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ЗМІСТ CONTENT EDITOR’S NOTE СЛОВО РЕДАКТОРА

У спеціальному числі LDaily в партнерстві з Європей-
ською бізнес асоціацією ідеться про те, як почува-
ється бізнес світового рівня в нашій країні.

СЕО провідних компаній конструктивно й деталь-
но розповідають, якими їм бачаться зміни в Україні, 
наскільки успішно виконуються місії корпорацій, які 
вони представляють, та яке місце Україна посідає у 
світовій структурі кожної з них. 

Вкотре редакція LDaily переконалася, що Україна 
стає все більш інвестиційно привабливою. Звичайно, 
наші співрозмовники звертають увагу на певні недолі-
ки та дають поради, яких іще змін і реформ потребує 
держава. Але ці поради не є повчаннями – це поради 
симпатиків, які щиро вболівають за майбутнє цієї зем-
лі та її людей.

Нана Піпія
Виконувач обов’язків головного редактора LDaily

This special issue of LDaily created in partnership with 
the European Business Association will tell you about 
how the world-class business acts in our country.

CEOs of the leading companies convey their ideas on 
changes in Ukraine, on success of the missions of the 
corporations they represent and on what place Ukraine 
occupies in their global corporate structure.

The editorial staff of LDaily has once again made sure 
that Ukraine is becoming more investment-friendly. Our 
interlocutors pay attention to certain disadvantages and 
share advice on further changes and reforms required 
by the state. However, these pieces of advice are not 
teachings, these are the tips of sympathizers who 
sincerely care for the future of our land and the people.

 
Nana Pipiia

Acting Editor-in-Chief, LDaily
 

52 Варто продовжувати процес гармонізації 
законодавства із законами ЄС задля 
експорту й вільної торгівлі
Ансгар Борнеманн, генеральний директор 
Nestle в Україні й Молдові, про плани компанії, 
співпрацю з Європейською бізнес асоціацією 
й гарні новини для вітчизняного бізнесу

Інвестиційні потоки України
Про рівень і перспективи прямих іноземних 
інвестицій в економіку країни

Нарешті стала помітною повага держави  
до білого, прозорого бізнесу
Ігор Назаров, директор компанії Brown Form 
Ukraine, про події за лаштунками алкогольного 
ринку України, важливі кроки уряду, 
фальсифікат і контрабанду на тлі кризи,  
а також культуру споживання міцних напоїв

Ми ніколи не будемо успішними в бізнесі, 
якщо не дбатимемо про людей і країну,  
в якій працюємо
Андреас Лір, генеральний директор 
BASF в Україні, про шлях і місце компанії 
на вітчизняному ринку, а також про 
корпоративну соціальну відповідальність

Я завжди був і залишаюся дуже 
оптимістичним із приводу інвестицій  
в Україну
Тарас Лукачук, СЕО регіону EEMEA «Jacobs 
Douwe Egberts», про місце України у всесвіті 
JDE, особливості інвестування в українську 
економіку й співпрацю з державою

Підприємства розширюються тільки там,  
де бачать сприятливі перспективи 
зростання й синергії
Парамжит Калон, генеральний директор  
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», про 
відносини великого бізнесу як з урядом,  
так і з власними працівниками

Щоб бути успішним в Україні, потрібно 
забути все, що ти знав до входження  
на її ринок
Микола Сюткін, засновник і головний 
виконавчий директор S&P Investment Risk 
Management Agency, про унікальний досвід 
багаторічного захисту інвестицій від ризиків 
та недосконалість вітчизняної системи 
ведення бізнесу
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The state must become attractive  
to both people and investors

Anna Derevianko, the Executive Director of the 
European Business Association, on the prospects  
of Ukrainian business in 2018.

Держава повинна зробити так, 
щоб стати привабливою як для 
людей, так і для інвесторів

Анна Дерев’янко, виконавчий директор  
Європейської бізнес асоціації — про перспективи 
українського бізнесу.

The European Business Association was established in 
Ukraine in the late 1990s. Anna’s ideological masterminds 
might not have thought that the EBA will soon become one 
of the major platforms for dialogue between businesses 
and the government. Everything began with the expansion 
of European business to Ukraine, which was aimed at 
introducing European practices and business values in our 
country. Except European organizations, the EBA attracts 
Ukrainian, American and Asian companies which agree that 
Ukraine should implement the rules of fair business. This is 
supposed to allow everyone to work on an equal footing. 

The Association management strives to convey their 
gist by conducting regular business meetings, which are 
joined by both Ukrainian and foreign politicians.

Anna Derevianko, the Executive Director of the 
Association, was responsible for achieving these 
goals. Anna is a straight shooter. She commented 
for LDaily on the situation in the country and the way 
businesses treat this situation. Anna emphasized for 
several times that Ukraine is a rich country and we have 
everything to become successful. However, there are 
several controversial points. Find the details in Anna’s 
conversation with LDaily to uncover what she means.

  Anna, you came to the EBA in the early 2000s. So we 
can fairly name you an active witness to the business 
development in Ukraine, its ups and downs. We are 
eager to know when our state began cooperating with 
the Ukrainian business, according to your observations.

A. Derevianko: As for our Association, we observed more 
active movement towards cooperation from the side of 
the state in 2005. This coincided with the period after the 
far-famed Orange Revolution. Since then, government 
officials changed their attitude to the civil society and 

Створюючи Європейську бізнес асоціацію в Украї-
ні в кінці 1990-х, її ідейні натхненники, можливо, не 
підозрювали, що незабаром Асоціація стане одним із 
головних майданчиків для діалогу між бізнесом і вла-
дою. Все починалося з руху європейського бізнесу в 
Україні, який було спрямовано на встановлення в кра-
їні європейських практик і цінностей ведення бізнесу. 
У свої лави Асоціація приваблює не тільки європей-
ські компанії, а й українські, американські, азійські, 
які згодні з тим, що в Україні повинні бути встановлені 
чесні правила ведення бізнесу, які дають змогу всім 
працювати на рівних умовах. І свою головну ідею ке-
рівництво Асоціації прагне доносити через організа-
цію постійних бізнес-зустрічей, до яких приєднуються 
не тільки українські політики, а й іноземні.

Відповідальність за досягнення поставлених цілей 
лягла на плечі Анни Дерев’янко — виконавчого ди-
ректора Асоціації. Анна — прямолінійна людина. В 
інтерв’ю LDaily вона описала ситуацію в країні, як її 
справді бачить бізнес. І кілька разів наголосила, що 
Україна — багата держава й у нас є все, щоб стати 
успішними. Але є кілька «але». Що має на увазі Анна 
Дерев’янко — докладніше в розмові з LDaily.

  Анно, Ви прийшли в Асоціацію на початку 
2000-х. Тож Вас справедливо можна вважати ак-
тивним свідком розвитку бізнесу в Україні, його 
спаду й зростання. Цікаво дізнатися, коли, за ва-
шими спостереженнями, наша держава почала 
потроху співпрацювати з українським бізнесом?

А. Дерев’янко:  Якщо ми говоримо про нашу Асо-
ціацію, ми відчули активніший рух із боку держави 
щодо співпраці, напевно, 2005 року. Це збіглося з пе-
ріодом після відомої Помаранчевої революції. Відтоді 
державні чиновники почали по-іншому дивитися на  P
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громадянське суспільство й бізнес. Це було вирішаль-
ним моментом, час диктував нові тенденції і ставало 
модним працювати з вагомими бізнес-майданчиками. 
Відповідно поступово почала зароджуватися актив-
ніша культура представництва інтересів бізнесу. Я 
сказала б, що 2005 рік — це був Рубікон, який змінив 
ставлення представників влади до підприємництва. 
Потім свою роль зіграла й Революція гідності.

Звичайно, бізнесу завжди необхідна співпраця з дер-
жавою. Але мене дуже цікавить, чи можемо ми назвати 
справжнім бажання представників влади звертати ува-
гу на бізнес? Чи вони змушені це робити для того, щоб 
бути прийнятими й розуміються на міжнародній арені?

  Багато представників влади має свій бізнес. 
Хіба для них не вигідно створювати комфортні 
умови в країні?

А. Дерев’янко:  У цьому є зерно істини. Але практи-
ка показує й інший ефект. Бо якщо політики мають 
свої бізнес-інтереси, вони намагаються їх дотриму-
ватися й захищати, й іноді це переходить у конкурен-
цію з іншим бізнесом. Тому будь-яка співпраця може 
мати недовговічний характер.

  Якщо брати періоди правління президентів з 
2005 року, а саме Віктора Ющенка, Віктора Яну-
ковича й Петра Порошенка, коли бізнесу було 
найпростіше працювати?

А. Дерев’янко:  Я гадаю, що до українського бізнесу 
слово «простіше» не підходить. Я не можу назвати умови 
для ведення бізнесу комфортними в принципі. Але така 
ситуація спостерігається в будь-якій країні. Не можна 
сказати, що є ідеальні держави, в яких усе просто.

Аналізуючи ці періоди, я вважаю, що кон’юнктура була 
привабливішою й стимулюючою тоді, коли відбувало-
ся зростання економіки, ВВП і спостерігався приріст 
інвестицій. Я маю на увазі період 2005–2007 роки,  
перед кризою. Тоді було з ким працювати, не було 
такої стагнації. Нам же здавалося, що не все гаразд. 
Але порівнюючи ситуацію з тієї ж ретроспективи, 
стає зрозуміло, що період 2006–2007 порівняно з 
нинішнім часом був набагато кращим.

А далі пішли гірки в економіці, я б сказала, якісь гой-
далки. І поки що не можна сказати, що бізнес по-
чувається краще. Він почав розправляти плечі, став 
рости, але потрібно ще динамічніше. Тому бізнес 
говорить владі, що, мовляв, нарощуймо ВВП актив-
нішими темпами, а не на рівні 2-3 % на рік. Украї-
на справді може зростати значно швидше. Бізнес 

закликає залучати іноземні інвестиції, бо вони сти-
мулюватимуть розвиток ВВП. Але поки що, окрім 
красивих обіцянок із боку політиків, ми не бачимо 
реальних справ. Якщо говорити об’єктивно, то ма-
ємо дуже мізерні іноземні інвестиції, зростання ВВП 
поки що не тішить, однак очікування набагато вищі.

  Чимало українських бізнесменів, у тому числі й 
члени Асоціації, сподівалися, що прихід до влади ве-
ликого підприємця Порошенка дасть хороші стимули 
до розвитку бізнесу в країні загалом. Зараз ми може-
мо говорити, що президент не виправдав очікувань?

А. Дерев’янко:  Скажу чесно, що очікування були не 
у всіх. Порошенко справді багато обіцяв і обіцяє. І 
якісь зміни відбуваються, не можна сказати, що ні-
чого немає. Але фундаментальні речі не змінюються, 
а вони, на жаль, гальмують прихід іноземних інвес-
тицій і зміни в суспільстві. Це — корупція, відсутність 
справедливої судової системи й ефективного управ-
ління державою. Зрозуміло, що кожен із нас несе 
частку відповідальності за те, що відбувається в 
країні. Усі ми є її частиною, не тільки Порошенко. Але 
потрібно пам’ятати, що будь-який політик робитиме 
якісь зміни, якщо на нього тиснутиме суспільство. 
Повинен бути запит, щоб відбувалися зміни.

  Незважаючи на всі труднощі, чи Ви прогно-
зуєте, що 2018 року український бізнес остаточно 
вийде на рівень? Як показують результати 2016–
2017 років, бізнеси поступово повертають оборо-
ти, а їхні досягнення перевищили очікування.

А. Дерев’янко:  Український бізнес зазвичай чекає 
ситуацію дещо гіршу, ніж вона є за фактом, має кон-
сервативніші очікування. Напевно, це правильно. 
Факти є кращими порівняно з тим, на що ти очікував.

Але говорити про якісь прориви дуже складно. Так, 
ІТ-сектор б’є всі рекорди, там криза не відчувалася ніко-
ли. В інших секторах теж спостерігається зростання, але 
дуже слабке. На 2018 рік підприємці мають стримано- 
оптимістичні очікування. Люди вважають, що вони й далі 
зростатимуть. Тобто бізнес усупереч усьому, сподіває-
мося, розвиватиметься. Бо вільних ніш чимало, конку-
ренція ще не надто жорстка. Можливостей для зростан-
ня більше, ніж достатньо. Зрозуміло, що 2018-й хтось 
вважає роком реформ, бо різні політичні сили конку-
руватимуть, щоб показати, наскільки вони круті рефор-
матори. Але таких думок меншість. Більшість вважає, 
що цього року реформування пригальмовуватиметься. 
Мені здається, що потрібно оцінювати за фактом.

Але з початку року ми, як Асоціація, помічаємо, що 

business. This was a defining factor. Those times were 
dictating new trends and cooperation with significant 
business platforms became more prominent. 

A more active culture of business interest’s representation 
began to emerge. I would name 2005 a Rubicon, which 
changed the authoritie’s attitude to entrepreneurship. 
Later, the Revolution of Dignity also played its role.

Business always needs cooperation with the state. I 
wonder whether the intention of the authorities to pay 
attention to business can be considered true, or they are 
forced to do this in order to be accepted and understood 
in the international arena.

  Many government officials are business owners. 
Is creating comfortable conditions in the country not 
beneficial for them?

A. Derevianko: There is a kernel of truth. Nevertheless, 
the reality shows us another effect. When politicians 
pursue their business interests, they try to stick with them 
and protect them. Sometimes, it even can turn into the 
competition with other businesses. So, any cooperation 
may be short-term.

  Speaking about presidencies since 2005, I mean 
Viktor Yushchenko, Viktor Yanukovych and Petro 
Poroshenko, when doing business was easier?

A. Derevianko: I think “easier” is not the best match for 
describing the Ukrainian business. I cannot say that the 
conditions for doing business are comfortable in general. 
Still, such a situation can be observed in any country. We 
can’t list ideal states where everything is simple.

I have analyzed these periods and I believe that the 
conditions were more attractive and stimulating during 
the economy and GDP growth, there also was an 
increase in investments. I mean the 2005-2007 pre-crisis 
period. We had whom to work with, there was no such 
stagnation. We thought that not everything was fine. Yet, 
if we look at the situation from the same perspective, 
it becomes clear that the 2006-2007 period was much 
better than the current one.

Next, some sort of economic “swings” started. We can’t 
state whether business has improved the condition. 
It began to set back shoulders and grow, but more 
dynamics is necessary. Due to this, business tells the 
authorities that GDP skyrockets at an incredible pace 
rather than by 2-3 % per year. Ukraine has the ability 
to grow much faster. Business encourages to attract 
foreign investments, as they would stimulate the GDP 

development. However, we don’t observe any significant 
deeds of our politicians, just appealing promises so 
far. Objectively speaking, we have very scant foreign 
investments, the growth of GDP doesn’t please anyone, 
still, our expectations are much higher.

  Many Ukrainian businesspersons along with 
the EBA members hoped that coming to power of a 
large entrepreneur, Poroshenko, would provide good 
incentives for the business development in Ukraine. 
Can we state that the president has not fulfilled our 
expectations?

A. Derevianko: Frankly speaking, not everyone had those 
expectations. Poroshenko promised many things. Some 
changes have taken place; we can’t say that nothing 
has happened. Still, fundamental things are left without 
changes. Unfortunately, they hinder the flow of foreign 
investments and changes in society. It is about corruption, 
the lack of a fair judiciary and of the effective state 
management. Each of us has a share of responsibility for 
the situation in the country, which consists of all of us 
not only Poroshenko. Anyway, we have to remember that 
any politician will make changes if being pressed by the 
society. There must be a request for making changes.

  Despite all the difficulties, do you think that the 
Ukrainian business will finally reach the next level in 
2018? According to the results of 2016-2017, businesses 
are gradually recovering; their achievements have 
already exceeded the expectations.

A. Derevianko: The Ukrainian business is usually ready for 
situations which are worse than the real one. The assumptions 
are conservative. This can be correct, as the actual facts turn 
out to be better than what you were expecting.

It is very difficult to outline some breakthroughs. 
Definitely, the IT sector hits all the records and crisis 
is unfamiliar to it. Other sectors also experience an 
increase; still, it is a very weak increase. Entrepreneurs 
have cautiously optimistic expectations for 2018. People 
believe they will continue growing. Let’s hope that 
business will develop against all odds. There are plentiful 
free niches; the competition is not too harsh. There are 
more than enough of opportunities for the growth. Sure, 
someone considers 2018 a year of reforms, as different 
political forces will compete for the best image of steep 
reformers. Nevertheless, such thoughts are minor. The 
majority believes reforms will slow down this year. As for 
me, we should review the facts.

On behalf of the Association, we have been observing 
the complexity of this process since the beginning of the 
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дуже складно відбувається цей процес. Я не знаю, 
чому так стається. Якщо взяти кожного міністра ок-
ремо, депутата чи президента, то всі — нібито розум-
ні й професійні люди. Але коли працюють разом, то 
робота не виходить. Наприклад, президент, Генераль-
на прокуратура й уряд домовилися щодо закону про 
«Маски-шоу стоп» (Закон про захист бізнесу від не-
правомірного тиску з боку силових органів. — LDaily), 
є гаряча лінія, на яку можна телефонувати будь-коли. 
Не можу сказати, що ми часто звертаємося на цю лі-
нію, що дуже добре. Але коли ми звертаємося, протя-
гом двох тижнів мінімум — жодної відповіді. Тому маю 
запитання: це гаряча лінія чи вона просто охолола?

Мені такі моменти не дуже зрозумілі. Якщо є домов-
леність, то вона повинна виконуватися. А інакше не 
потрібно домовлятися, не потрібно давати неправдиві 
обіцянки. Я гадаю, політика має більше дозріти в цьому 
аспекті. У нас проблеми з виконанням. Ми можемо кра-
сиво говорити, але виконувати якісно не виходить. Ме-
ханізм державного управління в нас трохи заіржавів.

   У такому разі чи можна визначити, куди на-
справді рухається Україна?

А. Дерев’янко:  В Україні сьогодні відбуваються різні 
рухи. Тут питання, хто в Україні рухається. Бо якщо ми 
говоримо про країну загалом, то невеликий рух іде в 
напрямку Європейського Союзу. Бо є Угода про асоці-
ацію України з ЄС, є інтеграція, торговий оборот із Єв-
ропою. Це дає підстави вважати, що країна рухається 
до ЄС. При цьому є дуже чіткий рух трудової міграції 
до тієї ж Європи. Активніший, ніж рух самої України. 
Тобто зараз у нас спостерігається рух цінностей і рух 
людей. І рух людей випереджає рух цінностей. Це теж 
має дати якийсь сигнал нашим управлінцям. Якщо 
люди тікають швидше, ніж щось змінюється в країні, 
отже, необхідно негайно якісно реформувати держа-
ву. Потрібно припинити цей рух, мотивувати залиша-
тися в Україні та створювати додану вартість тут, а не 
шукати кращої долі в інших країнах.

Важливо зазначити, що це дуже заважає бізнесу. 
Бо йому важче знайти професіоналів. Тому підпри-
ємці закликають політиків змінювати країну на кра-
ще. Але у відповідь вони чують, що повинні платити 
великі зарплати людям і тоді вони залишатимуться. 
Тільки управлінці країною не розуміють, що люди ті-
кають не тільки від низьких зарплат. Є ті, хто отри-
мує хороші гроші, однак вони теж виїжджають, бо 
не бачать змін цінностей у нашій країні, майбутнього, 
не бачать, що державна машина справді щось хоче 
зробити по-іншому. Бізнес може скільки завгодно 
платити високі зарплати, але не це є вирішальним 

фактором. Таке ставлення держави відштовхує й ін-
весторів ззовні. Потрібно щось зробити, щоб стати 
привабливим як для людей, так і для інвесторів.

  До речі, про інвестиції. За останні роки спів- 
праці України з ЄС та США в які сфери прийшло 
найбільше інвестицій?

А. Дерев’янко:  Вони майже нікуди не прийшли. Так, 
в аграрний сектор часто інвестують, але нових учас-
ників на ринку не з’явилося. Поки що немає масо-
вого вливання інвестицій. Ми пропонуємо створити 
умови, які сприятимуть залученню знакових інвес-
торів і потягнуть за собою чимало інших. І завдання 
держави — їх усе ж таки залучити.

Для цього потрібно виконати нелегку роботу. Напри-
клад, досить ефективно приїхати до кожного інвес-
тора й особисто переконати його прийти в Україну. 
Цим повинен займатися прем’єр-міністр країни або 
міністр економіки. Бо це економічний блок і за Кон-
ституцією вони відповідають за прихід інвесторів і 
створення нормальних економічних умов. У нас поки 
що хороші результати в кількості інвесторів показує 
тільки Львівська область. Її чиновники якраз і прак-
тикують face to face зустрічі. І такі переговори дають 
багато результатів. Але потрібно ще чітко знати, що 
запропонувати конкретному інвесторові.

   А війна на сході України й досі є одним із ви-
рішальних факторів у відмові інвесторів заходити 
до нас?

А. Дерев’янко:  Зараз менше, ніж раніше. Але це не 
означає, що вони готові починати там свій бізнес. 
Привабливішими для них нині є центр і захід країни.

  Ви назвали головні проблеми в Україні, які 
гальмують її розвиток і зростання. Яким чином і 
чи тільки вони – нам усім поки що складно сказа-
ти. Але чи можна вже спрогнозувати, яким буде 
український бізнес за 5-10 років?

А. Дерев’янко: У нашому світі й країні щось прогнозу-
вати досить складно й неможливо. Світ дуже швидко 
змінюється, це один із вирішальних факторів. Але хо-
тілося б вірити, що наш бізнес буде до того часу тех-
нологічним, конкурентоспроможним, продуктивним і 
прибутковим. Хотілося б вірити, що країна зможе за-
лучити достатню кількість іноземних інвестицій і буде 
забезпечено рівні умови ведення бізнесу. У п’ятирічній 
перспективі, мені здається, цього складно досягти, 
хоча можливо. Ми повинні вже сьогодні робити реаль-
ні кроки, щоб у майбутньому прийти до бажаної мети.

year. I do not know why this happens. If you take a look at 
each minister, deputy or president individually, everyone 
seems to be intelligent and professional. When it comes 
to working together, their work appears to be ineffective. 
For example, the president, the General Prosecutor’s 
Office and the government agreed on a law on “Stop the 
masked show” (it is the law on protecting business from 
illegal pressure by law enforcement agencies. — LDaily), 
there is a hotline, which can be called anytime. Honestly, 
we don’t often contact them, it is very good. When we 
contact them, there is no answer within at least a couple 
of weeks. Thus, I have a question: is this a hotline, or has 
it already cooled?

I can’t get the point of such moments. Every agreement 
must be fulfilled. Otherwise, there is no need to negotiate 
and give false promises. To my mind, politics should 
be more mature in this aspect. We have problems with 
the implementation. Speeches are smooth, but the 
performance is often poor. The governmental mechanism 
of our country is a bit rusty.

  In this case, can you determine where Ukraine 
actually moves?

A. Derevianko: There are various movements in Ukraine 
today. The point is in who exactly is moving. If we talk 
about the country in general, there is a small movement 
towards the European Union. It is so because there is 
the Association Agreement between Ukraine and the EU, 
there are integration and trade with Europe. This helps us 
believe that the country is moving towards the EU. At the 
same time, there is a strong movement of labor migration 
to Europe that is even more active than the movement 
of Ukraine itself. So, we can observe the movement 
of values and the movement of people. The last one 
outpaces the movement of values. It should be a signal for 
our managers. People leave faster than something in the 
country changes, it is necessary to immediately reform 
the state qualitatively. This movement has to be stopped, 
and people should be motivated to stay in Ukraine and 
to create value added here instead of looking for a better 
luck in other countries.

Noteworthy, this is disturbing for business. Finding 
professionals becomes harder. Due to this, entrepreneurs 
urge politicians to make positive changes in the country. 
They get responses offering to pay people high salaries, it is 
pretended to make professionals stay here. The governors 
just don’t understand that people wish to escape not only 
from low salaries. There are people who earn well, but they 
also leave, as they do not see changes in the values and 
the future in our country, do not see the state willing to act 
differently. Business can pay high salaries, but this is not a 

decisive factor. The attitude of the state also discourages 
foreign investors. Actions are necessary for becoming 
attractive for both people and investors.

   By the way, I have a question regarding 
investments. Which areas have received the most 
investments during the last years of Ukraine’s 
cooperation with the EU and the USA?

A. Derevianko: Almost no areas received them. Thus, 
sponsors often invest in the agrarian sector, but there 
were not any new entrants in the market. We can’t talk 
about a mass infusion of investments so far. We suggest 
creating conditions for attracting significant investors. 
It will interest lots of others. The task of the state is to 
attract them nonetheless.

Hard work is essential for achieving this. For example, 
it is quite effective to meet each investor personally and 
persuade him/her to come to Ukraine. The Prime Minister 
or the Minister of Economy should do this, as the economic 
block is responsible for cooperating with investors and 
creating normal economic conditions on behalf of the 
Constitution. Only the Lviv region demonstrates good 
results in terms of the number of investors. Its officials are 
practicing such face-to-face meetings. Such negotiations 
are strongly effective. Still, you need to know what exactly 
to offer each particular investor.

  Is the war in eastern Ukraine still one of the 
decisive factors for refusing to come and invest in 
Ukraine?

A. Derevianko: It was so before, now it plays a smaller 
role. However, this does not mean they are ready to 
start a business there. The central and western parts of 
Ukraine are the most attractive for them.

   You have listed the main problems of Ukraine, 
which hinder its development and growth. So far, it is 
difficult to define how it happens and if these issues 
are the only ones. Still, can we forecast what will be 
Ukrainian business like in 5-10 years?

A. Derevianko: It is hard and almost impossible to 
forecast something in our world and in our country. 
The world is rapidly changing; it is one of the decisive 
factors. I want to believe that our business will become 
technological, competitive, productive and profitable by 
that time. I want our country to attract a sufficient amount 
of foreign investors and to create an even playing field for 
business owners. It is difficult but still possible to achieve 
this in the five-year perspective. We must take real steps 
today to achieve the desired goal in the future.
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За всю історію вимірювання з 2008 року Індекс жодного 
разу не сягнув позитивної зони — вище 4 балів.

Найвищий показник Індексу був зафіксований в кінці 
2010 — на початку 2011 року — 3,4 та 3,39 бала відповідно.

Результат у І півріччі 2017-го 
був найвищим з 2011 року (3,15 бала).

Наразі Індекс підвищився та залишається  
в нейтральній площині.
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Index dynamics  
since 2008

+0,07 3,03

Позитивні зміни  
за версією бізнесу*
• Прийняття Закону «Про валюту»

• Стабільність гривні

• Помітний розвиток електронних сервісів

• Закон «Про ТОВ»

• Діджиталізація економіки

• Прийняття Закону «Про антикорупційний суд»

• Прихід на ринок України нових іноземних  
інвесторів, зокрема у ритейлі

• Автоматичне відшкодування ПДВ

• Скасування печатки

 * На основі коментарів топ-менеджерів

The index has never reached the positive zone (above  
4 points) since 2008, throughout the whole its history.

The highest Index point was spotted at the end of 2010, 
early 2011, — 3.4 and 3.39 points respectively.

The result in the first half of 2017  
was the highest one since 2011 (3.15 points).

Currently, the index has risen and remains  
in the neutral area.

Positive changes 
according to businesses*
• Adoption of the law on currency

• Stability of the hryvnia

• Noticeable development of electronic services

• The law on LLC

• Economy digitalization

• Adoption of the law on the High Anti-Corruption Court

• Сoming of new foreign investors to the Ukrainian  
market, to retail sphere in particular

• Automatic refund of VAT

• Cancellation of seals

* Вased on top manager’s comments

Що ви думаєте про інвестиційний  
клімат в Україні?

Як ви оцінюєте поточний інвестиційний клімат для  
вашої компанії порівняно з попередніми 6 місяцями?

Які ваші прогнози стосовно інвестиційного  
клімату у найближчі 6 місяців?

Чи вигідно буде інвестувати в Україну  
в найближчі 6 місяців?

Які ваші очікування щодо ведення бізнесу  
у вашому секторі у найближчі 6 місяців?

What do you think about the Ukrainian  
investment climate in Ukraine?

How do you rate the current investment climate in relation  
to your company compared to the previous 6 months?

What expectations regarding the investment climate  
do you have for the next 6 months?

Would it be profitable to invest in Ukraine  
during the next 6 months?

What are your forecasts about doing business  
in your sector during the next 6 months?

5 questions  
to companie’s executives*

* 128 керівників компаній-членів Асоціації взяли  
участь у дослідженні

у 2017 році Індекс покинув 
негативну площину й наразі 
перебуває в нейтральній

The Index moved to  
the neutral zone from 
the negative zone in 2017

Індекс інвестиційної привабливості України за версією топ- 
менеджерів членських компаній Європейської бізнес  
асоціації залишається в нейтральній площині.

According to top managers of affiliated companies of the 
European Business Association, the investment attractiveness 
index of Ukraine remains neutral.
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Ukraine’s investment attractiveness index  
in the 1-st half of 2018

Індекс інвестиційної привабливості України  
у І півріччі 2018 року

Ukraine’s investment attractiveness index  
in the 1-st half of 2018

Індекс інвестиційної привабливості України  
у І півріччі 2018 року

Позитивні зрушення є. Наприклад, незадоволених інвесткліматом в 2017 році було 
58 %, зараз їх кількість на 20 % зменшилася – це суттєво. Але маємо ще багато 
над чим працювати. 38 % інвесторів досі незадоволені бізнес-кліматом. Бачи-
мо сигнал того, що в країні поступово починають відбуватися зміни, але темпів 
збавляти не можна», – наголосила виконавчий директор Європейської бізнес асо-

Що потрібно зробити?*

Анна Дерев’янко

Виконавчий директор  
Європейської бізнес асоціації

Anna Derevianko

Executive Director of the 
Association

• Combating corruption (launching the proper work  
of the Anticorruption Court)

• Reforming the judicial system and growing  
credibility to this system

• Opening the land market
• Reducing tax pressure on the wage fund
• Getting the economy out of shadow
• Communicating on positive changes and success cases
• Reducing the state structures
• Developing and implementing innovations

вважають, що інвестиційний  
клімат є привабливим

of business owners believe that  
the investment climate is attractive

бізнесменів незадоволені  
інвестиційним кліматом

of business owners are dissatisfied  
with the investment climate

38% 
були незадоволені у ІІ півріччі 2017-го (-20 %)

of them were dissatisfied with it in the 2-nd half of 2017 (-20 %)

Чим незадоволені інвестори?
What makes investors dissatisfied?

 46,1%  40,6%  35,9%  8,6%
високий рівень  
корупції

a high corruption  
level

відсутність довіри  
до судової системи

the lack of trust in  
the judicial system

відсутність  
земельної реформи

the lack of land  
reforms

технічні бар’єри  
в торгівлі

technical barriers 
 for trading

 34%  32%  48%
керівників компаній вважають,  
що бізнес-клімат покращиться  
у ІІ півріччі 2018 року 

of companie’s executives believe 
that the business climate will  
improve in the second half of 2018

вважають, що Україна буде  
вигідним ринком для інвестування  
у найближчі 6 місяців 

of them believe that Ukraine will be  
a good market for investing during  
the next 6 months

вважають, що інвестиційний клімат 
для їхнього бізнесу залишиться  
на такому самому рівні

of them believe that the investment 
climate will remain at the same level 
for their businesses 

Всього 11%вважали так само у грудні 2017 року
   Only                           of them felt the same in December 2017

• Боротися з корупцією  
(запустити роботу Антикорупційного суду)

• Реформувати судову систему  
та повернути довіру до неї

• Відкрити ринок землі
• Знизити податковий тиск на фонд оплати праці
• Детінізувати економіку
• Більше комунікувати позитивні зміни та кейси
• Скоротити державний апарат
• Розвивати та втілювати інновації

Корупція процвітає й надалі, суди 
не працюють, контролюючі органи 
неспроможні реагувати на порушення 
прав інвесторів. Реформи гальмуються 
на тлі початку передвиборчої гонитви.

Corruption continues flourishing, the  
courts don’t work properly, and the 
controlling authorities are not able to react 
to violations of investor’s rights. Reforms  
are hampered due to pre-elections.

There are positive changes already. For example, there 
were 58 % of dissatisfied with the investment climate 
businesspersons in 2017. Now, this number has decreased by 
20 % – this is essential. Nevertheless, we have plenty of work 
to do. 38 % of investors are still unhappy with the business 
climate. We see gradual changes in the country, and we can’t 
lose the momentum», said Anna Derevianko, the Executive 
Director of the European Business Association. The biggest 
reason for dissatisfaction is a high corruption level. 46.1 % 
of entrepreneurs say that. The lack of trust in the judicial 
system takes the second place in this rating (40.6 %), the 
lack of land reform is on the third place (35.9 %).

ціації Анна Дерев’янко. Найбільша 
причина незадоволення – високий  
рівень корупції. Про це говорить 
46,1 % підприємців. На другому місці –  
відсутність довіри до судової систе-
ми (40,6 %), на третьому – відсут-
ність земельної реформи (35,9 %).

* Вased on respondent’s comments

What should be done?*

* На основі коментарів респондентів

58%

28%
На думку більшості інвесторів, бізнес-середовище не зазна-
ло вагомих змін. Недостатньо ефективні заходи боротьби з 
корупцією. Відсутність зрушень у частині судової реформи. 
Нестабільна політична ситуація. Незадоволеність роботою 
окремих органів державної влади.

According to the majority of investors, the business environment 
has not changed significantly. Combating corruption is not 
effective enough. The judicial reforming lacks progress. The 
political situation is unstable. They are also dissatisfied with the 
work of particular public authorities.

Інвестори про позитив: закон про валюту; закон про ТОВ; 
усе більше можливостей для здійснення електронних пла-
тежів; кроки в бік збільшення електронного документообігу.

Investors on the positive moments: the law on currency;  
the law on LLC; more opportunities for electronic payments; 
moving towards increasing electronic workflow.
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The Kyiv Post’s mission is  
to encourage and inspire foreigners  
to come and invest in Ukraine

Brian Bonner, the editor-in-chief of the first and 
most popular English-language newspaper in Ukraine, 
told LDaily about the newspaper’s past and present, 
about the peculiarities of Ukrainian journalism and the 
specificity of the local media business.

Місія The Kyiv Post — спонукати  
й надихати іноземців приїздити  
та інвестувати в Україну

Брайан Боннер, багаторічний головний редак-
тор першої й найпопулярнішої англомовної газети 
України розповів LDaily про її становлення й сього-
дення, про особливості української журналістики,  
а також своєрідність вітчизняного медіа-бізнесу.

  Mr. Bonner, how long have you been working 
as a journalist already? Why did you decide to be a 
journalist?

B. Bonner: Well, I was in high school, more than  
41 years ago, in fact. It’s a sad day for me, because my 
mentor, who gave me my first job when I was in high 
school, died two days ago. I am 58 years old and in 
journalism I am since 1977. 

It’s great to ask people questions wherever you want. 
But the more important reason is that you want to 
make the world a better place. Journalists, I think, great 
journalists, believe in people, call attention to problems, 
propose solutions. I see journalism as very much a part 
of any democratic society.

  How long does The Kyiv Post newspaper exist?

B. Bonner:  We started in 1995, the first front page 
dated October 18th, 1995. It will be 23 years this 
October 18th.

  Did you start your work from the creation of The 
Kyiv Post? 

  Містере Боннер, як довго Ви працюєте жур-
налістом і чому вирішили ним стати?

Б. Боннер:  Ще з часу шкільного навчання, фак-
тично понад 41 рік. Цей день — сумний для мене, 
адже мій наставник, який дав мені першу роботу ще 
в шкільні роки, помер два дні тому. Зараз мені 58 і я 
працюю в журналістиці з 1977 року.

Ставити людям запитання, які забажаєш, — чудово. 
Але що навіть важливіше — мати можливість зміни-
ти світ на краще. Журналісти, на мою думку, себ-
то великі журналісти, вірять у людей, зважають на 
їхні проблеми, пропонують вирішення цих проблем. 
Я сприймаю журналістику як невід’ємну частину 
будь-якого демократичного суспільства.

  Як довго існує The Kyiv Post?

Б. Боннер: Ми розпочали роботу 1995 року, пер-
ша передовиця побачила світ 18 жовтня 1995. Тож  
18 жовтня нашому виданню сповниться 23 роки.

  Ви працювали тут із моменту створення The 
Kyiv Post? P
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B. Bonner: No, it only seems like it. I have been here 
10 years from 2008 till 2018. I was also briefly the chief 
editor in 1999.

  Did you start your work with the position of the 
Editor-in-Chief right from the beginning?

B. Bonner: I have always been Editor-in-Chief.

  Was it  it’s your first place of work Ukraine? 
Were there other companies except The Kyiv Post? 

B. Bonner: Oh, no! I had other jobs. One was with 
Organization for Security and Cooperation in Europe. 
As an election expert. So, I worked in several elections 
for OSCE, including the 1999 presidential election in 
Ukraine, where I was stationed in Donetsk, and the 
2002 parliamentary elections, where I was a political 
analyst. Further, I worked for a year for the Campaign 
for Tobacco-Free Kids, based in Washington, D.C. It is 
a public health organization, committed to reducing 
smoking, fighting smoking, controlling smoking and 
we had several accomplishments. My work with that 
organization came during a key moment when Ukraine 
banned indoor smoking, so that you have to go outside 
to smoke. We got rid of advertisements on billboards, if 
you remember it was crazy with billboards, Ukraine raised 
the cigarette tax, because higher taxes reduces smoking, 
what makes more smokers want to quit. The higher price 
encourages them to quit. And then we conducted public 
education, so we were working for health here in Ukraine. 
These were two my other jobs in Ukraine.

Quickly I fell in love with Ukraine, the 
Ukrainian people, the Ukrainian story 

   Why did you decide to work here, in Ukraine?

B. Bonner: It was a complete accident. I thought I 
would end up in Asia, I thought I would be an English-
language copy editor at the Bangkok Post in Thailand. 
I was there working for my newspaper in America, the 
St. Paul Pioneer Press in Minnesota for nearly 24 years. 
But I was looking for a change. And the change started 
in 1996 through an exchange program. When the 
Soviet Union collapsed, there were a lot of exchange 
programs between Ukraine and America. One of them 
was sending Ukrainian journalists to America and the 
other was sending American journalists to Ukraine, I got 

to go to Ukraine, so I went to Kyiv, Kharkiv and Odesa 
and taught journalism, talked about journalism and my 
experience in American journalism, through a translator, 
of course, because I didn’t know Ukrainian. But quickly I 
felt in love with Ukraine, Ukrainian people, the Ukrainian 
story and I have been coming back ever since even 
when I didn’t work here. I always came back every year 
as a tourist or visitor.

   The owner of The Kyiv Post changed recently. 
How many owners have been there?

B. Bonner: We have been lucky to have only three owners 
in 23 years. And luckily, they all are very committed 
to free press. Jed Sunden is our founding owner and 
publisher from 1995 till 2009. He sold the newspaper 
to the UK citizen Mohammad Zahoor, who had us from 
2009 till March 21, 2018. Now, we are owned by Adnan 
Kivan, a Syrian native lives here in Ukraine since 1980. 
He is in Odesa but comes to Kyiv frequently. So, we 
are very lucky. All our three owners are committed to 
freedom of speech, editorial independence, democracy, 
Ukrainian Western integration to the EU and NATO and 
so forth. So we were very happy, we were very blessed 
to have three owners, all of them, and I think it helps a 
bit that they are foreigners, because that gives us a little 
more independence and less political pressure.

   Is The Kyiv Post changing somehow with the 
change of the owners? Have some editorials and 
spheres of interviews changed?

B. Bonner: Well, it’s a very good question. We 
haven’t changed, our main principle — the editorial 
independence - has not changed. Every owner has 
his interests, for instance, Adnan Kivan is interested in 
Syria, as he is a Syrian, so we did the conference and 
the connections between the war in Ukraine and the war 
in Syria. Obviously, the biggest connection is Russian 
interference, actually, some people who used to fight 
against Ukraine in Donbas later moved to Syria. They 
go back and forth. So, there are a lot of similarities. And 
he is willing to invest in The Kyiv Post more than the 
previous owners, and he has invested. We have now a 
correspondent in Washington D.C, we have a Canadian 
correspondent and one in Brussels, who is traveling 
around Europe to cover the Ukrainian story. So, we see 
a lot of investments, we think our best days are ahead, 
we are very much looking forward to our best days and 
the Kyiv Post is lucky to have such an owner.

Б. Боннер: Ні, це лише так здається. Я працюю тут 
10 років, з 2008 до 2018 року. Також недовго працю-
вав головним редактором у 1999 році.

  Ви обіймали посаду головного редактора від 
самого початку?

Б. Боннер: Так, я завжди був головним редактором.

  Це було Ваше перше місце роботи в Україні? 
Я маю на увазі The Kyiv Post. Чи Ви працювали і в 
інших компаніях?

Б. Боннер: Ні-ні, я працював і в інших місцях. Одна 
моя робота була пов’язана з Організацією з безпеки 
і співробітництва в Європі. Я обіймав посаду вибор-
чого експерта. Тож працював на кількох виборах для 
ОБСЄ, у тому числі на виборах президента України- 
1999 у Донецьку, а також парламентських виборах 
2002 року як політичний аналітик.

Ще я працював з організацією Campaign for Tobacco-
Free Kids у Вашингтоні впродовж року. Це громад-
ська організація з охорони здоров’я, спрямована на 
зменшення й контроль куріння, а також боротьбу з 
курінням. Нам вдалося досягти певних результатів: 
працюючи з цією організацією, ми пережили клю-
човий момент, коли в Україні заборонили куріння в 
приміщеннях, тож ти маєш вийти на вулицю, щоб 
закурити. Ми позбавилися рекламних кампаній на 
біл-бордах — це було божевілля, якщо пам’ятаєте. 
Україна також підвищила податок на цигарки. Висо-
кі податки зменшують бажання курити, адже високі 
ціни спонукають курців відмовитися від цієї шкідли-
вої звички. Потім це стало частиною державної осві-
ти, тож ми працювали на благо здоров’я країни. Це 
були ще дві мої роботи в Україні, крім газети.

Я закохався в Україну, її людей та  
історію дуже швидко.

   Чому Ви вирішили працювати тут, в Україні? 

Б. Боннер: Це було цілковитою випадковістю. Я га-
дав, що осяду в Азії, буду англомовним копірайтером 
в Bangkok Post у Таїланді. Працював в американській 
газеті, Міннесотській St. Paul Pioneer Press протягом 
майже 24 років. Але я шукав змін. І знайшов їх 1996 року  
разом із програмами обміну. 

Коли розпався Радянський Союз, з’явилося багато 
програм обміну між Україною й Америкою. Одна з 
них направляла українських журналістів до Америки, 
інша — американських до України. Мені випало по-
їхати до України, тому я поїхав до Києва, Харкова й 
Одеси, де викладав журналістику, розповідав про неї 
та мій досвід в американській журналістиці. Звісно, 
я не знав української та спілкувався через перекла-
дача. Але я закохався в Україну, її людей та історію 
дуже швидко та повертався до України навіть тоді, 
коли тут не працював. Я повертався сюди щороку 
туристом чи просто гостем. 

  Нещодавно змінився власник The Kyiv Post, а 
скільки взагалі було власників? 

Б. Боннер: Нам пощастило – за 23 роки змінилося 
всього три власники. На щастя, всі вони були при-
хильниками незалежної журналістики. Джед Санден –  
власник-засновник та видавець із 1995-го по 2009 рік.  
Він продав видання британському громадянину Мо-
хаммадові Захуру, який був власником із 2009-го до 
21 березня цього року. Наразі нашим власником є 
Аднан Ківан, сирієць за походженням, який мешкає 
в Україні з 1980 року. Фізично він перебуває в Одесі, 
але часто приїздить до Києва. 

Нам дуже пощастило, що всі наші власники відстою-
ють свободу слова, редакційну незалежність, демо-
кратію, західну інтеграцію України з ЄС і НАТО тощо. 
Нам пощастило, що всі вони давали й дають нам не-
залежність та свободу від політичного тиску.

  Що змінюється в The Kyiv Post зі зміною влас-
ників? Можливо, змінилися передовиці чи сфери 
інтерв’ю? 

Б. Боннер: Це дуже гарне запитання. Ми не зміни-
лися, тобто наш принцип — редакційна незалеж-
ність — не змінився. Кожен із власників має свої ін-
тереси. Наприклад, Аднан Ківан цікавиться Сирією, 
бо звідти родом. Ми приділяємо увагу паралелям 
між війною в Україні й війною в Сирії. Очевидно, що 
найбільша паралель — втручання Росії. Фактично 
якісь люди, які воювали проти України на Донбасі, 
перемістилися до Сирії, вони їздять туди-сюди. Ще 
є дуже багато подібного. 

Крім того, Аднан Ківан бажає інвестувати в The Kyiv 
Post більше, ніж попередні власники, й уже інвестував.  
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   What does The Kyiv Post mean for Ukraine?

B. Bonner:  

I think we are fortunate, as English is an 
international language and having an 
international newspaper in English is a big 
benefit to Ukrainians, because it has opened 
Ukraine to the English-speaking world and 
has also opened the outside world to Ukraine. 

Most our online readers — about 75 % — are from 
abroad, while the other 25 % live in Ukraine.

I think foreigners are not always able to read news in 
Russian or Ukrainian and they need to understand what 
is happening in Ukraine. I think we give them that, to 
the best of our ability, we certainly try to uphold the 
strongest Western standards of journalism, fairness and 
clarity, being concise and so on. 

So, we strive to be the newspaper that everybody wants 
to read both in and out of Ukraine, it is also a part of The 
Kyiv Post mission.

We believe in the Ukrainian statehood. We believe in the 
Ukrainian democracy.

We believe in the Ukrainian language and we also think 
that Ukraine’s future lies in speaking English, in opening 
to the world and joining NATO, joining the EU, in raising 
the prosperity level of Ukraine through free markets and 
a competitive economy.

Nations where you speak English, or where most 
people speak English, tend to be more prosperous, 
open-minded, compassionate and sophisticated in 
understanding.

Ukraine is a good place. Ukrainians are masters at 
learning. Look how many languages they know — 
Russian, Ukrainian and many of them know a third 
language, whether it’s English, French or German.

   I saw your 10th anniversary present on your 
Facebook page not so long ago, it was a T-shirt, on 
which it was written: “95 % work and 5 % the rest”.

B. Bonner: I think my staff is telling me to get a life. As 
you know, in journalism, the hours are too long and I 
feel very committed. Sometimes, I feel like I am married 
to the newspaper, like it’s my true love, but I should 
probably improve that percentage and get more rest and 
relaxation. But Ukraine is a tough place. If we want to stay 
in business, we have to work hard. We have been through 
two revolutions, one war that we are going through and 
advertising is not great because the economy is not 
great, soyou have to work hard to stay alive.

   What do you do when you have these 5 percent 
of rest, maybe you have some kind of hobby?

B. Bonner: I try to travel, I love traveling, I love swimming, 
I love trying to work out, I love walking, my friends, my 
family and life has been actually very good to me. I would 
like to get out of here earlier and enjoying the summer, 
Kyiv and Ukraine have a lot to offer to people.

Unfortunately, there’s still a lot of people who are afraid 
to come here and invest, they come here as tourists 
and that’s part of our mission. We would benefit greatly 
if Ukraine prospers, if it has two or three times more 
investments, if it becomes a tourism center. 

I think it can! I think Ukraine’s best days are ahead. 
Obviously, we have serious historical issues with Russia 
that are continuing to slow Ukraine’s development 
and we obviously have serious problems. But I think 
compared to when I first came here 22 years ago, 
Ukraine has now a much better position and we also 
see our role in The Kyiv Post as encouraging people to 
invest and to come to Ukraine.

We are not going to look at Ukraine through rose-
colored glasses. We draw attention to Ukrainian 
problems. Not because we are negative people or 
because we only see the downside of Ukrainian life, 
we draw attention to them because we want them to 
be solved, we believe in Ukraine.

I am an American but most of our workers are 
Ukrainians. We believe in this nation, we live here, we 
fight here, actually, we are even willing to die here. 
During the revolution I think everyone had to make 
the choice — to stay and fight or run away. I think 
everyone here had made the choice to fight. We are 

Тому ми вже маємо кореспондентів у Вашингтоні й 
Канаді, а також кореспондента з Брюсселю, який 
пише на теми відносин Європи й України. Тож га-
даємо, що найкращі дні — попереду. З нетерпінням 
чекаємо цих кращих днів, The Kyiv Post пощастило 
мати хорошого власника. 

  Яке значення The Kyiv Post має для України?

Б. Боннер: 

Вважаю, нам пощастило, що англійська –  
міжнародна мова і що видавати між-
народну газету англійською — велика  
перевага для українців. Адже це відкри-
ває Україну англомовному світу, а зов-
нішній світ відкривається Україні. 

Більшість наших онлайн-читачів — близько 75 % — 
мешкають за кордоном, ще 25 % — в Україні.

Іноземці не завжди мають змогу читати російською 
чи українською, але вони мають розуміти, що саме 
відбувається в Україні. Ми надаємо їм таку можли-
вість. І дотримуємося найвищих західних стандартів 
журналістики: чесності, прозорості, точності.

Ми прагнемо бути газетою, яку хочуть читати в Укра-
їні й за її межами, це теж є частиною нашої місії. Ми 
віримо в українську державність. Ми віримо в укра-
їнську демократію. Ми віримо в українську мову, а 
також вважаємо, що майбутнє України — у спілку-
ванні англійською, у відкритості світові та у вступі 
до НАТО і ЄС, а також у зростанні рівня процвітання 
України, у створенні вільного ринку та конкуренто-
спроможної економіки. 

Країни, де більшість знає англійську, мають тенден-
цію бути процвітаючими й відкритішими, а також ми-
лосердними й розуміючими.

Україна — гарне місце. Українці є чудовими учнями: 
зверніть увагу, скількома мовами вони розмовляють –  
російською й українською, багато хто володіє ще 
одною, наприклад, англійською, французькою чи 
німецькою.

   Нещодавно на Фейсбуці я бачила фото Вашо-
го подарунка на день народження. Це була фут-
болка з написом: «95 % роботи та 5 % відпочинку».

Б. Боннер: Напевно, мої колеги натякають мені, що 
ще треба й жити. Як ви знаєте, робочі дні в журна-
лістиці вкрай довгі, та я відчуваю себе дуже прив’я-
заним до неї... Іноді відчуваю себе наче одруженим 
з газетою, ніби це моє справжнє кохання. Мабуть, 
мушу конче покращити ці проценти, більше відпочи-
вати й розслаблятися. 

Але Україна – жорстке місце. Якщо ми хочемо зали-
шитися в бізнесі, мусимо важко працювати. Ми пе-
режили дві революції, одну війну, яка й досі триває. 
Реклама переживає не найкращі часи, економіка не 
дуже здорова, тож якщо хочете вижити, маєте пра-
цювати багато й наполегливо.

  Чим Ви займаєтеся в ці 5 % відпочинку, може, 
якимось хобі? 

Б. Боннер: Я намагаюся подорожувати, люблю це, лю-
блю плавання та спорт, піші прогулянки, друзів, сім’ю. 
Щиро кажучи, життя відповідає мені взаємністю. Я хо-
тів би йти з роботи раніше та насолоджуватися літом –  
Київ і Україна загалом мають багато цікавого.

На жаль, досі багато хто боїться приїздити до України –  
інвестувати чи як турист. Робота над цим — також 
частина нашої місії. Ми мали б дуже багато переваг, 
якби Україна процвітала, отримувала вдвічі або й 
утричі більше інвестицій, стала туристичним центром.

Вважаю, що це реально! Як на мене, найкращі дні 
для України ще попереду. Вочевидь, серйозні істо-
ричні питання з Росією продовжують гальмувати 
розвиток України, маємо серйозні проблеми. Але по-
рівняно з часом 22 роки тому, коли я вперше приїхав 
до України, зараз країна має значно кращу позицію. 
Наша роль у The Kyiv Post — спонукати й надихати 
людей інвестувати в країну та приїздити сюди.

Ми не збираємося розглядати Україну через роже-
ві окуляри. Ми звертаємо увагу на її проблеми. Не 
тому, що негативно налаштовані чи бачимо лише 
поганий бік українського життя. Ми звертаємо ува-
гу на проблеми, бо хочемо, щоб їх було вирішено. 
Ми віримо в Україну.
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fighting for a better future and we want Ukraine and 
Ukrainians to enjoy this better future, they deserve it. 
I am an American and I am a guest here, but it’s been 
my home for 10 years and I have been coming and 
going for 22 years. But I feel like it’s my second home. 
I am proud to be an American, but Ukraine, this is the 
place I have chosen to live in.

The best newspapers are in countries where 
people support free press and it becomes 
more and more important.

   What problems have you faced whilst the 
newspaper exists?

B. Bonner: Well, financially it’s not a good economic, 
advertisement climate. The best newspapers are in 
countries where people support free press and it 
becomes more and more important. So, how do they 
support it? 

The advertisement, the subscriptions. The model now is 
to get most of its revenues from readers. For this, you 
have to build relationships with them and you have to 
give them what they want. 

The political side is better, but it is “better” compared 
to what? I mean when I first got here, journalists 
were told what to write and what not to write, they 
had minders in government offices. So, if you wrote 
something they didn’t like, they would call you and 
pressure to change that. This still happens in some 
way, especially now, during the elections, there is 
pressure to support this or that candidate.

We are going to resist this pressure. We believe our 
readers, advertisers and our subscribers want to know 
what we think the truth is, not what somebody else 
thinks the truth is. 

We may be unpopular sometimes, because of what we 
write about and because of the opinions that we have, 
but I think we have to do this.

If you want to talk about threats during Yanukovych’s 
time, we had three big ones. I was fired twice. Once 
it was a censorship attempt after pressure from the 
minister of agriculture, who is now in exile, under 
investigation for corruption, who put pressure on the 

owner to fire me. I got my job back. Thanks to God and 
thanks to Mohammad Zahoor. 

Secondly, it was an attempt of buying us, once from 
Serhiy Kurchenko and another one from Dmytro Firtash, 
who also filed a lawsuit against us in London for libel, for 
a story that was just a normal story in my opinion. The 
aim of the lawsuit was to close The Kyiv Post.

The owner defended us. We won the case in court and 
so far it’s the extent of our problems. 

So, if you want me to answer, now there are more 
economical problems than political. 

You know, the price of liberty is eternal vigilance. If 
you want to have freedom of speech, there is always 
somebody who wants to close it down, and if you want 
it, you have to fight for it. 

And if you see the trend in the world — democracy 
is retreating, authoritarism and censorship are rising. 
So I think all free people, and Ukrainians are certainly 
among those, in terms of what they want and how 
they want to live have to keep fighting for freedom, 
justice, fairness.

   How do you consider the investment climate to 
be in Ukraine?

B. Bonner: Well, objectively, the numbers are terrible. 
Ukraine has only attracted $2 billion of foreign direct 
investment last year, less than $50 billion since obtaining 
independence. It’s a figure that is way too low, especially 
taking into consideration the fall of the currency, which 
was great. What’s necessary? And way below many 
neighbours, like Poland and others who joined the EU. So 
we need to work on it. Investing is the only way to boost 
the economy. We need to attract much more investment 
in Ukraine than we do now.  

The oligarchs don’t like competition, they 
want to keep all the economic pie and all 
the sectors to themselves, so they create 
bureaucratic barriers. 

  What is the main reason why investors don’t 
want to come to Ukraine? Is it the currency exchange 
course or are there some other reasons?

Я американець, але більшість наших працівників —  
українці. Ми віримо в цю націю, ми тут живемо й 
боремося тут. Насправді ми навіть ладні тут помер-
ти! На мою думку, кожен мав зробити свій вибір 
протягом революції: залишитися та боротися або 
втекти. Гадаю, кожен із нас вибрав «залишитися 
та боротися». Ми боремося за краще майбутнє й 
хочемо, щоб Україна й українці насолоджувалися 
ним, адже вони заслуговують на це. Я америка-
нець, я гість в Україні, але Україна — мій дім уже  
10 років. Якщо рахувати час, коли я бував тут наїз-
дами, то я з Україною вже 22 роки. І відчуваю, що 
це мій другий дім. Я пишаюся, що американець, але 
Україна — місце, де я вирішив жити. 

Найкращі газети видаються в тих кра-
їнах, де люди підтримують свободу 

преси, і це стає дедалі важливішим. 

   Які проблеми Вам траплялися за час існуван-
ня газети? 

Б. Боннер: Наразі тут не дуже добрий фінансовий, 
економічний та рекламний клімат. Найкращі газети 
видаються в тих країнах, де люди підтримують сво-
боду преси, і це стає дедалі важливішим. То як же 
вони підтримують її? 

Реклама, передплата. Сучасна модель бізнесу – от-
римання більшої частини доходів від читачів. Для 
цього треба будувати взаємовідносини з ними та на-
давати їм те, що вони хочуть. 

Політичний клімат кращий, але ж знову-таки – по-
рівнюючи з чим? Коли я вперше приїхав сюди, жур-
налістам розказували, що писати, а чого не можна, 
вони мали наставників у державних установах. Якщо 
ти писав таке, що їм не подобалося, вони телефо-
нували й тиснули, доки написане не змінювали. Це 
й досі іноді трапляється, особливо зараз, під час 
виборів, коли власники тиснуть на свої видання для 
підтримки певного кандидата.

Ми збираємося протистояти тиску. Віримо, що наші 
читачі, рекламодавці та передплатники хочуть знати, 
що саме ми, а не хтось інший, вважаємо правдою.

Ми не популярні в колах Порошенка, Тимошенко,  
когось із політиків, які хочуть, щоб про них писали 

гарно. І непопулярні ми через наші матеріали й по-
гляди. Але вірю, що ми чинимо правильно.

Якщо бажаєте поговорити про погрози часів Яну-
ковича, то ми пережили три великі «наїзди». Мене 
було звільнено двічі. Одного разу це трапилося 
через спробу цензури під тиском із боку міністра 
сільського господарства, який зараз утік і був під 
слідством за корупцію. Він вимагав від нашого 
власника, щоб я зняв матеріал про нього, а я від-
мовився це робити. Але я повернувся до роботи. 
Дякую Мохаммаду Захуру.

Двічі нас намагалися купити. Одного разу це був 
Сергій Курченко, другого — Дмитро Фірташ, який 
також позивався проти нас до Лондонського суду 
через нібито наклеп — за статтю, яка, на мою дум-
ку, була звичайною статтею. Цим судовим позовом 
The Kyiv Post намагалися закрити. Власник захи-
стив нас. Ми виграли справу й поки що більше не 
мали проблем. 

Тож продовжуючи відповідь на запитання, скажу, що 
наразі ми стикаємося переважно з економічними 
проблемами, а не політичними.

Знаєте, ціна свободи — вічна пильність. Якщо хочете 
мати свободу слова, завжди є хтось, хто хоче цьому 
завадити. Якщо ви справді прагнете свободи слова, 
за неї потрібно боротися.

Ви, напевно, бачите таку тенденцію у світі: демокра-
тія відступає, авторитарність і цензура зростають. 
Тому я гадаю, що всі вільні люди, у тому числі й укра-
їнці, повинні й далі боротися за свободу, справедли-
вість і чесність, щоб жити так, як самі того хочуть.

   Як Ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні?

Б. Боннер: Якщо об’єктивно, то цифри страшні. Ми-
нулого року Україна залучила лише два мільярди до-
ларів прямих іноземних інвестицій, а всього за роки 
незалежності – менше, ніж 50 мільярдів доларів. Це 
дуже низька цифра, особливо з огляду на сильне па-
діння гривні. Що робити? Адже наш рівень і так ниж-
чий, ніж рівень багатьох сусідів, наприклад, Польщі 
й інших країн, які приєдналися до ЄС. Треба працю-
вати над цим. Економіку можна відновити тільки че-
рез інвестиції, саме через це нам потрібно залучати 
значно більше інвестицій в Україну. 
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B. Bonner: No, no, no. Poll after poll makes this clear — 
corruption, no rule of law, no property rights, 
bureaucracy. In ranking after ranking Ukraine needs to 
create a justice system that actually dispenses justice 
and punishes stealing. We have to get rid of corruption 
and develop immunity from the parliament members 
who think it’s OK to steal. They have legal impunity to 
barriers and it’s an oligarchic economy. 

The oligarchs they don’t like competition, they want 
to keep all the economic pie to themselves and the 
sectors to themselves so they create these barriers 
to bureaucracy and an economy based on favourites, 
making money from state-owned enterprises and this 
has to be stopped. This is the part of ongoing struggle 
in many ways. In some ways it’s getting better but there 
is not that breakthrough yet.

In the rule of law, in fighting corruption, in punishing 
people who are engaged in the corruption processes. 
That is required to make investors feel like it’s safe 
here, like their property and can be respected to take 
the billon to the banking sector. $20 billion were stolen 
from Ukrainian taxpayers in the last 10 years. So, going 
back to Yanukovych times, $6 billion was stolen from 
one bank alone, no prosecution for bank fraud of Igor 
Kolomoyskyi, very little return of any stolen assets, as 
long as this goes on, as long as people can steal from 
Ukrainians within impurity, without punishment, we are 
not going to get a good investment climate. That’s not 
Brian Bonner’s opinion, that’s everybody’s opinion who 
is looking at this country.

We want to create better conditions. We 
want people to make money here in Ukraine. 
We want Ukraine to be a rich place. There 
is no reason Ukrainians should be a poor 
nation. They should be a rich nation and 
fully a part of EU.

  You are an the EBA member, what was the main 
goal of becoming a member of it?

B. Bonner: You know, the EBA association is a very 
large and powerful organization with more than  
900 members. I think its power can even be greater 
and we can be a more effective voice for business. I ran 
for the board of directors and fortunately was elected.  

We have been in The Kyiv Post pro-business all along, 
pro investment, and we have been covering the issues 
of the challenges of the business community. I thought 
there was another way to have a debate with a broader 
public policy. I think a lot of businesses look at if they 
are making money, everything is fine. 

That is not the way to look at it, we have to look at it as 
what is the best for all of Ukraine and Ukrainians.

And this is a really good platform to observe the 
influence on different sectors and on politicians, to 
represent businesses, to understated the real problems. 
There are not only downsides. There are a lot of people 
making money. 

Ukrainians are very smart, they are very entrepreneurial, 
they have many advantages in IT, agriculture, 
manufacturing. We do expect tourism will take off some 
day. We see that the hotel industry is rising, the economy  
is getting better but we need to be a lot better. Because 
we are losing talented young people, who are leaving 
the country, because they see better opportunities, if 
let us say they are making 300 euros per month here 
and they go across the border to Poland and they make 
1000 euros — it’s a very easy choice.

Patriotism is growing and a lot of people are going to 
stay, but if the economic alternatives are not here, people 
are going to go where the economical opportunities are, 
especially if you are educated like many Ukrainians who 
speak more than one language and are hard working. 
Thus, we need to create environment here, where the 
politicians are serving the public interest and not serving 
their private business interest. We need politicians who 
act in the interest of their nation not their own business 
interest first.

We want to create better conditions, we want people 
to make money here in Ukraine, we want Ukraine to be 
a rich place. There is no reason Ukrainians should be 
a poor nation. They should be a rich nation and fully a 
part of EU. We need to defeat the corruption, impunity, 
we need to create a rule of law, a legal system, we need 
to create an investor friendly environment, so we see 
the outside capital moving in. And this is what the EBA 
is for. And also the EBA defends its members interests, 
in fact, we have 960 members It means we know a lot 
about the economy and the problems businesses are 
facing and once we have this knowledge we can be very 

Олігархи не терплять конкуренції, 
вони хочуть утримати у своїх руках 
весь економічний пиріг та всі впли-
вові сектори, тому й створюють  

бюрократичні перешкоди.

  Як Ви вважаєте, курс долара – це основна 
причина, чому інвестори не хочуть приїздити до 
України, чи є якісь інші?

Б. Боннер: Ні, ні, ні. Опитування за опитуванням 
чітко визначають такими причинами корупцію, від-
сутність верховенства права й захисту власності, 
а також бюрократію. Крок за кроком Україна має 
створити систему, яка чинить правосуддя та карає 
злодіїв. Україна має подолати корупцію та зняти не-
доторканість із парламентаріїв, які вважають, що 
красти — нормально. Такі мають правову безкар-
ність, це й є олігархічна економіка. 

Олігархи не терплять конкуренції, вони хочуть утри-
мати у своїх руках весь економічний пиріг та всі 
впливові сектори, тому й створюють бюрократичні 
перешкоди та економіку, базовану на фаворитах. 
Вони роблять гроші на підприємствах державної 
власності — таке треба припиняти! Це — етап трива-
лої боротьби. Іноді ситуація покращується, але ми не 
можемо назвати це проривом.

Верховенство права, боротьба з корупцією, пока-
рання корупціонерів — усе це має бути, щоб іно-
земні інвестори в Україні почувалися в безпеці та 
розуміли, що їхню власність теж захищено й вони 
можуть інвестувати мільярди в банківський сек-
тор. За останні 10 років в українських платників по-
датків було вкрадено 20 мільярдів доларів. У часи 
Януковича лише з одного банку було вкрадено  
6 мільярдів доларів, і не було жодного переслідування 
Ігоря Коломойського за шахрайство. Дуже маленький 
відсоток украдених вкладів було повернено. Поки це 
триває, поки хтось може безкарно обкрадати україн-
ців, доброго інвестиційного клімату не буде. Це не дум-
ка Брайана Боннера, це думка всіх людей, які стежать 
за ситуацією в країні. 

Ми хочемо створити кращі умови, щоб 
люди заробляли гроші тут, в Україні, 
щоб Україна була заможною країною. 

Немає жодних причин українцям бути 
бідними. Ця нація має бути заможною 

та повноправною частиною ЄС.

  Ви є членом асоціації ЕВА. Яка була головна 
мета Вашого членства?

Б. Боннер: Знаєте, EBA — це дуже велика й потуж-
на організація, яка налічує понад 900 членів. Гадаю 
навіть, що її вплив і сила можуть бути ще більшими. 
Ми маємо можливість бути впливовішим голосом 
для бізнесу. Я подався в члени правління асоціації 
і, на щастя, був обраний. The Kyiv Post завжди був 
на стороні бізнесу й інвестицій. Ми висвітлювали всі 
проблеми бізнес-спільноти. І я гадав, що це — ще 
один спосіб вести дискусію і впливати на державну 
політику, бо багато підприємств і компаній упевнені: 
якщо вони заробляють гроші, то все гаразд.

Однак треба дивитися на це під іншим кутом, а саме: 
як краще для цілої України й українців.

Це справді хороша платформа для спостереження за 
впливом на різні сектори й на політиків, для презенту-
вання бізнесу й розуміння нагальних проблем. Бо є не 
тільки мінуси. Багато людей усе ще заробляють гроші.

Українці – дуже розумні й підприємливі, у них багато 
переваг в ІТ, сільському господарстві й виробництві. 
Ми очікуємо, що туризм також розвиватиметься. Ба-
чимо, як зростає готельна індустрія, сильнішає еконо-
міка, але повинні ставати ще кращими. Адже ми втра-
чаємо талановитих молодих людей, які виїжджають з 
країни, бо бачать кращі можливості. Якщо, скажімо, 
тут вони заробляють 300 євро щомісяця, а в Поль-
щі рівень їхнього заробітку становить 1000 євро, —  
вибір очевидний.

Патріотизм зростає й багато людей планують зали-
шитися, але якщо економічних альтернатив немає, 
вони їдуть туди, де вони є, особливо якщо люди пра-
цьовиті й освічені, як і багато українців, що знають 
більше, ніж одну мову. Отже, нам потрібно створи-
ти середовище, де політики працюють на користь 
громадськості, а не власних бізнес-інтересів. Нам 
потрібні політики, які переймаються насамперед ін-
тересами свого народу, а не власного бізнесу.

Ми хочемо створити кращі умови, щоб люди заробляли  
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effective in lobbying the people who are blocking the 
progress, whether they are on Bankova, the Presidential 
Administration, or in the Parliament, or in the Cabinet of 
Ministers, or somewhere else.

  How do you assess your position in the EBA 
association? 

B. Bonner: I am just one of the 16 board members. We 
meet once a month and we hear from people inside the 
government, sometimes we meet as a group, with the 
president. I should be the advocate for doing what’s 
right. I also wanted to join them, because they didn’t 
have any representative of the media among them. 
I am a journalist and I think our sector is important. 
Unfortunately, the oligarchs dominate in terms of the 
ownership of TV stations and unfortunately it’s not 
profitable, but it’s an important sector. Look at the 
problems we are facing — propaganda, false news. The 
more reliable information we have and the more ways 
we can make the Ukrainian media sector a real business, 
even a profitable business — the stronger freedom of 
press will be and the strongest freedom of speech will 
be and the more accurate information will be. 

  How do you think, which were the best years in 
Ukraine for making business?

B. Bonner: These years are much better than the 1990s, 
I think there was a fake bubble with the easy credit in 
2006, 2007, 2008, if you look at  people’s incomes rising 
for no real reason and then we had the crash. Then we 
built back up a little, but it was also a false bubble. The 
highest GDP was $183 billion.

Ukraine is richer than the official statistics states, as 
33 % or 40 % or even 50 % of its economy is in the 
shadows. It means it’s not counted. 

From the Yanukovych period, when it was $183 billion, 
we crashed down to $90 billion in 2014, and now we 
are getting back to $100 billion and a little more. It’s 
too small for a nation of 42 million people. For example, 
Denmark has less than 6 million people but it has GDP 
$316 billion, three times Ukrainian size, and Ukraine has 
7 times as many people. We can’t live like this. We have 
no reason to be poor. The people who block positive 
changes have more power than those who want to bring 
these changes. However, we know that Ukrainians revolt 
when they are not happy about something.

  Mr. Bonner, you go abroad very often what do 
people in those countries know about Ukraine? 

B. Bonner: They know more since the revolution and 
the war. We are moving in the right direction, but the 
Ukrainian sense of identity still needs to be developed 
greater internally and externally. That’s what The Kyiv 
Post is helping to do, because people who read in 
English have to know honest Ukrainian history and its 
economic situation, why we are different from Russians. 
What role is Russia playing here?

I am from the generation when it was the Soviet Union 
and it this was together, but it definitely was not united. 

So, many Ukrainian-Americans, Ukrainian-Canadians, 
those who live abroad kept alive the dream of national 
independence. We had different times with Russia, and 
now its Putin’s time, who treats Ukrainians and Russians 
as one nation. Sorry but that’s not the case.

The more and longer the war goes on, the worse it will 
be. The war needs to end tomorrow, because Ukraine 
is being hurt badly, but the longer it goes on, the more 
Ukrainians will show their backs to the Russian model 
and the Putin model, which have are no good to Ukraine. 

I think the best model for Ukraine and Ukrainians is 
democracy and to build it, we have to get our voices up 
there and I think Ukrainians are very good at it. Ukrainians 
travel more around the world, more Ukrainians speak 
English. They are putting their messages out. They can 
say — Ukraine is a nation, they can tell you about the 
Ukrainian history and the Ukrainian dreams. 

We at The Kyiv Post are doing our best to reflect these 
values and improve the identity of Ukraine.

гроші тут, в Україні, щоб Україна була заможною  
країною. Немає жодних причин українцям бути  
бідними. Ця нація має бути заможною та повноправ-
ною частиною ЄС. Нам треба побороти корупцію й 
безкарність, забезпечити верховенство права, сис- 
тему юрисдикції, сприятливе середовище для інвес-
торів, щоб ми могли бачити, як зовнішній капітал над-
ходить до України. Саме для цього працює EBA. Та-
кож Асоціація захищає інтереси своїх членів, яких у 
нас фактично 960. Це означає, що ми багато знаємо 
про економіку й проблеми, з якими зіштовхуємось, і 
коли маємо ці знання, то можемо ефективніше про-
тидіяти лобістам, які блокують прогрес. Байдуже  
де — чи на Банковій в Адміністрації Президента, чи в 
парламенті, чи в Кабінеті Міністрів, чи деінде.

  Як Ви оцінюєте свою позицію в асоціації EBA?

Б. Боннер: Я лише один із 16 членів правління, ми 
зустрічаємося раз на місяць та спілкуємося з уря-
довцями, іноді проводимо групові зустрічі з президен-
том. Я мушу захищати правильні позиції і, крім того, 
хотів приєднатися, адже серед них не було жодного 
представника засобів масової інформації. Я журна-
ліст і вважаю, що наш сектор є важливим. На жаль, 
олігархи домінують в інформаційному полі, бо володі-
ють телеканалами, і на жаль, це не прибутковий сек-
тор, але важливий. Подивіться на проблем, з якими 
ми зіштовхуємося: пропаганда, фейкові новини. Що 
більше надійної інформації матимемо, якщо зможе-
мо перетворити український медіа-сектор на справж-
ній, навіть прибутковий бізнес, то вільнішою буде 
преса, свобода слова — сильнішою, а інформація —  
точнішою.

  На Вашу думку, які часи були найкращими для 
бізнесу в Україні?

Б. Боннер: Теперішні роки набагато кращі за 1990-
ті. Ми спостерігали кредитну бульбашку в 2006, 
2007, 2008 роках. Доходи людей зростали без  
реальних причин, а потім усе ішло шкереберть. Най-
вищий ВВП становив 183 мільярдів доларів.

Україна заможніша, ніж показує офіційна статисти-
ка, адже 33 % чи 40 %, або навіть 50 % прибутку 
перебуває в тіні, тож його не враховано.

183 мільярди доларів, які ми мали у 2013 році, ско-
ротилися до 90 мільярдів 2015 року, а тепер ми  

повертаємося до 100 мільярдів доларів. Для країни, 
де мешкає  42 мільйони людей, цього замало. На-
приклад, у Данії проживає менше, ніж шість міль-
йонів осіб, але їхній ВВП — 316 мільярдів доларів, 
що втричі більше за український, тоді як населення 
України в сім разів більше. Ми не можемо так жити. 
Ми не маємо підстав бути бідними. Ті, хто блокують 
позитивні зміни, мають більше влади, ніж ті, хто хоче 
змін. Але ми знаємо, що незадоволені чимось укра-
їнці зрештою можуть повстати.

  Містере Боннер, Ви часто виїжджаєте за кор-
дон. Що люди з тих країн знають про Україну?

Б. Боннер: Вони вже знають про Україну дещо біль-
ше з часів революції й початку війни. Ми рухаємося в 
правильному напрямку, але українська ідентичність 
усе ще потребує розвитку як усередині країни, так і 
зовні. Це те, чим займається The Kyiv Post, бо англо-
мовні читачі повинні знати правдиву історію України, 
справжню економічну ситуацію й те, чим ми відрізня-
ємося від росіян. 

Яку роль Росія грає в Україні? Я з покоління, коли ще 
був Радянський Союз, але всі країни, безумовно, не 
були чимось єдиним. Багато американських україн-
ців, канадських українців, що живуть за кордоном, 
зберегли національну окремішність. Нинішня Росія —  
це Росія Путіна, який бачить українців і росіян як 
один народ. Вибачте, але це не так.

Що довше триватиме війна, то гірше. Війна мусить 
скінчитися вже завтра, бо Україна зазнає велико-
го болю. Але що довше вона триватиме, то більше 
українців повернуться спиною до російської моделі, 
бо модель Путіна не несе нічого хорошого Україні.

Я вважаю, що демократія — найкраща модель для 
України й українців. Маємо посилити наші голоси, 
щоб досягти цієї мети: вважаю, українці дуже до-
бре вміють це робити. Україна отримала безвізовий 
режим, тому її громадяни частіше подорожують по 
світу, усе більше українців говорить англійською — і 
нею вони висловлюють свої думки. Можуть розказа-
ти, що Україна — це нація, розповісти історію країни, 
поділитися її мріями.

І ми намагаємося максимально відобразити такі 
цінності й ідентичність України в нашому виданні 
The Kyiv Post. 
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Everything depends on the team,  
the main point is being result-oriented

Volodymyr Osadchuk, the General Director 
COFCO Agri Resources Ukraine, told LDaily about 
the peculiarities of the Ukrainian agrarian business, the 
investment attractiveness of Ukraine, plans for developing 
the domestic infrastructure and the cooperation within 
the European Business Association.

Все залежить від колективу,  
головне – зарядити його  
на результат

Генеральний директор COFCO Agri Resources 
Ukraine Володимир Осадчук поспілкувався 
з LDaily про особливості українського аграрного 
бізнесу, інвестиційної привабливості України, плани 
розвитку вітчизняної інфраструктури і співпраці в 
рамках Європейської бізнес асоціації.

  Tell us about the COFCO Corporation, please.

V. Osadchuk: Chinese grain corporation COFCO (China 
National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation 
Corporation) is one of the largest producers, processors 
and sellers of agricultural products, headquartered 
in Beijing. The corporation is one of the largest state 
enterprises of the People’s Republic of China. It was 
founded in 1949 and it owns assets of more than  
$71.9 billion after several acquisitions. COFCO has 
offices in more than 140 countries around the world and 
owns a global trading network. Additionally, numerous 
capacities for the production, storage and logistics of 
agricultural products, for example, the capacity of its 
grain storage is around 31 million tons, of processing - 
89.5 million tons per year.

The place of the company is eloquently 
evidenced by the fact that COFCO currently 
delivers grain products and oils to more than 
a quarter of the world’s population.

  How many years has the company been working 
in the Ukrainian market?

V. Osadchuk: We have been acting in the Ukrainian 
market for more than 10 years. We used to act as the 
Noble Resources Ukraine company, which was part of 
the Noble Agri Group, until 2016. In late 2015, the Chinese 

  Розкажіть, що таке COFCO Corporation.

В. Осадчук: Китайська зернова корпорація 
COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs 
Corporation) – один із найбільших виробників, пере-
робників і трейдерів сільськогосподарської продук-
ції зі штаб-квартирою в Пекіні. Корпорація також є 
одним із найбільших державних підприємств КНР. 
Вона заснована ще 1949 року та після кількох погли-
нань зараз володіє активами на понад $71,9 млрд. 
COFCO має представництва в більш ніж 140 країнах 
по всьому світу та глобальну торговельну мережу. 
Крім того – численні потужності для виробництва, 
зберігання й логістики сільгосппродукції, напри-
клад, потужності для зберігання зерна оцінюються в  
31 млн тонн, а для переробки – 89,5 млн тонн на рік.

Про місце компанії красномовно гово-
рить той факт, що COFCO нині по-
ставляє зернову продукцію й олії для 

понад чверті населення планети.

  Скільки років компанія існує на ринку України?

В. Осадчук: На ринку України ми вже понад 10 ро-
ків. До 2016 року працювали як компанія «Нобл Ре-
сорсиз Україна», яка була частиною групи Noble Agri. 
Наприкінці 2015 року китайська корпорація COFCO 
придбала міжнародну аграрну компанію Noble Agri з 
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активами в Україні. І в березні 2016 року на її осно-
ві корпорація COFCO перетворила «Нобл Ресор-
сиз Україна» на нове підприємство – COFCO Agri 
Resources Ukraine, що спеціалізується на перероб-
ці й реалізації сільськогосподарської продукції, 
переважно зернових і олійних, та її просуванні на 
міжнародні ринки.

  Чим Noble Agri займалася в Україні?

В. Осадчук: «Нобл Ресорсиз Україна» спеціалізува-
лася на заготівлі та зберіганні сировинних ресурсів –  
зернових і насіння соняшнику, а також виробництві 
соняшникової олії з подальшим експортом, пере-
важно в Європу.

  Що змінилося, коли Noble Agri стала COFCO 
International?

В. Осадчук: Фактично змінилися тільки акціонери. 
COFCO успішно продовжила діяльність Noble в іще 
більших масштабах. Тобто займаємося глобальним 
постачанням сільгосппродукції, її переробкою, збе-
ріганням, транспортуванням. Природно, це перед-
бачає наявність і розвиток відповідних виробничих 
потужностей, підвищення мобільності інфраструк-
тури навколо них.

  Скільки років Ви очолюєте COFCO Agri 
Ukraine і чим для Вас особисто мотивовано саме 
«аграрний» вибір діяльності?

В. Осадчук: Я очолюю компанію вже понад п’ять 
років. Із 2013 по 2015 роки працював генеральним 
директором Noble Agri, з 2015 року – генеральний 
директор COFCO Agri Resources Ukraine.

Щодо мотивації вибору можу сказати наступне. 
Україна входить до п’ятірки найбільших виробників 
пшениці, володіє найбільшими запасами чорноземів 
у світі – близько половини її території, клімат спри-
яє стабільним урожаям багатьох культур. Водночас 
в аграрному секторі чимало невирішених завдань, 
і насамперед – це інфраструктура й логістика, які 
давно не відповідають вимогам часу. Крім того, від-
чувається брак сучасних переробних комплексів і 
сховищ з ефективним обладнанням.

Таке поле діяльності не могло залишити мене бай-
дужим. Упоратися з цими завданнями – найкраща 
мотивація для мене, а також головна мета довіре-
ної мені компанії.

  Які компанії в Україні входять у структуру 
COFCO International?

В. Осадчук: В Україні маємо сім компаній, які вхо-
дять у структуру COFCO International. У першу чер-
гу це COFCO Agri Resources Ukraine з центральним 
офісом в Києві, який займається трейдингом.

Далі, це ТОВ «Сателіт» – завод із переробки насіння 
соняшнику в місті Маріуполь потужністю 1500 тонн 
на добу, побудований компанією Noble Agri в 2011-
2012 роках. До конфлікту в регіоні це підприємство 
переробляло насіння соняшнику, яке постачалося 
агрофірмами Донецької області. Але коли сільгосп-
землі на схід і північний схід від Маріуполя зазнали 
окупації, заводу довелося шукати нових постачаль-
ників, конкуруючи з олієекстракційними заводами, 
розташованими в Дніпропетровській і Запорізькій 
областях.

Компанія має зерновий термінал із річним обсягом 
перевалки 2,5 мільйона тонн зернових культур –  
керує ним ТОВ «ДССК» у місті Миколаєві.

Також маємо чотири елеватори. Один – у селі Роз-
дольне Старобешівського району Донецької облас-
ті (ПрАТ «Каракубське хлібоприймальне підприєм-
ство»). На жаль, зараз він перебуває на окупованій 
території, у серпні 2016 року його було експропрійо-
вано окупантами. Ще один елеватор в Херсонській і 
два – в Дніпропетровській областях.

  З якими проблемами компанії довелося зітк-
нутися за час роботи в Україні?

В. Осадчук: Так, нині, якщо брати наш бізнес, має-
мо певні непрості питання. Вони стосуються пере-
важно логістики, інфраструктурного плану. Також 
є питання, які ми вирішуємо з низкою організацій, 
які займаються сертифікацією. Крім цього гострим 
залишається питання взаємодії з податковими та 
правоохоронними органами. Доводиться працюва-
ти в ситуації, коли поруч із лібералізацією законо-
давства, полегшенням ведення бізнесу в Україні все 
одно існують пережитки старого.

  Можете докладніше розповісти про взаємо-
дію з податковими органами, які саме виникають 
складнощі?

В. Осадчук: Практично всі наші компанії, крім еле-
ваторів, – належать до категорії великих платників 

corporation COFCO bought the international agricultural 
company Noble Agri with its assets in Ukraine. In March 
2016, COFCO used this basis and transformed Noble 
Resources Ukraine into a new enterprise - COFCO Agri 
Resources Ukraine, specializing in the processing and 
selling agricultural products, mainly cereals and oilseeds, 
as well as its promotion to international markets.

  Can you tell us what Noble Agri was doing in 
Ukraine?

V. Osadchuk: Noble Resources Ukraine specialized in 
the procurement and storage of raw materials - cereals 
and sunflower seeds, as well as the production of 
sunflower oil for exporting mainly to Europe. 

  What changed when Noble Agri became COFCO 
International?

V. Osadchuk: Actually, only the shareholders changed. 
COFCO successfully continued the activities of Noble 
on an even larger scale. We still work on global deliveries 
of agricultural products, their processing, storage and 
transportation. This presupposes the availability and 
development of appropriate production capacities, 
as well as the increased mobility of the infrastructure 
around them.

  How many years have you been heading COFCO 
Agri Ukraine and how exactly you personally were 
motivated for selecting the agrarian sector?

V. Osadchuk: I have been heading the company for 
more than five years. I was the General Director of Noble 
Agri from 2013 to 2015 and the General Director of 
COFCO Agri Resources Ukraine from 2015. 

As for the motivation, I can say the following... 
Ukraine is one of the five largest producers of wheat. 
Our country owns the largest reserves of black-earth 
soil in the world, they can be found on about half of 
its territory. The climate contributes to stable yields of 
many crops. At the same time, the agrarian sector is 
full of unsolved problems. First of all, it is infrastructure 
and logistics, which don’t meet the requirements of 
modern times. Additionally, there is a shortage of 
modern processing complexes and storage facilities 
with efficient equipment.

Such a field of activity couldn’t leave me indifferent. Facing 
these challenges is the best motivation for me, and it is 
also the main goal of the company entrusted to me.

  Which Ukrainian companies are included in the 
structure of COFCO International?

V. Osadchuk: We have seven Ukrainian companies that 
are part of the COFCO International’s structure. The first 
one is COFCO Agri Resources Ukraine headquartered in 
Kyiv, which is engaged in trading.

The second one is Satellit LLC, a plant for processing 
sunflower seeds in Mariupol with the capacity of  
1500 tons per day, built by Noble Agri in 2011-2012. 
Before the conflict started in that region, this enterprise 
processed sunflower seeds supplied by agricultural 
companies from the Donetsk region. Once agricultural 
lands to the east and north-east of Mariupol were 
occupied, the plant had to look for new suppliers, while 
competing with oil extraction plants located in the 
Dnipropetrovsk and Zaporizhia regions.

The company has a grain terminal with an annual 
handling capacity of 2.5 million tons of grain crops. It is 
managed by DSSC (Danube Shipping and Stevedoring 
Company) LLC based in Mykolayiv.

The company also owns four elevators. One elevator is 
situated in the Rozdolnoye village in the Starobeshivsky 
district of the Donetsk region (PJSC Karakub Grain 
Receiving Enterprise). Unfortunately, it is in the occupied 
territory now and was expropriated by invaders in August 
2016. Another elevator is situated in the Kherson region 
and the other two ones - in the Dnipropetrovsk region.

  What problems did the company face during its 
existence in Ukraine?

V. Osadchuk: Sure, there are some actual difficult issues 
we face while doing our business. They mainly relate 
to logistics and the infrastructure plan. There are also 
issues that we solve together with several certification 
organizations. What’s more, there are acute problems 
of interaction with tax and law enforcement agencies. 
We have to work in an environment where along with 
the liberalization of legislation and the ease of doing 
business in Ukraine, there are still vestiges from the past.

  Can you elaborate on the interaction with tax 
authorities, what exactly are the difficulties?

V. Osadchuk: Almost all of our companies, except for 
elevators, belong to the category of large taxpayers. All 
of them create jobs and pay taxes scrupulously, these 
are very significant amounts of money. Initially, our 
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податків. Усі вони створюють робочі місця і є сумлін-
ними платниками податків, причому в дуже значних 
розмірах. І спочатку наші компанії мали проблеми з 
відшкодуванням ПДВ, суми яких не відшкодовува-
лися роками. Останнім часом ми спостерігаємо по-
зитивні зрушення в цих питаннях. У цьому плані ми 
доволі тісно працюємо з ДФС для того, щоб вчасно 
відшкодовувалися суми ПДВ, які генерують від ку-
півлі продукції, її переробки й реалізації на експорт.

Суперечливі питання у нас також виникають тоді, 
коли податкові органи намагаються перекласти на 
наші компанії відповідальність за українських товаро-
виробників. Ми, звичайно ж, доводимо свою право-
ту, але часто доводиться витрачати на це багато сил і 
часу. Складнощів сьогодні вистачає. Дуже хотілося б 
бачити спрощення правил ведення бізнесу, особливо 
для таких великих міжнародних інвесторів, як ми, які 
працюють виключно в рамках чинних норм і правил.

  Скільки людей у вас працює?

В. Осадчук: В Україні у нас працює всього 586 осіб, 
безпосередньо в нашому київському офісі праце- 
влаштовано 69.

  Як у аграрної компанії у Вас, імовірно, вини-
кають питання щодо земельної реформи.

В. Осадчук: Нас це стосується тільки побічно, бо 
ми – компанія, яка закуповує продукцію, вирощену 
українськими товаровиробниками. Ми, на жаль, не 
займаємося власноручним виробництвом сільсько-
господарської продукції.

  Які плани на майбутнє має компанія?

В. Осадчук: Ми бачимо великі перспективи бізнесу 
тут і підтвердженням цьому є остання наша інвес-
тиція в $75 млн, вкладена в новий термінал на базі 
причалів № 1 і 2 Миколаївського морського торго-
вого порту. Термінал слугує для перевалки зернових 
і олійних культур, і керує ним уже згадане ТОВ «Ду-
найська суднохідно-стивідорна компанія» (ДССК). 
Ми будували його майже 16 місяців. Загальна єм-
ність зберігання терміналу – 127 тис. тонн. Також 
його обладнано станціями для розвантаження ав-
томобільного й залізничного транспорту. Ці станції 
дають змогу приймати до 15 тис. тонн продукції на 
добу. Йдеться про цілий комплекс – зерносушарка, 
зерноочистка, лабораторія для перевірки якості 
зерна й суднонавантажувальна машина. Перевалоч-
на потужність цього терміналу – 2,5 млн тонн на рік.

Слід розуміти, що коли будується об’єкт такої потужнос-
ті, то проектується й уся інфраструктура навколо нього. 
Тому для потреб нового комплексу побудовано автодо-
роги й транспортні майданчики в порту Миколаєва.

Цей приклад безпосередньо стосується наших пла-
нів щодо країни. Як я сказав, є логістичні питання в 
Україні. В основному це залізниця, водний транспорт. 
Маємо інтерес у розвитку інфраструктури в країні 
для забезпечення наших потреб. Тому ми дивимося 
на внутрішню логістику, а також – на водну логістику. 
І нині активно працюємо в цьому напрямку.

У цьому наші плани продиктовано загальною стра-
тегією групи – як основний постачальник зерна, со-
няшникової олії та продуктів харчування для чверті 
населення світу, COFCO International створює гло-
бальну мережу забезпечення населення продуктами 
харчування.

  Ви належите до найкращих топ-менеджерів серед 
аграріїв. Поділіться, будь ласка, формулою успіху.

В. Осадчук: Насправді основне – це команда, бо 
все залежить від того колективу, який із тобою пра-
цює. Найголовніше – зарядити його на результат. І 
друге – це віддача команди для того, щоб разом до-
сягати цього результату.

  Складно працювати в Україні великому бізнесу?

В. Осадчук: Є два моменти. Перший момент – ми за-
хищеніші, бо є іноземною компанією. З другого боку, 
працювати в Україні не зовсім легко, бо щодня мінімум 
40 % часу доводиться приділяти вирішенню питань, 
що виникають з різними службами, різного роду дер-
жавними органами. І ухвалювати рішення, реагувати 
щодо таких питань доводиться оперативно 24 години 
на добу тільки для того, щоб бізнес міг далі працювати, 
і на це витрачається надзвичайно багато часу.

На жаль, доволі часто чиновники трактують зако-
нодавство на власну користь, тобто як їм вигідно. 
Бізнес, своєю чергою, має тільки ті інструменти, які 
передбачені чинним законодавством, тому часто 
процес захисту своєї позиції й правоти у компаній 
забирає багато часу й зусиль. Ми мусимо доводити 
чиновникам прописні істини, гарантовані Конститу-
цією України права, передбачені чинним законодав-
ством норми і правила. Доводиться повертати їх у 
рамки закону, який повинен працювати для бізнесу і 
на благо країни, а не для чиновника. У цьому і є ос-
новна складність України для іноземного інвестора.

companies had problems with VAT refunds. Those sums 
were not reimbursed for years. We noticed a positive 
shift in such issues recently. In this regard, we work very 
tightly with the SFS (State Fiscal Service of Ukraine) in 
order to timely recover the VAT amounts generated from 
the purchases, processing and export sales.

We also have controversial issues when the Ukrainian 
tax authorities try to shift responsibility for Ukrainian 
producers to our companies. Of course, we prove our 
rightness, but it takes us a lot of time and effort. There 
are enough difficulties today. I would be very glad to 
evidence the simplification of business rules, especially 
for such large international investors as us, who work 
within the framework of existing rules and regulations.

  How many people do you work with?

V. Osadchuk: We employ 586 people in Ukraine. 69 of 
them are employed in our Kyiv office.

  Do you, as an agrarian company, have any 
questions regarding the land reform?

V. Osadchuk: It concerns us indirectly, as we are a 
company that purchases products grown by Ukrainian 
producers. Unfortunately, we don’t produce any 
agricultural products.

  What are your future plans for the company?

V. Osadchuk: We see great business prospects here 
and this fact is confirmed by our last investment of  
$75 million. We invested in a new terminal based on the 
berths No.1 and No.2 of the Mykolayiv Sea Commercial 
Port. This terminal serves for transshipment of grain and 
oilseeds and is managed by our company DSSC LLC. 
We have been building it for almost 16 months. The total 
storage capacity of the terminal is 127 thousand tons. 
The terminal is also equipped with stations for unloading 
road and rail transport. These stations allow us to receive 
up to 15 thousand tons of products per day. It is a whole 
complex - a grain dryer, a grain cleaner, a laboratory for 
checking the grain quality and a ship loading machine. 
The terminal capacity is 2.5 million tons per year.

When you construct an object of such capacity, you 
have to plan the whole infrastructure around it. Therefore, 
roads and platforms for transport in the port of Mykolayiv 
were built for the new complex’s needs.

This example has the direct relation to our plans for the 
whole country. As I said before, Ukraine suffers from 

logistical issues. Basically, these are problems with 
the railway and water transport. We are interested in 
developing the infrastructure in the country for it to meet 
our needs. Thus, we are paying attention to the internal 
logistics and the water logistics. We are working hard in 
this direction now.

These plans are dictated by the group’s strategy. Being 
the main supplier of grain, sunflower oil and food for a 
quarter of the world’s population, COFCO International 
is creating a global network for providing the population 
with food.

  You are among the best top managers among 
agrarians. Could you please share your success 
formula?

V. Osadchuk: In fact, the main point is the team, as 
everything depends on the team that works with you. 
The most important thing is to make this team result-
oriented. And the second thing is to get the team’s 
feedback to achieve this result together.

  Is it difficult for a large business to work in 
Ukraine?

V. Osadchuk: There are two points. The first one is that 
we are more protected, since we are a foreign company. 
On the other hand, it’s not easy to work in Ukraine, as we 
have to devote at least 40 % of our daily time to resolving 
issues connected with different services and various 
state authorities. We have to make such decisions and 
take actions 24 hours a day to make our business work 
smoothly. It takes plenty of time.

Unfortunately, officials often interpret the legislation 
as it is profitable for them. Businesses have only 
tools provided by the current legislation, that’s why 
the process of protecting their position by companies 
takes a lot of time and effort. We often have to prove to 
officials the written truths guaranteed by the Constitution 
of Ukraine and make clear the rules provided by the 
current legislation. We have to return them to the legal 
framework, which should work for business and for the 
benefit of the country, not for the officials. This is the 
main difficulty for a foreign investor in Ukraine.

  What criteria of choice was the company guided 
by while entering the Ukrainian market?

V. Osadchuk: Ukraine is very interesting for business as 
an agrarian country. If you look at trends over the past 
20 years, the production has almost tripled, while the 
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  Коли компанія заходила в Україну, якими кри-
теріями вибору керувалася?

В. Осадчук: Україна, як аграрна країна, дуже ціка-
ва для бізнесу. Якщо подивитися тенденції останніх 
20 років, то виробництво збільшилося майже втричі, 
і потенціал в Україні є ще вищий. Найцікавіше, що 
сільське господарство – це, напевно, одна з інду-
стрій, яка має найбільший прогрес розвитку.

Якщо й далі відбуватиметься лібераліза-
ція ринку землі, що дасть змогу товаро-
виробникам розвиватися, то Україна ма-

тиме дуже великий потенціал у цьому.

  Держава якимось чином підтримує сільське 
господарство?

В. Осадчук: Ми нормально співпрацюємо з держа-
вою. До цього, я думаю, одним із поштовхів у роз-
витку сільського господарства, холдингів чи великих 
товаровиробників, а також середніх товаровиробни-
ків було пільгове оподаткування сільського господар-
ства, що дало йому змогу стати на ноги.

Нині ж під різними іншими законами великі агрохол-
динги намагаються забезпечити для себе преференції 
у формі субвенцій чи субсидій, або ж обмежити екс-
порт певних культур, щоб активізувати розвиток пере-
робки в Україні. Це непогано. Але ми – демократична 
країна, працюємо на вільному ринку, тому дозволяти 
комусь приховано отримувати з бюджету, в який ми всі 
як громадяни платимо податки, преференцію для роз-
витку якогось одного бізнесу – неприйнятно.

  Україна – інвестиційно приваблива країна?

В. Осадчук: Зважаючи на рейтинг Doing Business, 
Україна поволеньки рухається вгору – ми вже не 
останні, але ще й не перші. Тому тут можна ска-
зати, що для нас іще багато чого треба зробити, 
як державі, щоб бути попереду. Проте COFCO 
входить у топ-20 зовнішніх інвесторів нашої краї-
ни, тобто Україна для нас однозначно інвестиційно 
приваблива. Але й Україна повинна, своєю чергою, 
працювати над тим, щоб такі компанії як COFCO 
залишалися в країні та продовжували інвестувати. 
Адже за тим, як COFCO працює в Україні і з якими 
проблемами стикається, спостерігають інші великі 
інвестори з усього світу.

  Що саме слід зробити державі для поліпшен-
ня інвестиційної привабливості країни?

В. Осадчук: Було правильне гасло після Революції 
гідності про те, щоб лібералізувати бізнес та при-
брати всі перепони, які його притлумлювали. Нині 
ж спостерігаються певні спроби – ми говоримо про 
аграрну індустрію – повернути ті перепони. Це не-
прийнятно. І взагалі, держава повинна бути націлена 
на лібералізацію бізнесу як такого.

А бізнес водночас повинен працювати в межах зако-
ну. Закон повинні трактувати й шанувати всі однаково. 
Не має бути різних тлумачень закону: бізнес по-одно-
му, держава або чиновники – по-іншому. Крім цього

держава, чиновники повинні слухати 
бізнес: що йому необхідно і де він має 
проблеми, а не намагатися грати його 

коштом у свої політичні ігри.

Такі компанії як COFCO є флагманами для України, 
стратегічними інвесторами. Тому діалог з такого рів-
ня компаніями повинен вестися на найвищому рівні. 
Україні доведеться навчитися слухати й чути іноземних 
інвесторів, якщо вона хоче збільшити потік інвестицій.

  Як давно COFCO Agri Resources Ukraine входить у 
Європейську бізнес асоціацію і що це дає корпорації?

В. Осадчук: У Європейську бізнес асоціацію ми вхо-
димо вже 10 років, ще з часів Noble Agri, тобто з мо-
менту приходу компанії на ринок України.

Для корпорації це в першу чергу захист прав, кому-
нікація між компаніями-членами Асоціації. І в разі 
якихось негативних впливів чиновників чи законо-
проектів, які можуть зашкодити бізнесу, це – консо-
лідована позиція. Тобто не індивідуальна, кожного 
окремо, а консолідована позиція членів Європей-
ської бізнес асоціації для захисту бізнесу в Україні.

  Виходить, Ви співпрацюєте зі своїми конку-
рентами?

В. Осадчук: Так, адже вирішуються питання, важ-
ливіші конкурентних відносин чи суперництва. В 
даному випадку ми консолідуємося, щоб розвивати 
бізнес, а не знищувати його. І Європейська бізнес 
асоціація – унікальна платформа, що дає змогу ви-
ступити одним блоком на захист прав бізнесу.

potential of Ukraine is even higher. The most fascinating 
thing is that agriculture is probably one of the industries 
that have the greatest progress.

If the liberalization of the land market 
continues, it will allow commodity producers 
to develop, so Ukraine has a great potential 
from this perspective.

  Does the state somehow support agriculture?

V. Osadchuk: We interact with the state normally. 
Previously, one of the impetus for the development of 
agriculture, holdings or large commodity producers, 
as well as medium-sized commodity producers, was 
the preferential taxation for agriculture, which helped 
companies strengthen.

Nowadays, large agricultural holdings are trying to 
secure preferences like subventions or subsidies, or to 
restrict the export of certain crops in order to develop the 
processing in Ukraine by issuing various laws. It’s not 
bad. However, we are a democratic country, we work 
in a free market, so letting someone secretly receive 
funds from the budget which is filled with taxes of all the 
citizens is unacceptable.

  Is Ukraine an investment-attractive country?

V. Osadchuk:  According to the rating of Doing Business, 
Ukraine is slowly moving up. We are not the last, but not 
the first ones. Therefore, there is still much to do for Ukraine 
as a state to come to the forefront. Nevertheless, COFCO 
is one of the top 20 foreign investors in our country, that 
is, Ukraine is unambiguously attractive to us. Still, Ukraine 
must work to ensure that companies like COFCO remain 
in the country and continue investing. After all, other large 
investors from all over the world watch how COFCO works 
in Ukraine and what problems it faces.

  What exactly should the state do to improve the 
country’s investment attractiveness?

V. Osadchuk: There was a right slogan after the 
Revolution of dignity about liberalizing business and 
removing all the obstacles from its way. However, we 
now face some attempts to return those barriers, if we 
talk about the agrarian industry. This is unacceptable. 
In general, the state should be aiming at liberalizing 
business.

Business must work within the law. Everyone must 
equally understand and honor the law. There should 
not be different interpretations of the law when a 
business sees one sense, and the state finds an 
opposite sense. Besides, 

the state, officials should watch business 
needs and notice its problems rather than 
play some political games in its expense.

Companies like COFCO are the flagships and strategic 
investors for Ukraine. A dialogue with companies of such 
a level should be at the highest level as well. Ukraine 
will have to learn to listen and hear foreign investors if it 
wants to increase the investment flow.

  How long has COFCO Agri Resources Ukraine 
been part of the European Business Association and 
what does this give the corporation?

V. Osadchuk: We have been part of the European 
Business Association for 10 years already, since the 
times of Noble Agri, from the moment the company 
entered the Ukrainian market.

For the corporation, this is primarily the protection of 
rights, communication between companies-members of 
the Association. It is a consolidated position for cases 
of some negative influences of officials or bills that can 
harm business. I mean not an individual position when 
each company acts separately but a consolidated 
position of all the members of the European Business 
Association aimed at protecting businesses in Ukraine.

   So, do you cooperate with your competitors?

V. Osadchuk: We do, as we resolve issues of the higher 
importance than competition or rivalry. In this case, 
we consolidate in order to develop the business not 
to destroy it. The European Business Association is a 
unique platform making possible acting together as one 
block for defending our business rights.
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The dairy industry issues  
and other problems

Renato Ruszczyk, the General Director of Lactalis 
in Ukraine, told LDaily about the main problems of the 
domestic dairy industry, investments in the country and 
the role of the European Business Association in the 
business of his company and partner’s companies.

Про проблеми молочної галузі  
й не тільки…

Ренато Рушчик, генеральний директор «Лак-
таліс» в Україні, поспілкувався з LDaily про головні 
проблеми вітчизняної молочної галузі, інвестування 
в країну та роль Європейської бізнес асоціації у біз-
несі його компанії, а також компаній партнерів.

  Would you be so kind to tell us about Lactalis?

R. Ruszczyk: The Lactalis Group is a French family-
owned company with 85-year history of dairy 
production. Today Lactalis is the number one global 
dairy group represented by 240 plants in 47 countries 
of the world, with 19 billion liters of milk collected 
annually. Our world famous brands include Président, 
Galbani and Parmalat. The company employs over 
80000 staff.

  How many years does Lactalis work in the 
Ukrainian market? How has the company changed 
since its founding?

R. Ruszczyk:  With coming to Ukraine in 1996, 
Lactalis has become the first foreign investor in the 
dairy industry of this country. The French-Ukrainian 
joint venture was founded on the basis of Mykolayiv 
Municipal Dairy Plant for production of butter and 
casein, and two years later – of the entire range of 
traditional dairy products. The next step in the Group’s 
development in Ukraine was made in 2007 when Lactalis 
acquired Pavlograd dairy plant “Milk House Ltd”.

  Розкажіть, будь ласка, про Lactalis?

Р. Рушчик: Група Lactalis – французька сімейна ком-
панія, яка має 85-річну історію виробництва молочної 
продукції. Сьогодні Lactalis – лідер серед виробників 
молочних продуктів у світі, має 240 заводів у 47 кра-
їнах світу, які щорічно переробляють 19 мільярдів лі-
трів молока. Серед наших брендів – всесвітньо відомі: 
Президент (Président), Ґальбані (Galbani) та Пармалат 
(Parmalat). У групі працює понад 80000 осіб.

  Скільки років працює Lactalis на українському 
ринку? Як змінилася компанія від часу заснування?

Р. Рушчик: З приходом в Україну 1996 року Lactalis 
(до 2000 року – Besnier) став першим іноземним 
інвестором у молочну галузь країни. Французько- 
українське спільне підприємство було створене на 
базі Миколаївського міського молочного комбінату 
з виробництва масла й казеїну, а через два роки він 
виробляв цілий ряд традиційних молочних продук-
тів. Наступним кроком у розвитку Групи Lactalis в 
Україні був 2007 рік, коли було придбано завод у 
місті Павлоград – ТОВ «Молочний Дім». P
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Компанія «Лакталіс» інвестувала кошти в повне тех-
нічне й технологічне переоснащення Миколаївського 
й Павлоградського підприємств, і сьогодні вони від-
повідають європейським стандартам виробництва.

Зараз компанія «Лакталіс» в Україні виробляє 
близько 250 різних продуктів під відомими марка-
ми: Президент (Président), Дольче (Dolce), Лактонія, 
Лактель, Фанні та Локо-Моко. У компанії безпосе-
редньо працює понад 750 осіб і понад 3000 праців-
ників на аутсорсингу.

  Як довго Ви є генеральним директором компа-
нії «Лакталіс» в Україні?

Р. Рушчик: 11 років. Я дуже радий, що за цей час 
ми сприяли зростанню багатьох людей та розвинули 
чимало брендів. Ба більше, деякі з наших підлеглих 
зараз є директорами й генеральними менеджерами. 
Що справді надихає – це переконання, що люди ма-
ють можливість розвиватися.

  Які були цілі компанії, коли вона вийшла на 
український ринок?

Р. Рушчик:  У 1996 році я ще не працював тут. Однак 
Група Lactalis працювала над географічною експан-
сією. Україна була одним із найбільших виробників 
молока в Центральній Європі того часу. 1996 року, 
після розпаду Радянського Союзу (1991), ніхто не 
знав, як ситуація розвиватиметься. Отже, на ті часи 
це було досить сміливе рішення вкладати гроші в цю 
країну. Найбільше компанію приваблювала кількість 
молока в Україні й молочний завод, який був досить 
вдало побудований, але потребував інвестицій в об-
ладнання, технології й людей.

  Які були проблеми компанії під час роботи тут?

Р. Рушчик:  Працювати в Україні – це як танцювати 
танго: потрібно зробити два кроки праворуч, один – 
ліворуч. Протягом останніх 11 років в Україні багато 
що змінилося. Якщо ви запитуєте мене про пробле-
ми, з якими ми стикаємося сьогодні... Насамперед 
ми маємо проблему міграції, яка означає дефіцит 
людей для роботи на наших заводах і в головному 
офісі. Чотири мільйони українців постійно мешкають 
за межами України. Через це постає проблема з по-
гляду трудових ресурсів: їхньої якості й кількості.

Lactalis has invested funds in complete technical and 
technological re-equipment of Mykolayiv and Pavlograd 
plants, and today they both meet the European 
manufacturing standards.

Currently, Lactalis Ukraine produces about 250 different 
products under well-known brands: Président, Dolce, 
Lactonya, Lactel, Fanny and Loko Moko. The company 
employs over 750 employees directly and above  
3000 employees outsourced.

  For how long have you been CEO of Lactalis 
Ukraine?

R. Ruszczyk:  11 years. I am very happy that during 
this period of time we have trained many people and 
developed many brands. Moreover, some of our 
subordinates are directors and general managers now. 
One of the things that drives me is making sure that 
people get developed.

  What were the purposes of your company when 
it entered the Ukrainian market?

R. Ruszczyk:  In 1996, I was not around. However, the 
Lactalis Group wanted geographic expansion. Ukraine 
was one of the biggest milk producers in Central 
Europe of those times. In 1996, after the collapse of the 
Soviet Union (1991), nobody knew what the situation 
was going to turn. So, it was quite a bold decision 
to invest money in this country at those times. What 
attracted the company the most was the quantity of 
milk available in Ukraine and the dairy factory that was 
quite nicely built but required investment in terms of 
equipment, technology and people.

  What were the company’s challenges while 
operating here?

R. Ruszczyk:  Operating in Ukraine is like dancing a 
tango: you need to make two steps to the right, one 
to the left. Over the last 11 years, a lot of things have 
changed in Ukraine. If you ask me about the problems 
we are facing today... First of all, we have a migration 
issue that means shortage of people to work in our 
plants and the head office. There are 4 millions of 
Ukrainians who live out of Ukraine permanently. This 
makes a problem in terms of manpower resources: 
quality and quantity.

Друга проблема – фальсифікація молочних про-
дуктів і недобросовісна конкуренція, тобто вико-
ристання пальмової олії – рослинних жирів. Україні 
має законодавство, яке забороняє це, але, на жаль, 
воно не завжди виконується. Наприклад, люди ку-
пують сметану 25 % жирності за дуже низьку ціну, 
але на її етикетці немає інформації про те, що цей 
жир походить з натурального молока чи з пальмо-
вої олії. На упаковці це не зазначено, але ціна про-
дукту удвічі дешевша, ніж натуральної сметани, бо 
рослинний жир уп’ятеро дешевший, ніж молочний. 
Отже, я міг би виготовити той самий продукт у п’ять 
разів дешевше. Ось чому проблема фальсифікації 
вводить в оману споживача й ускладнює виробни-
цтво молочних продуктів у країні. Третя проблема 
у тому, що протягом останніх кількох років і досі в 
Україні щороку забивають тисячі молочних корів для 
виробництва м’яса й ковбас, оскільки літні селяни, 
які володіють близько 70 % молочних корів, більше 
не можуть доглядати за цими тваринами, а молодь 
не зацікавлена в розведенні худоби. Отже, щорічно 
кількість дійних корів скорочується. Коли я приїхав 
сюди 2008 року, в країні було близько трьох мільйо-
нів дійних корів. Сьогодні в нас усього два мільйони. 
Швидкість скорочення поголів’я тварин зараз навіть 
набирає обертів. Близько 5 % дійних корів буде за-
бито цього року. Саме тому нашому підприємству 
так важко працювати, особливо на одному з наших 
заводів у Миколаєві, де ще виразніша нестача мо-
лока. У Західній Україні відносно більше молока, ба-
гато його й у східній частині країни. Але на півдні, у 
тому числі в Миколаєві, дуже сухий клімат, тому в 
цьому регіоні бракує молока.

Врешті-решт, нашого бізнесу торкається нелегаль-
ний (чорний) імпорт, тобто контрабанда. Ми маємо 
відповідне законодавство й митний контроль, але 
деякі особи перетинають кордон легше, ніж інші. Ви 
можете знайти на ринку багато продуктів, які кош-
тують дуже дешево, бо були незаконно ввезені, й це 
ускладнює конкуренцію для місцевої продукції.

Водночас ці негативні тенденції (міграція мізків, рос-
линні жири, скорочення поголів’я великої рогатої 
худоби, нелегальний імпорт) можуть призвести до 
того, що через якихось п’ять років Україна імпорту-
ватиме сире молоко, якщо не буде змін у відповідних 
нормативно-правових актах. Україна колись була 
експортером молока, однак вона може стати його 
імпортером. І це буде катастрофою.

The second problem is falsification and unfair 
competition, e. g. using of palm oil, a kind of vegetable 
fat. There is the legislation in Ukraine prohibiting it but, 
unfortunately, it is not in force yet. For example, people 
buy 25 % fat sour cream for very low price, but there is 
no information on its label whether this fat comes from 
natural milk or palm oil. It is not specified on the pack, 
but its price is twice cheaper than natural sour cream, 
because vegetable fat is five times cheaper to buy than 
milk fat. So, I could produce the same product five 
times cheaper. That is why this problem of falsification 
is both misleading the consumer and complicates 
milk production in the country. Thirdly, for the last few 
years and up to now, thousands of milk cows are being 
slaughtered in Ukraine every year to produce meat and 
sausages, because elderly villagers who own about 70 % 
of milk cows cannot look after these animals any more, 
and young people are not interested in keeping cows. 
So, every year the number of milk cows is declining. 
There were about 3 million milk cows in Ukraine when I 
arrived here in 2008. Today we have only 2 million cows. 
The rate of livestock reduction is even increasing now. 
Approximately 5 % of milk cows will be slaughtered this 
year. This is why it is very difficult for our company to 
operate, especially at one of our plants in Mykolayiv 
where lack of milk is even more pronounced. There is 
comparatively much milk in the Western part of Ukraine, 
a lot in the Eastern part. But the South of Ukraine, 
including Mykolayiv, has a very dry climate, so there is 
not enough milk in this region.

Finally, our business is affected by illegal (“black”) 
importation. We have appropriate legislation and the 
custom control, but some people cross the border 
easier than the others do. You can find a lot of products 
in the market which cost very cheap because they were 
imported illegally, and this makes it hard for the local 
production to compete. 

Taken together, these negative trends (brain migration, 
using of palm oil, the great number of cows being 
slaughtered, and illegal imports), may lead to the 
situation when Ukraine will import raw milk in the next  
5 years, if there are no changes in the respective 
Ukrainian regulations and rules. Ukraine used to be a 
milk exporter, but one day it can become a milk importer. 
And that would be a disaster.

  Is Lactalis Ukraine profitable within the Lactalis 
Group?
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  Чи «Лакталіс» в Україні прибуткова серед ком-
паній Групи Lactalis?

Р. Рушчик:  «Лакталіс» інвестує мільйони євро в тех-
нічне й технологічне переоснащення обох підпри-
ємств – у Миколаєві й Павлограді. Незважаючи на 
девальвацію, яка не залежить від нас, ми повинні 
сплачувати кредити й позики. Наприклад, коли я при-
був у кінці 2007 року, обмінний курс становив близь-
ко восьми гривень за один євро, а сьогодні – понад 
30 за євро. Маємо приблизно п’ятикратну девальва-
цію. Проте за останні 11 років наші українські дочірні 
компанії демонструють позитивні результати за пого-
дженням та відповідно до очікувань головного офісу.

  Що Ви думаєте про інвестиційний клімат в 
Україні?

Р. Рушчик: Це дуже хороше запитання. «Лакталіс» в 
Україні намагалася залучити багато інвесторів, а саме 
виробників молока й фермерів з Австралії, Нової Зе-
ландії, Бельгії, Німеччини й Нідерландів. Деякі пред-
ставники вже відвідали країну. Але що далі? По-пер-
ше, вони бачать країну, освічених людей, прекрасні 
лани та й кажуть: «Гаразд, де я можу купити землю?» 
Але законодавство забороняє їм придбавати землю, 
і тому вони йдуть геть, бо не хочуть вкладати гроші в 
країну, в якій не володіють землею.

По-друге, відсутнє верховенство права (випадки рей-
дерства). Коли різні інвестори відвідують Європейську 
бізнес асоціацію, Американську торговельну палату й 
різні посольства та читають доступні звіти про інвес-
тиційний клімат в Україні з різноманітних публікацій, 
усі скаржаться на дві основні речі – корупцію й відсут-
ність верховенства права. Ці речі разом із неможли-
вістю придбати землю стримують багатьох інвесторів 
з аграрного сектору. Щоб подвоїти зростання ВВП, 
як наголошує наш прем’єр-міністр, та досягти 6-7 % 
і навіть 8 % зростання, уряд має вирішити питання, 
про які йдеться. Це дасть змогу збільшити інвестиції 
в аграрний сектор.

  Коли робити бізнес було простіше – зараз чи 
раніше, скажімо, 10 років тому?

Р. Рушчик: Гадаю, 10 років тому це було простіше. 
Клімат і спосіб мислення людей були позитивнішими. 
Незважаючи на те, що сьогодні маємо більше необхід-
них правил і положень, раніше легше було переконати  

R. Ruszczyk: Lactalis is investing millions of euros in 
technical and technological re-equipment of both plants 
– in Mykolayiv and Pavlograd. In spite of devaluation 
that is not depending on us, we have to pay the bills and 
loans. For example, when I arrived at the end of 2007, 
currency rate was 1 euro to 8 hryvnias and now it is  
1 euro to 30+. We have about 5-time-devaluation. Still, 
for the last 11 years our Ukrainian subsidiaries have 
been demonstrating positive results as agreed and 
expected by the head office.

  What do you think about the investment climate 
in Ukraine?

R. Ruszczyk: This is a very good question. Lactalis 
Ukraine tries to attract lots of investors to Ukraine, 
namely, milk producers and farmers from Australia, New 
Zealand, Belgium, Germany, and the Netherlands. Some 
representatives have already visited the country. But 
what is next? They see the country, educated people 
and beautiful lands and say: “OK, where can I buy the 
land?” But the legislation prohibits them to buy the land, 
and so they leave, because they do not want to invest 
money in a country where they do not own the land.

Secondly, there is no rule of law (cases of raiding). 
When different investors go to the European Business 
Association, American Chamber of Commerce and 
their different embassies and read the available 
reports about the investment climate in Ukraine from 
different publications, everyone complains about two 
major things: corruption and lack of the rule of law. 
These things together with impossibility to purchase 
the land deter a lot of investors from the agricultural 
sector. To double the GDP growth, as our Prime 
Minister plans, to achieve 6-7 % and even 8 %, the 
government needs to address the issues raised by 
these publications. These will allow more investments 
to come to the agricultural sector.

  How do you think, when making business was 
easier, now or before, let us say 10 years ago?

R. Ruszczyk:  I believe that it was more simple 
10 years ago. The climate and the people’s way of 
thinking were more positive. Despite the fact we have 
more rules and regulations today, it was easier to 
convince the investor to come, because the country 
was growing quite fast. What is good about today, is 
legal aspects. However, the business environment is 

інвестора прийти, бо країна швидко зростала. Якщо ми 
говоримо про правові аспекти, напевно, з цим спра-
ви кращі сьогодні. Проте бізнес-середовище не дуже 
сприятливе, бо проблеми верховенства права й коруп-
ції все ще невирішені, також маємо війну на Сході.

  Якою була Ваша мета, коли Ви стали членом 
Європейської бізнес асоціації?

Р. Рушчик: Європейська бізнес асоціація є гарною 
«парасолькою» для взаємодії з регуляторними орга-
нами. Ми створили комітет виробників молочної про-
дукції сім років тому. Ми обговорюємо багато питань, 
які впливають на наш бізнес, способи поліпшення 
ситуації, і використовуємо Асоціацію, щоб донести 
цю інформацію уряду й різним органам влади.

2013 року комітет виробників молочної продукції Асо-
ціації розпочав соціально-освітній проект «Три молочні 
продукти на день», у якому компанія «Лакталіс» була 
одним з ініціаторів. «Три молочні продукти на день» –  
це платформа, яка стимулює збільшення споживан-
ня молока. Це перший приклад партнерства тако-
го масштабу між державою й бізнесом в Україні. До 
участі було залучено п’ять вітчизняних молочних ком-
паній, а також Європейську бізнес асоціацію, Асоціа-
цію дієтологів України, Український клуб агробізнесу, 
Національну асоціацію молочних виробників України, 
Міністерство аграрної політики й продовольства Укра-
їни, Міністерство охорони здоров’я України, Комітет з 
питань аграрної політики й земельних відносин Вер-
ховної Ради й Міністерство освіти й науки України.

Асоціація пов’язує бізнес з урядом та забезпечує зако-
нодавчі ініціативи й підтримку в Європі. Є також Аме-
риканська торговельна палата, Французько-україн-
ська торгово-промислова палата, Посольство Франції. 
Ми намагаємося використати всі інструменти, щоб до-
нести наші ідеї уряду та поліпшити загальну ситуацію.

  Які Ваші цілі як члена Європейської бізнес 
асоціації? Як це членство допомагає Вам? Як оці-
нюєте свою роботу в Асоціації?

Р. Рушчик:  Ми дуже добре співпрацюємо з Європей-
ською бізнес асоціацією під керівництвом Анни Де-
рев’янко та її команди. Асоціація допомагає багатьом 
бізнес-спільнотам, інформуючи уряд й інші органи 
влади про необхідність вирішення певних проблем. 
Це дуже хороша платформа не тільки для подолання 

not very hospitable, because the issues of the rule of 
law and corruption are still not resolved, also, we still 
have the war in the East.

  What was your aim when you became a member 
of the European Business Association?

R. Ruszczyk: The EBA is a good “umbrella” for 
interactions with regulatory agencies. We created the 
dairy committee 7 years ago. We discuss a lot of issues 
which affect our business, the ways how we can improve 
the situation, and we use the EBA to represent this 
information to the government and various authorities.

In 2013, the EBA Dairy committee launched a social 
and educational project “3 dairy products a day”, 
and Lactalis Ukraine was one of its founders. The  
“3 dairy products a day” is a platform to increase milk 
consumption. It is the first example of partnership 
between the state and business in Ukraine at such 
scale. The participants include five Ukrainian dairy 
companies, as well as the European Business 
Association, the Association of Dietitians of Ukraine, 
the Ukrainian Agribusiness Club, The National 
Association of Milk Producers of Ukraine, the Ministry 
of Agrarian Policy and Food of Ukraine, The Ministry 
of Healthcare of Ukraine, The Committee on Agrarian 
Policy and Land Relations of the Verkhovna Rada and 
the Ministry of Education and Science of Ukraine.

The EBA connects business with the government and 
provides the legislation and support in Europe. There 
are also the American Chamber of Commerce, the 
French Chamber of Commerce, the Embassy of France. 
We try to use all the instruments to get our ideas over to 
the government and improve the overall situation.

  What are your purposes as a member of the 
EBA? How does this membership help you? How 
do you assess your work in the European Business 
Association?

R. Ruszczyk:  We work very well with the EBA, under 
the leadership of Anna Derevianko and her team. The 
EBA helps a lot the business community by channeling 
the voice to the government and other authorities to 
solve some problems. It is a very good platform not 
only to overcome the difficulties but also to propose 
alternatives. The free trade agreement between the EU 
and Ukraine plays a key role in these discussions between 
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труднощів, а й для того, щоб запропонувати альтер-
нативи. Угода про вільну торгівлю між ЄС та Україною 
відіграє ключову роль у цих дискусіях між місцевими 
виробниками, урядом і європейцями. Команда Асоціа-
ції здійснює фантастичну роботу в цій сфері, що спри-
яло позитивним зрушенням для близько 1000 ком- 
паній-членів Асоціації. Це добре, коли уряд має інте-
гровану платформу для спілкування. Анна Дерев’ян-
ко з командою створюють багато можливостей в Асо-
ціації, закликаючи міністрів обговорювати програми, 
створювати групи дій у різних комітетах для допомоги 
уряду. Це ситуація, коли виграють усі: і виробники, і 
Асоціація, і уряд.

Як я вже казав, ми маємо чотири основні проблеми 
молочної галузі: дефіцит кваліфікованих працівни-
ків, пов’язаний із міграцією; чорний імпорт; рослинні 
жири; скорочення поголів’я великої рогатої худоби. 
Окрім цього в країні ще не до кінця вирішені пробле-
ми з корупцією та верховенством права. Деякі з цих 
питань пов’язані не тільки з молочною промислові-
стю, а й іншими галузями.

Добре, що Асоціація працює над вирішенням цих про-
блем, однак є проблема, якій вона не може зарадити, 
це так званий відтік мізків із країни. Отже, уряд має 
зробити щось, щоб переконати молодь повернутися до 
України. Це потрібно зробити швидко. Інакше ми ризи-
куємо втратити інтелектуальні сили країни, і нам дове-
деться постійно навчати своїх працівників, щоб хтось 
в інших країнах отримував із цього вигоду. У підсумку я 
хотів би подякувати вам за можливість поділитися цією 
інформацією та підкреслити внесок Асоціації.

  Ви намагалися лобіювати закони, які сприяли 
б розвитку молочної галузі?

Р. Рушчик: Ми регулярно робимо це через професійні 
асоціації, такі як Європейська бізнес асоціація, Аме-
риканська торговельна палата та Французько-україн-
ська торгово-промислова палата. Інколи Європейська 
бізнес асоціація просить виробників підтримати якісь 
підкомітети. Однак ми завжди працюємо під «пара-
солькою» Асоціації. Багато законів було створено в 
результаті співпраці між виробниками, Асоціацією та 
урядом. Ми не можемо досягти результатів, ідучи різ-
ними шляхами. Саме тому використовуємо платформу 
Європейської бізнес асоціації для ініціювання цих обго-
ворень. Інколи нам бракує ресурсів. Багато нових про-
блем постає, тому потрібно вирішувати, як їх долати.

the local industry, the government and the Europeans. 
The EBA team is doing a fantastic job in this sphere, 
resulting in positive developments for about 1,000 of 
companies which are the members of the EBA. It is 
good for the government to have an integrated platform 
to communicate. Anna Derevianko and her team create 
a lot of chances in the EBA bringing ministers to discuss 
the programs, to create action groups within different 
committees to help the government. This is a win-win 
situation for the industry, the EBA and the government.

As I told you, we have four key problems of the dairy 
sector (lack of skilled workers through migration, “black” 
imports, vegetable fat, as well reducing the stock of 
cattle), in addition, the problems with corruption and 
the rule of law in Ukraine have not yet been completely 
solved and some of the issues I have raised concern 
not only with the dairy industry, but also with other 
industries, too.

  Have you ever tried to lobby any laws which 
would help developing dairy industry?

R. Ruszczyk: We routinely do this via professional 
associations like the EBA, ACC, and CCIFU. 
Sometimes the EBA asks the industry to support some 
subcommittees. However, we always work under the 
association’s “umbrella”. A lot of laws were created as 
a result of cooperation between the industry, the EBA 
and the government. We cannot win by going separate 
ways. That is why we use the EBA’s platform to initiate 
these discussions. Sometimes, we don’t have enough 
resources. Many new things appear in connection to 
which we need to decide what should be done. 

 

Агентство нерухомості  «The House» надає повний 
спектр послуг в сегментах житлової й комерційної 
нерухомості преміум-класу

Унікальні авторські проекти

the-house.com.ua

Продаж ексклюзивних  
апартаментів в ЖК SkyLine
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Google Ukraine’s strategic goal  
is letting the country receive  
all the existing Google products

Dmytro Sholomko, the Director of Google Ukraine, 
shared with LDaily the intricacies of making business in 
the IT sector. Dmitry told us about the features of the 
Ukrainian digital market, and when our country is going 
to discover the Google products available in the leading 
world economies.

Стратегічна мета «Google Україна» –  
щоб країна отримала всі продукти 
Google, які існують у світі

Директор «Google Україна» Дмитро Шоломко 
в інтерв’ю для LDaily поділився тонкощами ведення 
інформаційного бізнесу, розповів про особливості 
українського цифрового ринку, а також про те, коли 
наша країна відкриє для себе продукти Google, до-
ступні в провідних економіках світу.

  What is Google Ukraine? How long has the 
company been acting in Ukraine?

D. Sholomko: In fact, we have passed several 
development stages. If we count from 2005 - the 
moment when our web page was launched - and that 
means our presence in the country, then we have been 
here for 14 years already. I became a Google consultant 
at the end of 2006. I wasn’t part of the company, I just did 
my job on demand. It was a temporary project for several 
months. Finally, Google liked what I had done for them, 
so they decided to work here full-time. They opened an 
official office and registered a legal entity in 2007, the first 
employee (except me) was hired in 2009.

  How long have you been leading the company?

D. Sholomko: Actually, I’m leading it since 2007.  
I became the legal head of the company in 2011.

  How has the company been changing during this 
time?

D. Sholomko: We started working with several of our 
key partners and clients. Later, we discovered new 
directions, formed a PR, policy and marketing teams, we 
also formed a Cloud team this year.

  Що собою являє «Google Україна»? Скільки 
років компанія існує в Україні?

Д. Шоломко: Насправді ми мали кілька етапів роз-
витку. Якщо рахувати з моменту запуску веб-сторін-
ки 2005 року, що вже означає присутність у країні, 
то фактично 14 років. Я став консультантом Google 
в кінці 2006-го, але не був частиною компанії, а тіль-
ки виконував роботу на замовлення. Це був тимча-
совий проект, буквально на кілька місяців. І Google 
сподобалося те, що для них зробили, тож вони ви-
рішили тут повноцінно працювати. 2007-го відкрили 
офіційний офіс, юрособу, а перший працівник після 
мене з’явився в 2009 році.

  Скільки часу Ви очолюєте компанію?

Д. Шоломко: Від 2007 року, а юридично компанію 
очолюю десь із 2011-го.

   Як змінювалася компанія?

Д. Шоломко: Починали ми з того, що працювали з 
кількома нашими ключовими партнерами і клієнта-
ми. Згодом у нас стали з’являтися нові напрямки, 
сформувалася команда PR, Policy, маркетинг, а з 
цього року і Cloud. P
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  Що входить в обов’язки підрозділу «Google 
Україна»?

Д. Шоломко: Якщо говорити загалом, то наша 
функція – представляти в країні інтереси Google. Ми 
не займаємося управлінням продуктами в Україні. 
Google делегував нам частину повноважень, тому 
від імені компанії ми можемо говорити, а також до-
помагати ринку. Багато роботи ведеться з інших офі-
сів і віддано зовнішнім компаніям.

  Як швидко Google реагує на динаміку укра-
їнських реалій? Наприклад, на зміну законодав-
ства, введення санкцій?

Д. Шоломко: На будь-якому ринку наша компанія 
безумовно виконує всі вимоги локального законо-
давства. Це важливе правило повністю «білого» під-
приємства.

  Ви не відчуваєте змін?

Д. Шоломко: Ми адаптуємо свою поведінку, наші 
сервіси до того, що потрібно за законом, потрібно 
з позицій певного суспільного запиту. Це залежить 
і від типу продукту. Деякі зміни відбуваються швид-
ше, деякі – повільніше.

В Україні відбуваються фінансові зміни, йде дуже 
масштабна реформа, нововведення в бухгалтерії – 
просто величезні. Від подібних явищ і заходів зале-
жить узагалі можливість нашої роботи, тому реагує-
мо швидко.

Якщо говорити на теми, пов’язані з ліцензуванням, 
із митним регулюванням, – ви знаєте, що офіційно 
Google тут не продає свої телефони, гаджети типу 
Google Home тільки тому, що правила настільки 
складні, що нам просто на даному етапі це нецікаво 
робити. Якщо ж умови зміняться чи в українському 
законодавстві відбудеться синхронізація з Європей-
ським Союзом або зі США, стане значно легше й 
тоді ми це зможемо робити швидше.

  Для Google цікавий наш ринок для продажу 
телефонів, але компанія не може на нього зайти?

Д. Шоломко: Не можна сказати, що Google щось 
цікаво чи нецікаво. Google має своє бачення куди 
рухатися, як розвиватися в глобальному світі,  

що започатковувати, які речі важливіші. Зараз наш 
головний напрямок руху – штучний інтелект.

Google фактично планує роботу, виходячи з пріо-
ритету, який видається головним саме глобально. 
Якщо якийсь ринок не відповідає запитам компа-
нії, щось у ньому не синхронізується або ж методи 
роботи на цьому ринку не зовсім зручні, компанія 
просто на ньому не працюватиме. Тому говорити 
про те, що Україна цікава чи нецікава... звичайно, 
вона цікава. Тут живе понад 40 мільйонів людей, та 
й ринок швидко зростає.

А останнім часом компанія зробила дуже багато для 
України. Той же Google Pay запустили швидше, ніж 
будь-хто очікував. Це пов’язано насамперед із тим, 
що Україна – великий, видимий ринок, який цікавий 
таким компаніям, як Google. Інша річ, що деякі явища 
з позиції законів і правил є досить складними.

  Як Ви відчули заборону російських ресурсів?

Д. Шоломко: На нас лягла велика відповідальність. 
Прибутки – не збільшилися. Якщо люди вважають, 
що Google невимовно радів та розпивав шампанське 
в офісі – ні, звичайно. Без конкуренції працювати 
складно, прямо скажу. Крім того, відповідальності 
стало значно більше.

  Які маєте зараз проекти на стадії розробок? 
Або які поки що в планах і хочете розробляти в 
майбутньому?

Д. Шоломко: Насправді, ми ніколи не розголошує-
мо своїх планів щодо старту нових проектів, щоб не 
створювати зайвих очікувань і ажіотажу. Я маю та-
кий план, стратегічний намір, який існує вже років 
десять. Щойно я зрозумів, як працювати з Google, 
та отримав певні повноваження, у мене з’явилася 
дуже важлива

стратегічна мета – зробити так, щоб 
Україна отримала всі продукти Google, 
які існують в США, Великій Британії, 

Європейському Союзі, у світі загалом.

У Google насправді для України вже започатковано 
дуже багато рішень. Найкращий приклад, напевно, –  

  What responsibilities does Google Ukraine have?

D. Sholomko: Generally, our main function is 
representing the interests of Google in our country. We 
don’t handle product management in Ukraine. Google 
has delegated some responsibilities to us, so we can 
hold speeches as well as help the market on behalf of 
the company. A lot of work is done by other offices and 
outsource third-parties companies.

  How fast does Google respond to the dynamics 
of Ukrainian realities? I mean something like the legal 
changes or the imposition of sanctions?

D. Sholomko: Our company definitely fulfills all the 
requirements of a local legislation in any market. This is 
an important rule of a completely “white” enterprise.

  Don’t you feel the changes?

D. Sholomko: We adapt our behavior and our services 
to what is required by law and to certain social requests. 
It depends on the product type. Some changes are 
faster, some of them are slower.

Financial changes take place in Ukraine, the sphere is 
rapidly reforming, there are also huge innovations in 
accounting. The general possibility of our work depends 
on such phenomena, so, we quickly react to them.

As for licensing and customs regulation, you know 
that Google doesn’t sell its phones or gadgets like 
Google Home officially just because the rules are 
so complicated that we have no interest in doing 
that. In case the conditions change or the Ukrainian 
legislation synchronizes with the EU or the USA, these 
rules will become much easier and we will be able to 
do everything faster.

  Do you mean that Google is interested in our cell 
phone market, but the company can’t enter it?

D. Sholomko: We can’t state whether Google is 
interested in something or not. Google has its own vision 
of where to go, how to evolve globally, what to start and 
which things are important. Artificial intelligence is our 
main vector of development at the moment.

Google actually plans tasks based on the global priority. 
If a market does not meet the company’s requirements, 

if something in it is not synchronized, or if the working 
methods in this market are not quite convenient, the 
company simply won’t enter such a market. Therefore, 
it’s hard to say whether Ukraine is interesting for Google 
or not... of course, it’s interesting. More than 40 million 
people live here, and the market is growing.

The company has done a lot for Ukraine. Google Pay was 
launched even faster than it was expected. This is primarily 
due to the fact that Ukraine is a large visible market that 
is of interest to companies like Google. Another point is 
that some phenomena are quite complicated from the 
perspective of laws and rules.

   How did the ban on Russian resources affect 
you?

D. Sholomko: We have received a lot of responsibility. 
Our profits haven’t increased. Maybe someone believes 
that Google was indulgently happy and had a party with 
champagne in the office, but it is not so. Frankly speaking, 
it’s hard to work without competition. What’s more, the 
responsibility has sharply increased.

  What projects are at the development stage now? 
What are your plans for the future?

D. Sholomko: In fact, we never disclose our plans 
regarding new projects not to create unnecessary 
expectations and excitement. I have such a plan, a 
strategic intention that has been around for already ten 
years. Once I realized how to cooperate with Google and 
got certain credentials, I put an essential strategic goal -

introducing to Ukraine all the Google    
products existing in the US, the UK,  
the EU, and the whole world.

In fact, Google has actually launched a lot of solutions 
for Ukraine. One of the best examples is Google Pay -  
a payment system that allows you to make payments 
via a mobile phone. Ukraine has become the  
15th country of the world where this solution works. 
We develop several fascinating startups every year. 
The launch of Google Shopping introduced this 
summer was also important for the market.
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це Google Pay, платіжна система, яка дає змогу ро-
бити оплату через мобільний телефон. Україна стала 
15-ою країною в світі, де працює це рішення. Зараз 
маємо щороку по кілька дуже цікавих стартів. Також 
важливим для ринку став старт Google Shopping, 
який представили цього літа.

  З якими проблемами стикалася компанія за 
час діяльності в Україні?

Д. Шоломко: Увага держави до цифрових техноло-
гій з’явилася тільки в останні роки. Раніше більшість 
інтернет-компаній працювали, як хотіли. Нині важли-
вість технологій значно зросла, і в певних організа-
цій виникла необхідність досить близько працювати 
з технологічними компаніями, що, звичайно ж, до-
дає чимало дискомфорту в життя численних інтер-
нет-компаній.

  Як Ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні?

Д. Шоломко: З позиції інвестицій, ринок високих тех-
нологій працює трохи не так, як цього очікує суспіль-
ство. Багато хто скаржиться, що інвестиції не йдуть в 
країну, не зростають. Гадаю, це пов’язано з думкою 
людей, які вважають, що інвестиції – це коли хтось 
приїхав із мільйоном доларів та завод побудував.

Насправді Україна має досить великий прошарок 
компаній, які тут щось виробляють, продають за 
кордоном чи залучають сервісний інтерес інозем-
них компаній. І вони доволі сильно впливають на 
зростання економіки, інвестицій. З погляду роботи з 
технологічним бізнесом тут усе добре, інвестиційний 
клімат сприятливий.

З погляду, наприклад, сприйняття технологій сус-
пільством – теж усе чудово. Розвиток соціуму, роз-
виток бізнесу відбувається як? Спочатку заходять 
технології чи активізуються ентузіасти, тобто спіль-
нота, якій подобається користуватися технологіями. 
Незабаром з’являється велика група користувачів, 
які починають активно працювати. Потім усе техно-
логічне поступово проникає в бізнес.

Зараз український ринок проходить стадію активної 
адаптації технологій до бізнесів. І що більше компаній 
їх застосовує, то краще ведеться їхньому бізнесу. Ми 
проводили відповідні дослідження кілька років тому 
(сподіваюся, зможемо провести їх іще найближчим  

часом) про вплив технологій на розвиток економіки, 
розвиток бізнесу, взагалі на бізнес-спільноту. Так 
ось, ми виявили, що

використання інтернету із бізнес- 
метою позитивно впливає  

на зростання ВВП.

Власне, я бачу, що використання технологій зростає, 
причому все більше й більше. І гадаю, це триватиме 
ще кілька років. Тому сказати, ніби є якісь фактори, 
що негативно впливають на ринок, напевно, не можу.

  З якою метою Ви стали членом правління  
Європейської бізнес асоціації?

Д. Шоломко: Ця Асоціація – одна з найвпливові-
ших, якщо не найвпливовіша, серед бізнес-спільнот 
в Україні, яка грає за чіткими правилами, має сер-
йозних учасників високого підприємницького рівня. 
Якщо ви проаналізуєте склад правління, то в ньому 
я – єдиний представник IT-бізнесу. А в основному – 
це досить традиційний бізнес: банки, консультанти, 
металурги і т.д.

Бачу, що моя участь у раді директорів допомагає 
Асоціації іти в ногу з часом, розуміти сучасні тех-
нології, усвідомлювати їхній вплив на економіку. 
Це найголовніша причина того, що я перебуваю в 
управлінні організацією, хоча насправді дуже багато 
часу займає основна робота. Це важливо, це доволі 
ефективний спосіб правильно й позитивно впливати 
на бізнес-спільноту.

  Як давно Ви є членом правління?

Д. Шоломко: Уже багато років – явно не перший 
термін. Здається, чотири роки. Вважайте, ста-
рожил: серед керівництва лише три особи працю-
ють довше, ніж я.

  Повернімося до Вашої компанії. Розкажіть, 
що за останній час уже реалізовано в Україні?

Д. Шоломко: Із великих стартів минулого року, як 
уже згадувалося, ми мали Google Pay, цього року –  
Shopping. Це рішення, яке дає змогу місцевим 
онлайн-продавцям ефективніше отримувати замов-
лення безпосередньо через пошук Google. Як це 

  What problems did the company face in Ukraine?

D. Sholomko:The state started paying attention to the 
digital technology recently. Previously, most Internet 
companies worked on their own. Nowadays, the 
importance of technology has increased significantly, 
certain organizations needed to cooperate with 
technology companies closer. This causes lots of unease 
in the workflow of numerous Internet companies.

  How do you assess the investment climate in 
Ukraine?

D. Sholomko: From the perspective of investments, the 
technology market functions slightly differently than the 
society expects. Many complain that investments don’t 
go to the country, they don’t multiply and grow. I think 
this is connected to the opinion of those who believe 
that investing is bringing a million dollars and building 
a huge plant.

Actually, Ukraine has a fairly large number of companies 
that manufacture products, sell them abroad or attract 
foreign companie’s service interest. They influence the 
economy and investments growth. From the perspective 
of working with the technology business, everything is 
fine and the investment climate is favorable.

From the point of view of the perception of technology 
by our society, the things are going great too. How 
does social and business development go? Firstly, 
there is the technology and active enthusiasts, I mean 
some community that is fond of using that technology. 
Secondly, a large group of users emerges, they begin 
to work actively. Later, all that technology gradually 
penetrates businesses.

The Ukrainian market is on the stage of active 
adaptation of technology to business now. The more 
companies use technology, the better their businesses 
go. We conducted relevant research a few years ago 
(hopefully, we will repeat them in the nearest future). 
The topic was the impact of technology on the 
economy and business development, as well as its 
general impact on the business community. Thus, we 
found out that

using the Internet for business purposes 
affects the GDP growth positively.

I notice that the use of technology is sharply increasing. 
To my mind, it will last for a few years more. Therefore, 
I can’t assert that there are some factors that negatively 
affect the market.

  Why did you become a member of the board of 
the European Business Association?

D. Sholomko: This Association is one of the most 
influential among Ukrainian business communities, if 
not the most influential one. It follows the strict rules, 
has serious participants of high-level businesses. If you 
analyze the members of the board, you’ll reveal that I 
am the only representative of the IT business. Basically, 
you will meet quite traditional businesses here: banks, 
consultants, metallurgists, etc.

I see that my participation in the Board of Directors helps 
the Association to keep up with the times, understand 
modern technology and its impact on the economy. This 
is the main reason why I belong to the organization’s 
management, though, I spend plenty of time on the main 
work. This is vital, as it is a fairly effective way to affect the 
business community positively.

  How long have you been a member of the board?

D. Sholomko: I’ve been a member for many years 
already, around four years, it is clearly not my first term. 
Treat me like an old-timer: only three people in the 
leadership work here longer than me.

  Let’s get back to your company. Tell us, please, 
what was implemented in Ukraine recently?

D. Sholomko: As it was mentioned earlier, we launched 
Google Pay last year, and started Shopping this year. 
This is a solution that enables local online retailers to 
get orders via Google search more efficiently. How does 
it work? Let’s pretend you want to buy headphones. 
So, you go to Google and type a key phrase - “buy 
headphones”. It provides you with stores links, you 
visit a website of any of them, looking for desirable 
headphones, choose them from the assortment, and 
make a purchase. If you don’t like what you saw in the 
first store, you go back, visit another store and repeat 
the process described above.

Shopping allows you to see all the headphones you are 
looking for and to place orders directly in Google search 
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працює? Приміром, ви хочете придбати навушники. 
Тож зазвичай вводите ключову фразу – «купити на-
вушники». Надаються адреси магазинів, ви заходите 
на сайт котрогось із них, шукаєте навушники, які вас 
цікавлять, вибираєте з асортименту, потім робите 
покупку. Якщо вам не сподобалося те, що побачили 
в першому магазині, йдете назад, переходите в ін-
ший магазин і повторюєте описаний процес.

Однак Shopping дає змогу в пошуковику Google, 
прямо в результатах пошуку, побачити в одному 
форматі весь ряд навушників, які вас цікавлять, і 
безпосередньо там зробити замовлення. Це корисна 
штука і для користувачів, і для власників магазинів. 
Ми вважаємо, що вона привносить дуже істотне по-
ліпшення в сервіс для е-комерції.

Крім стартів продуктів ми здійснюємо кілька освіт-
ніх ініціатив. Наша маркетингова команда проводить 
чимало різноманітних курсів – як для бізнесменів, 
потенційних користувачів наших сервісів, так і для 
агентств, які працюють з нашими сервісами і про-
дуктами. Причому ми не просто навчаємо правильно 
використовувати Google, а вчимо їх правильно вести 
бізнес. Тобто тренуємо їх.

Серед наших ініціатив і заходів, які впроваджують-
ся на ринку, мій улюблений проект, що називаєть-
ся «Цифрове перетворення регіонів України». Ми 
вибираємо якийсь регіон і активно працюємо над 
його цифровізацією, створюючи відповідний набір 
продуктів і сервісів і водночас демонструючи важли-
вість технологій для роботи. Найчастіше це, звичай-
но, туристичний потенціал – залучаємо туристичні 
потоки в області. Але це також пов’язано і з інвес-
тиційною привабливістю, з екологічною безпекою, з 
інклюзивністю. Таких ініціатив досить багато.

Ми освоїли 14 областей за 4 роки. Останньою була 
Харківська, передостанньою – Сумська. Виконано 
чимало. Я побачив, наскільки позитивно впливають 
такі речі на регіон. Ми знаходимо активних людей, 
ентузіастів чи фахівців певної справи, хороших фо-
тографів, волонтерів, представників громадських 
організацій, які цікавляться темою, та допомагаємо 
їм технологіями реалізувати певні проекти. Це від-
чутно й дуже швидко приносить практичну користь 
суспільству в конкретному регіоні, а також доволі до-
бре сприймається місцевими мешканцями. Я був при-
ємно здивований, наскільки різнобічно ефективною  

є така діяльність. Ось простий приклад. Ми прове-
ли експедицію картографів Google у Херсонську об-
ласть та зняли фільм про місцеву красу, включаючи 
острів Джарилгач. Десь через рік отримали вдячне 
повідомлення від департаменту туризму Херсонської 
обладміністрації, в якому йшлося про те, що в них у 
рази збільшилися туристичні потоки.

  А щодо освітніх проектів серед дітей?

Д. Шоломко: Якщо говорити про дітей, то є дуже 
важлива тема, якою ми зараз активно займаємося, –  
безпека в інтернеті. Бо це не тільки задоволення, 
щастя і якісь красиві штучки. У мережі можуть тра-
плятися і шахраї, і злочинці. Інтернет ховає в собі 
небезпеки, які наше суспільство через досить низь-
ку технологічну грамотність навіть не відчуває. А за 
нинішнього часу – це ще й дитяча безпека в інтерне-
ті. Ми постійно ведемо проекти з цієї проблематики 
та тренуємо вчителів.

Що стосується IT-освіти, то ми не навчаємо дітей і 
педагогів IT-кодингу, мови програмування. Охочі 
самі їх опанують. Ми радше намагаємося показа-
ти, як краще, як ефективніше ці знання подавати та 
використовувати. Причому це стосується не тільки 
кодингу чи програмування, а в принципі, загалом ін-
тернету як механізму, який може дати щось корисне, 
а також вберегти, в першу чергу, дітей від того, що в 
ньому може бути некорисним чи небезпечним. Тобто 
застосовуємо дещо інший підхід. Більше виступаємо 
в ролі вчителів початкових класів.

Проводимо також усі онлайн-курси і конкурси, вони 
навіть локалізовані під Україну, тож охочі можуть 
брати участь. Маємо рекордну кількість заявок з 
України на Code Week, завжди є українці-переможці. 
Ми дуже добре вбудовані в міжнародну палітру.

Зараз продовжуємо велику кампанію проти кібер-
булінгу, під час якої наші топ-ютубери виступили 
та зняли тематичні ролики. Проект називається 
YouTube Voice for Good – «Голос за добро». Адже 
дуже багато молоді страждає від того, що інтернет 
захоплює епідемія ненависті. Хоча, на мою думку, в 
Україні проблема підліткового кібербулінгу не така 
велика, як, наприклад, у Великій Британії чи США. 
Але з цим треба боротися, це треба зупиняти. І в 
такий спосіб впливати на суспільство. Тобто ми ро-
бимо все, щоб нести позитив.

results. This is a useful thing both for users and shop 
owners. We believe that it will significantly improve the 
e-commerce service.

In addition to product launches, we carry out several 
educational initiatives. Our marketing team conducts 
many different courses for business people, potential 
users of our services, and for agencies that work with 
our services and products. Moreover, we don’t just 
teach how to use Google properly but mentor how to 
do business.

Among our initiatives and measures being implemented 
in the market, there is my favorite project called “Digital 
transformation of Ukrainian regions”. We choose a 
random region and actively work on its digitization, 
create the appropriate set of products and services, and 
demonstrate the importance of technology for everyday 
work. We often deal with the tourist potential while 
attracting tourist flows to the specific region. Besides, 
this is also connected with investment attractiveness, 
environmental safety, and inclusiveness. There are a lot 
of such initiatives.

We have taken over 14 areas in 4 years. The last one 
was the Kharkiv region, the penultimate - the Sumy 
region. A lot of things have been done. I noticed how 
positively such things affect regions. We find active 
people, enthusiasts, professionals, good photographers, 
volunteers, community representatives interested in the 
topic, and help them implement projects with certain 
technologies. It quickly brings tangible benefits to 
society in a particular region, and it’s also well received 
by local residents. I was pleasantly surprised by the 
diversity of such activity. Here is a simple example. 
We conducted an expedition of Google mappers to 
the Kherson region and filmed a movie about the local 
beauty, including the island of Dzharylgach. A year 
later, we received a grateful message from the Kherson 
regional administration’s tourism department. They 
admitted they had skyrocketed tourist flows.

  What about your educational projects for 
children?

D. Sholomko: As for children, there is a very important 
topic we are actively engaged in - security and safety 
on the Internet. The Internet is not just fun, happiness 
and nice things. There may be fraudsters and criminals. 
The Internet harbors dangers unknown to our society 

due to the low technological literacy. We are talking 
about children safety on the Internet. We constantly 
conduct projects on this subject and train teachers.

As for IT education, we don’t teach children and teachers 
to code using programming languages. Those who want 
to obtain such knowledge can master them on their own. 
We are trying to show them how to provide and use this 
knowledge better. This applies not only to coding or 
programming but to the Internet as a mechanism that 
provides something useful. At the same time, we try to 
save children from what might be useless or dangerous. 
So, we use a slightly different approach. We are taking 
the roles of primary school teachers.

We also conduct online courses and contests that are 
even localized to Ukraine. Everyone can participate. We 
have a record number of applications to the Code Week 
from Ukraine, there are always Ukrainians-winners. 
Ukrainians are very well integrated into the international 
palette.

We also continue our major campaign against 
cyberbullying. Our top YouTubers held speeches and cut 
thematic videos. The project is called “YouTube Voice 
for Good”. Many young people suffer from the epidemic 
of hatred spread throughout the Internet. Although, in 
my opinion, the problem of teenage cyberbullying in 
Ukraine is not as burning as in the United Kingdom 
or the United States. Nevertheless, we must fight it, 
this must be stopped. These actions will influence the 
society. That is, we are doing everything to bring more 
positive things to life.
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We should continue aligning the 
legislation with the EU laws for improving 
export and making trade free

Ansgar Bornemann, the General Director of 
Nestle in Ukraine and Moldova, told LDaily about the 
recent events in the company, cooperation with the 
European Business Association, good news for business, 
and future plans.

Варто продовжувати процес  
гармонізації законодавства із законами 
ЄС задля експорту й вільної торгівлі

Генеральний директор Nestle в Україні й Молдові 
Ансгар Борнеманн розповів LDaily про ос-
танні події в компанії, співпрацю з Європейською 
бізнес асоціацією, гарні новини для вітчизняного 
бізнесу, а також про плани підприємства.

  Actually, it is not the first our interview. The first 
time it was with the Swiss edition. You got acquainted 
with us, so what has changed in the company, what 
news you have? 

A. Bornemann: Look, in Nestle, I don’t want to say 
that after my last interview no significant changes took 
place. We got confirmation for a big investment in our 
noodle factory Mivina in Kharkiv, where we will over the 
next three years invest up to 30 million Swiss francs 
to upgrade the factory, improve the technology for 
producing better Mivina noodle products for the local 
market and for export. Today, more than 30 percent of 
our noodle production in Kharkiv is going to other Nestle 
European markets. The top three countries in terms of 
export volume are UK, Germany and Spain.

  Насправді, це не перша наша зустріч. Перше 
інтерв’ю вийшло у нашому «швейцарському» но-
мері. Які зміни відтоді відбулися в компанії?

А. Борнеманн: Не можу сказати, що в Nestle не 
сталося змін після останнього інтерв’ю. Ми отрима-
ли підтвердження щодо великих інвестицій у нашу 
харківську фабрику «Мівіна», куди ми найближчі три 
роки вкладатимемо близько 30 мільйонів швейцар-
ських франків в модернізацію підприємства й удос- 
коналення технології виробництва вермішелі «Мі-
віна» для українського ринку, а також на експорт. 
Сьогодні понад 30 відсотків вермішелі швидкого 
приготування, виготовленої в Харкові, йде на інші єв-
ропейські ринки Nestle. Велика Британія, Німеччина 
й Іспанія входять у топ-3 країн за обсягом експорту. P
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Reconstruction will not only upgrade the production 
lines, making them more efficient and automated, 
but also significantly improve product recipes and 
technology to produce different innovative products.  
Also, this investment is to improve the working 
environment for our employees. There are three 
directions that I don’t think I have mentioned in our 
last interview. That is one of the big good news for us 
that our headquarters agreed on this investment in our 
factory in Ukraine.  

 Not so long ago there was a meeting with the 
vice president of one of the coffee company and 
he was arguing regarding the counterfeit coffee. 
The influence of counterfeit is big on products and 
quality. Have you faced this problem?

A. Bornemann: Yes, I think it’s a big issue for 
branded coffee manufacturers, because there are 
certain business who produce and sell fake products 
that pretend to be Nescafe Classic or Nescafe Gold. 
They fake the packaging and they produce low-quality 
coffee and put it in the packaging of Nescafe Gold or 
Nescafe Classic, and sell it to open markets, traders 
and consumers. It is a big problem for us, because 
we want to guarantee our consumers high quality 
standards, and certain taste profiles.

  Is there any risk to find these fake products only 
in supermarkets or also the risk to find them in big 
malls, in big shops?

A. Bornemann: I do not think that it will be sold in big 
malls, supermarkets, because all these retailers have 
good quality standards and they make sure that the 
products they source are from original manufacturers.

 How do you manage to deal with this problem? 
Are you in cooperation with some state communities 
or authorities to work this problem out?

A. Bornemann: We cooperate with the European 
Business Association and other manufacturers that 
are also members of the Association. These are joint 
initiatives. Our cooperation proves that these initiatives 
are in line with the legislation of Ukraine, including the 
antimonopoly legislation.  

 We have already understood that the one problem 
you face is fake products. What other problems 

Реконструкція стосуватиметься не тільки модерніза-
ції виробничих ліній, які стануть більш ефективними 
й автоматизованими, а й значного вдосконалення 
технології виробництва різноманітних інноваційних 
продуктів. Більш того, інвестиції будуть спрямовані 
на поліпшення умов праці працівників. Здається, в 
останньому інтерв’ю я не згадав про ці три напрям-
ки нашої подальшої роботи. Штаб-квартира Nestle 
погодилася на інвестиції в Україну і це дуже гарна 
новина для нас. 

  Нещодавно ми мали зустріч з віце-президен-
том однієї кавової компанії, і він порушив тему 
фальсифікації продукції, яка істотно впливає на її 
якість. Чи стикалися Ви з цією проблемою? 

А. Борнеманн:  Я вважаю, що це велика проблема 
для виробників брендової кави, бо є певні компанії, 
які виробляють та продають сфальсифіковані про-
дукти під марками Nescafe Classic чи Nescafe Gold. 
Вони підробляють упаковку, виробляють неякісну 
каву і продають її торговцям і споживачам на від-
критих ринках. Це є великою проблемою для нас, бо 
ми хочемо гарантувати нашим споживачам найвищі 
стандарти якості та чудовий смак. 

  Чи є ризик натрапити на підроблені продукти 
в супермаркетах й у великих торгових центрах?

А. Борнеманн: Я не думаю, що вони є у великих тор-
гових центрах чи супермаркетах, оскільки такі ри-
тейлери мають хороші стандарти якості, тож гаран-
тують якість продукції від оригінальних виробників.

  Як Вам вдається вирішувати цю проблему? 
Співпрацюєте з державними органами чи владою? 

А. Борнеманн:  Ми співпрацюємо з Європейською 
бізнес асоціацією та іншими виробниками, які також 
є членами Асоціації. Це спільні ініціативи, і завдяки 
співпраці ми переконані, що ці ініціативи відповіда-
ють законодавству України, в тому числі антимоно-
польному.

  З якими іншими труднощами ви зіткнулися від 
часу створення компанії в Україні?

А. Борнеманн:  Nestle з’явилася в Україні 24 роки 
тому. Були різні ситуації й виклики, наприклад, 
дві економічні кризи. Найбільша сталася після  

you faced since the company was established in 
Ukraine?

A. Bornemann: Nestle came to Ukraine 24 years ago. 
There have been different situations and economic 
challenges, such as two economic crises. The biggest 
one hit Ukraine after the Revolution of Dignity  where 
Ukrainian economy had a significant drop. The 
devaluation of Hryvnia significantly increased the costs 
of goods bought outside of Ukraine leading to cost 
and price increases. These price increases were not 
compensated with salary increases, so the purchasing 
power of Ukrainian consumer dropped leading to the 
decline of many categories up to 50 %. 

This was the biggest economic crisis, which was a big 
challenge for the whole organization to adapt to change. 
At the same time there have been many positive 
changes in the last three years. Ukraine went through 
changes no other European country went through in 
the last 20 years. There have been more changes in the 
proper direction in the last 3-4 years in Ukraine than 
it have been during 20-22 years before, but still there 
are a lot of things to do. Just as an example of positive 
experience with customs, no more issues with tax 
refund or  public tendering. Hopefully, this year, inflation 
remains below 10 percent, what makes business much 
more predictable for us. There are still many things to 
do on fighting corruption, as one of examples, which 
does not any have quick fixes but is a continuous and 
painful work. 

There will be an anticorruption court established in 
Ukraine that is good news, an independent body which 
will evaluate, judge and investigate with NABU and 
other state bodies on corruption. 

The economy is more stable, it is starting 
to grow, categories start to grow, but still 
there is a long way to go.

 Do you consider Ukraine an investment 
attractive country or not?

A. Bornemann: I think we have to go ahead because 
the people of Ukraine deserve it. Ukraine is a very 
interesting country to invest in. Investment is not short-
term, but long-term. What is important for investment? 
Predictability. If you invest money you want a return, and 

Революції гідності, коли українська економіка за-
знала значного спаду. Девальвація гривні істотно 
збільшила витрати на товари, придбані за межами 
країни, що призвело до підвищення цін. Це не було 
компенсовано збільшенням заробітної плати, тому 
купівельна спроможність українського споживача 
впала, що спричинило зменшення багатьох катего-
рій на українському ринку до 50 %. 

Це була найбільша економічна криза, що кинула ви-
клик організації та вимагала адаптуватися до змін. 
Водночас за останні три роки досягнуто чимало по-
зитивних результатів. В Україні відбулися такі потужні 
зрушення, яких за останні 20 років не зазнала жодна 
інша європейська країна. Протягом минулих 3-4 років 
країна пережила більше змін в правильному напрям-
ку, ніж упродовж 20-22 років. Звісно, залишається 
ще багато справ. 

Як приклад позитивного досвіду, це робота з мит-
ницею. Більше немає проблем із відшкодуванням 
податків чи проведенням публічних торгів (держав-
ні тендери). Сподіваємося, цього року інфляція за-
лишатиметься нижче 10 відсотків, що зробить біз-
нес передбачуванішим для нас. Звісно, є ще багато 
речей, які потрібно зробити, наприклад, боротьба з 
корупцією. Це одна з проблем, яка не має швидких 
рішень. В Україні буде створено антикорупційний 
суд, що є гарною новиною. Це незалежний орган, 
який оцінюватиме, судитиме та розслідуватиме 
справи разом із НАБУ й іншими державними орга-
нами протидії корупції. 

      Економіка стає стабільнішою та 
набирає обертів, продажі всіх катего-
рій теж зростають, але попереду ще 

довгий шлях.

  Чи вважаєте Ви Україну інвестиційно прива-
бливою країною?

А. Борнеманн:  Гадаю, що маємо йти вперед, бо 
цього заслуговує народ України. Україна є дуже ці-
кавою для інвестицій країною. Передусім для інвес-
тицій не короткострокових, а довгострокових. Що є 
важливим для інвестицій? Передбачуваність. Якщо 
ви вкладаєте гроші, то хочете отримати прибуток. 
Такі фактори, як передбачуваність, фінансова ста-
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you need to see a high probability that what you expect 
in return will come. Predictability, financial stability, 
inflation and currency exchange they have to be quite 
stable. Ukraine has a population up to 42 million people 
and I think it has a big potential with the size of the 
market, the opportunity of the market being very strong 
in agriculture products, as 30 percent of the black soil 
is in Ukraine. This country has a very good education 
level and qualification of people. What is needed 
are real further changes: the rule of law, combating 
corruption and the image of Ukraine outside Ukraine 
has to be improved constantly, showing what kind of 
great opportunities are in Ukraine. Where we have to 
be careful at the moment - young Ukrainians who need 
to see an opportunity to progress, to do their career 
and to improve their life in Ukraine. Many young people 
leave Ukraine now and that is a challenge. There should 
be a clear perception of young Ukrainian people that 
they can do their fortune in Ukraine. They could go out, 
come back with international experience to help further 
to develop their country. If we look at our categories we 
operate, the per capita consumption (that means what 
one average Ukrainian person is consuming) is very low 
compared to Western Europe or even Eastern Europe. 
So, with the economic development, with increasing 
purchasing power, consumption will increase and this 
will build in our segment great growth opportunities.   

 In the whole group of Nestle companies, does 
Nestle Ukraine show growth and profitability?  

A. Bornemann: Nestle Ukraine is part of the Europe, 
Middle East, North Africa region. Nestle Ukraine in that 
region is one of the major growth drivers. 

We have the opportunity with stable and 
predictable market condition to grow much 
faster than the rest of Europe. 

 You are the member of the EBA. Why did you 
decide to join the Association and what do you 
expect from it?

A. Bornemann: Companies and manufacturers 
have the interests they want to achieve and have the 
requirement regarding creating a level playing field. 
They need a spokesperson that represents not a 
single company but the industry to the government, 

більність, інфляція й курс валют мають бути достат-
ньо прогнозованими. Населення України – близько 
42 мільйонів, що свідчить про великий потенціал, 
можливості ринку сільськогосподарської продук-
ції, оскільки 30 відсотків чорнозему розміщується 
на території України. В країні дуже хороший рівень 
освіти та кваліфікації людей. Важливі зміни лежать в 
площині верховенства права, боротьби з корупцією 
та формування іміджу країни, який ми маємо постій-
но покращувати за її межами, демонструючи великі 
можливості, що існують в Україні. Нині ми повинні 
зробити все можливе, щоби молоді громадяни праг-
нули побудувати кар’єру та поліпшити власне життя 
в Україні. Зараз багато молодих людей залишають 
Батьківщину, і це є викликом для держави. Повинно 
бути чітке уявлення про молоду українську спільноту, 
упевненість, що вона зможе досягти успіху в Україні.  
Це добре, якщо молодь може поїхати закордон, а 
потім повернутися на Батьківщину з міжнародним 
досвідом, щоб допомагати подальшому розвитку 
своєї країни.

Якщо ми поглянемо на наші категорії товарів, по-
казник споживання на душу населення (що в се-
редньому споживає українець) дуже низький по-
рівняно із Західною чи навіть Східною Європою. 
Отже, за умови економічного розвитку та підви-
щення купівельної спроможності споживання та-
кож збільшуватиметься, що створить у нашому 
сегменті великі можливості для зростання. 

  Якими є показники рентабельності Nestle в 
Україні з-поміж інших компаній Nestle? 

А. Борнеманн:  Nestle в Україні входить до регіону 
країн Європи, Близького Сходу й Північної Африки. 
Nestle в Україні в цьому регіоні є одним з основних 
факторів зростання. 

Ми маємо можливість працювати зі 
стабільною й передбачуваною ринко-
вою кон’юнктурою та розвиватися 

значно швидше, ніж решта Європи. 

  Ви є членом Європейської бізнес асоціації. 
Чому вирішили приєднатися до Асоціації та які 
маєте очікування?

society and politicians. An association like the EBA is 
a fantastic institution to listen to all the members where 
are the problems what has to be changed, we have in 
the EBA certain committees where companies work 
together to formulate their ideas.  In most of the free 
market economies, such associations function as voice 
of industry to government, society and etc.

  How long have you been a member of  
the Association?  

A. Bornemann: More than 15 years already. Whatever 
country Nestle is present, we have been active member 
of business association to bring in ideas and Nestle 
expertise. For example, the association with the EU, 
which demands certain changes in the Ukrainian 
legislation with the purpose of harmonization with 
the EU legislation. We at Nestle have big experience 
operating in Europe that we share with the EBA working 
groups to support the different government bodies to 
get close to the EU regulations.

  As a member of the Association, which plans 
do you have for the development? What are the next 
steps?

A. Bornemann:  As I said, there are a lot of major 
initiatives besides the certain sectors. For example, 
we are part of the food committee. Our government 
relations manager is leading the EBA Food committee. 
It is important to work further in the next year to align 
Ukrainian legislation with the EU laws, which will 
be beneficial for export operations and free trade. 
In all the other segments, banking, IT, logistic there 
are many activities to make business efficient and 
successful. On the other hand, there are other hot 
topics besides legislation alignment as privatization, 
fighting corruption, formation of anticorruption court, 
law obedience and system of justice. The potential 
of the country is tremendous, but it is hard work, it 
will not be done in one step, it is a continuous effort 
that has to be done by everybody, the companies, the 
government, all institutions to develop this country to 
the full potential.

А. Борнеманн:  Компанії та виробники мають ін-
тереси, яких вони хочуть досягнути, та мають ви-
могу щодо створення рівноправних умов. Потрібно 
представляти не одну компанію, а цілу галузь перед 
державою, суспільством і політиками. Асоціація є 
фантастичним інститутом, щоб дослухатися до всіх 
учасників, вирішувати, які є проблеми, що потре-
бують уваги. Вона має відповідні комітети, де ком-
панії працюють разом, щоб сформулювати власні 
ідеї. У більшості країн з ринковою економікою такі 
асоціації функціонують як голос промисловості для 
держави, суспільства. 

  Як довго Ви є членом Асоціації?

А. Борнеманн: Понад 15 років. Хоч би в якій країні 
Nestle була присутньою, ми є активним членом біз-
нес-асоціацій для привнесення ідей і досвіду компанії. 
Наприклад, Угода про асоціацію з ЄС, де є вимоги до 
змін в законодавстві України з метою гармонізації я 
з законодавством ЄС, щоб полегшити потік товарів. 
Ми в Nestle маємо великий досвід роботи в Європі, 
тому ділимося ним із робочими групами Асоціація для 
підтримки різних державних органів, щоб наблизити-
ся до норм ЄС.

  Як член Асоціації, які маєте плани? Які на-
ступні кроки?

А. Борнеманн:  Як я вже сказав, крім певних галу-
зей існує багато великих ініціатив. Наприклад, ми 
є частиною харчового комітету. Наш менеджер зі 
зв’язків із органами державної влади очолює цей 
комітет Асоціації. З одного боку, важливо продов-
жувати роботу в наступному році над узгодженням 
українського законодавства із законами ЄС, що 
буде корисним для експортних операцій і вільної 
торгівлі. У всіх інших сегментах, банківській спра-
ві, ІТ й логістиці існує безліч заходів для ефектив-
ного й успішного ведення бізнесу. З другого боку, 
є інші гострі теми, такі як приватизація, боротьба 
з корупцією, формування антикорупційного суду, 
дотримання законодавства й система правосуддя. 
Потенціал країни величезний, але це важка робота 
й безперервна праця, яку повинен робити кожен, 
компанії, уряд і всі інституції, щоб розвинути пов-
ний потенціал цієї країни.
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Investment flows  
of Ukraine

Інвестиційні потоки 
України

Про зовнішні інвестиції більшість бізнесів у кра-
їні, на жаль, дізнаються зі ЗМІ, а не безпосеред-
ньо, тобто на власних виробничих потужнос-
тях. Не дивлячись на помітні позитивні зміни в 
державі протягом останніх років, досі не можна 
говорити про високий чи хоча б задовільний рі-
вень прямих іноземних інвестицій в її економіку.

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У поточному році, на думку багатьох аналітиків, 
прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в український бізнес 
будуть на рівні 2017 року і становитимуть 2 млрд 
доларів США. Щодо бажаної, а точніше потрібної 
річної суми прямих іноземних інвестицій в економіку 
країни, то тут оцінка різниться – від 5 до 20 млрд до-
ларів. Наприклад, одне тільки агентство Держенер-
гоефективності презентувало близько ста проектів з 
альтернативної енергетики, які потребують 3,4 млрд 
євро. Тож прогнозовані 2 млрд доларів цьогорічних 
інвестицій – крапля в морі для економіки країни. 

За даними Державної служби статистики, в першо-
му кварталі 2018 року в економіку України іноземні 
інвестори вклали 519,2 млн доларів. У тому числі з 
країн ЄС надійшло 449,8 млн доларів, з інших кра-
їн – 69,4 млн доларів. Усього на 1 квітня 2018 року 
капітал нерезидентів в Україні становив 32750,8 млн 
доларів. Інвесторам з ЄС належить 25199,7 млн до-
ларів, інвесторам з інших країн – 7551,1 млн доларів.

Перше місце серед країн-інвесторів номінально посі-
дає Кіпр – звідти надійшло 9213 млн доларів, однак 
про справжнє походження цих грошей ітиметься далі.  

Unfortunately, most businesses in our country 
learn about foreign investments from the media 
but not directly from their own production 
facilities. Despite the recent positive changes in 
the state, we still can’t talk about a high or at least 
a satisfactory level of foreign direct investment in 
the Ukrainian economy.

FOREIGN DIRECT INVESTMENT

According to analysts, this year’s foreign direct 
investment (FDI) in Ukrainian business will be at the level 
of 2017 and will be up to $2 billion. As for the desired 
or required annual amount of direct foreign investment 
in the country’s economy, the assessment varies from 
$5 billion to $20. For example, the State Agency for 
Energy Efficiency presented about 100 alternative energy 
projects requiring 3.4 billion EUR. Thus, the forecasted 
$2 billion of this year’s investment is a drop in the ocean 
for the country’s economy.

According to the State Statistics Service, foreign investors 
brought $519.2 million into the Ukrainian economy in the 
first quarter of 2018. That includes $449.8 million from 
the EU countries and $69.4 million from other countries. 
As of April 1, 2018, the capital of non-residents in Ukraine 
amounted to $32750.8 million. Investors from the EU 
hold $25199.7 million, investors from other countries — 
$7551.1 million.

Technically, Cyprus in on the first place among the 
investor countries, $9213 million came from this country, 
but the true origin of the money will be covered further.  
$6742.6 million came from the Netherlands, 

З Нідерландів інвестовано 6742,6 млн доларів, із 
Великої Британії – 1994,6 млн доларів, Німеччини – 
1802,4 млн доларів, Швейцарії – 1531,6 млн доларів.

Кошти були спрямовані переважно в промисловість – 
10992,4 млн доларів США, в операції з нерухомістю –  
10213,3 млн доларів, у торгівлю й авторемонт –  
3879,8 млн доларів.

$1994.6 million — from the United Kingdom,  
$1802.4 million — from Germany,  
$1,531.6 million — from Switzerland.

The funds were directed primarily to the industry — it 
received $10992.4 million, real estate transactions got 
$10213.3 million, trade and car repair sphere received 
$3879.8 million.

Прямі інвестиції за принципом спрямованості  
(надходження в Україну) млн доларів США
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО  
ПОХОДЖЕННЯ 

Назви країн-інвесторів не повинні вводити в оману, 
адже в багатьох випадках ідеться про round tripping 
інвестиції – явище, при якому під виглядом прямих 
іноземних інвестицій в країну повертаються виве-
дені за кордон кошти резидентів. Прямі іноземні ін-
вестиції, у яких кінцевим контролюючим інвестором 
є резидент України, за останні сім років надходили 
переважно з Австрії, Нідерландів, Швейцарії й Кіпру,  
що дав половину від обсягу таких інвестицій. Їхня 
загальна сума, за даними Національного банку, ста-
новить 7,9 млрд доларів, а це 22 % від загального 
надходження ПІІ. Слід наголосити, що 80 % цих ко-
штів було спрямовано на підприємства реального 
сектору, тобто у виробництво.

Динаміка надходжень за цей період характеризу-
ється кривою, де у 2010–2013 роках спостерігалося 
зростання обсягів інвестування. У 2014–2015 роках 
був чистий відплив таких коштів. У 2016–2017 роках 
з’явилася позитивна динаміка і вони становили 6,9 % 
від загального надходження інвестицій до країни. Ми-
нулого року такі кошти забезпечили 10,4 % всіх пря-
мих іноземних інвестицій і становили 270 млн доларів.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В 2018 РОЦІ

За даними Державної служби статистики, в поточ-
ному році капітальні інвестиції (КІ) в країні зросли на 
37,4 % порівняно з аналогічним періодом 2017-го. У 
першому кварталі 2018 року бізнес отримав 89 млрд 
гривень КІ. Якщо аналізувати за галузями, то найбіль-
ше зростання таких інвестицій спостерігається на під-
приємствах телекомунікацій, фінансової та страхової 
діяльності, транспорту, поштової й кур’єрської діяль-
ності. Спад зафіксовано у сфері адміністративного й 
допоміжного обслуговування, а також у будівництві.

Майже половину КІ – 49,3 % – витрачено на машини, 
обладнання й транспортні засоби та 38,2 % – на бу-
дівлі й споруди. На капітальний ремонт спрямовано 
5 млрд гривень.

Джерелом КІ є переважно власні кошти підприємств 
та організацій. В поточному році вони становили 
76 % коштів від загальної суми інвестицій.

За підсумками першого кварталу поточного року 
порівняно з аналогічним періодом 2017-го, ліде-
ром капінвестування серед областей є Донецька –  
в 2,3 раза. За нею йде Чернігівська – у 2 рази,  

FOREIGN INVESTMENT  
WITH UKRAINIAN ORIGINS

The names of investor countries should not be misleading 
since it’s about the so-called “round-tripping” investment 
in many cases. This is a phenomenon of returning 
resident’s withdrawals abroad under a disguise of direct 
foreign investment. 

For the past seven years, direct foreign investment, when 
a resident of Ukraine was the ultimate controlling investor, 
came from Austria, the Netherlands, Switzerland and 
Cyprus which gave half of these investments. According 
to the National Bank, their total amount is $7.9 billion, 
which is 22 % of the total FDI inflow. We should also 
emphasize that 80 % of these funds were directed to 
manufacturing enterprises.

The dynamics of revenues for this period is characterized 
by a curve. Investment volumes grew in 2010-2013. 
There was a net outflow of such funds in 2014-2015. In 
2016-2017, a positive dynamics started developing and 
they became of 6.9 % of the total investment inflow to 
the country. Such funds appeared to be 10.4 % of all 
foreign direct investment and amounted to $270 million 
last year.
 
CAPITAL INVESTMENT IN 2018

According to the State Statistics Service, capital 
investment (CI) in the country increased by 37.4 % in 
2018 compared to the same period in 2017. Business 
received 89 billion UAH of CI in the first quarter of 2018. 
If we analyze that by industry, the largest growth of such 
investment is observed in telecommunication, financial 
and insurance spheres, transport, postal and courier 
spheres. There is a downturn in the area of administrative 
and auxiliary services, as well as in construction.

Almost half of capital investment — 49.3 % — was spent 
on machinery, equipment and vehicles. 38.2 % was 
spent on buildings and structures. 5 billion UAH were 
spent on major repairs.

The source of capital investment is mainly own funds 
of enterprises and organizations. They became around 
76 % of the total investment this year.

According to the results of the first quarter of 2018, 
compared to the same period in 2017, the Donetsk 
region became the leader of capital investment among 
all other regions - investment from there have grown by 
2.3 times. Then go the Chernihiv region with x2 growth, 

Житомирська – 64,6 % й Київ – 61,1 %. Найбільше за 
звітний період капітальні вклади зменшилися у Лу-
ганській області – 23,9 %.

Серед компаній, які останнім часом здійснюють знач-
ні капітальні інвестиції, перебуває ПАТ «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг». Акціонерами було прийнято рішення 
скеровувати прибуток у розвиток виробництва. Ми-
нулого року компанія отримала 2,289 млрд доларів 
від реалізації продукції. Обсяг капітальних та опера-
ційних інвестицій становив 338 млн доларів. Чистий 
прибуток – 190 млн доларів. Протягом 2018 року 
«АрселорМіттал» планує обновити виробничі лінії на 
суму в 404 млн доларів. Загальна сума інвестицій в 
розвиток виробництва до 2022 року має становити  
1,5 млрд доларів. Зазначимо, що в компанії працює 
33 тисячі осіб, які своєчасно отримують заробітну 
плату, середній розмір якої становить 12 тис. гривень, 
а також 13-ту зарплату. Із 1 травня цього року зарп-
латню було збільшено адміністративному персоналу 
на 5 %, а виробничому персоналу – на 20 %.

Американська Coca-Cola протягом 25 років діяльності 
в Україні інвестувала 0,5 млрд доларів. 2012 року по-
будувала перший у країні квадрогенераційний завод, 
що забезпечує підприємство електроенергією, гаря-
чою водою й вуглекислим газом. У будівництво було 
вкладено 18 млн євро. Coca-Cola замовляє товари й 
послуги у 1400 українських компаній, що становить 
72 % від потреб. Таким чином, кожне робоче місце на 
підприємстві генерує створення ще 17 робочих місць. 
Нагадаємо, що в компанії працює 1600 осіб.

Швейцарська компанія Nestle S.A. стартувала в 
Україні 1994 року з невеличкого підприємства, де 
працювало 50 людей. Зараз у її структурі понад  
5 тис. працівників. 2017-го на фабриці «Світоч», кон-
трольний пакет акцій якої належить швейцарцям, 
було запущено нову лінію. У компанії «Волиньхол-
динг», що на 100 % належить Nestle S.A., введено 
в експлуатацію одне з найбільших у Європі підпри-
ємств для зберігання сировини й готової продукції. 
У квітні 2018 року компанія ухвалила рішення інвес- 
тувати в харківську фабрику «Техноком» 700 млн 
гривень і до 2021 року повністю її модернізувати. 

Серед підприємств, які зробили значні капітальні 
інвестиції, також транснаціональна компанія Bunge, 
знайома за торговими марками «Олейна» й «Ро-
зумниця». З приходом 2002 року в Україну компа-
нія інвестувала 500 млн доларів. Значні кошти було 
спрямовано на спорудження зернового терміналу в 
Миколаївському порту та зведення на його території  

Zhytomyr with 64.6 %, and Kyiv with 61.1 %. Capital 
investment declined the most — to 23.9 % — in the 
Luhansk region.

PJSC ArcelorMittal Kryvyi Rih is among companies 
that have been investing a lot recently. Shareholders 
decided to direct their profits to the production 
development. The company received $2.289 billion 
from the product sales last year. The volume of capital 
and operating investments amounted to $338 million. 
The net profit was $190 million. ArcelorMittal plans 
to upgrade the production lines worth $404 million 
in 2018. The total investment in the production 
development is planned to be $1.5 billion by 2022. 
Note that the company employs 33 thousand people 
who timely receive salaries around 12000 UAH per 
month, as well as the 13-th salary. Since May 1, 2018, 
salaries were increased by 5 % for administrative staff 
and by 20 % for production staff.

American Coca-Cola has invested $0.5 billion over  
25 years of its activity in Ukraine. In 2012, the country’s first 
quad-generator plant was built. It provides the company 
with electric power, hot water, and carbon dioxide.  
18 million EUR was invested in the construction. Coca-
Cola orders goods and services from 1400 Ukrainian 
companies, what covers 72 % of the company’s needs. 
Therefore, each job in the company generates 17 more 
jobs. Recall that the company employs 1,600 people.

Swiss company Nestle S.A. started its activities 
in Ukraine in 1994 when it was a small enterprise 
with 50 employees. Nowadays, there are more than  
5 thousand workers. Svitoch, which controlling stake 
belongs to the Swiss company, launched a new line 
in 2017. Volynholding, fully owned by Nestle S.A., 
has put into operation one of Europe’s largest storage 
facilities for raw materials and finished products. The 
company decided to invest 700 million UAH into the 
Kharkiv factory “Technocom” in April, 2018. They plan 
to completely modernize it by 2021.

A transnational company Bunge is also among 
enterprises that have made significant capital 
investments. You may be familiar with it thanks to the 
trademarks Oleina and Rosumnytsa. This company 
has invested $500 million since 2002 when it came 
to Ukraine. Significant funds were directed at the 
construction of a grain terminal in the Mykolayiv port 
and the construction of oilseeds processing enterprises 
on its territory. In 2018, the company will make another 
investment of $30 million to increase the capacity of the 
reloading complex in the Mykolayiv port.
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підприємства з переробки олійних культур. 2018 року  
підприємство здійснить чергову інвестицію на 30 млн  
доларів для збільшення потужності перевантажу-
вального комплексу в Миколаївському порту. 

Щодо аграрного сектору: хоч інвестиції й показують 
динаміку зростання, попри те вони залишаються не-
достатніми. Так, у першому кварталі поточного року в 
рослинництво та тваринництво інвестовано 890 млн 
гривень. Це становить 1 % у загальній структурі КІ. У 
землю було інвестовано 202 млн гривень – 0,2 %. 

Загальний обсяг капітальних інвестицій у перші три 
місяці 2018 року сягнув майже 9 млрд гривень.

УКРАЇНА ІНВЕСТУЄ

Зі статусною приємністю можна стверджувати, що 
Україна також інвестує в економіку інших держав. 
На початок квітня 2018 року загальний обсяг прямих 
іноземних інвестицій становив 6325,1 млн доларів. У 
країни ЄС з України інвестовано 6077,6 млн доларів і 
247,5 млн – до інших.

А ось пріоритетність країн, куди українці інвестували: 
Кіпр – загальна сума інвестицій становить 5933 млн 
доларів; Російська Федерація – 150,2 млн доларів; 
Віргінські Британські Острови – 61,9 млн доларів; 
Латвія – 5,3 млн доларів; Угорщина – 18,1 млн доларів.

У першому кварталі 2018 року ПІІ з України станови-
ли 0,7 млн доларів.

КАРТИНА У СВІТІ

Прямі іноземні інвестиції в сукупності на планеті 
2016 року становили 1,81 трлн доларів, 2017-го – 
1,52 трлн доларів. Скорочення інвестицій минулого 
року спостерігалося в розвинених країнах, зокрема 
в Європі спад становив 27 %, а в Північній Америці 
– 33 %. У країнах з перехідною економікою знижен-
ня ПІІ сягнуло 17 %. Водночас у країнах, що розви-
ваються, відбувся приплив іноземних інвестицій на 
2 %. У грошовому вираженні – 653 млрд доларів.

В 2018 році очікується зростання економіки США 
на 2,7 %, Євросоюзу – на 2,2 % і світової економі-
ки загалом – на 3,9 %, також прогнозується повер-
нення планетарних прямих іноземних інвестицій до 
1,8 трлн доларів.

What is there for the agrarian sector? Though investment 
shows us the growth dynamics, they remain insufficient. 
890 million UAH were invested in crop and livestock 
production in the first quarter of this year. This is just 1 % 
of the overall capital investment structure. 202 million 
UAH were invested in the land, it is about 0.2 % of CI.

The total volume of capital investment in the first three 
months of 2018 amounted to almost UAH 9 billion.

UKRAINE INVESTS

We can proudly state that Ukraine also invests in the 
economies of other countries. The total volume of foreign 
direct investment was $6325.1 million at the beginning of 
April 2018. Our country has invested $6077.6 million in 
the EU, and $247.5 million — to other countries.

Here is the priority of countries in which Ukrainians 
invested: Cyprus — $5933 million in total; Russian 
Federation — $150.2 million; Virgin Islands — $61.9 million; 
Latvia — $5.3 million; Hungary — $18.1 million.

FDI from Ukraine amounted to $0.7 million in the first 
quarter of 2018.

THE WORLD IMAGE

Total direct foreign investment on the planet amounted 
to $1.81 trillion in 2016 and $1.52 trillion in 2017.
Developed countries cut their investments, in particular, 
such decline was of 27 % for Europe and of 33 % for 
North America. In transition countries, FDI cuts reached 
17 %. At the same time, the inflow of foreign investment 
in the developing countries grew by 2 %, it is 653 billion 
dollars in monetary terms.

In 2018, the US economy is expected to grow by  
2.7%, the European Union — by 2.2% and the global 
economy — by 3.9% in total. The world’s foreign direct 
investment is expected to return to $1.8 trillion. 

Mykola BILOUS. “Father”. 2018. Аcrylic on canvas. 140×100 сm
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The state’s respect for 
transparent businesses  
finally became visible

Igor Nazarov, the head of Brown Forman Ukraine, 
told LDaily about some behind the scenes events of 
the Ukrainian alcohol market and his luxury segment in 
particular, about faking and smuggling in the background 
of the crisis, as well as about how it all relates to the 
culture of consumption of strong drinks and the specific 
government’s steps.

Нарешті стала помітною 
повага держави до білого, 
прозорого бізнесу

Ігор Назаров, директор компанії Brown Forman 
Ukraine, розповів про деякі події за лаштунками 
алкогольного ринку України, точніше, у його 
лакшері-сегменті. Фальсифікат і контрабанда на тлі 
кризи, а також як усе це співвідноситься з культурою 
споживання міцних напоїв та кроками уряду – в його 
інтерв’ю для LDaily.

  What is Brown Forman?

I. Nazarov: Brown Forman is an international corporation 
with the American origins, employing almost 6 thousand 
workers now. This company is among the top five leaders 
of the premium alcohol production. The most famous 
brands are Jack Daniel’s and Finlandia. The company 
is almost 150 years old, and a representative office in 
Ukraine was registered 10 years ago.

  Have you been working for this company from 
the very beginning?

I. Nazarov: Yes, I have. I was the youngest director of the 
subsidiary throughout the whole company’s history. I was 
29 years old when it was launched. I used to work “on 
the other side of the fence” before, I was a distributor of 
Jack Daniel’s whiskey. When they opened a subsidiary, it 
turned out that I headed it.

  What brands are members of the group?

I. Nazarov: I have already mentioned well-known ones. 

  Що собою являє Brown Forman?

І. Назаров: Brown Forman – міжнародна корпорація 
родом з Америки, яка зараз налічує майже 6 тисяч 
працівників. Вона входить до п’ятірки світових ліде-
рів із виробництва преміального алкоголю. Найвідо-
міші бренди – Jack Daniel’s і Finlandia. Підприємству 
майже 150 років, а рівно 10 років тому зареєстрова-
но представництво в Україні.

  Ви від самого початку працюєте в компанії?

І. Назаров: Так. Я був наймолодшим директором 
представництва в усій історії компанії. Коли відкри-
лися, я мав 29 років. До цього працював, скажімо 
так, з іншого боку барикад – був дистриб’ютором 
віскі Jack Daniel’s. А коли вирішили відкривати пред-
ставництво, вийшло так, що я його очолив.

  Які бренди входять у групу?

І. Назаров: Відомі я вже перерахував – це віскі Jack 
Daniel’s, горілка Finlandia й текіла El Jimador. Ще є, P
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скажімо так, більш регіональні й менш упізнавані 
бренди. Це бурбони Old Forester і Woodford Reserve, 
французький лікер Chambord. Нещодавно купили три 
singlemalt-івські бренди (Single Malt – односолодовий. –  
LDaily) у Шотландії. В Україні з них поціновувачам 
найбільше відомий Ben Riach. Але глобально, якщо 
говорити про всю країну, це все-таки «Джек» і «Фінка».

 За якими критеріями обирали Україну, коли 
заходили сюди?

І. Назаров: Тут ці бренди були представлені уже здав-
на. 2007 року, якщо не помиляюся, почалося обгово-
рення, чи варто відкривати представництво. Перш за 
все оцінювався потенціал ринку – кількість населен-
ня, споживання алкоголю (до речі, ми в цьому серед 
лідерів, хоча не впевнений, чи варто пишатися цим).

Крім того, 10 років тому портфель компанії було 
розділено між двома дистриб’юторами. «Фінляндію» 
збували одні хлопці, а «Джек» – інші. Було вирішено 
об’єднати все та почати довгострокові інвестиції з 
позиції sustainability – у стабільний і сповнений по-
тенціалом розвитку ринок.

  Яке місце посідає Україна в групі компаній 
Brown Forman за прибутковістю?

І. Назаров: Зараз ми далеко не в топі. Бо компанія 
працює на 163 ринках, якщо я не помиляюся, тож як 
самі розумієте, є ринки значно більші, ніж Україна.

Але останні 4 роки всередині компанії Україна посі-
дає перші місця в Європі за темпами зростання різ-
них показників. Тому

Україна на глобальному, міжнародному 
рівні виведена в десятку країн, на яких 
компанія фокусуватиметься найближчі 

5-10 років.
  А на перших місцях які країни?

І. Назаров: На першому місці зараз однозначно 
Штати. Потім, якщо я не помиляюся, це Велика Бри-
танія, Німеччина. Найбільш потенційними є Росія, 
Китай, Бразилія.

  Великі компанії скаржаться, що дуже бага-
то підробок на ринку України, і це впливає на  

прибутковість їхніх виробництв. Чи стикаєтеся Ви  
з такою проблемою?

І. Назаров: На жаль, напевно, це одна з основних 
проблем, з якими ми стикаємося. Але я не стверджу-
вав би, що вона кардинально впливає на прибутко-
вість і масштаб бізнесу. Поясню в чому справа. Як 
таких, підробок наших брендів у чистому вигляді не 
існує, принаймні в Україні. Я знаю, що десь у краї-
нах Азії іноді намагаються в підвалах брати порожні 
пляшки та заповнювати якоюсь сумнівною рідиною, 
але в наших краях цього, слава Богу, немає.

В Україні питання більше полягає на тому, що у нас 
вигадали кардинально нове рішення – так звані ал-
когольні напої в bag-in-box. Це великі трилітрові ко-
робки з пластиковим пакетом всередині та краником. 
Зовні коробка має дуже пристойний вигляд і повністю 
повторює ідентику відомих брендів. Це стосується не 
тільки Finlandia, а й багатьох інших преміальних напоїв, 
включаючи віскі й ром. Напевно, це одна з найбільших 
проблем нині, але не скажу, що вона якимось чином 
помітно впливає на наші продажі. По суті, три літри 
підробки продаються за ціною оригінальної півлітро-
вої пляшки. Зазвичай люди, які хоч якось розуміються 
на якісному алкоголі та готові купити справжній хоро-
ший продукт, усвідомлюють, що навряд чи такий дар-
мовий сир буде не в мишоловці. Швидше за все, тут 
проблема більше в тому, що фальсифікатори шкодять 
іміджу бренду, ну і звичайно ж – здоров’ю споживачів.

Тобто в довгостроковій перспективі це в будь-якому 
разі негативно позначається на нас, тому ми намага-
ємося з цим явищем боротися. Зокрема, на базі Єв-
ропейської бізнес асоціації ми співпрацюємо з відпо-
відними державними органами. Цікаво, що рік тому 
спілкуючись з абсолютно різними рівнями й напря-
мами нашої виконавчої влади, ми чули переважно 
невтішні відповіді, люди розводили руками, говорили 
нам: нічого не можемо вдіяти. В останні ж півроку 
ми бачимо, що ставлення кардинально змінилося, 
а також як активізувалися наші держоргани. Після 
того як прем’єр-міністр зажадав посилення бороть-
би з нелегальним ринком, у процес було залучено й 
Міністерство внутрішніх справ, і Антимонопольний 
комітет, і кіберполіцію, і просто поліцію, і митницю. 
Тобто зараз я бачу все більше й більше підтримки з 
боку влади в боротьбі з цим явищем.

  У принципі, ваш алкоголь не можна купити в 
пакеті, в папері?

They are Jack Daniel’s whiskey, Finlandia vodka 
and El Jimador tequila. There are more regional and 
less recognizable brands. They are Old Forester and 
Woodford Reserve bourbons, the French liqueur 
Chambord. We have bought three single malt brands 
from Scotland recently. BenRiach is the best-known 
one in Ukraine. Globally, at the scale of the whole 
country, the most significant ones are Jack Daniel’s 
and Finlandia.

   What criteria did you consider when choosing 
Ukraine for doing business here?

I. Nazarov:  These brands have been presented in Ukraine 
since long ago. If I am not mistaken, the discussion 
regarding opening a representative office began in 2007. 
First of all, the business estimated the potential - the 
market population, the alcohol consumption (by the way, 
we are among the leaders, although I’m not sure if we 
should be proud of this).

Additionally, the company’s stock portfolio was divided 
between two distributors 10 years ago. Some guys 
sold Finland, others sold Jack. It was decided to unite 
the forces and start a long-term investing process in a 
stable market with the full potential from the standpoint 
of sustainability.

  What place does Ukraine take in the Brown 
Forman group by the profitability?

I. Nazarov: We are not among the leaders at the moment. 
If I recall correctly, the company operates in 163 markets, 
and those markets are much larger than Ukraine.

However, Ukraine has been ranked first in Europe based 
on the pace of the growth of various indicators over the 
past four years. 

That is why at the global and international 
level, Ukraine is among the top ten countries 
on which the company will focus the next 
5-10 years.

   What countries take the first places?

I. Nazarov: The United States is the first for sure. 
Then, if I’m not mistaken, go the United Kingdom and 
Germany. The most potential countries are Russia, 
China, Brazil.

  Large companies complain about plenty of 
counterfeits in the Ukrainian market, this affects the 
profitability of the productions. Do you face such a 
problem?

I. Nazarov: Unfortunately, this is probably one of the 
main problems we face. However, I wouldn’t state 
that it dramatically affects the profitability and scale of 
businesses. I’ll explain what’s the matter. There aren’t 
any pure fakes of our brands, at least in Ukraine. I’m 
aware that somewhere in Asia people try to fill up empty 
bottles with some kind of questionable fluid, but people 
from our lands don’t do that, thank God.

There is another situation in Ukraine, it is a brand new 
solution - so-called “bag-in-box” alcoholic beverages. 
These are large three-liter boxes with a plastic bag inside 
and a tap. The box has a very decent look and completely 
repeats the identity of well-known brands. This applies 
not only to Finlandia but also to other premium beverages 
including whiskey and rum. This is probably one of the 
hottest problems now, but I wouldn’t say that it somehow 
significantly affects our sales. In fact, three liters of fake 
alcohol are sold at the price of an original half-liter bottle. 
People who understand what is high-quality alcohol 
are ready to buy the real product. They are aware that 
such cheese can be only in a mousetrap. Most likely, the 
problem is that falsifiers damage the brand image, and of 
course, the consumer’s health.

This negatively affects us in any case in the long run, 
so we are trying to fight this phenomenon. In particular, 
we cooperate with the relevant state authorities on 
the basis of the European Business Association. A 
fascinating fact - while speaking to absolutely different 
levels and directions of our executive power a year ago, 
we heard disappointing answers, people threw up their 
hands, they told us they could do nothing. The attitude 
has radically changed over the last six months, our state 
authorities activated. After the prime minister intensified 
combating the illegal market, the Ministry of Internal 
Affairs, the Antimonopoly Committee, the cyberpolice, 
the police and the customs became involved in the 
process. Now, I see more support from the authorities 
in combating this phenomenon.

  Well, does this mean that people should not buy 
your alcohol in packs, in the paper package?

I. Nazarov: You can buy it only on the Internet, as such 
products have never been formally manufactured and 



Igor NazarovІгор Назаров Igor NazarovІгор Назаров

68 69

І. Назаров: Таким його можна купити тільки в інтер-
неті, бо така продукція офіційно ніколи не виробля-
лася й офіційно не може продаватися. Алкоголь у 
пакетах розливається в підвалах, в гаражах, у пов-
ній антисанітарії. Хлопці просто зробили красиву ко-
робку, а всередині звичайнісінький собі пакет і спирт, 
розведений з водою. Вони вигадали красиву історію, 
нібито це товар із Duty Free якихось круїзних лайне-
рів. І є люди, які в це вірять, на жаль.

  Які є ще проблеми для алкогольного бізнесу 
в Україні?

І. Назаров: Трошки можна виділити контрабанду. За-
раз її стало на порядок менше, бо за поточного курсу 
долара контрабанда не особливо прибуткова.

Наступна проблема – це регулювання інтернет-торгів-
лі. Бо для реалізації алкоголю потрібна як мінімум лі-
цензія, має бути приміщення, касовий апарат, а 90 % 
сайтів нічого цього не мають і, відповідно, це цілкови-
те беззаконня. Офіційні гравці ринку мусять купувати 
ліцензію за півмільйона гривень, а в разі, якщо викри-
вають оператора інтернет-торгівлі, який торгує нехай 
навіть просто без ліцензії, – з нього штраф усього 
лише 17 тисяч гривень. Тобто він раз на місяць може 
платити штраф, але все одно це буде менше, ніж пла-
тять нормальні оператори.

  На скільки років дають ліцензію? Як часто її 
треба поновлювати?

І. Назаров: Якщо не помиляюся, ліцензія на гурт ви-
дається на п’ять років з оплатою півмільйона щорічно.

  Виходить, вигідніше платити штраф?

І. Назаров: Судячи з усього, так. Але питання на-
віть не в штрафах. Сайт чи сервер може розміщу-
ватися десь на Мальті, на Багамах, та де завгодно, 
і розібратися з ним досить складно. Зараз ось тіль-
ки-тільки починаються перші кроки нашої спільної 
роботи з податковою й кіберполіцією стосовно того, 
щоб дії нелегальних інтернет-операторів якимось чи-
ном припинялися.

  Є перші результати? Чи це тільки недавно по-
чалося?

І. Назаров: Ні-ні. Дивіться: податкова стабільно що-
місяця накриває 2-3 такі підвали-гаражі. Уже було 

кілька випадків, коли змогли простежити весь лан-
цюжок від сайту до безпосереднього виробника, у 
результаті закривався і сайт, і гараж. Ми зараз саме 
спілкуємося з податківцями, з виконавчою службою 
й Міністерством юстиції України, щоб усі процеси 
якимось чином привести в структурований вигляд, 
усім потрібно зрозуміти, які масштаби проблеми, 
який прогрес.

  Багато наших спікерів говорили, що є про-
блема, з нею борються – наприклад, із підробкою 
продукції, – знайшли джерело, звідки береться ця 
продукція, поскаржилися, до них прийшли, кон-
фіскували майно, але в підсумку потім це майно...

І. Назаров: ...повертається на ринок.

  Так. У Вас, напевно, теж таке є?

І. Назаров: Найімовірніше, так. У нас пішов при-
близно рік на те, щоб зрозуміти в принципі процес, 
який відбувається за дверима державних кабінетів. 
Буквально пару тижнів тому ми зустрічалися з ке-
рівництвом податкової міліції, і нарешті начебто по-
чала формуватися картинка. Насамперед ідеться 
про доволі слабке держрегулювання, про ще слаб-
ші процеси й процедури всередині державної сис-
теми. Тобто податківці фактично знаходять сайт, 
виходять поступово на гараж, в якому виробляєть-
ся контрафакт. Після цього вони його заарештову-
ють. І по суті законодавчо функція поліції закінчу-
ється на тому, щоб передати справу до суду. Тобто 
вони передають справу до суду і після них на арену 
виходить уже виконавча служба. А як виконавча 
служба доводить цю справу, де вона зберігає, як 
вона знищує конфіскат – одному Богу відомо.

  Вам звіти не надходять?

І. Назаров: Ми зараз ось тільки-тільки, буквально 
тиждень тому почали працювати в цьому напрямку, 
щоб, як я вже говорив, систематизувати та вести 
якийсь облік, моніторити динаміку цього процесу.

  Це Ви робите своїми силами чи за підтримки 
Європейської бізнес асоціації?

І. Назаров: Ні, виключно на базі Асоціації. Окремо я, 
як Brown Forman, навіть не хочу і не буду втручати-
ся, бо це чистий кримінал. Я не збираюся воювати з 
криміналом.

cannot be sold officially. Alcohol in packs is produced in 
basements, garages, and full unsanitary. Guys just make 
a nice looking box and fill it with the most ordinary bag 
with diluted with water alcohol. They invented a beautiful 
story about a Duty-Free product of some cruise liners. 
There are people who believe in it, unfortunately.

   What are other problems of the alcohol business 
in Ukraine?

I. Nazarov: We can pay some attention to smuggling. 
This problem has become smaller because of the current 
exchange rate. Smuggling is not profitable.

The next problem is the e-commerce regulation. You 
must have a license to sell alcohol, there should be a 
shop, a cash register, and 90 % of sites don’t have 
anything. So, we are talking about the total lawlessness. 
Official market players have to buy a license that costs 
half a million UAH while e-commerce sellers without a 
license get fines around 17 thousand hryvnias only. They 
can pay a fine once a month, and it will still be less than 
normal sellers pay.

  For how long is your license available? How often 
do you need to renew it?

I. Nazarov:  If I am not mistaken, the license for the 
group is issued for five years, it costs us half a million 
UAH per year.

  So, is it more profitable to pay a fine?

I. Nazarov: Apparently, it is so. Still, the problem doesn’t 
lay in fines. A site or a server can be located somewhere 
in Malta, the Bahamas, or anywhere else. Dealing with 
this is difficult. Now, we are starting our joint work with 
the tax and cyberpolice to stop the actions of illegal 
Internet operators.

  Are there first results or have you just started 
this?

I. Nazarov:  No, no. The tax authorities capture 2-3 such 
basement garages every month. In several cases, they 
managed to trace the whole chain from the site to the 
producer, both of them closed. We are now negotiating 
with tax officials, the executive service and the Ministry of 
Justice of Ukraine regarding creating a certain structure 
for all processes. Everyone needs to understand the 
problem’s scale and the progress they are making.

  Many of our speakers noted that there is such a 
problem and they are struggling with it - for example, 
let’s take counterfeiting - they find a source of such 
products, complain, come to them and confiscate 
their property, but later, this property...

I. Nazarov:  ...returns to the market.

   Exactly. Do you face such issues too?

I. Nazarov:  Most likely. It took us almost a year to 
understand the process that takes place behind the doors 
of governmental offices. We met with the leadership of 
the tax police a couple of weeks ago, and finally, we 
came up with a certain pattern. First of all, it is about a 
rather weak state regulation and even weaker processes 
and procedures within the state system. This way, tax 
authorities actually find the site, go to a garage producing 
counterfeit goods and arrest them. So, the work of the 
police ends with transferring the case to the courts. 
They transfer it to the court and the executive service 
starts ts processing. Only God knows how the executive 
service proves this case, where it stores this case, how it 
destroys the confiscation.

   Do you receive any reports?

I. Nazarov:   We started working in this direction just 
recently, literally a week ago. As I mentioned, all this is 
aimed at systematizing and keeping some records to 
monitor the process dynamics.

  Do you tackle this on your own or with the support 
of the European Business Association?

I. Nazarov:  We deal with it solely on the basis of the 
Association. I don’t want to interfere on behalf of Brown 
Forman as it is a pure crime. I’m not going to fight the 
crime.

  Moreover, if you fight, you have to fight 
collectively, not by means of just one company.

I. Nazarov:  Absolutely. I mean I don’t figure anywhere, 
I don’t really need it. We approach this issue along with 
the entire industry. All market operators are engaged in 
similar things via the European Business Association.

  Where should people buy your products with the 
utmost confidence that it’s a high-quality product, 
not a fake one?
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  Плюс якщо воювати, то треба воювати всім, а 
не одній компанії.

І. Назаров: Абсолютно правильно. Тобто я ніде не 
фігурую, в принципі, мені це не особливо потрібно. 
До цього питання ми підходимо винятково всією 
індустрією, тобто всі оператори ринку через Єв-
ропейську бізнес асоціацію займаються подібними 
речами.

  Де купувати вашу продукцію з максимальною 
впевненістю, що це якісний продукт, а не підробка?

І. Назаров: Якщо це скло – на кожному кроці.

  Скло взагалі, в принципі не підробляють?

І. Назаров: Мені за 15 років, якими я займаюся Jack 
Daniel’s, 10 – на Brown Forman і 5 – до цього, відомий 
тільки один унікальний випадок під Харковом, коли 
знайшли підробку у склі. І то ще питання було, підроб-
ка це чи ні. Тобто по суті елітний продукт зараз у нас 
масово не підробляють.

  А вигідно підробляти?

І. Назаров: Напевно. Наприклад, літрова пляшка 
«Джека» коштує приблизно 600-700 гривень. Якщо 
ви знайдете порожню тару й наллєте туди якогось 
карамелізованого спирту, теоретично можете «за-
робити» мінімум 400 гривень. Питання в тому, хто 
буде готовий купити такий напій. Ключову роль тут 
усе-таки грає преміальність продукту: на базарчи-
ках він навряд чи продається – не та цільова ауди-
торія. А нормальні гравці ринку – бари, ресторани, 
нічні клуби, магазини – вони в принципі достатньо 
соціально відповідальні, аби розуміти, що не мож-
на пропонувати споживачеві підробку. Основний 
момент у тому, що споживач майже завжди може 
визначити, підробка це чи ні. Тому мені відомо дуже 
мало випадків прямих підробок елітних напоїв.

  Як Ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні?

І. Назаров: Я мінімум двічі на рік відповідаю на це за-
питання в Європейській бізнес асоціації. І, скажімо так, 
перша відповідь, яка мені спадає на думку, напевно, 
буде такою: оцінюю як динамічний.

  Не як спад?

І. Назаров: Ні-ні. Цей клімат постійно змінюється. 
І, на жаль, ця динамічність дуже пов’язана з нашим 
урядом, як не крути. Далі – це вже те, яким чином 
різні органи політику цього уряду імплементують 
у реалії. Наразі я точно можу сказати, що Україна 
набагато привабливіша (я кажу не про алкогольний 
бізнес, а загалом), ніж 5 років тому. Але все ж вели-
ких інвесторів, наскільки я знаю, дуже часто зупиняє 
наша нестабільність.

Якщо згадати останні кілька років, коли в кожному 
профільному міністерстві то в.о. міністра, то міністр 
змінювалися раз на півроку, – на якесь конструк-
тивне довгострокове планування розраховувати не 
випадало. Зараз же плюс-мінус усе збалансувалося, 
стабілізувалося, хоча до ідеалу ще далеко.

І, знову ж таки, ми на порозі виборів. Тому я цілко-
вито переконаний, що будь-який, нехай навіть не 
інституційний, а звичайний великий інвестор во-
літиме почекати кілька років: за рік вибори, плюс 
іще мінімум рік знадобиться, щоб зрозуміти, куди 
рухається країна.

  Багато спікерів нам говорять, що Україна – ри-
зикова країна для інвестицій, але ті, хто вкладає, 
можуть заробити більше, ніж, наприклад, у тій же 
Європі, де заробіток менший, але певніший, ста-
більніший, спокійніший. Тобто інвестор там при-
ходить та спокійно спить, а в нас – приходить і 
нервує. Згодні з цим?

І. Назаров: Гадаю, це все ж залежить від напрямку 
інвестицій. Якщо взяти наш профіль, преміальний 
алкоголь, то відповідь – однозначно так. Бо за ос-
танні 10 років ринок виріс приблизно в 6-7 разів, 
тож інвестування однозначно варте того. І тут я зні-
маю капелюха перед керівництвом Brown Forman, бо 
вони справді зробили правильну ставку. Як я вже ка-
зав, Україна для Brown Forman кілька років поспіль 
посідає перші місця за темпами зростання.

  З якою метою Ви стали головою комітету Асо-
ціації? Як вас обирали? Розкажіть про процедуру.

І. Назаров: Я є головою комітету вже четвертий рік 
поспіль. Уже пережив вибори чотири рази, можливо, 
скоро буду як Лукашенко – з п’ятьма термінами. На-
справді все дуже демократично, принаймні, у нашо-
му комітеті Wine & Spirits. Вносяться кандидатури, 

I. Nazarov:  Everywhere, if this is “glass”.

   Don’t they fake glass?

I. Nazarov:  I have been working at Jack Daniel’s for 
15 years, 10 - at Brown Forman, and 5 - before that. 
We know only one unique case near Kharkiv when the 
fake glass was found. Still, we wondered whether it was 
fake or not. Essentially, the elite product isn’t faked 
massively here.

  Is faking products profitable?

I. Nazarov:  It may be so. For example, a liter bottle of 
Jack costs around 600-700 UAH. If you find an empty 
packaging and pour some caramelized alcohol there, 
you can make at least 400 UAH. The question is who 
will be ready to buy such a drink. Still, the key role 
here is the product’s premium status: it is unlikely 
to be sold in the open markets, as there is no target 
audience. Normal market players – bars, restaurants, 
nightclubs, shops – are usually socially responsible to 
understand that counterfeit goods cannot be offered 
to consumers. The main point is that a consumer 
can almost always determine whether it is fake 
or not. Therefore, I know very few cases of direct 
counterfeiting of elite drinks.

  How do you assess the investment climate in 
Ukraine?

I. Nazarov:  I answer this question in the European 
Business Association at least twice a year. Let’s say, the 
first answer that comes to my mind is likely to be: “I think 
it is dynamic”.

  Do you mean there is some recession?

I. Nazarov:  No, no. This climate is constantly changing. 
Unfortunately, this dynamism is very much related to our 
government. What’s more, various authorities implement 
the government policy in realities in different ways. I 
can state that Ukraine is much more attractive now (I’m 
not talking only about the alcohol business) than it was 
5 years ago. Still, as far as I know, our instability stops 
large investors.

If we recall the last few years, there was no chance 
for any kind of constructive long-term planning, as 
ministers changed every six months. Everything 

became more balanced and stabilized now, although 
the ideal is still far away.

The elections are coming soon again. Therefore, I am 
absolutely convinced that any large investor, even 
not an institutional one, will decide to wait for several 
years. The elections will take place in a year, and the 
country will need at least one year to understand 
where it moves.

  Many speakers tell us that Ukraine is a risky 
country for investing, but those who invest can 
earn here more than, for example, in Europe, where 
earnings are lower but more stable, and calmer. 
So, an investor comes there and sleeps well while 
in our country he/she would be nervous. Do you 
agree with this?

I. Nazarov:  To my mind, it still depends on the 
investment direction. If we look from our perspective, 
I mean premium-quality alcohol, the answer will be 
“definitely yes”. The market has grown about 6-7 times 
over the past 10 years. Investing is definitely worth it. 
My hat’s off to the Brown Forman’s leadership. They 
really made the right bet. As I mentioned, Ukraine was 
in the first place for Brown Forman in terms of growth 
rates for several years.

  For what purpose did you become a chairman of 
the Association committee? How did you make this 
choice? Tell us about the procedure.

I. Nazarov:  I have been a chairman of the committee 
for the fourth year in a row. I’ve been already elected 
for four times, maybe I will have five terms in a row like 
Lukashenko. In fact, everything is very democratic, at 
least in our Wine & Spirits committee. Anyone along the 
candidates can nominate an applicant if they don’t mind. 
It’s interesting for me, as I’ve been sitting in my office for 
10 years, so I want to broaden the spectrum not in the 
sense of the responsibility, but from the perspective of 
doing something outside of my company.

  You have to work and cooperate with your 
competitors...

I. Nazarov:  ...I think that it is really great! We don’t 
discuss the details of business or brands in any case. 
We always discuss the position: what I would like to do 
on behalf of the industry. You know, I have never seen 
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причому не самими кандидатами, а будь-хто може 
висунути будь-кого, якщо висуванець не проти. Мені 
це цікаво через те, що за 10 років я трохи засидівся 
у своєму кабінеті й хочеться якогось ширшого спек-
тру – не так відповідальності, як можливості зробити 
щось за межами своєї компанії.

  Вам доводиться працювати зі своїми конку-
рентами, співпрацювати...

І. Назаров:  ...і вважаю, що це насправді чудово! Ми в 
жодному разі не обговорюємо деталі бізнесу чи брен-
дів. Ми завжди спілкуємося з позиції: що я хотів би 
зробити як індустрія. І знаєте, за останні п’ять років 
я жодного разу не спостерігав якогось відкритого чи, 
напевно, навіть прихованого лобізму власних інтере-
сів серед учасників.

  Це заборонено?

І. Назаров:  Я не скажу, що це заборонено, просто 
там усі адекватні. І, може бути, це одна з причин, 
чому ми не завжди приймаємо до себе деяких місце-
вих гравців, які саме й хочуть потрапити в Асоціацію, 
щоб «рухати» власні інтереси. Ми вважаємо і, гадаю, 
це цілком корелюється з принципами Асоціації, що 
має бути один вектор від усієї індустрії.

  Що входить у Ваші обов’язки голови комітету?

І. Назаров:  Овва, яке хороше запитання! По суті, 
немає такого, що я там найголовніший. Усі члени ко-
мітету мають абсолютно однаковий рівень. Просто 
коли ми зустрічаємося з різними зовнішніми орга-
нізаціями чи навіть усередині Асоціації, то я пред-
ставляю інтереси комітету. Тому, напевно, перший 
обов’язок – це насамперед бути обличчям комітету, 
ну і звичайно ж бути в курсі всього, що відбувається.

  Розкажіть про ринок як такий.

І. Назаров: Якщо дуже коротко, то спочатку наша 
країна була case per face, тобто «по ящику на кож-
ного». Це своєрідне мірило міжнародних алкоголь-
них виробників щодо того, скільки споживається в 
країні. Фактично ми мали 42 мільйони населення та  
40 мільйонів ящиків алкоголю випивалося за рік. Тоб-
то в середньому кожна середньостатистична людина, 
включно з пенсіонерами й немовлятами, споживала  
9 літрів міцних спиртних напоїв.

  Це за рік?

І. Назаров: Так. Це просто звичайна статистика. Є 
чисельність населення, є офіційний оборот алкоголю. 
Останнім часом у нас усе скорочується, приблизно на 
10-15 % щороку. Це пов’язано зі зменшенням насе-
лення – окуповані, анексовані території, легка міграція. 
Зараз нас явно не 40 мільйонів, якщо не помиляюся...

  Продажів на окупованих територіях немає?

І. Назаров: Ні, однозначно. Якщо і є якісь поставки, 
то вони йдуть, найімовірніше, з Росії. Загалом, у нас 
ринок алкоголю падає. Але при цьому преміальний 
сегмент зростає стабільно протягом уже кількох 
років, попри низку криз і девальвацію гривні. Якщо 
чесно, то вважаю, що це дуже й дуже обнадійливий 
і хороший знак. Мені дуже приємно спостерігати за 
тим, що так би мовити,

наша країна виходить з пострадянського 
запою та починає цивілізованіше розви-
вати якусь культуру вживання алкоголю.

Якщо зараз пройтися ресторанами, барами, то все 
рідше й рідше можна побачити компанію дядьків 
із пляшкою горілки й оселедцем. Зате все частіше 
я бачу на столах вино, коктейлі, загалом західний 
стиль уживання алкоголю.

  Які Ваші відносини з податковою? Ми знаємо, 
що Ви зазнавали тиску з її боку.

І. Назаров: 2012 року на мене взагалі мало не кримі-
нальну справу порушували, не податкова, але все ж...

  Це на Вас чи на компанію?

І. Назаров: На мене як керівника компанії. 2011 року, 
за попередньої влади, в один момент митниця виріши-
ла, що всі повинні платити хабарі. Ми як біла пухнас-
та міжнародна компанія на той час уже були лідером 
серед платників податків в області та відмовилися 
платити неофіційні платежі. Нам почали завищувати 
митну вартість, затримувати оформлення та всіляко 
заважали працювати. Ми платили завищені податки й 
судилися, тобто діяли виключно згідно з буквою зако-
ну. Рік по тому, розуміючи, що я не здамся – сфабри-
кували якусь справу про контрабанду, заарештували  

any open or hidden lobbying of own interests by the 
participants over the past five years.

   Is this forbidden?

I. Nazarov:  I wouldn’t state this is forbidden. They all are 
just adequate people. Maybe that is one of the reasons 
why we don’t always accept some local players who want 
to get into the Association to promote their own interests. 
We believe that - and this completely correlates with 
the principles of the Association - there should be one 
vector for the entire industry.

  What are you responsible for as the committee’s 
head?

I. Nazarov:  Oh, what a nice question! In fact, I am not its 
head in the full sense of this work. All committee members 
are at exactly the same level. When we meet with different 
external organizations or even within the Association, I 
just represent the interests of our committee. Therefore, 
the first my duty is being the face of the committee, and 
being aware of the latest events.

   Tell us about the market, please.

I. Nazarov:  If to talk briefly, our country was “case per 
face” at first, that means “one box for each person”. 
This is a certain measure of international alcoholic 
beverage producers of how much alcohol the country 
consumes. We had 42 million people and 40 million 
boxes of alcohol drunk annually. So, every average 
person, including pensioners and infants, consumed 
9 liters of alcohol.

   Is this a number for a year?

I. Nazarov:  Yes, it is. It’s just ordinary statistics. There is a 
population, there is the official alcohol turnover. Recently, 
this turnover began shrinking by 10-15 % per year. The 
cause for this is the population decrease due to occupied 
or annexed territories, and easy migration. There are not 
40 million of us anymore, if I am not mistaken...

  Aren’t there any sales in the occupied territories?

I. Nazarov:  Definitely no. If there are any supplies, they 
are likely to come from Russia. Our alcohol market is 
falling in general. Along with this, the premium segment 
has been growing steadily for several years despite a 

series of crises and devaluation of the hryvnia. Frankly 
speaking, I believe that this is a very encouraging sign. I 
am very pleased to watch how 

our country overcomes the post-Soviet 
binge and begins to develop a civilized 
culture of alcohol consumption.

If we look at restaurants, bars, we won’t see a company 
of men with a bottle of vodka and herring. I notice wine 
and cocktails on the tables, which is more common to 
the western style of alcohol consumption.

  What are your relationships with tax authorities? 
We know that you were under pressure from their 
side.

I. Nazarov:  I was almost participating in a criminal case 
in 2012, it was not issued by the tax, however...

  Was this case addressed to you or a company?

I. Nazarov:  It was addressed to me as the head of the 
company. In 2011, under the previous government, the 
customs decided that everyone should pay bribes. Being 
a transparent and honest international company, we were 
already the leaders among taxpayers in the region and 
refused to make any unofficial payments. They began to 
overestimate the customs value for us, there were delays 
in the registration and they interfered with our workflow 
in different ways. We paid the excessive taxes and sued 
them, we acted according to the law. A year later, after 
realizing that I wouldn’t give up, they fabricated some 
sort of smuggling case and arrested a container with 
Jack Daniel’s. The official importer was accused of 
smuggling while smuggling around was just flourishing. 
It was a great experience, I lost weight - 10 kilos in 6 
weeks. Later, the American and Finnish embassies and 
American senators influenced this situation. Finally, this 
problem was solved at the international level.

  Even if a business is working legally, there are 
no guarantees that it will work calmly in our country, 
right?

I. Nazarov:  It was so earlier. There are almost no such 
situations now, or there are much less of them. We had 
a tax audit a few years ago. I made everything clear 
at the very beginning, like: “Guys, there won’t be any 
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контейнер із «Джеком». Тобто коли на той час контра-
банда навколо просто процвітала, офіційного імпор-
тера звинувачували в контрабанді. Це був шикарний 
«експірієнс» – я схуд на 10 кілограмів за 6 тижнів. По-
тім утрутилися американське й фінське посольства, 
американські сенатори. Загалом, проблему була за-
гладжено на міжнародному рівні.

  У нас в країні, навіть якщо бізнес працює 
по-білому, це все одно не гарантує, що він спокій-
но працюватиме?

І. Назаров:  Це було раніше. Зараз такого в принципі 
вже майже немає, ну або ж значно менше. Кілька 
років тому ми мали податкову перевірку. На її почат-
ку я дав зрозуміти: мовляв, хлопці, жодних хабарів 
не буде, що знайдете – усе ваше. І вони, не соромля-
чись, виписали абсолютно необґрунтований штраф 
на багатомільйонну суму. Але буквально упродовж 
кількох тижнів ситуацію було владнано на вищому 
рівні за підтримки Європейської бізнес асоціації та 
здорового глузду керівництва відомства.

  Ви довели свою правоту?

І. Назаров: Ні, нам навіть не довелося доводити. 
Якраз навпаки – настільки вже штраф був необ-
ґрунтованим. Я нарешті побачив відкритість і по-
вагу держави до білого прозорого бізнесу. Якщо 
раніше мені доводилося знати буквально всіх на-
чальників і заступників у своїй податковій, то зараз 
я не знайомий із жодним, при тому, що ми обслуго-
вуємося в офісі великих платників податків.

  Зараз компанії стикаються з тим, що люди 
не хочуть працювати на повністю білу зарплату. 
Це не вигідно їм, вони з власної кишені платять 
податки, які потім не компенсуються в конверті, –  
як у всіх компаніях, що працюють «по-сірому». Ті 
через це мають плинність кадрів, купу вакансій 
відкрито, але багато хто не йде туди тільки через 
те, що, наприклад, хтось має оформлену субси-
дію, кредити. Стикалися з цією проблемою? Чи 
до вас, навпаки, йдуть як у білу компанію?

І. Назаров: Ні, не стикався. Більше того, завжди вва-
жав, що біла зарплата – це перевага. Гадаю, Brown 
Forman Україна – однозначно належить до найба-
жаніших працедавців країни. Ви, імовірно, говорите 
про великі компанії, де чисельність персоналу ве-
личезна і є якісь базові професії, для яких важливі 
кожні 100-200 гривень, що доводиться виплачувати 
у формі податків.

bribes for you, just take everything you find.” They did 
not hesitate to write down an absolutely unjustified fine 
for a multimillion sum. Over a few weeks, the situation 
was set up at the highest level with the support of the 
European Business Association and the common sense 
of the authoritie’s headships.

  Have you proven that you are right?

I. Nazarov:  No, we didn’t have a chance to prove it. On 
the contrary, the fine was too much unreasonable. I finally 
saw the state’s openness and respect for transparent 
businesses. If I had to know literally all the bosses and 
deputies in my tax before, I am not acquainted with any 
of them now, although we are served in the office of 
large taxpayers.

  Companies face a problem that people don’t 
want to work for a completely “white” salary. It is 
not profitable for them, as they pay taxes from their 
own money, which are then not compensated in the 
envelope like in companies that use “grey schemes”. 
Because of this, there are staff turnovers, a bunch 
of vacancies is opened, still, many people do not go 
there just because they have, for example, loans. 
Did you face such a problem? Or do people come to 
you as to a “white” company?

I. Nazarov:  I haven’t come across such a problem. 
Moreover, I always believed that a “white” salary is an 
advantage. I think Brown Forman Ukraine is one of the 
most reputable employers in the country. You are likely 
to talk about large companies where the number of 
staff is huge and there are some basic professions for 
which every 100-200 UAH of taxes are of paramount 
importance.
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Our business will never be successful 
unless we take care of the people  
and the country where we work

Andreas Lier, Managing Director at BASF Ukraine, 
tells LDaily about more than 25 years of BASF presence 
in Ukraine, the company’s role on the changeable local 
market, as well as about examples of corporate social 
responsibility, in particular food fortification, support of 
science and development of children’s curiosity through 
special educational program for kids. 

Ми ніколи не будемо успішними  
в бізнесі, якщо не дбатимемо про  
людей і країну, в якій працюємо

Генеральний директор BASF в Україні Андреас Лір 
розповів LDaily про місце компанії на мінливому ві-
тчизняному ринку, її шлях у нашій країні тривалістю 
в понад чверть століття, а також про конкретні вияви 
корпоративної соціальної відповідальності: збагачен-
ня продуктів вітамінами, наукові дослідження й вихо-
вання цікавості до хімії через дитячі освітні програми.

  How long is the company present in the Ukrainian 
market?

A. Lier: BASF launched its presence on the Ukrainian 
market in 1992. It was immediately after establishment 
of official German-Ukrainian diplomatic relations. 
Thus, BASF was among the first representatives of big 
European business to enter Ukrainian market. Over  
25 years, the company has changed considerably 
and turned from a small representative office into a 
well-developed middle-sized business. We started 
with 10 employees in 1992. Today, with more than  
150 employees and representatives in almost all 
regions of Ukraine BASF serves the needs of all the 
main industries. With the focus on agriculture, we have 
strong positions in providing effective and sustainable 
solutions for automotive and transportation, 
construction, consumer goods, home care and 
cleaning, nutrition, packaging, paints and coatings, 
personal care and hygiene, pharmaceuticals, and 
plastics and paper.

  Як довго компанія присутня на українському 
ринку?

А. Лір: BASF з’явився в Україні 1992 року. Це сталося 
відразу після встановлення офіційних німецько-укра-
їнських дипломатичних відносин. Таким чином, BASF 
був одним із перших представників великого євро-
пейського бізнесу, що вийшов на український ринок. 
За 25 років компанія значно змінилася й перетвори-
лася з невеликого представництва на добре розвине-
ний середній бізнес. 1992 року в компанії працювало 
лише 10 осіб. Сьогодні понад 150 працівників і пред-
ставників BASF обслуговують потреби основних галу-
зей промисловості практично в усіх регіонах України. 
З акцентом на сільське господарство ми маємо міц-
ні позиції в наданні ефективних і сталих рішень для 
автомобільної галузі й інфраструктури, будівництва, 
виробництва товарів народного споживання, догляду 
за домом, харчування, особистої гігієни, а також па-
кувального товару, фарб і покриттів, лікарських засо-
бів, пластмас і паперу. P
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  When did you become a Managing director of 
BASF in Ukraine?

A. Lier: I took this role in 2012. Before coming to Ukraine, 
I had an opportunity to use my professional experience 
on various management positions in BASF offices 
worldwide, in particular, in South Africa, Middle East, 
China, Russia, Turkey and Eastern Europe. Currently I am 
also responsible for Country Cluster East Europe, which 
includes Ukraine, Moldova, Georgia, and Armenia.

  What were the criteria when the company decided 
to enter the Ukrainian market?

A. Lier: BASF entered the Ukrainian market 26 years 
ago. Why did we make this step? The answer is very 
simple – because we believed in Ukraine and saw good 
perspectives for development of our business here. 
Location in the center of Europe, favorable conditions 
for agriculture with 30 % black soil, good educated 
population and a large in many areas not fully developed 
market – all these factors made Ukraine attractive for 
BASF. Thus, in 1992 BASF came to work on Ukrainian 
market to make Ukrainian customers more successful 
and to support them in developing their businesses by 
bringing new technologies, products and solutions.

  How has the company changed during the period 
of its development in Ukraine?

A. Lier: Well, BASF in Ukraine has made a considerable 
development over this time. Now I am telling not only 
about the team and business growth, but also about 
the role BASF plays in the country. In 2017 we enjoyed 
the most successful business year during 26 years of 
BASF presence on Ukrainian market. Today, we have 
well-balanced industrial businesses and a very strong 
agricultural division, which continue to grow with the 
development of the country. In our everyday work 
with customers and partners we are always reflecting, 
analyzing and striving at providing them with the best 
solutions and expertise on the market. As a German 
company with over 150 year’s experience we bring 
to Ukraine European standards of doing sustainable 
and compliant business, trying to change the business 
environment in the country for the better. Besides, 
over the last 2-4 years, BASF in Ukraine became more 
engaged in social responsibility as we understand that 
we will never be successful in business without taking 
care about people and the country we are working for.

  Коли Ви стали генеральним директором BASF 
в Україні?

А. Лір: Я обійняв цю посаду 2012 року. Перед тим, 
як працювати в Україні, мав можливість застосува-
ти професійний досвід на різних керівних посадах в 
офісах BASF по всьому світу. Зокрема, у Південній 
Африці, на Близькому Сході, у Китаї, Росії, Туреччині 
та Східній Європі. Нині я також відповідаю за кластер 
країн Східної Європи, до складу якого входять Украї-
на, Молдова, Грузія й Вірменія.

   Якими були критерії вибору, коли компанія ви-
рішила вийти на український ринок?

А. Лір: BASF з’явився на українському ринку 26 років 
тому. Чому ми зробили цей крок? Відповідь дуже про-
ста: ми повірили в цю країну та побачили хороші пер-
спективи розвитку нашого бізнесу тут. Розташуван-
ня в центрі Європи, сприятливі умови для сільського 
господарства із 30 % чорнозему, освічене населення, 
а також не до кінця розвинений у багатьох сферах 
ринок. Усі ці фактори зробили Україну привабливою 
для BASF. Таким чином, 1992 року компанія вийшла 
на її ринок, щоб допомогти українським підприємцям 
стати успішнішими в розвитку бізнесу, впровадивши в 
країні нові технології, продукти й рішення.

  Як змінилася компанія за час діяльності в 
Україні?

А. Лір: BASF зробив разючий прогрес. Зараз я кажу 
не тільки про розвиток команди й розширення біз-
несу, а й про роль підприємства в країні. 2017-й був 
найуспішнішим за ці минулі 26 років. Сьогодні ми ма-
ємо збалансований промисловий бізнес і міцний сіль-
ськогосподарський підрозділ, який і далі зростає ра-
зом із розвитком країни. У нашій повсякденній роботі 
з клієнтами й партнерами ми завжди розмірковуємо, 
аналізуємо та прагнемо пропонувати їм найкращі рі-
шення й досвід.

Як німецька компанія з понад 150-річним досвідом, 
ми привносимо в Україну європейські стандарти ве-
дення сталого бізнесу й намагаємося змінити біз-
нес-середовище в країні на краще. Крім того, протя-
гом останніх 2-4 років BASF в Україні став соціально 
відповідальнішим, бо ми розуміємо, що ніколи не 
будемо успішними в бізнесі, якщо не дбатимемо про 
людей і країну, в якій працюємо.

  You are right, social responsibility is very 
important for sustainable business development. 
Can you please tell us more about social projects, 
implemented by BASF in Ukraine?

A. Lier: We are doing a lot to support development of 
chemistry education in Ukraine. We launched BASF 
Kid’s Lab in Kyiv last year, which is an advanced 
interactive educational program for children aged 
6-12. In a specially equipped laboratory, children 
spend a day acting as little scientists and conducting 
experiments in order to learn more about the structure 
of the world around them. We believe that this project 
will help them to get interested in science and acquire 
a sincere passion for chemistry in the future. We also 
try to support talented students by providing them with 
trainee programs within BASF. Also in partnership with 
German-Ukrainian Chamber of Industry and Commerce 
we are engaged in implementation of vocational school 
program in Ukraine. In June BASF in Ukraine initiated a 
reconstruction of the entrance group of Sharivka palace 
and park complex, which is a unique cultural heritage 
object and a national architectural monument. The 
project became possible due to the Ukrainian farmers, 
as the company pays 25 hryvnas from the sale of each 
liter of the Architect™, a unique morphoregulator and 
fungicide for sunflower for renovation of the palace. We 
have a lot more initiatives and even more plans, and 
we strongly believe that by doing all these we make 
a good impact on Ukraine as a whole and Ukrainian 
people in particular.

  We’ve also heard that BASF supports Food 
Fortification initiative in Ukraine. What has been done 
so far and why is it important?

A. Lier: The trend of food fortification (enrichment 
with vitamins and microelements) is growing in many 
sectors of food industry as an answer to the human 
need in nutrients. The deficit of vitamins and minerals 
affects about one third of the population globally. 
Meanwhile in Ukraine the sphere is emerging, and 
it offers the wide prospects for dairy, fats and oils, 
and other industries. On the one hand implementation 
of Food Fortification is good for health of Ukrainian 
citizens, on the other hand it helps Ukrainian sunflower 
oil producers to enter new markets (e.g. in Africa, Asia 
and South America), where fortified oil is obligatory, 
thus creating new opportunities for development of 
business of our customers and partners. So far we 

  Ви маєте рацію: соціальна відповідальність 
дуже важлива для сталого розвитку бізнесу. Чи не 
могли б Ви розповісти нам більше про соціальні 
проекти BASF в Україні?

А. Лір: Ми багато робимо для підтримки розвитку хі-
мічної освіти в Україні. Минулого року запустили дитячу 
лабораторію BASF Kid’s Lab в Києві, яка є передовою 
інтерактивною освітньою програмою для дітей віком 
від 6 до 12 років. У спеціально обладнаній лабораторії 
вони, наче маленькі вчені, проводять досліди, й у такий 
спосіб пізнають навколишній світ. Ми віримо, що цей 
проект допоможе дітям зацікавитися наукою та вияви-
ти глибокий інтерес до хімії в майбутньому. Крім цього, 
ми намагаємося підтримувати талановитих студентів, 
пропонуючи їм програми стажування у BASF. Також у 
партнерстві з Німецько-українською промислово-тор-
говельною палатою ми займаємося впровадженням 
програми професійної освіти в Україні.

У червні BASF ініціював реконструкцію Шарівського 
палацово-паркового комплексу на Харківщині, який є 
унікальним об’єктом культурної спадщини й архітектур-
ною пам’яткою національного значення. Проект став 
можливим завдяки українським фермерам, оскільки 
компанія інвестує в нього 25 гривень від продажу кож-
ного літра препарату Architect™ – інноваційного мор-
форегулятора-фунгіциду для вирощування соняшни-
ка. Ми маємо багато інших ініціатив і ще більше планів, 
бо переконані, що позитивно впливаємо на розвиток 
України загалом й українського народу зокрема.

  Ми знаємо, що BASF підтримує ініціативу щодо 
фортифікації продуктів харчування в Україні. Що 
було зроблено до цього часу й чому це важливо?

А. Лір: Тренд на фортифікацію харчових продуктів 
(збагачення вітамінами й мікроелементами) зростає в 
багатьох галузях харчової промисловості як відповідь 
на потребу людини в поживних речовинах. Дефіцит 
вітамінів і мінералів зачіпає приблизно третину насе-
лення в усьому світі. Тим часом у країні ця сфера роз-
вивається й відкриває широкі перспективи для молоч-
них продуктів, жирів, олії та інших продуктів. З одного 
боку, реалізація харчової фортифікації є корисною для 
здоров’я людей, а з іншого боку, вона допомагає укра-
їнським виробникам соняшникової олії вийти на нові 
ринки (наприклад, в Африці, Азії й Південній Америці), 
де фортифікована олія є обов’язковою. У такий спо-
сіб виникають нові можливості для розвитку бізнесу  
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have created a Food Fortification working group, which 
unites representatives of the respective ministries of 
Ukraine, non-governmental organizations, science, 
and business. We believe that the actions we take 
with regards to Food Fortification will create impact and 
provide advantages for public health and prospects for 
business in Ukraine and abroad.

  BASF is the world leader in chemistry production. 
Have you ever faced faked or counterfeit products?

A. Lier: Of course, counterfeit products are always an 
issue. We see fake product coming into the market 
in different areas, in particular in agriculture and crop 
protection. But it is not purely BASF problem, it creates 
obsticles for other market players as well. BASF always 
cares about the exceptional quality of its products 
and solutions. Every year our company invests about  
EUR 2 billion research and development. However, fake 
products put BASF quality benchmark into a risk. We do 
regular job to fight counterfeit products. Together with 
business associations, in particular the EBA, and the 
Ukrainian government we put a lot of joint actions into 
finding the right answer to the question of fake products 
in the market.

  How does counterfeit affect the company’s 
profits?

A. Lier: It is difficult to estimate. As you can imagine, 
there is a significant impact, otherwise, we would 
not fight it that strong. Actually, it is not only about 
the damage to the company’s earnings. Since fake 
products have no registration certificates, they may 
create considerable danger to people and environment. 
With counterfeit product you never know what are their 
content and application standards are. So, together with 
other market players, professional associations and the 
Ukrainian government we take all possible measures to 
fight counterfeit down.

  BASF is a global company, which operates on 
different markets all over the world. What is the 
profitable part of BASF in Ukraine on the global 
scale?

A. Lier: Ukraine is a very important market for BASF. 
Especially if we consider Country Cluster East Europe, 
which also includes Moldova, Georgia, and Armenia. 
We strongly believe in the country and its potential and 

наших клієнтів і партнерів. Ми створили робочу гру-
пу з фортифікації продуктів харчування, яка об’єднує 
представників відповідних міністерств України, не-
урядових організацій, науки й бізнесу. І вважаємо, що 
заходи, які ми вживаємо щодо харчової фортифікації, 
матимуть і позитивний вплив на здоров’я населення, і 
перспективи бізнесу в Україні й за кордоном. 

   BASF є лідером світової хімічної галузі. Чи сти-
калися Ви коли-небудь з підробленими продуктами?

А. Лір: Контрафактна продукція завжди є великою 
проблемою. Ми бачимо, як фальшивий продукт вихо-
дить на ринок у різних галузях, зокрема, в сільському 
господарстві й у сфері захисту сільськогосподар-
ських культур. Але це є проблемою не лише BASF. Це 
також створює перешкоди для інших гравців ринку. 

Щорічно наша компанія інвестує приблизно два мі-
льярди євро в дослідження й розробки, тому BASF 
завжди досягає виняткової якості своїх виробів. 
Проте підроблені продукти піддають ризику критерії 
якості BASF. Ми регулярно відстежуємо й протидіємо 
контрафактній продукції. Спільно з бізнесовими орга-
нізаціями, зокрема Європейською бізнес асоціацією, 
та українським урядом ми проводимо багато спільних 
заходів для ефективного вирішення проблеми фаль-
шивої продукції на ринку. 

  Як контрафакт впливає на прибуток компанії?

А. Лір: Це важко оцінити. Можете собі припустити, 
що він має значний вплив, інакше ми так сильно не 
боролися б із цим явищем. Власне, мова йде не лише 
про шкоду, заподіяну прибутку компанії. Підроблені 
продукти можуть створювати значну небезпеку для 
людей і навколишнього середовища, оскільки вони не 
мають реєстраційних посвідчень. Ви ніколи не знаєте, 
яким є вміст і стандарти контрафактного продукту. 
Таким чином, разом з іншими гравцями ринку, асо- 
ціаціями й українським урядом, ми вживаємо всіх 
можливих заходів для боротьби з контрафакцією.

   BASF є міжнародною компанією, яка присут-
ня на багатьох ринках у всьому світі. Якою є рен-
табельна частина BASF в Україні в глобальному 
масштабі?

А. Лір: Україна є дуже важливим ринком для BASF. 
Особливо якщо розглядати кластер країн Східної 

will continue to support our customers and partners in 
the region. 

   How do you rate the investment climate in 
Ukraine?

A. Lier: At BASF we work very closely with    
representatives of almost all industrial sectors, what 
gives us an opportunity to feel the everyday pulse of 
the country.

And I must admit that the investment 
climate has improved.

European business is coming to Ukraine. There is still 
much to change. There is still much work to do. But 
we are very much optimistic about the development of 
Ukraine.

  What was the aim of becoming an the EBA 
member?

A. Lier:  The answer is simple. The EBA unites many 
companies and provides a lot of instruments that 
may be effectively used to change the business 
environment in the country for the better. For BASF 
as a company and for me as its representative it is 
important to support the society, contributing to a 
sustainable future of the countries we operate in by 
driving and influencing significant changes as well as 
lobbying interests for fair and competitive business 
processes. At the moment, Ukraine is going through the 
challenging time, but it is also a new stage in the life of 
the country. On the way towards European integration 
Ukraine needs support and global companies working 
there should take the lead and share knowledge and 
professional experience with their Ukrainian partners. 
They should also set compliance rules, high European 
standards of doing business and interacting with the 
key stakeholders, government and local authorities. I 
believe that by uniting efforts within the EBA activities, 
Ukrainian and European business will move together 
in one direction having the opportunity to continue 
the development, to meet new challenges, to take 
advantage of new opportunities and to succeed.

Європи, до якого також входять Молдова, Грузія 
й Вірменія. Ми твердо віримо в потенціал країни й 
продовжуватимемо підтримувати наших клієнтів і 
партнерів у регіоні.

   Як Ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні?

А. Лір: У BASF ми дуже тісно співпрацюємо з пред-
ставниками практично всіх галузей промисловос-
ті, що дає нам можливість відчувати повсякденний 
пульс країни.

Я маю визнати, що інвестиційний  
клімат покращився. 

Європейський бізнес приходить в Україну. Попереду 
ще багато змін і роботи. Загалом, ми дуже оптимі-
стично налаштовані.

  Якою була мета стати членом Європейської 
бізнес асоціації?

А. Лір: Відповідь проста: Асоціація об’єднує багато 
компаній та надає чимало інструментів, які можуть 
бути ефективно використані для зміни на краще біз-
нес-середовища в країні. Для BASF як компанії та для 
мене особисто як її представника важливо підтриму-
вати суспільство, сприяючи сталому розвитку країн, 
в яких ми працюємо, впливаючи на значні зміни та 
лобіюючи інтереси щодо справедливих і конкурент-
них бізнес-процесів. 

Нині Україна переживає складні часи, але це також 
новий етап у її житті. На шляху до європейської ін-
теграції країна потребує підтримки, тож міжнарод-
ні компанії, які тут працюють, мають узяти на себе 
відповідну ініціативу та сприяти обміну знаннями й 
професійним досвідом з українськими партнерами. 
Вони також повинні встановлювати цивілізовані пра-
вила й високі європейські стандарти ведення бізнесу 
та взаємодії з ключовими зацікавленими сторонами, 
урядовими й місцевими органами влади. Я вірю, що, 
об’єднавши зусилля в рамках діяльності Асоціації, 
український і європейський бізнеси рухатимуться ра-
зом в одному напрямку, маючи можливості сприяти 
розвитку, долати нові виклики, використовувати нові 
перспективи та досягати успіхів.
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I have always been and still remain very 
optimistic about investments in Ukraine

Taras Lukachuk is the Head of the regional office 
of one of the world’s largest corporations, Jacobs 
Douwe Egberts. Taras is a graduate of the Kyiv-
Mohyla Academy, and he became the first Ukrainian 
to head the JDE regional office in his 38. Today, he 
leads the business in 20 EEMEA countries — Eastern 
Europe, Middle East and Africa. Taras told LDaily about 
Ukraine’s place in the JDE universe, the peculiarities of 
investing in the Ukrainian economy, cooperation with 
the state and the most urgent problems and challenges 
the company has to face in our country.

Я завжди був і залишаюся дуже 
оптимістичним iз приводу інвестицій  
в Україну

Тарас Лукачук — очільник регіонального офісу 
однієї з найбільших світових корпорацій — Jacobs 
Douwe Egberts. Випускник Києво-Могилянської 
академії, у 38 років він став першим українцем, який 
очолив ключовий офіс JDE. Під його керівництвом 
опинився бізнес у 20 країнах світу регіону ЕЕМЕА — 
Східна Європа, Близький Схід і країни Африки. Тарас 
розповів LDaily про місце України у всесвіті JDE,  
про особливості інвестування в українську економіку, 
про співпрацю з державою та про найнагальніші 
проблеми й найзухваліші виклики, які доводиться 
долати компанії в нашій країні.

  How long has the company been working in 
Ukraine? What values does the company have? 
What are its further plans?

T. Lukachuk: The company is named Jacobs Douwe 
Egberts or JDE. On the one hand, this is a relatively 
new formation in the business environment, on the 
other hand, it is a company with a great history. Kraft 
Foods (Jacobs) has been working in Ukraine for many 
years. JDE separated from the Kraft Foods in 2015, 
and merged with the Dutch company Douwe Egberts. 
A new large company specializing in coffee named 
Jacobs Douwe Egberts was founded.

Thus, on the one hand, while the company as titled 
today is 3 years old, its brand portfolio dates back to 
1753 (Douwe Egberts) and 1895 (Jacobs). On the other 
hand, the Ukrainian branch starts its history from the 
mid-1990s. Kraft started cooperation with this specific 
coffee category in 1998, if I am not mistaken. So, we 
can either say 3 years, 20 years or 265 years depending 
on how to count them.

  Do you work in the company from the very 
beginning?

T. Lukachuk: I work with the company almost from the 
very beginning. Kraft came to Ukraine at the end of 1994.  

  Скільки років компанія працює в Україні, які 
сповідує цінності, які має плани?

Т. Лукачук: Компанія називається правильно Jacobs 
Douwe Egberts або JDE. З одного боку, це відносно 
нове утворення в бізнес-середовищі, але з іншого 
боку — компанія з великою історією. В Україні ко-
лись працювала компанія Kraft Foods, і JDE є резуль-
татом того, що 2015 року кавова частина Kraft Foods 
була відділена й фактично об’єднана з голландською 
компанією Douwe Egberts. Створено нову велику ка-
вову компанію, яка спеціалізується тільки на каві та 
називається Jacobs Douwe Egberts. 

Тому, з одного боку, JDE глобально, в тому числі в 
Україні, бере свій початок з 2015 року і має букваль-
но три роки. Але з іншого боку, якщо брати Україну, 
то має історію, напевно, із середини 1990-х років. 
Чи, якщо йдеться про конкретну категорію кави, то 
«Крафт» починав займатися нею, якщо не помиля-
юся, з 1998 року. Тобто фактично це вже 20 років 
присутності на ринку, однак в новому форматі й під 
новою назвою — три роки.

  Ви із самого початку працюєте в компанії?

Т. Лукачук: Майже-майже із самого початку. Якщо 
«Крафт» прийшов в Україну в кінці 1994 року, то я P
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працюю з 1995 року. Я тоді ще навчався в Києво- 
Могилянській академії і два роки поєднував навчання 
з роботою. Відтоді й працюю вже понад 20 років.

  За якими критеріями компанія обирала Україну?

Т. Лукачук: 25 років тому критерії були прості. Від-
кривалася Східна Європа, і дуже велика частка ком-
паній західного світу вирішила взяти на себе певний 
ризик і прийти на східноєвропейські ринки, серед 
яких український був одним із найбільших. І з того 
часу вони працюють. А при створенні компанії JDE 
критерію як такого не було. Просто відбувалося 
об’єднання кавових бізнесів. І те, що було історично 
бізнесом кави «Крафту» у Східній Європі перейшло в 
активи нової компанії. Тому це був натуральний ево-
люційний прогрес.

  За багато років на ринку України, мабуть, 
стикалися з труднощами, проблемами. Як Ви їх 
вирішували?

Т. Лукачук: Найбільшим викликом було те, що 
по-англійськи називається volatility ринку — вола-
тильність ринку, який міг п’ять років розвиватися по-
зитивно, зростати, інколи неймовірними темпами, а 
потім на шостий рік, як у 1998 чи 2008, міг упасти удві-
чі, або як у 2014 році. Ця волатильність є найбільшим 
викликом. Не проблема — виклик. Бо якщо ви візь-
мете західний світ, в першу чергу Європу, то динаміка 
плюс-мінус 2-3 % уже викликає відчуття нестабіль-
ності. У нас же інколи буває 50 і 100 % у будь-який 
бік. Тож коли питають «Які ви мали проблеми?», то 
зазвичай мають на увазі, чи мали ви проблеми з вла-
дою. Ви знаєте, таких, за великим рахунком, не було. 

Історично ми були частиною великої американської 
транснаціональної компанії. По-перше, ми вели біз-
нес абсолютно прозоро й чесно. На той момент, мож-
ливо, ще в 1990-х, будучи продуктами пострадянської 
системи, ми не розуміли, що так можна. Цим мені по-
добається корпоративне середовище — не всім, але 
в цій частині воно мені дуже подобається, бо вимагає 
дотримання певних правил компанії в частині етики 
ведення бізнесу й ці правила поширюються на весь 
світ. Навіть якщо українське законодавство дозво-
ляє певну іншу інтерпретацію, ніж у Західній Європі, 
західні компанії скажуть: «Ні, ми діятимемо за пра-
вилами, які працюють усюди». І через те, що ми так 
функціонували й жили, навіть у найгірших ситуаціях з 
найскладнішими владними структурами, вони розумі-
ли, що причепитися немає до чого, і не хотіли, скажі-
мо так, лізти в явний конфлікт із великою компанією.

I have been working here since 1995. I was still studying 
at the Kyiv-Mohyla Academy and combined my studies 
with the work for two years. I have been working here 
for more than 20 years since those times.

   What criteria did the company consider when 
choosing Ukraine?

T. Lukachuk: The criteria were simple 25 years ago. We 
were exploring Eastern Europe and many companies 
from the Western world decided to take a certain risk 
and expand to Eastern Europe’s markets. The Ukrainian 
market was one of the largest among them. So, they 
are working since those times. There were no specific 
criteria while creating JDE. They simply merged the 
coffee businesses. It happened so historically that 
Kraft’s coffee business in Eastern Europe has gone to 
a new company. It was a natural evolutionary progress.

   You have probably faced difficulties and 
problems while acting on the Ukrainian market  
for many years. How have you solved them?

T. Lukachuk: The biggest challenge was the market 
volatility that could increase for five years, sometimes 
at an incredible pace, and could drop by half during 
the sixth year, as it happened in 1998 or 2008, or in 
2014. The volatility was the biggest challenge. It was 
not a problem but a chal-lenge. In the western world 
and at Europe, the dynamics around 2-3 % causes a 
sense of instability. Here, it can be around 50-100 % in 
any direction. So, when people ask: “What problems 
did you face?”, they usually mean whether we had 
problems with the state authorities. You know, there 
were not critical ones.

Historically, we were part of a large American 
multinational company. First and foremost, we were 
doing business transparently and honestly. In the 
1990’s, being a product of the post-Soviet system, 
we had no understanding that it was possible. That is 
why I like this part part of the corporate environment -  
it requires compliance with the certain company rules 
in terms of the business ethics. These rules are applied 
wherever you do business as a company in the whole 
world. Due to the fact that the interpretation by Ukrainian 
legislation offers unusual perspectives, western 
companies are saying: “No, we will act according to 
the rules that work for us everywhere”. We functioned 
and lived this way, even in the worst situations with the 
most complex authorities, they saw they had nothing to 
do with us, and they did not want to stir a loud conflict 
with a large multinational company.

Тобто я сказав би, що найбільшим викликом була 
економіка, було конкурентне середовище, була 
здатність фактично розвивати організацію, залучати 
талант в організацію, утримувати цей талант. Це був 
найбільший виклик.

Хто би що не говорив, але бізнес-клімат за останні 
кілька років став прозорішим. Можливо, навіть не 
таким комплексним і складним, інколи навіть непе-
редбачуваним, яким він був 5-10 років тому. Проте 
виклики теж є — ми маємо певну проблему зараз, 
над вирішенням якої досить активно працюємо. Вона 
не стосується контрабанди, вона стосується контра-
факту. Чуємо заяви уряду про те, що ми боротиме-
мося як держава з контрабандою, проте поки що не 
з контрафактом. Хоча в нещодавньому дослідженні 
з погляду захисту торговельних марок і контрафакту 
Україна потрапляє чи не на останні місця серед усіх 
держав. Сподіватимемося, що заклики й наміри щодо 
боротьби з контрабандою — не просто передвиборча 
кампанія, а реально якась дія. Ми, принаймні, активно 
братимемо участь в інформуванні державних органів, 
бо маємо достатньо фактів, на які, на жаль, попередні 
рік-півтора-два реагували відмовками. 

  Тобто Вашу продукцію часто підробляють, 
ідуть скарги на низьку якість тощо?

Т. Лукачук: Так, для України це не новий феномен, а 
для нас — порівняно новий, останніх кількох років. Для 
нас і для індустрії загалом це велика проблема. Продук-
ція підробляється і, на жаль, якість зовнішнього вигляду 
підробки, її упаковки зростає все більше й більше. Кон-
трафакт не продається у великих магазинах, в органі-
зованій торгівлі, а присутній головно на базарах. Але 
якраз там значна частина населення його й купує. І це 
не тільки наша проблема, це проблема всієї індустрії. На 
жаль, ми бачимо, що зараз це вже поставлено на до-
статньо серйозний конвеєр. Ми припускаємо, що таке 
було б неможливо, якби на якомусь рівні не було доволі 
сильної неформальної підтримки з боку якихось впли-
вових владних чи силових структур. Бо поки що на рівні 
тактичної боротьби ми намагаємося продемонструвати, 
що ось є проблема, ось ми навіть знаємо, що дало змо-
гу проблемі стати значною, ми знаємо, якими є шляхи її 
вирішення, та це поки що не приводить ні до чого. 

Ми й інші виробники вже десь півтора року боремо-
ся з цією проблемою. І разом з Європейською бізнес 
асоціацією намагаємося вести діалог із владою. Ми 
спілкуємося з органами, з урядом, з Міністерством вну-
трішніх справ, указуючи, що ось є місця, де підробля-
ють продукт. Доходить до абсурду, коли закриваються  

I would say that the economy was our greatest 
challenge. There were a competitive environment and 
the ability to build an organization, attract talents into 
it, and hold those talents. It was the biggest challenge.

Whatever people say, in my view the business climate 
has become more transparent over the last few years. 
Perhaps, it has become even not so complex and 
unpredictable as it used to be 5-10 years ago. However, 
there are still other challenges. We have a problem 
and we are trying to solve it quite actively now. It is not 
smuggling but counterfeit. We hear statements from the 
government regarding combating the smuggling issue, 
but they tell nothing about counterfeit. A recent study 
on the trademarks protection and counterfeiting gave 
Ukraine one of the last positions among other states and 
this is an ongoing concern for us and causes confusion 
and disappointment amongst our consumers.

   So, is your product often falsified? Do people 
complain about low quality, and so on?

T. Lukachuk: Yes, this is not a new phenomenon for 
Ukraine, but for us, it is a relatively new for the last few 
years. It is a big problem for us and the industry in general. 
Products are faked the quality of fake’s appearance and 
their packaging is drastically increasing. Large retail 
stores don’t sell counterfeit in the modern trade, it is 
present mainly on open markets. Many consumers buy 
falsified products there. This issue is not only ours, it is 
the entire industry’s problem. Unfortunately, we see that 
it is getting worse not better. We are trying to demonstrate 
this issue with authorities at the tactical level. We know 
what gave it a chance to become a greater problem, we 
know the possible solutions to it, but this does not lead 
us to any decisions so far.

Along with other manufacturers, we have been 
struggling with this problem for over 1.5 years. 
Together with the European Business Association, 
we are negotiating with the authorities. We are 
communicating with the government and the Ministry 
of Internal Affairs, indicating that there are exact 
places where products are faked. It becomes absurd 
when upon respective police raid and respecting 
court rulings counterfeited products/equipment are 
returned to, so called, claimed owners within a week. 
If we have some more cases like this, we are definitely 
loosing the battle and I will not be able to explain to 
shareholders why such things are still possible.

I am responsible for a large region in this part of the 
world. There are many countries except Ukraine: the 
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цехи, а через тиждень їм повертають і конфіскований 
контрафактний продукт, і обладнання, і всю решту. 
Матимемо ще кілька таких прикладів, і я вже не змо-
жу пояснити акціонерам, чому таке можливе. 

Тобто в цій частині світу я відповідаю за великий 
регіон. Окрім України, багато-багато країн: Близь-
кий Схід, Африка, Туреччина... Таке ніде неможливо 
більше, ніде. Ніде неможливо, щоби не було реак-
ції, щоби така злочинна діяльність тривала. У будь-
якій країні, називайте, пострадянського простору, де 
завгодно, Білорусь, Казахстан — неможливо таке.

Тут, на жаль, ситуація бачиться та-
кою, що інколи в нас за загальним вигля-
дом економічної свободи й демократії – 

безлад і беззаконня.
  2017 рік Ви завершили з прибутком, але цей 

прибуток був на 14 % меншим ніж у 2016 році. 
Можливо, це зв’язано саме з контрафактом?

Т. Лукачук: Можливо. Треба розуміти, що є набір 
факторів. Напевно, не буде великою новиною, що 
два-три роки після Революції гідності з економічної 
точки зору були, напевно, одними з найскладніших 
для української економіки й для українського спожи-
вача за, я би сказав, останні 20 років. І 2014, 2015, 
2016, 2017 роки були, на жаль, не дуже позитивними 
для вітчизняного споживача і, відповідно, для інду-
стрії. Це частково, у поєднанні з розмовою про кон-
трафакт, напевно, і є такою причиною. 

Я не коментував би питання прибутковості, бо є певні 
відмінності між українським бухгалтерським обліком і 
європейською звітністю. На сьогодні ситуація загалом 
економічно покращується. Я з радістю констатую, що 
десь останні, напевно, вже три квартали є дуже по-
зитивна динаміка по всій індустрії товарів широкого 
вжитку, яка є помітною для всіх. Я швидше це пов’я-
зую з тим, що ми проминули дно. Ми, так би мовити, 
упали так низько, що дорога була тільки в один бік – 
зростання. І ми зараз бачимо зростання, але це ще не 
те зростання, яке ми всі очікуємо. Зараз є дуже ба-
гато діалогу, особливо серед і економістів, і гравців 
ринку, що 3 % зростання — це чудово, але питання, 
із чим порівнюємо. Якщо порівнюємо самі з собою, як 
ВВП-зростання, то це, звичайно, чудові новини, бо піс-
ля кількох років спаду й року двозначного спаду тепер 
ми ростемо. Але якщо порівнювати нас, наприклад, із 
Центральною Європою, де багато країн — Польща, 
Словаччина, Чехія, Румунія зростали на 4-6 % останні 

Middle East, Africa, Turkey... But the same is possible 
nowhere. It is not thinkable that there would be no 
reaction from authorities to the continuation of rising of 
such criminal activity. This is impossible in almost any 
other country in the world, but hear it’s rampant.

Unfortunately, the situation looks like there 
is lots of disorder and lawlessness behind the 
facade of economic freedom and democracy.

   You have completed 2017 profitably, but this 
profit was by 14 % lower than in 2016. May it be 
caused by counterfeiting?

T. Lukachuk: It is possible. We have to understand that 
there is a set of factors. Perhaps, it will not be a great 
news to say that from the economy point of view, two-
three years after the Revolution of Dignity were among 
the most difficult years for the Ukrainian economy 
and the Ukrainian consumer for the last 20 years. 
Unfortunately, 2014, 2015, 2016, 2017 were not positive 
for Ukrainian consumers and for the whole industry. 
Counterfeiting may be a reason for that as well.

I would not comment on the profitability question, as 
there are certain differences between Ukrainian and 
European accounting. Today, the economic situation is 
generally improving. I am pleased to note that there is 
a positive trend in the entire consumer goods industry 
during almost the last three quarters. It is obvious to 
everyone. I rather associate this trend with the fact that 
we have passed the lowest point. We have fallen so low 
that growth was only way out. Now, we see the growth, 
but it is not the growth we were expecting. Economists 
and market players assumed the 3 % growth as 
great, but the question is what we compare it to. If we 
compare it to ourselves in terms of the GDP growth, this 
is wonderful, as we are finally expanding after several 
years of decline and a year of a double-digit decline. 
However, if we compare it to Central Europe, where 
many countries — Poland, Slovakia, Czech Republic, 
Romania — have grown by 4-6 % over the past few 
years, while we were falling, the 3 % growth won’t lead 
us anywhere. So, we must grow at least as much as the 
central Europe does.

  How do you assess the investment climate in 
Ukraine?

T. Lukachuk: I have always been and still remain very 
optimistic about investments in Ukraine and their results 
based primarily on my own experience. I want to share 

кілька років, а ми в цей час падали, — то 3 % зростан-
ня нас нікуди не приведе взагалі. Тобто нам треба як 
мінімум рости так, як Центральна Європа.

  Як Ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні?

Т. Лукачук: Я завжди був і залишаюся дуже оптимі-
стичним з приводу можливостей інвестицій в Україну 
та їхніх результатів, базуючись насамперед на влас-
ному досвіді. Розкажу одну історію. Років, напевно, 
сім тому, ще будучи керівником Kraft Foods у регіоні 
«Україна і Кавказ, Центральна Азія» я спілкувався з 
групою потенційних інвесторів з Австрії. Ми запросили 
їх на фабрику, ще вони були чи в Київській школі еко-
номіки, чи в одному з економічних інститутів — прове-
ли кілька днів в Україні. Я поставив запитання: скіль-
ки з вас за результатами ваших відвідин — а це був, 
напевно, 2010 рік, 2011, коли в принципі економічний 
стан був достатньо стабільний, — скільки з вас щиро 
готові інвестувати в Україну? Не було преси. Ніхто не 
підняв руки. Я кажу: я вас розумію. Те, що ви побачи-
ли, те, що ви почули, залишає дуже багато запитань 
щодо стабільності, верховенства права, всієї решти. 
Кажу: я вам розповім історію Kraft Foods в Україні. З 
1995 року — на той момент нехай це був 2010 рік — 
за 15 років ми збільшили оборот майже в 100 разів. І 
прибутки майже в 100 разів. Із дуже низької бази. Але, 
кажу, де ще у світі ви знайдете таку можливість?

Тобто до чого я веду? Довгий період часу правила 
гри в Україні, формула, так би мовити, була наступна: 
дуже високий ризик і дуже високі можливості. Остан-
ні кілька років через те, що доволі сильно падала еко-
номіка, падали споживчі настрої, споживчі доходи, 
формула перетворилася на дуже непривабливу для 
України: відносно великі ризики й дуже мала віддача. 
Бо зростання не було як такого. Для того щоб це змі-
нити, потрібно поміняти цю формулу на «низькі ризи-
ки й великі можливості». 

Як мінімум для цього повинно бути зростання еконо-
мічне, зростання доходів населення. І це в тому числі 
приверне сюди дуже багато інвестицій. Звичайно, вам 
більшість людей скаже: без верховенства права, без 
працюючої системи судів, без забезпечення права 
власності прориву не відбудеться. 

Тут знову ж таки питання, як оцінювати. Якщо ми себе 
порівнюємо із собою, або кажемо, що в сусідів гірше, 
то це одне порівняння, думаю, що дуже помилкове. 
Якщо ж ми себе порівнюємо з найкращими, причо-
му не потрібно бігти в Сінгапур чи Південну Корею, 
достатньо подивитися на Центральну Європу, – то 

a story with you. Some years ago, while still managing 
Kraft Foods in the region of Ukraine, the Caucasus, 
and Central Asia, I talked to a group of potential 
investors from Austria. We invited them to the factory. 
They also visited either the Kyiv School of Economics 
or one of the economic institutes. They spent several 
days in Ukraine. By the way, it was probably in 2010, 
2011, when the economic situation was mainly stable 
enough. I asked them: “Based on the results of your 
visit, how many of you are sincerely willing to invest in 
Ukraine?” There even were no press representatives. 
No one raised their hands. I replied: “I understand you. 
What you have seen and what you may have heard 
leaves many questions about stability, the supremacy 
of law, and growth potential. I will tell you the story of 
Kraft Foods in Ukraine. Since 1995 (let it be 2010 at that 
moment), in 15 years, we have increased the turnover 
almost x100 times. The profit has been also increased 
x100 times. We started with a very low base. Where 
else in the world can you find such an opportunity?”

So, what do I mean? For a long time, the rules of the 
game in Ukraine, the formula, was as follows: “high risk 
high potential”. Due to the fact that the economy as well 
as consumer confidence and revenues were drastically 
falling over the past few years, the formula became 
unattractive: “relatively high risks and very low returns”. 
There wasn’t any growth. Thus, we need to switch 
this formula to “low risks and great opportunities” for 
changing the situation.

For achieving this, there should be an economic 
growth, an increase in household incomes that will 
attract investments to Ukraine. Sure, most people 
will say that without the rule of law, a well-functioning 
judicial system, the right to property, we won’t see a 
breakthrough.

It is the question of evaluation. If we compare ourselves 
to ourselves or say that our neighbors are doing worse, 
it will be one case, which is false, to my mind. If we 
compare ourselves to the best performers, and take a 
look at Central Europe — not even Singapore or South 
Korea — the compari-son will be more relevant. Here 
are the Poles, Slovaks, Czechs, Romanians. W we 
will at least make an effort and try to overtake them, 
thought they have sharply grown in 20 years.

I remain an optimist. When we see the growth for 
2018 which we have been observing during the last 
three quarters and, hopefully, for 2019, we will notice 
a significant improvement of the investment climate. 
Sure, this assumes the situation in the east doesn’t 



Taras Lukachuk Тарас Лукачук Taras Lukachuk Тарас Лукачук 

88 89

порівняння вийде коректнішим. Ось поляки, ось сло-
ваки, ось чехи, ось румуни — як мінімум зробімо зу-
силля, щоб ми хоча б спробували наздогнати їх, бо 
вони відірвалися за 20 років неймовірно. 

Я залишаюся оптимістом і гадаю, що коли ми поба-
чимо за 2018 і, сподіваюся, 2019 рік таке зростання, 
яке відбувається останні три квартали, то побачимо й 
значне покращення інвестиційного клімату. Звичайно, 
за умови, що не відбудеться погіршення ситуації на 
сході, бо це абсолютно новий фактор, якого ніколи не 
було в Україні. Це завжди були виключно економіч-
ні фактори. Зараз це величезний фактор військовий, 
який, на жаль, залишається відкритою раною на тілі 
України і який можуть регулярно використовувати з 
найгіршими намірами.

  З якого року Ви стали членом правління Євро-
пейської бізнес асоціації?

Т. Лукачук: Я багато років пропрацював у великій 
корпорації, маючи можливість у багатьох випадках 
спілкування напряму з владою, з урядом. Ми мали 
GR-ресурси, мали спеціальних людей, які цим займа-
лися. Проте більшість компаній такої можливості не 
має. Я абсолютно переконаний, що не можна бути 
відповідальним бізнесом і піклуватися тільки про інте-
реси свого індивідуального бізнесу, а не про інтереси 
індустрії й інтереси економіки держави загалом. Що 
довше перебуваєш у цьому середовищі, то більше це 
розумієш. Можна бути великою рибою в маленькому 
озері, а можна бути у величезному океані меншою ри-
биною, але це набагато цікавіше. На мою думку, те, 
що робить Асоціація та й, у принципі, більшість бізнес- 
асоціацій, — це надання можливості значно більшій 
частині бізнес-середовища — меншим, середнім ком-
паніям, які в іншому випадку не мали би можливості 
донести свої питання, пропозиції чи проблеми до вла-
ди, — об’єднатися в комітети, в індустрії, в сектори та 
врешті донести їх, вже виступаючи ширшим фронтом. 

Ви, мабуть, знаєте правила Асоціації: ми не лобіюємо 
індивідуальних інтересів. І це дуже правильно. Якщо 
індустрія, точніше, компанії, які входять у комітети й 
сектори, домовляються між собою, то повинні до-
мовитися про якусь позицію. Це не завжди, до речі, 
можливо, бо дуже часто це конкуренти й не завжди 
буває так, що їм просто домовитися. Але, у принципі, 
там, де вони домовляються, є позиція або сектору, або 
групи компаній. І якщо ми бачимо, що це має сенс для 
економіки, то йдемо й лобіюємо. Це дуже хороший,  
загальноприйнятий спосіб комунікації з урядом. Це 
зворотній зв’язок від бізнесу, а також показник того, 
що працює, а що не працює. Це вказування на найпро-

destabilize. This is an entirely new factor that has never 
been in Ukraine before. Historically we have focused 
only on economic factors. Now, there is a huge military 
factor, which, unfortunately, remains an open wound on 
the body of Ukraine and has the potential to be used 
with the worst intentions.

   When have you become a member of the Board 
of the European Business Association?

T. Lukachuk: I have been working for a large 
corporation for many years. I was able to communicate 
with the authorities and the government regarding 
many cases. We had GR resources and specialists 
who managed them. Most companies do not have 
such an opportunity. I am fully convinced that people 
can care only about their individual business interests, 
but not about industrie’s and general state economic 
interests. The longer you act within this environment, 
the more you understand it. You can be a big fish in 
a small lake, but you can be a small fish in a huge 
ocean that is even more interesting. To my mind, the 
Association and the majority of business associations 
are enabling a large part of the business environment 
to unite in committees, industries, sectors, and 
eventually to convey their ideas in a comprehensive 
manner. I mean small, medium-sized companies, 
which otherwise would not be able to convey their 
questions, proposals or problems to the authorities.

You probably know the rules of the Association: we 
do not lobby individuals. And this is correct. In case 
an industry or companies that are part of committees 
and sectors, negotiate with each other, they finally 
have to agree on a common position. By the way, it 
doesn’t always happen, as they often compete and 
can’t simply agree with each other. However, the point 
of their agreement is a position of a certain sector or 
a group of companies. So, we lobby if we notice the 
sense for the economy. This is a very reasonable way 
of communicating with the government. This is the 
feedback from business, as well as an indicator of what 
works and what does not.

This is an indicator of the most actual issues. The more 
companies there are in such associations, the stronger 
is their ability to process the issue and change its 
status. Take this as the economic patriotism, as a desire 
to work not only at the level of one large company but 
also at the level of the economy in general. For me, this 
is a small contribution to the overall picture.

  How do you assess the effectiveness of your 
work in the Association?

блемніші моменти. І що більше компаній перебуває в 
цих асоціаціях, то більшою є, звичайно, їхня здатність 
уплинути на проблему та змінити її статус. Сприйміть 
це як економічний патріотизм, як бажання, щоби це 
працювало не тільки на рівні однієї великої компанії, а 
й на рівні загальної економіки. Тому для мене це, споді-
ваюсь, якийсь невеликий вклад у більшу картину.

  Як оцінюєте ефективність саме Вашої роботи в 
Асоціації?

Т. Лукачук: Не мені оцінювати. Наглядова рада — не 
виконавчий орган, тобто не займається щоденним 
вирішенням організаційних чи операційних питань. 
Її функція швидше полягає в забезпеченні того, щоб 
цілі, принципи, норми функціонування самої бізнес- 
асоціації відповідали тим, які були узгоджені й за-
декларовані. Тобто це такий конструктивний нагляд 
збоку — те, що мають більшість бізнесових публічних 
компаній — наглядові ради, які представляють інтере-
си акціонерів. І мені здається, що нам вдається пра-
вильно тримати діалог з урядом. 

Хтось ставиться скептично до цього й каже, що уряд 
робить радше показові кроки, однак вважаю, що на-
справді це не так. У хорошому розумінні вони виму-
шені слухати й чути. Бо можна певну кількість разів 
робити вигляд, що щось робитиметься й нічого не 
робити, але бізнес цього довго толерувати не буде. 
Врешті-решт, є можливість публічної комунікації й 
преса — слава Богу, свободу слова в Україні ніхто не 
скасовував. Тому, гадаю, мені важко оцінювати себе 
індивідуально. Напевно, мені повинні дати оцінку на 
чергових виборах. Як і в політиці, тут така сама си-
туація: якщо вас обирають чи переобирають, то, на-
певно, бізнес-середовище оцінює позитивно. Я втре-
тє переобраний у наглядову раду, тому, очевидно, й 
мене оцінюють позитивно. 

Але я скоріше оцінював би не індивідуально себе, а 
ефективність самого управління. Мені здається, що 
це достатньо добре сформована, структурована орга-
нізація з хорошим, правильним процесом і достатньо 
ефективна. 

   Як часто в Асоціації відбуваються вибори?

Т. Лукачук: Щороку переобирається половина членів 
правління. Тобто, відповідно, ви обираєтеся на два роки.

  Скільки років Ви в Асоціації?

Т. Лукачук: Я навіть не скажу. Давно вже — певно,  
понад десять.

T. Lukachuk: It is not me who should estimate this. 
The Supervisory Board is not an executive authority. 
It doesn’t deal with the day-to-day management of 
organizational or operational issues. Its main function 
is ensuring that the goals, principles, norms of the 
business association acting correspond to those that 
have been approved and declared. Therefore, it is such 
a constructive supervision from aside — and many of 
business public companies have them — supervisory 
boards representing shareholder’s interests. It seems 
to me that we are able to negotiate with the government 
in a correct way.

Some people are skeptical about this and state that 
the government is making more indicative things, but 
I believe that the reality differs. They need to listen and 
hear, in the positive sense. It is possible to pretend that 
something will be done and do nothing at a certain 
number of times, but business will not tolerate this 
for a long time. Finally, there is the press and public 
communications – thank God, no one has abolished 
the freedom of speech in Ukraine. So, it is difficult for 
me to estimate myself. Probably, others should give me 
an assessment at the next elections. This is the same 
to the politics — if you are elected or reelected, the 
business environment evaluates you positively. I have 
been reelected to the supervisory board for the third 
time, so, obviously, others evaluate me positively.

However, I would rather estimate not myself, but the 
management effectiveness. It seems to me that this is a 
wellformed, structured and quite effective organization 
with a correct process.

   How often do the elections take place in the 
Association?

T. Lukachuk: Half of the members of the Board are 
reelected every year. So, you are elected for two years, 
respectively.

   For how many years you have been in the 
Association?

T. Lukachuk: I cannot even say. I have been its 
member for a long time already, probably, for more 
than ten years.
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Businesses are expanding to only 
places with conducive prospects 
for the growth and synergy

Paramjit Kahlon has been successfully managing 
ArcelorMittal Kryvyi Rih for the last several years. He 
has already implemented strategic steel projects in 
India, China, Taiwan, the United Kingdom, France, Italy, 
and Russia. Mr. Kahlon commented to LDaily on the 
Ukrainian part of his rich experience and his thoughts 
about the interaction of a large business with both its 
own employees and the government.

Підприємства розширюються 
тільки там, де бачать сприятливі 
перспективи зростання й синергії

Парамжит Калон протягом останніх років 
успішно керує ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
а до того реалізовував стратегічні сталеливарні 
проекти в Індії, Китаї, Тайвані, Великій Британії, 
Франції, Італії й Росії. У розмові з LDaily пан Калон 
поділився часткою свого багатого досвіду в Україні, 
а також думками про відносини великого бізнесу як 
з урядом, так і з власними працівниками.

   How long is the Company present in the 
Ukrainian market?

P. Kahlon: It is already 12 years since we took over the 
former Kryvorizhstal (nowaday’s ArcelorMittal Kryvyi Rih) 
in 2005 at the televised auction by proposing the highest 
bid of 4.8 bln USD. Till today, many experts give it 
account of being the most fair, effective and transparent 
privatization cases in Ukraine. The plant itself was not a 
young asset, so it was obvious that significant investment 
would be required to modernize it and ensure that it could 
have a strong and competitive future.  Since then we 
have sustainably worked on delivering the commitments 
undertaken by SPA (sale and purchase agreement) as 
well as on modernizing the plant, investing by now ca. 
4.1 bln USD (2.5 for Capital investments and 1.6 for 
Operational ones respectively). The total contribution to 
Ukrainian economy has already reached ca. 9 bln USD 
making us the biggest foreign investor in the history of 
country and our plans of growth for the next few years 
envisage being another 1.5 bln USD investment till 2022. 

As for the market presence, I would say that within the 
recent few years the situation has been changing drastically 
and all the market players have to align their businesses 

   Як довго компанія на українському ринку?

П. Калон: Уже минуло 12 років, відколи ми викупили 
колишній завод «Криворіжсталь» (нині – ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг»). Це сталося 2005 року, ми за-
пропонували на аукціоні найвищу ставку – 4,8 млрд 
доларів США. Відтоді багато експертів вважають, що 
в Україні можна знайти найбільш справедливі, ефек-
тивні та прозорі кейси приватизації. Сам завод не був 
молодим активом – очевидно, що для його модерні-
зації й забезпечення сильного конкурентного майбут-
нього потрібні значні інвестиції. З тих пір ми активно 
працювали над дотриманням зобов’язань, які взяли 
на себе за договором купівлі-продажу, зокрема над 
модернізацією підприємства. Ми інвестували в нього 
4,1 млрд доларів США (2,5 млрд капітальних інвести-
цій і 1,6 операційних). Загальний внесок в економіку 
України вже досяг 9 мільярдів доларів США, що зро-
било нас найбільшим іноземним інвестором за всю 
історію країни. Ми плануємо інвестувати ще 1,5 млрд 
доларів до 2022 року.

Що стосується присутності на ринку, я сказав би, що 
ситуація різко змінилася протягом останніх кількох 
років. Усі учасники ринку повинні були змінити свій 
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accordingly. We produce average 6 Mt of saleable goods 
annually and currently up to 80-85 % go for export to about 
60 countries and the rest is sold in Ukraine. However, it 
is not as easy as it may seem at first, as nowadays apart 
from demand going down and new emerging production 
capacities, there is a trend of growing protectionism in the 
world, i.e. exports are imposed with duties because in such 
a manner countries protect their domestic markets. Hence, 
the task is challenging, but our sales teams supported 
by the Group put diligent efforts and succeed in finding 
the best opportunities to open new niches and explore 
the alternative markets, thus contributing into sustainable 
performance and retaining production volumes.   

   What were the criteria to choose Ukraine?

P. Kahlon: First appealing factor was the greatness of 
the plant itself being the biggest mining and metallurgical 
complex of full-integrated cycle that is unique in its kind 
at CIS platform. Any company when joining new assets 
contemplates prospects for development, growth and 
attaining the flagship position in the industry. ArcelorMittal 
is not an exception, so we believed in the Ukraine’s 
economic potential and had confidence that given the 
outlook for the country we could achieve a good return on 
our investment over the long-term. On the top of that, the 
country is a quite promising geographical choice, being 
in vicinity with many countries and presenting potential 
markets exploring opportunities, having proximity to the 
sea and huge raw materials amplitude. However, I believe, 
the biggest and most valuable asset of this country are 
the people having a unique range of skills, competences 
and experiences carried through by generations. 

  What changes occurred at the Company during 
its life? 

P. Kahlon: We have made many steps forward but a 
huge way is still ahead. After the takeover, the target 
was to bring the plant to a new level by abandoning 
the outdated and obsolete processes, maintaining the 
existing facilities and modernizing them on the way 
forward, which required huge investment program. As I 
already mentioned, over 12 years our total investments 
along with the acquisition value amounted to ca. 9.1 bln 
USD and on the top of that, we have plans of spending 
another 1.5 bln USD investment till 2022.

At Mining and beneficiation complex, for example, we 
managed to implement many projects and initiatives of 
a great significance, incl. the advancement of blasting 
operations, upgrading of haulage equipment and heavy 

бізнес відповідно до ситуації. Щороку ми випускаємо 
в середньому 6 мільйонів товарів, 80-85 % яких екс-
портуємо до 60 країн, решта ж продається в Україні. 
Проте це не так просто, як видається на перший по-
гляд. Сьогодні, крім зменшення попиту та виникнення 
нових виробничих потужностей, у світі все помітнішою 
стає тенденція до посилення протекціонізму. Тобто на 
експорт накладається мито, адже країни так захища-
ють внутрішні ринки. Це складне завдання, але наші 
команди з продажу, за підтримки нашої групи компа-
ній, стараються та досягають успіхів, шукаючи найкра-
щі можливості відкриття нових ніш і вивчення альтер-
нативних ринків. Це сприяє стабільному виконанню  
зобов’язань та збереженню обсягів виробництва.

   Якими Ви користувалися критеріями при ви-
борі саме України?

П. Калон: Першим привабливим фактором була ве-
личина самого заводу, найбільшого гірничо-металур-
гійного комплексу повного інтегрованого циклу, що є 
унікальним на пострадянському просторі. Будь-яка 
компанія бачить перспективи розвитку, зростання й 
досягнення провідної галузевої позиції в приєднанні 
нових активів. АрселорМіттал не є винятком, тому ми 
вірили в економічний потенціал України та були впев-
нені, що зважаючи на перспективи країни, зможемо 
досягти гарного прибутку від наших інвестицій у дов-
гостроковій перспективі. Країна є доволі перспектив-
ним географічним вибором, розташована поблизу 
багатьох країн і відкриває потенційні ринки й можли-
вості завдяки близькості до моря та наявності сиро-
вини. Однак я вважаю, що найбільшим і найціннішим 
активом цієї країни є люди, що володіють унікальним 
набором навичок, компетенцій і досвіду, які переда-
ються з покоління в покоління.

   Які зміни відбулися в компанії за час її існування?

П. Калон: Ми зробили багато поступальних кроків, але 
попереду ще довгий шлях. Після злиття компаній наша 
мета полягала в тому, щоб вивести завод на новий рі-
вень, відмовившись від застарілих процесів, підтри-
муючи діючі об’єкти та модернізуючи їх, що вимагало 
великої інвестиційної програми. Як я вже згадував, за 
12 років наші інвестиції разом із самою вартістю заво-
ду становили приблизно 9,1 млрд доларів США, і ми 
плануємо витратити ще 1,5 млрд доларів до 2022 року.

Нам вдалося втілити безліч значних проектів й іні-
ціатив у гірничо-збагачувальному комплексі. Напри-
клад, удосконалити вибухові роботи, модернізувати 

trucks fleet, conducted capital repairs of crushers, 
improved extraction and beneficiation processes, 
explored new horizons at underground mines etc. 

Talking about Steel Plant, the investment program also 
brought plenty of improvements and great achievements 
on the way of the plant development and upgrading of the 
core processes. Till today ArcelorMittal Kryvyi Rih (further 
AMKR) stays the only in the world producing the billets 
(also called hot rolled ones) through the ingot casting and 
blooming route. That is why in 2011 we have successfully 
built and commissioned our first steel billet continuous 
casting machine of 1.2 mln tons capacity per annum. 
By the way, this year we have started construction of 
another two machines of twin type with the capacity of 
1.4 mln tons each; on the way forward, they will allow 
us to abandon the obsolete and less effective ingot-to-
blooming technology. 

When it comes to big projects, the period of 2015-2018 
was the most eventful and many of them are worthy to be 
mentioned. Complete reconstruction of the blast furnace 
No.6, modernization of the sinter plant – 2, construction 
of a pulverized coal injection unit, capital repairs of three 
basic-oxygen furnaces (No.4, 5, 6), construction of two 
new coke-oven batteries (No.5&6), reconstruction of the 
light-section mill No.4; and many more which were done, 
started or being further in the pipeline such as construction 
of a new sinter plant of light-section mill No.4; and many 
more which were done, started or being further in the 
pipeline such as construction of new sinter plant, for 
example, being supported by EBRD and representing a 
combined investment of 350 mln USD. On the top of that, 
special attention is given to the environmental footprint 
by constructing numerous gas-cleaning units in parallel 
with the repairs, modernization and construction of new 
facilities at both Mining and Steel Plant.

Additionally, I would like to mention the last but not the least 
important fact related to the change of people’s mindset, 
operational discipline and safety at the operational 
sites, among both own personnel and contractors. We 
managed to reduce the accident frequency rate by  
2.5 times (Vs. 0.96 in 2006). Nevertheless, we are still far 
from ideal and in this regard, having room for improvement 
is still not enough until we reach zero. 

  What challenges did you face while working in 
Ukraine? How did you deal with them?

P. Kahlon: We started our business in Ukraine 12 years 
ago and became the biggest investor in the history of 

тягове обладнання й важкий транспортний парк, 
провести капітальний ремонт дробарки, вдоскона-
лити процеси видобутку й збагачення, розробити 
нові перспективи шахт тощо.

Якщо взяти металургійний комплекс, інвестиційна про-
грама принесла чимало поліпшень і здобутків на шля-
ху розвитку й модернізації. Дотепер «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» залишається єдиним у світі заводом, який 
виробляє заготовку (також відому як гарячекатану) бе-
зупинно-виливаним способом і зі злитків. Саме тому в 
2011 році ми створили та успішно ввели в експлуатацію 
нашу першу машину безупинного лиття потужністю  
1,2 млн тонн на рік. До речі, цього року ми розпоча-
ли будівництво ще двох машин-близнюків потужністю  
1,4 млн тонн кожна. Вони дадуть змогу нам відмовити-
ся від застарілих і менш ефективних технологій.

Якщо говорити про масштабні проекти, 2015-2018 ро-
ки були найнасиченішими, тож можна пригадати ба-
гато успішних проектів. Зокрема, повну реконструк-
цію доменної печі № 6, модернізацію агломераційного 
цеху № 2, будівництво установки пиловугільного вду-
вання, капітальний ремонт трьох основних конвер-
торів (№ 4, 5, 6), будівництво двох нових коксових  
батарей (№ 5, 6), реконструкцію дрібносортового стану  
№ 4. А крім того, багато чого ще було зроблено й 
розпочато, наприклад, будівництво нового агломе-
раційного цеху за підтримки ЄБРР та із залученням 
інвестицій у розмірі 350 млн доларів США. Особлива 
увага при цьому приділяється екології – паралельно з 
ремонтом ми будуємо численні газоочисні установки, 
займаємося модернізацією і зведенням нових об’єк-
тів у гірничому й металургійному департаментах.

Ще я хотів би виокремити останній, але не менш важ-
ливий факт, пов’язаний зі зміною мислення людей 
щодо виробничої дисципліни й охорони праці на про-
мислових майданчиках як серед власного персона-
лу, так і серед підрядників. Ми зменшили коефіцієнт 
травматизму у 2,5 раза та досягли його найнижчого 
рівня – 0,37 у 2017 році (порівняно з 0,96 2006-го). Тим 
не менше, нам усе ще є над чим працювати, щоб цей 
показник досягнув нуля.

  З якими труднощами Ви зіткнулися під час ро-
боти в Україні? Як вирішуєте проблеми?

П. Калон: Ми започаткували наш бізнес в Україні  
12 років тому і стали найбільшим інвестором в історії 
країни, сподіваючись побудувати успішний бізнес в 
безпосередній близькості від Чорного моря. За цей час 
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the country, hoping to build a successful business close 
to the Black Sea. During this time, the country had both 
rises and falls. We saw the Orange Revolution, the crisis 
in 2008, then was the conflict in the East and finally, the 
Euromaidan. So, the times in the country are not very 
stable and thus, not very good for investors.

However, we are more concerned about the labour code 
of Ukraine. You know, it has had no changes since the 
Soviet time. The Soviet labour laws, which are still valid, 
do not ensure enough freedom and system for efficient 
labour organization. For example, our Company has 
10 active trade unions and each of them puts forward 
new demands every day. We are under huge continuous 
pressure. During recent 10-12 years of our activity in 
Ukraine, we faced numerous groundless protests. We 
are concerned about the fact that every second or third 
person raises and speaks about protests and strikes. 
It is bad example for other investors. You understand 
that investors would like to feel support from both the 
community and the government. And we still have no 
tranquility, which is so needed for the business. So, the 
labour laws require significant reforms.

Our Company offers one of the highest salaries that 
commonly equals 13000 UAH. In 2017, we increased the 
salary by 70 %, implemented grading system. In 2018, 
we have already increased the salary by 35 %. Besides, 
we invest in the social sphere of the Company. Last year, 
we spent 342 mln UAH for social programs. This year, the 
expenditures grew to 391 mln UAH. This money is spent 
for improvement of social standards for the staff, as well 
as for health improvement and rest of our employees and 
their families. Moreover, owing to our Company, thousands 
of our employee’s children study English and IT for free.   

We are also a reliable social partner of local authorities; 
we assist in repairs of hospitals, roads, reconstruction of 
parks and housefronts, etc. 

Nevertheless, very often we hear groundless demands to 
raise the salary to 1000 EUR with no respect to competitive  
positions of businesses in Ukraine or to the fact, that we 
purchase more and more imported materials. Everyone 
knows that we stopped purchasing raw materials from the 
Companies located at non-controlled territory and moved 
to other suppliers. Our costs went up, while competitive 
advantage went down. However, people think that we 
get more money if we sell at export markets. But it is not 
true. A good domestic market is always better than an 
export one. But people do not understand it and trust the 
populist rhetoric of some politicians. It has to be changed.

у країні були як злети, так і падіння. Ми бачили Пома-
ранчеву революцію, кризу 2008 року, потім конфлікт 
на Сході і, зрештою, Євромайдан. Отже, часи в країні є 
не дуже стабільними, що не йде на користь інвестору.

Незважаючи на це, ми більше стурбовані тим, як функ-
ціонує Трудовий кодекс України. Ви знаєте, що він не 
змінювався з радянських часів. Трудове радянське за-
конодавство, яке й досі поширене, не гарантує достат-
ньої свободи та системи для ефективної організації 
праці. Наприклад, на нашому підприємстві зараз діють 
10 профспілок, при цьому щодня кожна з них висуває 
нові вимоги. Ми постійно перебуваємо під потужним 
тиском. Упродовж усіх років нашої діяльності в Україні 
ми зіткнулися з багатьма необґрунтованими протеста-
ми. Ми стурбовані тим, як кожна друга або третя люди-
на встає й починає говорити про протести та страйки. 
І це поганий взірець для всіх інших інвесторів. Ви ж 
розумієте, що інвестори воліють бачити підтримку – 
як серед суспільства, так і серед владних структур та 
уряду. А спокою, який так потрібен бізнесу, немає. Тож 
трудові закони потрібно істотно реформувати.

На нашому підприємстві одна з найвищих зарплат, 
яка становить близько 13000 гривень. 2017 року ми 
збільшили заробітну платню на 70 %, упровадили си-
стему грейдингу. У 2018 році ми вже збільшили опла-
ту праці на 35 %. Окрім цього інвестуємо в соціальну 
сферу підприємства. Минулого року ми витратили 
342 мільйони гривень на реалізацію соціальних про-
грам. Цього року сума витрат зросла до 391 мільйо-
на гривень. Ці гроші йдуть на підвищення соціальних 
стандартів персоналу, а також оздоровлення й відпо-
чинок наших працівників та членів їх родин. Більше 
того, тисячі дітей наших співробітників безкоштовно 
вивчають англійську мову та інформаційні технології 
за сприяння нашого підприємства.

Ми також виступаємо надійним соціальними партне-
ром місцевої влади, допомагаємо ремонтувати лікарні, 
дороги, реконструювати парки, фасади домівок тощо. 

Тим не менш, досить часто лунають необґрунтова-
ні гасла збільшити зарплатню до 1000 євро, попри 
конкурентоспроможність бізнесу в Україні або те, 
що ми купуємо все більше матеріалів на імпортних 
ринках. Усі знають, що ми припинили закупівлі си-
ровини з підприємств на непідконтрольній території 
та перейшли на інших постачальників. Наші витрати 
зросли, а конкурентоспроможність знизилася. Про-
те люди думають, що ми отримуємо більше грошей, 
якщо продаємо на експортних ринках. Але це не 

  How do you estimate the investment climate in 
Ukraine?

P. Kahlon: Being the world’s leading steel company, 
ArcelorMittal has a significant presence in the world as 
well as lots of first-hand experience in knowing what 
constitutes a favorable investment destination, designed 
to attract capital and grow business. For any company 
considering making investments, there must be a degree 
of certainty about the environment in which you are 
investing. Businesses expand where they believe there is 
a favorable outlooks for the growth or where they see the 
synergies prospective.

I said before, we all evidence Ukraine’s going through 
a transformation period and can that a considerable 
progress has been definitely achieved, although it is a 
fact that the journey is by no means over. I must say 
we receive considerable support from the government, 
who fully understand that foreign investment is critical 
for Ukraine to boost its economic performance. The 
support they have provided in many issues has been 
critical, we very much appreciate their engagement 
and recognition of the value the country’s steel industry 
brings to its economy.  It is worth mentioning as well, 
that to facilitate the investor’s related issues specifically, 
National Investment Council Office and UkraineInvest 
Offices were founded by the President of Ukraine and 
the Prime Minister respectively.

If the country wants to keep attracting investors and 
become an investment friendly destination, it is critical 
that a favorable environment is maintained and indeed, 
there are further improvements that can and need to be 
made, for example, in regard to political and financial 
stability, legislative and judicial systems, property 
right guarantees, tax and labor codes, machinery and 
construction industries development etc.  

  Why did you become a member of the EBA 
board? 

P. Kahlon: When it comes to the issues affecting 
business and finding solutions to them, even big players 
require sometimes support, partnership or advice. That’s 
how, apart from being a great networking destination, 
we found the EBA to be one of the biggest and most 
influential B2B and G2B platforms in Ukraine, which 
facilitates setting meaningful relationships with the 
government, provides top-notch offices in guiding and 
protecting the interests of business people in Ukraine, 
as well as many other business prone opportunities.

так. Потужний вітчизняний ринок завжди краще, ніж 
експортний ринок. Але люди не розуміють цього та 
вірять популістським гаслам окремих політичних дія-
чів. І це потребує змін.

   Як Ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні?

П. Калон: АрселорМіттал, провідна металургійна 
компанія, має значну присутність у світі, а також чи-
малий досвід у тому, що сприяє зростанню інвести-
ційного клімату, призначеного для залучення капіталу 
та розвитку бізнесу. Будь-яка компанія, яка розглядає 
можливість інвестування, має бути впевнена в серед-
овищі, в яке інвестує. Підприємства розширюються 
тільки там, де, на їхню думку, є сприятливі умови для 
зростання або де мають перспективи синергії.

Як я говорив раніше, всі ми є свідками того, що Укра-
їна переживає період трансформації. І безумовно, що 
вона вже досягла значного прогресу, хоча ця «подо-
рож» іще не закінчилася. Треба сказати, що ми отри-
муємо велику підтримку з боку уряду, який цілком ро-
зуміє, що іноземні інвестиції є необхідними для України 
для підвищення її економічних показників. Підтримка, 
яку вони надали в багатьох питаннях, була надзвичай-
но важливою, ми дуже цінуємо їхню участь і визнан-
ня користі, яку сталеливарна промисловість країни 
приносить економіці. Варто зазначити, що президент 
і прем’єр-міністр створили Національну інвестиційну 
раду й представництва UkraineInvest для полегшення 
вирішення питань, пов’язаних з інвесторами.

Якщо країна хоче й далі залучати інвесторів та става-
ти інвестиційно дружньою територією, треба збері-
гати сприятливе середовище. Справді, є поліпшення, 
які можна й навіть потрібно зробити. Створення по-
літичної й фінансової стабільності, покращення за-
конодавчої й судової систем, забезпечення гаранту-
вання права власності, удосконалення податкового 
й трудового кодексів, розвиток машинобудування й 
будівельних галузей.

  Чому Ви стали членом ради директорів EBA?

П. Калон: Якщо говорити про чинники, які впливають 
на бізнес, то можна сказати, що навіть великим грав-
цям іноді потрібна підтримка, партнерство чи порада. 
І EBA є однією з найбільших та найвпливовіших B2B- й 
G2B-платформ в Україні, яка полегшує налагодження 
серйозних відносин з урядом, забезпечує найвищий 
рівень захисту інтересів ділових людей в країні, а та-
кож надає бізнесу багато інших переваг.
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To be successful in Ukraine, you 
need to forget everything you’ve ever 
known before entering its market

In this LD interview, the founder and CEO of S&P 
Investment Risk Management Agency, Mykola 
Siutkin, told about the unique experience of multi-year 
investment protection, the imperfection of the present 
business system and commented on the high-profile 
case of persecution of 40 national largest companies on 
charges of capital withdrawal.   

Щоб бути успішним в Україні, 
потрібно забути все, що ти знав 
до входження на її ринок

В інтерв’ю для LD засновник і головний виконавчий 
директор S&P Investment Risk Management Agency 
Микола Сюткін розповів про унікальний досвід 
багаторічного захисту інвестицій від ризиків, про 
недосконалість існуючої системи ведення бізнесу, а 
також прокоментував гучну справу переслідування 
чотирьох десятків найбільших компаній країни за 
звинуваченням у виведенні капіталів.

  What is S&P Agency, what kind of company is that?

M. Siutkin: Our company was founded more than  
10 years ago and was originally known as Siutkin and 
Partners. Much of these years was spent on protecting 
big businesses in corporate wars and protecting of 
companies from hostile takeovers. The resulting vast 
experience allowed us to go further. We have always 
understood that conflict is more than a hostile takeover, 
it is simply impossible to find a way out of conflict using 
only one tool (for example, legal or PR). Therefore, our 
legal company has transformed itself into S&P Investment 
Risk Management Agency, the only agency in Ukraine that 
has a closed cycle of business conflict resolution and fully 
replaces the crisis committee with all its participants. Today 
we provide all types of services and successfully apply all 
kinds of tools necessary for the successful withdrawal 
of business from the conflict. We provide our customers 
with everything they need: coaching and mentoring, legal, 
management and GR tools, PR and reputation protection, 
crisis management when needed.   

 

  Що таке S&P Agency, чим займається компанія?

М. Сюткін: Наша компанія була створена понад 
10 років тому і спочатку мала назву «Siutkin and 
Partners». Значна частина цих років була витрачена 
нами на захист великого бізнесу в корпоративних 
війнах і здійснення захисту компаній від рейдерських 
захоплень. Отриманий таким чином величезний 
досвід дав нам змогу йти далі. Ми завжди розумі-
ли, що конфлікт – це більше, ніж просто рейдерське 
захоплення, вийти з конфлікту, використовуючи 
тільки один інструмент (наприклад, юридичний або 
PR), просто неможливо. Тому наша компанія з юри-
дичної трансформувалася в S&P Investment Risk 
Management Agency, агентство, яке єдине в Україні 
має замкнутий цикл виведення бізнесу з конфліктів 
і повноцінно замінює кризовий штаб з усіма його 
учасниками. На сьогоднішній день ми надаємо всі 
види послуг і успішно застосовуємо всі види інстру-
ментів, необхідних для успішного виведення бізнесу 
з конфлікту. Ми забезпечуємо наших клієнтів усім P
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необхідним: коучинг і менторство, юридичні, управ-
лінські та GR-інструменти, PR і репутаційний захист, 
а коли вже необхідно – кризовий менеджмент.

У повністю трансформованій системі послуг юри-
дична частина, звичайно ж, присутня, але в розмі-
рі десь 45 % від усього спектру. У процесі нашого 
практичного досвіду ми прийшли до розуміння, що 
юриспруденція – це тільки один із численних інстру-
ментів. Важливий, звичайно, але він буде успішним 
тільки при вмілому вплетенні його з іншими не менш 
важливими інструментами.

Роки, витрачені на вирішення конфліктів і криз, дали 
нам змогу накопичити унікальні знання, і зараз вони 
вже перейшли в категорію мовчазних знань. Ми вже 
від початку багато чого можемо прорахувати й поба-
чити на стадії тільки початку нашої роботи. Є понят-
тя десяти тисяч годин, витрачених на певну справу, 
витративши їх, ти стаєш Master. Коли ви витратили 
на улюблену справу двадцять тисяч годин, ви вже 
стаєте Master of the Мaster. І ми вже в цій, останній 
категорії, тому що майже все свідоме життя витра-
тили на вдосконалення себе й своїх навичок.

До речі, у більшості випадків ми працюємо виключно 
із СЕО – тією людиною, яка приймає рішення. Тому 
що 85 % в конфлікті – це управлінські рішення, і тіль-
ки 15 % – юридичні. Без контролю та особистої участі 
з боку СЕО неможливо вийти правильно з конфлікту.

  Якщо S&P здійснює таку роботу для бізнесу, 
що роблять тоді штатні юристи компанії?

М. Сюткін: Ми не замінюємо юристів компанії, у нас 
немає такої мети й необхідності. Ми приходимо тіль-
ки тоді, коли в нас є потреба, і виключно на ту сферу, 
де в штатних фахівців немає й не може бути такого 
досвіду, як у нас. Крім того, ми підвищуємо ефек-
тивність їхньої роботи, ми їх навчаємо, і проходячи з 
нами разом через конфлікт, повірте, вони дуже зро-
стають професійно.

Проводячи аналогію з медициною, можна сказати, 
що, наприклад, є терапевт, без якого не вирішиться 
жодне життєво необхідне, щоденне питання. Чи важ-
ливий він – звичайно, і навіть дуже. Але є й інші фа-
хівці, вузькопрофільні, наприклад, кардіохірург, який 
включається в процес, коли звичайного лікування 
недостатньо. Штатний юрист – це хороший терапевт,  

який повинен повністю супроводжувати поточну 
життєдіяльність компанії, без його щоденних зусиль 
корабель під назвою «бізнес» просто не попливе. 
Ми належимо до вузькопрофільних спеціалістів, які 
підключаються на стадії кризи або її можливого ви-
никнення, ми працюємо в команді, навчаємо їх в ім’я 
спільного позитивного результату.

На жаль, в Україні вважається нормою, що юристи 
повинні займатися всім, знати й уміти все. І дуже 
часто так і відбувається: як юридичні компанії, так і 
штатні юристи практикують усі сфери, починаючи з 
реєстрації підприємств і закінчуючи складними анти-
рейдерськими процесами. На Заході ж є чітка спеціа- 
лізація, вузькопрофільна, і компанія, яка береться за 
все, викликає сумніви. Вузькопрофільна спеціаліза-
ція – єдиний правильний підхід до формування якіс-
них послуг. Повертаючись до медицини, фахівець, 
який і стоматолог, і хірург, і терапевт в одній особі, 
явно викликав би сумніви в професіоналізмі.

  Чи повинен СЕО відстежувати ефективність 
штатного персоналу або позаштатних співробіт-
ників? Чи повинен він узагалі інвестувати в такі 
процеси свій час?

М. Сюткін: Україна – країна ризикованих інвестицій. 
У нашій країні не працюють правила й норми, точ-
ніше, працюють у різних інтерпретаціях, причому в 
кожній ситуації по-різному. Усе, що знав іноземний 
бізнес до приходу в Україну, потрібно просто забу-
ти, тут своє специфічне «середовище проживання» 
і правила ведення бізнесу. І на жаль, особиста залу-
ченість CEO в різні процеси, у тому числі пов’язані з 
господарською діяльністю підприємств, – це просто 
необхідність. Якщо ми говоримо про конфлікти або 
інші серйозні питання, які однозначно несуть різного 
виду ризики, для компанії СЕО необхідно інвестувати 
35-40 % особистого часу на вирішення таких питань.

Наприклад, зараз прокуратура відкрила криміналь-
не провадження проти понад 40 іноземних компаній, 
які були в контрактних правовідносинах з компанія-
ми ТОВ «Промоушн Cтафф» і ТОВ «Промоушн Аут-
сорсинг». Ми близько знайомі з керівниками деяких 
таких підприємств, спілкувалися з ними на цю болю-
чу для них тему. Але, спілкуючись із СЕО іноземних 
компаній, ми бачимо, що вони часто займають цікаву 
позицію: поки проблема не поглибиться, ми не буде-
мо вживати жодних заходів. Така позиція не може 

In the completely transformed service system, the legal 
part equals 45 % of the entire spectrum. We realized 
through our practical experience that jurisprudence 
is one of many tools. It is important, but it will be 
successful only if it is skillfully combined with other 
equally important tools.

The years spent on solving conflicts and crises have 
allowed us to accumulate unique knowledge, and now 
it has already turned into silent knowledge. We can 
already see a lot from the start of our work. There is 
a concept of ten thousand hours spent on a certain 
matter to become a Master. You become a Master of 
the Masters, if you have spent twenty thousand hours 
on your favourite business. So, we are already in this 
last category, because the entire conscious life was 
spent on improving ourselves and our skills.

By the way, in most cases, we work only with CEO – 
the decision maker, because 85 % of the conflict are 
managerial decisions and only 15 % are legal. Without 
the control and personal involvement of CEO, it is 
impossible to get out of the conflict correctly.

  If S&P does such work for business, then what do 
the company’s full-time lawyers do then?

M. Siutkin: We do not replace company’s lawyers, we do 
not have such a purpose and need. We come only when 
it is needed in the area where there are no staff experts 
with such experience as ours. In addition, we train them 
and increase the effectiveness of their work, they pass 
through the conflict together with us. Believe me, they 
are growing professionally.

Using a medical analogy, we can say that, for 
example, there is a therapist, without whom no vital 
everyday issue will be solved. Is it important? Yes, 
even very much. Although, there are other specialists 
with focused expertise, for example, a heart surgeon, 
who is involved in the process, when conventional 
treatment is not enough. A full-time lawyer is a good 
therapist who must fully accompany the company’s 
current life, so without his daily efforts, a ship called 
“business” will not float. We belong to narrow-profile 
specialists who come to the stage of a crisis or its 
possible occurrence, we work in a team, we train them 
for the benefit of a joint positive result. 

Unfortunately, in Ukraine, it is considered that lawyers 

should know and be able to do everything. It’s very often 
the case: both legal companies and full-time lawyers 
practice all areas, from registration of companies to 
complex anti-raider activities. In the West, there is a 
clear specialization and the company that takes care of 
everything raises doubts. Narrow specialization is the 
only correct approach to the creation of quality services. 
Returning to medicine, a specialist who is a dentist, a 
surgeon and a therapist in one person, would clearly 
raise doubts about his professionalism.

  Should CEO track the effectiveness of staff 
or freelancers? Should he invest his time in such 
processes? 

M. Siutkin: Ukraine is a country of risky investments. 
Rules and norms do not work in our country, more 
accurate to say that they work in different interpretations 
in each situation differently. Everything that foreign 
business knew before coming to Ukraine, you have to 
forget, here is specific “habitat” and the rules of doing 
business. Unfortunately, the personal involvement of 
CEO in various processes, including those related to the 
economic activities of enterprises, is a real necessity. 
Talking about conflicts or other serious issues with 
different kinds of risks, CEO should invest 35-40 % of 
the personal time to resolve such issues.

For example, the prosecutor’s office has opened a 
criminal investigation against more than 40 foreign 
companies that were in contractual relations with the 
Promotion Staff LLC and Promotion Outsourcing LLC 
companies. We are closely acquainted with the leaders 
of some of these companies, communicated with them 
on this painful topic for them. However, communicating 
with CEOs of foreign companies, we see that they often 
take an interesting position: until the problem gets 
deeper, we will not take any measures. Such a position 
cannot be correct for Ukraine. In Ukraine, in order to be 
a step ahead, you need to take active actions, especially 
when it comes to the possible fault of the company and 
its heads for committing a criminal offence. Therefore, 
my clear answer is: yes, CEO has to invest his personal 
time in solving complex problems and he also needs to 
monitor the effectiveness of the staff. 

   We know that the S&P Agency has a training 
HUB. What kind of training courses does the company 
held and for whom?
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бути правильною для України. В Україні завжди, щоб 
бути на крок попереду, просто необхідно вдаватися 
до активних дій, особливо коли стоїть питання про 
можливу провину компанії та її керівників у скоєнні 
кримінального злочину. Тому моя однозначна відпо-
відь: так, CEO просто зобов’язаний інвестувати осо-
бистий час у вирішення складних завдань і так, він 
також повинен відстежувати ефективність персоналу.

  Ми знаємо, що компанія S&P Agency має у 
своєму арсеналі навчальний HUB. Які навчальні 
тренінги проводить компанія й для кого?

М. Сюткін: Ми розробляємо й проводимо різнома-
нітні тренінги, наприклад, для CEO у нас розроблено 
закритий бізнес-тренінг із конфліктів. Ми показуємо, 
що таке конфлікти, їхні види, управлінські помилки, 
помилки з ідентифікації конфлікту та, звичайно ж, 
глибину можливих наслідків. Дуже корисний тренінг, 
особливо для тих керівників, які звикли делегувати 
прийняття важливих рішень на інші підрозділи ком-
панії, включаючи юридичні. Ми проводили цей тре-
нінг також у рамках Swiss Business Meeting для ке-
рівників 42 великих швейцарських бізнесів.

Відгуки були дуже високі, тренінг чітко показав, які 
управлінські помилки роблять СЕО, як і на чому це 
потім відбивається, на що слід звертати увагу, які рі-
шення приймати, але головне – в якій мірі втручання 
повинен перебувати керівник при конфлікті.

Крім того, ми організовуємо тренінги для керівників 
юридичних департаментів, фінансових директорів і 
начальників служби безпеки. Це вже більш предметні 
тренінги, ми розбираємо окремі кейси на атоми, мо-
делюємо сценарії розвитку подій і як прийняття тих чи 
інших рішень позначиться на компанії та її фінансових 
показниках. Ось якраз через тиждень ми проводимо 
тренінг, присвячений гучному кейсу по ТОВ «Про-
моушн Стафф»*, будемо ділитися своєю картиною 
світу й підвищувати ефективність наших учасників.

  У чому конкурентні переваги S&P Agency?

М. Сюткін: Ми створили унікальний механізм, ми 
створили замкнутий цикл з виведення компанії з кри-
зи. Нам ніхто для цього не потрібен, ні юристи, ні PR- 
агентства, ні служба безпеки. Ми все це включаємо 
в себе, ми і є кризовий штаб в одній особі. Причому 
дуже ефективний. Основна наша перевага в тому, 
що ми пластичні й мобільні.

Стандартна схема виведення компанії з кризи – це 
створення кризового штабу, куди зазвичай входять 
штатні й зовнішні юристи, комунікаційні агентства, 
PR-фахівці, служба безпеки і т.д.

Крім того, що це досить фінансово витратне об’єд-
нання, воно має ще й ряд недоліків. Це занадто 
складний механізм, абсолютно неповороткий кора-
бель, дуже багато людей з різних сфер, зустрічають-
ся, обговорюють, сперечаються... PR наполягають, 
що потрібна публікація, юристи заперечують, що ні, 
не потрібна... Це нагадує сюжет «лебідь, щука і рак» 
з відомої байки Крилова.

Ми ж діємо по-іншому. Наша мобільність і пластич-
ність полягає в тому, що ми готуємо стратегію з ура-
хуванням усіх необхідних інструментів, вплітаючи 
PR, GR, кризові комунікації, сек’юриті та юридичні 
ноу хау. У нас повне взаєморозуміння всередині ко-
манди. Більше того, ми чітко знаємо, що якщо якісь 
інструменти не використовувати, не можна вивести 
компанію з кризи. Ми самі вибираємо інструменти, 
їхню черговість, мобільно змінюємо стратегію за-
лежно від найменших змін обставин. І ми пропису-
ємо відповідні меседжі, визначаємо канали їх поши-
рення, інструменти по GR... Тобто ми – маневрена 
яхта порівняно з неповоротким кораблем.

Вузькі фахівці в нас задіяні безпосередньо, а крім 
того, є медіа-інструменти, за допомогою яких ми 
можемо просувати потрібні меседжі. Є журналісти 
в штаті, SMM... Тобто в нас повний замкнутий цикл. 
Я не знаю компанії, яка так само могла б замкнути 
процес і повністю замінити кризовий штаб.

  Чи стикалися Ви порушенням авторських 
прав? Як Ви боретеся з таким явищем і взагалі, чи 
можливо з цим боротися?

* 17 жовтня 2017 року порушено кримінальне провадження про 
виведення коштів за допомогою договорів аутстаффінгу щодо по-
над чотирьох десятків провідних підприємств країни. Зокрема, фі-
гурують «Хуавей Україна», «Самсунг електронікс Україна компані», 
«Київстар» і «Нова пошта». Ідеться про те, що кошти цих підпри-
ємств перераховувалися для «Промоушн Аутсорсинг» і «Промоушн 
Стафф» нібито за використання їхніх кваліфікованих фахівців на 
умовах аутсорсингу, фактично ж послуга не надавалася.

M. Siutkin: We develop and hold various trainings, for 
example, for CEO we have created a closed business 
training on conflicts. We show what conflicts are, their 
types, managerial mistakes, mistakes in identifying the 
conflict and the depth of possible consequences. This 
training is very useful, especially for those managers 
who are used to delegate important decisions to other 
divisions of the company, including legal ones. We also 
held this training in the framework of the Swiss Business 
Meeting for heads of 42 large Swiss businesses.

The feedback was very high, the training clearly showed 
what management mistakes CEO does, what should be 
considered, what decisions to make, but the main thing 
is how much the leader has to interfere with the conflict.

We also have trainings for heads of legal departments, 
CFOs and security service chiefs. These are more 
substantive trainings, we disassemble individual cases 
for atoms, model scenarios for the course of events and 
how the decision-making will affect the company and its 
financial performance. Well, in a week we are holding a 
training session on the Promotion Staff LLC loud case*. 
We will share our views and increase the efficiency of 
our participants. 

  What are the competitive strengths of the S&P 
Agency?

M. Siutkin: We have created a unique mechanism, 
a closed cycle to bring the company out of the crisis. 
We do not need anybody, no lawyers, no PR agencies, 
no security services, because we include all this, we 
are the crisis committee in one agency. That’swhy we 
are very effective. Our main advantage is that we are 
flexible and mobile. 

The standard scheme for withdrawing a company from a 
crisis is the creation of a crisis committee, which usually 
includes full-time and external lawyers, communication 
agencies, PR specialists, security services.

Apart from being a fairly financially costly association, 
it also has a number of shortcomings. This is a very 
complicated mechanism, an absolutely unwieldy ship, 
a lot of people from different areas, who meet, discuss 
and argue... PR insist that a publication is necessary, 
lawyers deny and say no, it is not needed... This is 
comparable to the plot “Swan, Pike and Crawfish” from 
Krylov’s famous fable. 

Well, we act differently. Our mobility and flexibility lie in 
the fact that we are developing a strategy taking into 
account all the necessary tools, including PR, GR, crisis 
communication, security and legal know-how. We have 
a complete understanding within the team. Moreover, 
we know that if some instruments are not used, it is 
impossible to take the company out of the crisis. We 
choose the tools, their order and change our strategy 
depending on the smallest changes in circumstances. We 
identify the relevant messages, determine the distribution 
channels, GR tools... So, we are a manoeuvrable yacht 
compared to an unwieldy ship.  

Other specialists are directly involved. Also, there are 
media tools that can help us promote the necessary 
messages. There are journalists in the staff, SMM... So, 
we have a complete closed cycle. I do not know any 
other company that could completely close the process 
as we do and replace the crisis committee.   

   Did you ever experience a copyright infringement? 
How do you fight this phenomenon and is it possible 
to deal with it in general?

M. Siutkin: We have registered all our developments, 
competencies, articles, trademarks. We defend the 
right to authorship and write a claim, if someone 
uses them without our permission. Special warnings 
regarding content usage are placed on the website. 
Intellectual property is also our public performance 
and training content. 

Despite this, unfortunately, we constantly face violation of 
our copyrights. As soon as we update on the site about new 
services, know-how, interviews, professional comments, 
they are immediately copied by other companies that 
do not have enough experience and skills to write about 
them. Very often the newly created company, which 
no one has heard, completely duplicates your range of 
services. In today’s digital world, where everything can 

* On 17 October 2017, were instituted criminal proceedings involving 
the withdrawal of funds through outstaffing agreements against more 
than forty country’s leading enterprises. In particular, there are Huawei 
Ukraine, Samsung Electronics Ukraine Company, Kyivstar and Nova 
Poshta. The point is that the funds of these companies were transferred 
to Promotion Outsourcing LLC and Promotion Staff LLC allegedly for 
the use of their qualified specialists on outsourcing terms, in fact, the 
service was not provided.
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М. Сюткін: Ми зареєстрували всі свої розробки, 
компетенції, статті, товарні знаки і т.д. Якщо хтось 
без нашого дозволу їх використовує, ми відстоюємо 
права на авторство, пишемо претензії. На сайті роз-
міщені спеціальні застереження щодо використання 
контенту. Інтелектуальною власністю також є наші 
публічні виступи й контенти тренінгів. Попри це, на 
жаль, ми постійно стикаємося з порушенням наших 
авторських прав. Як тільки ми робимо оновлення на 
сайті про нові послуги, ноу хау, інтерв’ю, професійні 
коментарі, вони відразу ж рерайтяться під замовлен-
ня інших компаній, які не мають достатнього досвіду 
й навичок, щоб писати про них. І дуже часто щойно 
створена компанія, про яку ніхто не чув, повністю 
дублює твій спектр послуг. У сучасному цифровому 
світі, де все можна скопіювати простим натискан-
ням миші, дуже складно зрозуміти, хто ж справжній. 
Тому ми завжди рекомендуємо клієнтам запитувати 
про successful case, питати «що ви бачите», «як ви це 
робили», «як ви збираєтеся це зробити». Тоді мож-
на побачити й почути дуже багато, особливо те, що 
було майстерно приховано за текстами.

  Яка найактуальніша й найризикованіша про-
блематика зараз в Україні, з чим стикаються 
компанії?

М. Сюткін: На сьогоднішній момент це, звичайно, 
питання з податковою й правоохоронними органа-
ми. На жаль, та глибина проблем, яка може бути 
створена саме цими органами, іноді вражає. Щоб 
до компанії виникли запитання, їй навіть не потріб-
но щось порушувати. За основу створення пробле-
ми беруться неточності, невеликі помилки. Потужні 
міжнародні компанії нині мають проблеми з донара-
хуванням податків і зборів, поверненням ПДВ. І суми 
бувають дуже серйозні.

Насправді всі інвестори, які заходять у країну, ди-
вляться на тих, хто вже на нашому ринку, і з яки-
ми проблемами ті стикаються. І ніхто не готовий 
рік-півтора відбиватися від кримінальних прова-
джень. Якщо запитати СЕО великих компаній про 
те, з чим вони стикаються в Україні, часто можна 
почути: «У нас п’ять кримінальних справ, які три-
вають більше двох років»...  А скільки перевірок?  
А скільки справ у судах з податкової? І стають зро-
зумілими основні ризики ведення господарської 
діяльності й те, що часто такі дії відбуваються не 

завжди в рамках правового поля. Тобто тут систе-
ма працює не на бізнес однозначно.

  Що інвестору, який планує зайти в Україну, 
необхідно зробити в першу чергу, на що звернути 
увагу, з чого почати?

М. Сюткін: Прийняти те, що тут інші правила гри. 
Що якщо робити все так, як вони звикли, не переві-
ряючи, однозначно компанія нестиме великі ризики. 
В іноземних компаній спочатку, за замовчуванням, 
дуже великий рівень довіри. В Україні рівень довіри 
треба знижувати до нуля й перевіряти абсолютно все. 
Проводити ризиковий аудит, перевіряти кожен об’єкт 
і кожного покупця. Тобто робити абсолютно нестан-
дартні речі, не так, як вони звикли робити бізнес.

У будь-якій іншій країні СЕО не повинен усе тримати 
на контролі, інвестувати свій час у невластиві йому 
функції. В Україні ж навіть посольства й посли вико-
нують невластиву їм функцію – вони змушені захи-
щати бізнес, виступати інструментом для захисту від 
конфліктів. Щоб бути успішним в Україні, іноземному 
інвестору доведеться зрозуміти, як мислить держава, 
і тоді й тільки тоді він зможе працювати на випере-
дження. Потрібно зрозуміти й прийняти, що в Україні 
все, що вони знали про ведення бізнесу, не працює.

  Щодо гучного кейсу по ТОВ «Промоушн 
Стафф». Багато СЕО зіткнулися з тим, що вони на-
віть не розуміють, у чому їхнє порушення, чи є при-
від їм для хвилювання, можете прокоментувати?

М. Сюткін: Специфіка України в тому, що в нас на 
всіх рівнях відбувається системна й фундаменталь-
на підміна понять. Наприклад, у нас не діє закріпле-
на в Конституції України презумпція невинуватості. 
Бізнесу постійно доводиться доводити свою невину-
ватість. Практикуючи понад 20 років, ми чи не щодня 
дивуємося, як майстерно держава підміняє поняття 
й причому не на користь бізнесу, і щоб довести, що 
правопорушення немає й не було, компаніям потріб-
но провести величезну роботу.

У випадку з цими сорока компаніями величезний 
плюс може бути в тому, що їх багато. Якби вони об’єд-
налися, то однозначно, це мало б для них позитив-
ний результат, як у більш стислих термінах вирішен-
ня такого конфлікту, так і в глибині проблематики.  

be copied with a click of a mouse, it’s very difficult to 
understand who is the real one. Therefore, we always 
recommend customers to ask about a successful case, 
asking “what do you see,” “how did you do it,” “how are 
you going to do it.” Then you can see and hear a lot, 
especially what was skillfully hidden behind the texts.

  What is the most urgent and risky issue in 
Ukraine, what do the companies face?

M. Siutkin:  At the moment, this is, of course, a matter for 
the tax and law enforcement authorities. Unfortunately, 
the depth of the problems that can be created by these 
bodies is impressive. The company does not even need 
to break something to have questions. The basis for 
creating a problem are inaccuracies and small mistakes. 
Powerful international companies have problems with 
additional taxes and fees, VAT refund. The amounts of 
money are very serious.

In fact, all investors who enter the country look at those 
who are already in our market and what problems 
they face. Nobody is ready to defend against criminal 
proceedings for a year and a half. If you ask CEOs 
of large companies about what they are facing in 
Ukraine, you can often hear: “We have five criminal 
cases lasting more than two years”... And how many 
inspections? And how many cases in the tax courts? 
The main risks of doing business become clear and 
the fact that such actions often do not always take 
place within the legal framework. The system does not 
work on the business here.      

  What an investor who plans to enter Ukraine 
needs to do first, what to look for and where to start?

M. Siutkin: Accept the other rules of the game. The 
company will definitely have a lot of risks, if doing 
everything the way it is used to without checking. Initially, 
foreign companies have a very high level of trust by 
default. In Ukraine, the level of trust must be reduced to 
zero checking everything. They should carry out a risk 
audit, check every object and each buyer. They should 
do completely non-standard things, not the way they 
used to do business.   

In any other country, CEO should not keep everything 
under control, invest his time in non-specific functions. 
In Ukraine, even embassies and ambassadors perform 

an unusual function – they are compelled to protect 
the business, to act as an instrument for protection 
against conflicts. To be successful in Ukraine, a 
foreign investor will have to understand how the state 
thinks, and then and only then he will be able to work 
proactively. It is necessary to understand and accept 
that in Ukraine everything they knew about doing 
business does not work. 

  Can you comment on the Promotion Staff LLC 
loud case. Many CEOs faced with the fact that they 
do not even understand what their violation is, is 
there any reason for them to worry?

M. Siutkin: The specificity of Ukraine is that we have a 
systemic and fundamental substitution of concepts at 
all levels. For example, we do not have the presumption 
of innocence fixed in the Constitution of Ukraine. 
The business constantly has to prove its innocence. 
Practising for more than 20 years, we wonder almost 
every day how skillfully the state substitutes concepts 
not for the benefit of business, so companies need to 
do a great job to prove that the offence did not exist. 

In the case of these forty companies, a huge plus can 
be that there are a lot of them. If they united, then 
they would definitely have a positive result for them, 
both in the more shortened terms of solving such a 
conflict and in the depths of the issues. However, 
it is currently difficult to predict how this case will 
unfold, because there are too many companies and it 
is difficult to predict their future actions. At the same 
time, it’s possible to calculate the risks, even create 
scenarios of the process. That’s what we will do at 
our training. One thing I can say for sure is that if the 
case develops under the scenario of law enforcement 
officers, the risks for companies are quite large, so I 
would not hope that the matter will “resolve” by itself. 
In this case, active or even proactive actions will be a 
good advice for such companies. 

   Do you think that the charge of money laundering 
can have any basis?

M. Siutkin: You need to study all the circumstances and 
especially the documentation to give some assessment. 
Without this any estimate is groundless. Honestly, I do 
not think that there was a fact of money laundering by 
foreign companies. A large foreign business “plays by 
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Однак на даний час складно прогнозувати, як цей 
кейс розгорнеться, тому що занадто велика кількість 
компаній і складно передбачити їхні подальші дії. 
Водночас ризики прорахувати для них можна, мож-
на навіть змоделювати варіанти розвитку процесу. 
Саме це ми й будемо робити в себе на тренінгу. Одне 
можу сказати точно: якщо справа розвиватиметься 
за сценарієм правоохоронців, ризики для компаній 
досить великі, тому просто сподіватися на те, що 
справа «розсмокчеться» сама собою, я не став би. 
Активні або навіть проактивні дії будуть у даному ви-
падку доброю порадою для таких компаній.

  Як Ви гадаєте, звинувачення у відмиванні 
грошей можуть мати під собою ґрунт?

М. Сюткін: Щоб дати якусь оцінку, потрібно вивчити 
всі обставини й особливо документацію. Без цього 
будь-яка оцінка необґрунтована. Але якщо чесно, я 
не думаю, що був факт відмивання грошей з боку 
іноземних компаній. Великий, іноземний бізнес «грає 
за правилами», але часто страждає тільки тому, що 
вступає у відносини з українським контрагентом. 
Така сьогоднішня практика.

  Об’єднання для цих компаній було б хорошим 
варіантом?

М. Сюткін: Так. Але знову-таки, щоб об’єднатися, 
потрібно мати чітку стратегію, чітке бачення. Адже 
проти них є досить серйозні аргументи – експертиза, 
яка підтвердила суму збитку. Це досить рідко, коли 
на цій стадії кримінальної справи вже існує підтвер-
джена експертизою сума збитків. Тобто правоохо-
ронні органи досить ефективно працюють по юри-
дичній частині. Тому пасивно сидіти й чекати, коли, 
можливо, настануть негативні наслідки – нерозумно.

  Тобто Ви радите виходити за рамки звичного 
поведінки?

М. Сюткін: Однозначно. Але потрібно розуміти, 
куди йдеш, навіщо і яка кінцева мета. Потрібно мати 
чітку карту, як прорахунок курсу GPS. Знову-таки, 
обов’язково потрібно розуміти й прораховувати, що 
саме «придумали» опоненти, і весь час працювати 
на випередження. І тільки тоді можна буде успішно 
вийти з конфлікту – по-іншому ніяк. Якщо не знаєш, 
яким буде наступний крок опонентів, то не виграєш.

rules”, but often suffers only because it enters into a 
relationship with a Ukrainian counterpart. This is today’s 
practice.

   Would the consolidation of these companies be 
a good option?

M. Siutkin: Yes. But again, in order to unite, you need to 
have a clear strategy, a clear vision. After all, there are 
quite serious arguments against them - an examination 
that confirmed the amount of damage. This is quite 
rare when at this stage of the criminal case there is 
already an expert-confirmed sum of damages. The law 
enforcement agencies work quite effectively on the 
legal side. That’s why it is inefficiently to sit and wait for 
negative consequences.

  Do you suggest to go beyond the usual 
behaviour?

M. Siutkin: Sure. However, you need to understand 
where you are going, why and what is the ultimate goal. 
You need to have a clear map, like a miscalculation of 
the GPS course. You must understand and calculate 
what the opponents “came up with” and keep working 
ahead all the time. And only then it will be possible to 
get  out of the conflict successfully - in any other way. If 
you do not know what the next step of your opponents 
will be, you will not win.




