

2015 

Витрати на утримання персоналу 112 - - -112 - - - 

Питома вага, % 34,1 0,0 0,0 -34,1 - - - 

Амортизація  81 144 240 63 96 77,8 66,7 

Питома вага, % 24,7 0,4 0,2 -24,3 -0,2 -98,4 -50,0 

Матеріали 111 138 202 27 64 24,3 46,4 

Питома вага, % 33,8 0,4 0,2 -33,4 -0,2 -98,8 -50,0 

Послуги сторонніх організацій 24 37381 134989 37357 97608 155654,2 261,1 

Питома вага, % 7,4 99,2 99,6 25,2 0,4 1240,5 0,4 

Всього  328 37663 135431 37335 97768 11382,6 259,6 

 

За результатами аналізу складу, динаміки та 

структури витрат на збут ПрАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат» встановлено, що 

витрати на збут включають в себе чотири 

складові: витрати на утримання персоналу, 

амортизацію, матеріали та послуги сторонніх 

організацій. Витрати на утримання персоналу 

були лише у 2014 році у сумі 112 тис. грн.., що 

можна пояснити тим, що на підприємстві 

недостатньо приділяють уваги до просування 

продукції. Це надзвичайно великий недолік у 

системі збуту, адже через свій збутовий 

персонал виробник може здійснювати заходи 

для інтенсивного просування своєї продукції, 

надання експертних консультацій та 

кваліфікованої допомоги, що досягається 

завдяки обізнаності персоналу у специфіці 

товару та призводить до зацікавленості 

споживача продукцією підприємства. 

Амортизація у 2014 році становила 81 

тис.грн., у 2015 році – 144 тис.грн. (на 63 тис. 

грн. більше, ніж у 2014 році) та у 2016 році – 

240 тис. грн., що на 96 тис. грн. більше, ніж у 

2015 р. Матеріали, як складова збутових вит-

рат, за аналізований період також мали тен-

денції до збільшення – у 2014 році вони скла-

дали 111 тис. грн., у 2015 році – 138 тис. грн., 

що на 27 тис. грн. більше, ніж у попередньому 

звітному році, а у 2016 році становили 202 тис. 

грн., що на 64 тис. грн. більше, ніж у 2015 

році. Ці зміни пояснюються тим, що протягом 

2014-2016 років спостерігались збільшення 

обсягів виробництва та реалізації продукції, 

що в, свою чергу, призвело до необхідності за-

лучення більшої кількості основних засобів, а 

саме протягом 2015 р. було введено в експлуа-

тацію основних засобів на суму 50 600 тис. 

грн., а протягом 2016 – на суму 55675 тис. грн. 

та залучення більшої кількості матеріалів. 

Витрати на послуги сторонніх організацій 

мали за аналізований період найбільш карди-

нальні зміни, а саме у 2014 році їх сума скла-

дала 24 тис. грн., а у 2015 році – 37 381 тис. 

грн., що на 37 357 тис. грн. більше, ніж у 2014 

році. Також, у 2016 році дані витрати збільши-

лись на 97 608 тис. грн. у порівняні з 2015 ро-

ком та становили 134 989 тис. грн. Збільшення 

витрат на послуги сторонніх організацій пояс-

нюються тим, що при збільшені обсягів вироб-

ництва та реалізації продукції, перед підприє-

мством постало питання транспортування про-

дукції замовникам. Хоча підприємство має 

свої власні транспортні засоби, проте їх вияви-

лось недостатньо для того, щоб забезпечити 

всі необхідні потреби, тому підприємство 

змушене було залучати сторонні організації по 

транспортуванню. 

Витрати на збут протягом 2014-2016 років 

стабільно збільшувались та становили у 2014 

році 328 тис. грн., у 2015 році – 37 633 тис. 

грн. (на 37 335 тис. грн. більше за попередній 

рік) та у 2016 році – 135 431 тис. грн., що на 

97 768 тис. грн. більше за 2015 рік. Зміни 

складових витрат на збут пояснюються тим, 

що починаючи з 2015 року спостерігається 

розширення виробничої та збутової діяльності. 
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Висновки та пропозиції. Отже, на основі 

проведеного аналізу збуту в експортній діяль-

ності ПрАТ «Вінницький олійножировий ком-

бінат» за трьома етапами визначено, що 

підприємство починаючи з 2015 року нарощує 

обсяги реалізації продукції на експорт і тим 

самим збільшує прибуток як від експортної 

діяльності так і по підприємству загалом. Тому 

покращення системи управління збутом в 

експортній діяльності, і його аналізу в системі 

управління є актуальними завданням в діяль-

ності підприємства. Такий підхід дозволить 

знайти резерви підвищення ефективності сис-

теми управління збутом в експортній діяльнос-

ті підприємства. Встановлено також, що струк-

тура витрат на збут в експортній діяльності 

нераціональна, вона не передбачає витрат на 

персонал, який здатен професійно управляти 

збутом підприємства. Тому нами пропонується 

створити в структурі управління ПрАТ 

«Вінницький олійножировий комбінат» відділ 

управління збутом, який крім виконання ін-

ших завдань, буде здійснювати аналіз збут під-

приємства в його експортній діяльності за про-

понованими в даній публікації методичними 

підходами.    
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Рябоконь И.В., Недбалюк А.П. 

АНАЛИЗ СБЫТА В ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАО «ВИННИЦКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» 

В статье раскрыта сущность сбыта в экспортной деятельности как специфической экономической категории, 

рассмотрены возможности совершенствования методики анализа в процессе управления сбытом в экспортной 

деятельности предприятия. Оценен состав, динамику и структуру сбыта основных видов продукции ЧАО 

«Винницкий масложировой комбинат», проанализированы структура и динамика экспорта продукции и расходов 

на сбыт в целом и по элементам затрат, что позволяет внести предложения по совершенствованию системы 

сбыта в экспортной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: сбыт, анализ сбыта, экспорт, реэкспорт, управление сбытом в экспортной деятельности. 

 

Riabokon I., Nedbalyuk A. 

ANALYSIS OF SALES IN EXPORT ACTIVITY OF PJSC "VINNITSA OIL SEEDS CRUSHING FACTORY" 

The article reveals the essence of sales in export activities as a specific economic category, the possibilities of improving the 

methodology of analysis in the process of sales management in the export activity of the enterprise are considered. The 

composition, dynamics and structure of sales of the main types of products of PJSC «Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factory», 

the structure and dynamics of export of production and the costs of sales in the main and in terms of cost elements  analyzed, 

which allows to make suggestions on improving the system of sales in the export activity  of the enterprise. 

Key words: sales, sales analysis, export, re-export, sales management in export activity. 
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