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Ділові новини

З’явиться завод 
продовольчих товарів
В Києві о олошено он рс із

зал чення інвестора для б дів-
ництва завод з виробництва
продовольчих товарів соціально-
о призначення Деснянсь ом
районі. Відповідне розпоряджен-
ня підписав олова КМДА Оле -
сандр Попов. Завод має розміс-
титися між в лицями За ревсь о-
о та П хівсь ою. Орієнтовна вар-
тість інвестицій в інфрастр т р
с ладає 25,5 млн рн — це б дів-
ництво доро и, про ладання ін-
женерних мереж. “Вартість про-
е т зараз обрахов ється, за по-
передніми оцін ами, залежно від
вибор матеріалів та стат ван-
ня, він може ошт вати 50-300
млн рн. Під реалізацію прое т
інвестор отримає 2,3 а землі, де
зможе звести 9600 в. м вироб-
ничої площі. Для міста це а т -
альний прое т, адже з’являться

нові робочі місця та б де впоряд-
ована територія. Зараз на цьом
місці п стир”,— пояснив Р слан
Крамарен о, заст пни олови
КМДА

Електронні ключі підприємці
отримають у червні

Державна подат ова сл жба
має намір червні почати видач
еле тронних лючів підприємцям.
Про це повідомив олова Дер-
жавної подат ової сл жби У раїни
Оле сандр Климен о. З йо о
слів, на почат червня подат ова
план є від рити центр сертифі а-
ції лючів еле тронно о підпис , а
зараз триває їх за лючне тест -
вання в різних ре іонах. Зі слів
пана Климен а, необхідність від-
риття центр з мовлена ниніш-
німи потребами платни ів подат-
ів в еле тронних лючах. На а-
даємо, р дні мин ло о ро

ряд заявив про намір перейти
на винят ово еле тронний до -
ментообі з ви ористанням еле -
тронно о цифрово о підпис із
вітня 2012

На модернізацію ГТС 
потрібно 1,5 млрд євро

Прем’єр-міністр Ми ола Аза-
ров повідомив, що для то о, аби
раїнсь а азотранспортна сис-

тема б ла здатна транспорт вати
до Європи 200 млрд б. м аз
на рі , необхідно в ласти в мо-
дернізацію азотранспортної сис-
теми 1,5 млрд євро. Про це він
заявив, вист паючи на онферен-
ції в Європейсь ом парламенті
Брюсселі. “Я вчора з німець им
бізнесменом об оворював про-
е т модернізації нашої системи.
За алом треба тіль и 1,5 млрд
євро, і ми б демо здатні подава-
ти в Європ 200 млрд б. м. а-

з ”,— с азав Азаров. Та им чи-
ном, зі слів прем’єра, У раїна
здатна повністю забезпечити по-
треби про ач вання аз до Єв-
ропи

ФДМУ виставить на продаж
газопостачальні компанії

Фонд державно о майна виста-
вить на продаж 25% а цій азо-
постачальної омпанії “Ми олаїв-
аз” й 25% азопостачальної ом-
панії “Івано-Фран івсь аз” лип-
ні. Про це с азано в повідомлен-
ні ФДМУ. Та им чином, Фонд
на азі № 667 від 14 травня за-
твердив пооб’є тний план- рафі
продаж 2012 році па етів а цій
“Ми олаїв аз ” й “Івано-Фран-
івсь аз ”. Продаж цих азопос-
тачальних омпаній б де здій-
снюватися на он рсі за принци-
пом а ціон . У повідомленні за-
значається, що станом на 15

травня Національна а ціонерна
омпанія “Нафто аз У раїни” пе-
редала ФДМУ 40 па етів а цій а-
зопостачальних омпаній, що під-
ля ають приватизації, повідомля-
ють У раїнсь і новини

Дозволено безкоштовну 
передачу об’єктів 
з держвласності 
в комунальну
Верховна Рада затвердила за-
онопрое т № 9051 про внесен-
ня змін до За он У раїни “Про
передач об’є тів права держав-
ної та ом нальної власності”
(щодо точнення о ремих поло-
жень). Відповідно до за он , з
державної ом нальн влас-
ність передаються безоплатно
та і об’є ти: житлові б дин и та
ртожит и, зо рема війсь ових

містечо , я і вивільняються в
процесі реформ вання ЗСУ, об’-

є ти соціальної інфрастр т ри
державно о спеціалізовано о
підприємства “Чорнобильсь а
АЕС”, розташовані на території
міста Слав тич. Та ож передаю-
ться безоплатно за мови взяття
ор анами місцево о самовряд -
вання зобов’язання ви ористов -
вати за цільовим призначенням
та не відч ж вати приватн
власність наст пні об’є ти: на-
вчальні за лади, станови ль-
т ри, цілісні майнові омпле си
підприємств теплопостачання,
теплоеле троцентралі, отельні з
тепловими мережами, я і вироб-
ляють теплов енер ію для спо-
живачів посл житлово- ом -
нальної сфери, бюджетних ста-
нов і ор анізацій; об’є ти інже-
нерної інфрастр т ри водопро-
відно- аналізаційно о та азово-
о осподарства (в лючаючи ме-
режі, спор ди, обладнання), а та-
ож об’є ти бла о строю

Посередницький
callцентр — 
ризики і переваги
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Call-центр став одним із звичних атриб тів спіл вання
омпанії з лієнтами. Вже важ о собі явити без ньо о,
напри лад, ті ж бан и. А зараз ним все більше ці а-
виться середній і вели ий бізнес.

Однак експерти зазначають, що створення власного call�центру коштує до�

рого — для цього знадобиться не менше півроку і декілька сотень тисяч дола�

рів. Тому з розвитком професійних аутсорсингових (посередницьких) послуг

call�центрів, ринок тяжіє до використання готових професійних рішень. 

Українські компанії послугами call�центрів користуються близько 15 років.

Але в умовах сьогоднішньої економічної ситуації call�центр на аутсорсингу

стає дедалі популярнішим. Як зазначають експерти, основна причина таких

тенденцій — це швидкість впровадження, економічність та якість проекту. 

За словами президента компанії "Інформаційні системи 123" Олександра

Серебряника, на впровадження внутрішнього call�центру знадобиться не мен�

ше 6�ти місяців, у той час як старт на основі аутсорсингу здійснюється в серед�

ньому за один тиждень. Таким чином, почати роботу можна в будь�який мо�

мент. Згорнути проект — так само. “Важлива перевага аутсорсингового call�

центру — економічність. Користуючись його послугами, компанія не несе ос�

новних витрат зі створення call�центру, які стартують з $500 тисяч. Всі ці витра�

ти покриває аутсорсингова компанія”,— пояснює Олександр Серебряник. 

Надалі замовник оплачує тільки робочий час, причому за вигідною ціною.

Це можливо завдяки високій продуктивності професійного call�центру, який

може як прийняти пікові навантаження без збільшення собівартості, так і об�

слуговувати періоди з низьким завантаженням без простою операторів. Ризи�

ки для компанії, що вирішила скористатися послугами аутсорсингового call�

центру,— це, в першу чергу, неякісний підрядник. Фахівці радять взяти реко�

мендації у клієнтів call�центру, самому зробити контрольну закупівлю і обо�

в’язково оцінити потужності: кількість операторів, кількість робочих місць,

обладнання call�центру. 

Додамо, що наразі послуги аутсорсингу call�центрів в Україні надає десяток

організацій. Ринок поділений міжнародними компаніями та локальними пос�

тачальниками послуг аутсорсингових call�центрів. Провідними вітчизняними

компаніями є Adelina Call Center Beeper, Інформаційні системи 1559 — Міськ�

довідка, ContactisS, VTS груп, Смарт�Лайн. При цьому вітчизняний сегмент

розвивається навіть динамічніше і виграє в якості щодо світових лідерів, таких

як Teleperformans (Франція) і Global Bilgi (Туреччина).

Експерти кажуть, що конкуренція в масштабах національного комунікацій�

ного ринку досить жорстка. Разом з тим Україна має дуже великі можливості

до розширення такого інформаційного бізнесу. Йдеться, зокрема, про роботу з

зарубіжною аудиторією по всьому світу. Найбільше переваг вітчизняні call�

центри мають на російськомовному просторі

Валютний 
ринок залишається
стабільним
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У вітні (вперше з вересня мин ло о ро ) на міжбан-
івсь ом валютном рин У раїни пропозиція без о-
тів ової іноземної валюти домін вала над попитом на
неї. Цьом сприяли чисті надходження валюти від нере-
зидентів, обся я их вітні становив майже $1,7 млрд
(в е віваленті), та зменшення порівняно з березнем
чисто о попит на отів ов валют в 2,6 раз .

За таких умов НБУ здійснював на міжбанківському валютному ринку Укра�

їни інтервенції з купівлі іноземної валюти. Їх сальдо становило понад $303 млн

(в еквіваленті). Це позитивно вплинуло на динаміку міжнародних резервів, об�

сяг яких, за оперативними даними, збільшився в квітні на 1,7 %.

На думку Галини Антоненко, експерта аналітичного відділу ING Bank, ста�

більність і відносна збалансованість попиту і пропозиції на валютному ринку

була обумовлена жорсткою монетарною політикою Нацбанку, високими обся�

гами експорту зернових і стабільним експортом сталі, а також готовністю НБУ

утримувати обмінний курс.

Стабільність міжбанківського валютного ринку поширилася і на готівковий

сегмент, де чисті обсяги купівлі іноземної валюти ($0,2 млрд) знизилися в мі�

сячному вираженні на 60%, сягнувши мінімального значення з липня 2010 р.

Протягом квітня не спостерігалося і суттєвих курсових коливань гривні. “За

безготівковими операціями вона знецінилася відносно долара США на 0,05

% — до 8,0354 грн/дол., а за операціями з продажу готівкового долара укріпи�

лася на 0,03 % — до 8,0405 грн/дол. За офіційним курсом гривня відносно до�

лара США у квітні знецінилася на 0,04 % — до 7,9899 грн/дол., а відносно єв�

ро і російського рубля зміцнилася на 0,28 % (10,5698 грн/євро) та 0,43 % (2,7155

грн/10 рублів) відповідно”,— інформують у НБУ.

“Загалом, потоки надходжень валюти до України та витоки за її межі були

збалансовані,— коментує “Хрещатику” начальник аналітичного відділу Аль�

фа�Банку Олексій Блінов.— Це дало змогу НБУ припинити продаж валюти (до

цього такі операції використовували для забезпечення платежів за імпортова�

ний газ) і навіть почати купівлю іноземної валюти для поповнення резервів.

Ми не очікуємо суттєвих коливань курсу у травні, оскільки ситуація з платіж�

ним балансом залишатиметься сприятливою для гривні”

Гроші
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Юджин УОЛШ: 

"Ми інвестували 
у розвиток виробництва
понад 410 мільйонів
гривень"

Інвестиції та соціальні 
програми

— У підсумках роботи за 2011 рік
ваша компанія відзначає, що інвестує
у розвиток. Розкажіть детальніше про
ці інвестиції.

— Минулий рік був дуже якісним

для компанії з точки зору розвитку

та вдосконалення. Ми інвестували

понад 410 мільйонів гривень у низ�

ку проектів. Перш за все, це модер�

нізація обладнання наших вироб�

ничих потужностей: було встанов�

лено кілька нових сучасних ліній з

виробництва сигарет. Ми оновили

обладнання лабораторій, адже

внутрішні вимоги компанії до якос�

ті нашої продукції базуються на

міжнародних стандартах і є жорст�

кішими за норми українського за�

конодавства. Крім того, ми запро�

вадили систему моніторингу пере�

сування тютюнової продукції, яку

ми виробляємо. Це дозволяє відсте�

жувати шлях продукції за межами

фабрики і, відповідно, запобігати її

нелегальному продажу та вивезен�

ню з України.

До того ж, минулого року ми за�

провадили програму соціальних ін�

вестицій “Київ — наше місто”, наці�

лену на сприяння інфраструктури

міста, і вже інвестували 300 тисяч

гривень у розвиток Національного

ботанічного саду ім. М. Гришка та

Київського літературно�меморіаль�

ного музею ім. М. Т. Рильського. І

хоча ми є представниками міжна�

родного бізнесу, але вважаємо себе

також і українською компанією. На�

ша фабрика розташована в Києві, і

ми ведемо бізнес тут, в Україні, тож

розвиток міста і місцевої громади —

наша соціальна відповідальність.

На жаль, новий закон про заборо�

ну реклами і стимулювання тютю�

нових виробів, який нещодавно був

прийнятий і який вступає в силу з 17

вересня 2012 року, забороняє тютю�

новим компаніям здійснювати будь�

яку соціальну діяльність, навіть че�

рез благодійні асоціації та фонди.

Це дуже незрозумілий для нас крок,

тому що соціальна відповідальність

бізнесу не має нічого спільного з

рекламою та стимулюванням тютю�

нових продуктів.

Загрози від нелегального
ринку сигарет

— Разом із законодавчими обме�
женнями, які стають дедалі жорсткі�
шими для тютюнових компаній, ви�
кликом для галузі є тіньовий ринок
сигарет. Які його масштаби сьогодні і
наскільки сильно він заважає роботі
легального ринку?

— Це надзвичайно серйозна

проблема для галузі. Вона має два

виміри: перше — це контрабанда,

тобто нелегальне ввезення сигарет

до України з територій інших дер�

жав; і друге — це контрафакт, тобто

виробництво підробок відомих си�

гаретних брендів. За оцінками екс�

пертів, тільки обсяги контрабанди

становлять понад 3 млрд сигарет на

рік. Існує прямо пропорційна за�

лежність — чим більше зростають

обсяги нелегального продукту на

ринку, тим більше скорочується ле�

гальне виробництво. За останні чо�

тири роки легальний тютюновий

ринок в Україні скоротився майже

на 30%.

Явище нелегальної торгівлі є руй�

нівним не тільки для галузі і бізнесу,

а й для держави і суспільства в ціло�

му. Тютюнова індустрія є найбіль�

шим джерелом прибутку для держа�

ви: податкові відрахування, які сьо�

годні сплачують тютюнові компанії,

складають 7% державного бюджету

України. У “п’ятірку” найбільших

платників податків країни входять

три тютюнові компанії, зокрема і

“Імперіал Тобакко”. В 2011 році на�

ша компанія перерахувала до держ�

бюджету 3 мільярди 927 мільйонів

гривень податків. Втім, за умови по�

дальшого скорочення обсягів ле�

гального виробництва втрати бю�

джету неминучі. Адже з контрабан�

ди і контрафакту податки не спла�

чуються.

Інший аспект проблеми — це сум�

нівна якість нелегальних сигарет.

Походження сировини та технологія

виготовлення викликають безліч за�

питань. За дослідженнями Міжна�

родного податкового та інвестицій�

ного центру, така тютюнова продук�

ція може представляти серйозну не�

безпеку для споживачів. Більше то�

го, не слід забувати, що нелегальні

сигарети — це нелегальні канали

продажів, а отже — і безперешкод�

ний продаж сигарет неповнолітнім.

— Яке ви вбачаєте вирішення даної
проблеми?

— По суті, головна рушійна сила

контрабанди — це економічна скла�

дова. Акцизні ставки на тютюнові

вироби в Україні на кілька порядків

вищі, ніж в Молдові і Білорусі, і це

робить контрабанду сигарет в Укра�

їну з цих країн вигідним бізнесом. А

вирішити цю проблему можна за

умови зваженого підходу до впрова�

дження законодавчих ініціатив.

Тільки всебічний аналіз соціально�

економічних чинників в державі мо�

же бути підґрунтям для грамотного

регулювання.

У січні влада підняла акцизи на си�

гарети на 15%, що призвело до їх чер�

гового подорожчання. Щойно норма

була запроваджена, як експерти

ВООЗ вже наполягають на зрівнянні

акцизних ставок на сигарети з філь�

тром і без фільтра, щоб зробити без�

фільтрові сигарети недоступними

для споживачів і таким чином спри�

яти відмові людей від куріння. Люди�

на просто буде шукати більш дешеву

альтернативу. І вона її знайде, адже

розповсюдженість нелегальних сига�

рет різного походження катастрофіч�

на. У прикордонних районах України

контрабанда часом сягає вражаючих

розмірів. У разі підняття акцизів і, як

наслідок, цін на сигарети без враху�

вання економічних чинників проб�

лема зайде у глухий кут.

Міжнародний досвід

— Ваша компанія має понад 50
фабрик по всьому світу. Яке місце по�

сідає київська фабрика у виробничій
структурі компанії?

— Фабрика в Києві, без перебіль�

шень, є одним з найсучасніших ви�

робничих підприємств тютюнової

сфери у світі. В структурі “Імперіал

Тобакко” київська фабрика є одним

з провідних підприємств за рівнем

технологічної оснащеності та про�

фесіоналізму персоналу. Вже багато

років наші фахівці допомагають за�

пускати особливо серйозні і відпові�

дальні проекти на інших фабриках

компанії у Туреччині, Македонії,

Росії, Білорусі, Киргизії.

До речі, саме київська фабрика

виграла внутрішній тендер компанії

на виробництво сигарет Davidoff для

США і вже багато років поставляє

сигарети цієї марки для американ�

ського ринку, що є красномовним

підтвердженням високого рівня

якості нашої продукції. Крім того,

сьогодні київська фабрика забезпе�

чує продукцією не тільки внутріш�

ній ринок, а й ринки Азербайджану,

Вірменії, Лівану, Молдови, Монго�

лії, ОАЕ, Узбекистану.

Про професіоналізм нашої

команди свідчить і той факт, що чи�

мало українських співробітників по�

будували успішну кар’єру. Сьогодні

багато українців працюють у струк�

турі компанії за кордоном, займа�

ючи провідні управлінські позиції,

зокрема і в нашій штаб�квартирі у

Великобританії.

— Чим відрізняється тютюновий
ринок в Україні від ринку інших кра�
їн?

— Український ринок дуже дина�

мічний і конкурентний. Йому прита�

манна особливість майже всіх східно�

європейських ринків — це наявність

великого розмаїття форматів і часте

впровадження інноваційних продук�

тів. А все тому, що український спо�

живач дуже вимогливий у сенсі нови�

нок, його потрібно постійно дивува�

ти. І все це стимулює нас постійно

працювати над інноваціями. 

Плани та очікування

— Чого компанія чекає від 2012 ро�
ку?

— 2012 рік — рік суттєвих змін в

законодавчому полі: восени вво�

дяться графічні медичні попере�

дження на сигаретних коробках,

вступає в силу новий закон про за�

борону реклами та стимулювання

продажів тютюнових продуктів, чи�

мало різноманітних законопроектів

чекають розгляду в парламенті. Та�

кого пресингу регулювання, який

має тютюновий бізнес, в Україні не

має жодна галузь. Ми — міжнарод�

ний бізнес, і ми публічна компанія,

а отже, наша репутація — це наш

найцінніший актив. Ми за будь�

яких умов працювали і будемо пра�

цювати у правовому полі. І саме то�

му ми цілковито відкриті для діалогу

з владою, з суспільством для того,

щоб законодавчі ініціативи сприяли

розвитку здорового суспільства, але

при цьому не шкодили легальному

бізнесу

Спілкувалась  
Марина ЧОРНА, 

“Хрещатик”

“Хрещати ” продовж є ви-
світлювати діяльність під-
приємств, що мож ть пре-
тенд вати на отримання
зна “Столичний стандарт
я ості”. Київсь а тютюнова
фабри а — одне з найста-
ріших підприємств сто-
лиці, історія я ої наліч є
понад 150 ро ів. Сьо одні
фабри а є частиною між-
народної омпанії “Імпері-
ал Тоба о Гр п”, четвер-
тої за обся ами виробниц-
тва тютюнової омпанії
світі. Про її розвито в
У раїні і мови роботи, я і
ди т є рино , “Хрещати-
” розповів енеральний

дире тор “Імперіал Тоба -
о” в У раїні Юджин Уолш.


