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ЕКОНОМIКА: IНВЕСТИЦIЇ

Партнер держави
ДОСВIД. Норвезькi iнвестицiї в морегосподарський комплекс нашої держави працюють
Ôîòî ç àðõiâó ðåäàêöi¿

на благо українцiв
Олена ПОНОМАРЬОВА,
«Урядовий кур’єр»

Л

ише рiк знадобився
цьому пiдприємству,
аби стати одним iз лiдерiв
у своїй галузi. Мiльйони
гривень платежiв до бюджету, новi робочi мiсця,
високий рiвень заробiтної
плати — доказiв успiшностi проекту «Торговий
дiм «Морепродукт» вистачає.

Iãîð Êà÷íèé

Iнвестицiя,
захищена
державою
Успiх «Морепродукту»,
впевнений його керiвник
Iгор Качний, полягає у
правильнiй iнвестицiйнiй
полiтицi. I держави взагалi, i окремого регiону зокрема. Реалiзацiї проекту
сприяла наявнiсть багатьох чинникiв. Перше —
вигiдне мiсце розташування — Миколаїв — є
потужним транспортним
вузлом. Друге — люди, якi
прагнуть розвивати морську iнфраструктуру мiста. Була й особиста пiдтримка нинiшнього голови
Миколаївської облдержадмiнiстрацiї, а тодi депутата Верховної Ради
України Миколи Круглова. Саме вiн розпiзнав
стратегiчну важливiсть
об’єкта для областi. А
сприятливий iнвестицiйний клiмат регiону i величезне бажання реалiзувати проект остаточно переконали норвезьких iнвесторiв у необхiдностi пiдтримати iдею.
У пiдсумку — вiд зародження задуму до його остаточного втiлення минуло лише три роки. Термiн
для створення абсолютно
нового потужного пiдприємства та ще в умовах початку свiтової економiчної кризи — стислий. Холодильний комплекс європейського зразка, що
побудувала
компанiя
«Торговий дiм «Морепродукт» iз залученням коштiв норвезького iнвестора,
введено в експлуатацiю у
квiтнi минулого року.
Цей холодильний термiнал — справдi унiкальний
комплекс. Його технiчнi
характеристики свiдчать
про масштабнiсть проекту
i значимiсть як для областi, так i для України. Вiн
може вмiщати до 12 тис.
тонн заморожених продуктiв i зберiгати їх при
температурному режимi
до -26о С. Комплекс абсолютно безпечний, бо працює не на амiачному обладнаннi, а на сучасному
фреоновому устаткуваннi.
При його будiвництвi враховували свiтовi стандарти зберiгання заморожених продуктiв. Обладнаний вiн технiкою лiдерiв у
виробництвi промислового холодильного устаткування. Введення комплексу в експлуатацiю дало
змогу збiльшити перевалку вантажiв через Мико-
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лаївський порт харчових
продуктiв, призначених i
для українських споживачiв, i для ринкiв сусiднiх країн. До того ж, вантажi, що проходять термiналом, лише екологiчно
чистi. I цей аспект вагомий для промислового
мiста.
Норвезький iнвестор,
генеральний директор АТ
«Аустеволл Сi Фуд» Арне
Мьогстер зазначив, що
компанiя має холодильнi
термiнали по всьому свiту, але миколаївський —
найкращий iз тих, що є
сьогоднi. Загальний обсяг
iнвестицiй у комплекс
становив 12 млн доларiв.
Переваги його полягають
передусiм у високому
технiчному рiвнi. Так, 1
кв. м площi витримує навантаження 10 тонн. Аби
забезпечити безперебiйний температурний режим, є дубльована система енергозабезпечення.
Гарантується збереження
продукцiї навiть за перепадiв напруги у мiськiй
мережi. Ще один плюс —
термiнал розташований
за 60 м вiд причалу. А це
означає, що перевалка
вантажiв iз суден вiдбуватиметься швидко, без
втрати якостi.
— Проект важливий
для регiону, — зазначає
голова правлiння компанiї
«Морепродукт» Iгор Качний. — По-перше, завдяки наявностi нашого термiналу
Миколаївський
морський торговельний
порт може конкурувати
на рiвних з портами Одеси. Адже в них (Iллiчiвськ
та Одеса) працюють холодокомбiнати ще радянського зразка iз застарiлим обладнанням. У Миколаєвi навiть такого не
було. По-друге, диверсифiкацiя вантажопотокiв
для порту, поява альтернативних вантажiв. Потретє, навколо термiнала
фактично
створилася
власна iнфраструктура, з
нами спiвпрацюють та обслуговують близько 300
контрагентiв — транспортнi, стивiдорськi, експедиторськi компанiї. Вони,
у свою чергу, мають влас-

них спiвробiтникiв, агентiв, що отримують заробiтну плату завдяки роботi нашого комплексу. I головне, об’єкт вiдiграє
важливу роль у побудовi
транспортно-логiстичної
iнфраструктури України
як транзитної держави.
Iснують й iншi докази
успiшностi проекту та його важливостi для держави. У 2010 роцi до Дня пiдприємця керiвник компанiї Iгор Качний нагороджений Подякою Прем’єрмiнiстра України Миколи
Азарова. В цьому ж роцi
компанiя «Морепродукт»
отримала
мiжнародну
економiчну
нагороду
«Пiдприємство
року—
2010».

У режимi
он-лайн
Завантаженiсть термiнала сьогоднi достатня —
завдяки налагодженим
потокам з боку норвезького iнвестора. Втiм, у мiстi
корабелiв розумiють: поки що складно конкурувати iз сусiдньою Одесою
через великi канальнi
збори, котрi значно збiльшують вартiсть суднозаходiв до миколаївських
портiв. Але «Морепродукт» знайшов вихiд з
непростої ситуацiї — вiн
запропонував своїм потенцiйним клiєнтам новий
рiвень якiсних сучасних
послуг. Чим i привабив багатьох.
Рiч у тiм, що комплекс
сам по собi ще й митно-лiцензiйний склад, тобто є
вiдповiдна лiцензiя, якою
передбачено, що вантаж
без розмитнення може
надходити i зберiгатися
на складi. А за потреби
його вiдвантажують споживачу. Вся система роботи з клiєнтами продумана до дрiбниць. Замовнику послуг немає необхiдностi ходити по кабiнетах — до митникiв, брокерiв, представникiв ветеринарної та iнших служб.
Усi вони на територiї комплексу — i митний пост, i
ветеринарний.
Бiльше того, замовник
взагалi може не приїж-

джати до порту: компанiя
«Морепродукт» бере на
себе послуги з агентування суден, експедицiї вантажiв, митної очистки,
сертифiкацiї, подальшої
логiстики в Українi. Фактично в «одному вiкнi»
людина отримує повний
пакет необхiдних документiв. Причому клiєнт
компанiї може перебувати в будь-якiй точцi свiту i
через Iнтернет у режимi
он-лайн спостерiгати за
розвантаженням (вiдвантаженням) продукцiї. Таким чином вивiльняються
людськi й фiнансовi ресурси замовника, а отже,
заощаджуються кошти.
Якщо клiєнт має намiр
особисто контролювати
весь процес, вiн може скористатися ще однiєю
можливiстю — на територiї термiнала є офiснi
примiщення, комфортний
конференц-зал з усiма комунiкацiями, їдальня.

В iнтересах
споживача
Основнi вантажi «Морепродукту» вiдповiдають
назвi — риба та рибопродукцiя. Норвезька риба.
Найкраща в Європi та свiтi. Партнери миколаївської фiрми «Atlantic
pelagic AS» — компанiя,
яка має 80% свiтового ринку рибного борошна, 40%
ринку лосося, великi свiтовi квоти вилову скумбрiї
та оселедця. Норвезька
компанiя — i виробник, i
постачальник. Норвезькi
стандарти якостi — найвищi в свiтi. Вся продукцiя
органiчна, добувається у
пiвнiчних морях. Лосось,
звiсно, вирощується на
фермах, але його харчування складається з органiчного корму — того,
яким вiн звик живитися в
природних умовах. Тож
норвезька компанiя та
«Морепродукт» подають
до нашого столу рибу вищого гатунку. До речi,
«Морепродукт» чи не єдине пiдприємство галузi,
яке вiдповiдає вимогам
мiжнародного стандарту
харчової безпеки. Термiнал отримав сертифiкат

встановленого мiжнародного зразка.
Ще одна турбота бiзнесу
про споживача — цiнова
полiтика. Чому дорожчають м’ясо та риба? В Iгоря
Сталiноленовича є вiдповiдь — завжди дефiцит,
який iснує на внутрiшньому ринку, покривався за
рахунок iмпорту. А за останнi два роки обсяги iмпорту скоротилися щонайменше вдвiчi. Дефiцит при
цьому не зменшився, бо
внутрiшнiй виробник не в
змозi задовольнити потреби споживача у повному
обсязi. Стосується це продовольства та iншої продукцiї. Тож має iснувати
чiтке державне регулювання потреб у споживаннi
та шляхiв їх задоволення.
Якщо є непокритий дефiцит, не треба ставити перепони у виглядi додаткового мита чи iнших навантажень лише для того, щоб
продукт не потрапив до
країни. Вiн потрапить, але
за цiною набагато бiльшою.
Що маємо? Зростання цiн
та iнфляцiю.
Утiм, Iгор Качний впевнений, що тенденцiї стабiлiзацiї економiки очевиднi.
Для нього як для керiвника пiдприємства, що працює iз зарубiжними партнерами, особливо помiтний позитив у валютнiй
сферi. Головне, що немає
рiзких коливань курсу долара. Взяв бiзнесмен кредит 1 млн доларiв з розрахунку 5 грн за долар, а вiддавати довелося вдвiчi
бiльшу суму. Хтось заробляв грошi на спекуляцiях,
а страждав український
бiзнес.

З точки зору
практика
Про так званi «страждання» малого бiзнесу, його «майданнi» амбiцiї сказано й заявлено чимало. А
той бiзнес, який є реальним наповнювачем бюджетiв усiх рiвнiв, на майдани не ходить — просто
працює й забезпечує роботою тих, хто хоче працювати. Однак i його думка з
приводу горезвiсних кодексiв цiкава.
Так, у 1998 роцi, коли
приймали рiшення про
«спрощенцiв», упевнений
I. Качний, воно було виходом зi складної ситуацiї в
державi. Але на цьому фонi з’явилося багато компанiй, що оптимiзують оподаткування за рахунок
приватних пiдприємцiв, на

яких переводять частину
своїх обiгових коштiв.
Наприклад, компанiя наймає 10 пiдприємцiв, у кожного з яких обiг по 500 тис.
грн. Виходить 5 млн. Кожен iз десяти заплатив по
200 грн податкiв, тобто в
цiлому 2000. Двi тисячi з
п’яти мiльйонiв. I нема
проблем.
Пiдприємцi самi забезпечують себе роботою i заробiтком у часи непростої
економiчної ситуацiї, тож
спрощена система оподаткування має право на життя, але повинна бути вдосконалена. I якби цi змiни
вiдбулися кiлька рокiв тому, їх би мало хто помiтив.
А сьогоднi ситуацiєю скористалися в полiтичних
iнтересах.
Минулого року «Морепродукт» за своїм кодом посiв восьме мiсце в Українi
за рiвнем заробiтної плати
(до речi, нинi середня зарплата працiвника пiдприємства становить 5600
грн). Промовистим є такий
приклад. За одного робiтника, який отримує 3000
грн заробiтної плати, компанiя сплачує 530 грн податку з доходу найманого
працiвника та 1496 грн до
Пенсiйного та iнших соцiальних фондiв. Загалом
2026 грн! А приватник не
платить нiчого. I виходить,
що пенсiю вiн отримуватиме за рахунок працiвникiв
iнших пiдприємств. Про
яку справедливiсть iдеться?
Актуальною є тема дiї
Митного кодексу. Навiть
за чинним кодексом нашi
компанiї, якi мають прямi
контракти зi своїми закордонними партнерами i вiд
яких надходить продукцiя, отримують експортнi
декларацiї, що пiдтверджують цiну. Наприклад,
вiдпущено продукцiю за
цiною 1000 дол. за тонну. Є
пiдтвердження
митної
служби країни-вiдправника, що це прямий контракт, компанiя не є офшорною. У такому випадку
згiдно з чинним кодексом,
декларацiї достатньо, аби
прийняти ту цiну, що була
заявлена. Але у нас iснує
внутрiшня митна база, де
цiни суттєво вiдрiзняються вiд фактичних. Що вiдбувається?
Компанiя
придбала продукт за 1000
дол., у базi вiн проходить
за цiною 3000 дол. Вiдповiдно i податки треба сплатити не з тисячi, а з трьох.
ПДВ не 200 дол., а 600. I
знову-таки, на кого лягають додатковi витрати?
Зрозумiло, на споживача.
Цей приклад доводить, що
слiд просто виконувати закони. Є прямий контракт i
експортна
декларацiя.
Має прийматися i дана цiна.
Реальний бiзнес не вимогливий. Вiн не просить i
не скаржиться. Вiн просто
вважає, що має бути чiтке
розумiння держави: якщо
компанiя зарекомендувала себе позитивно, вона —
партнер держави.

