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ПРЕС-РЕЛІЗ
ОФІЦІЙНА ЗАЯВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ ЩОДО РЕФОРМ В КРАЇНІ
Бізнес-спільнота України розчарована та глибоко стурбована через причини, які призвели до
вчорашньої заяви Міністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абромавичуса про
відставку.
Інвестори з хвилюванням стежать за подіями останніх місяців та сприймають їх кульмінацію 3 лютого 2016 року
як прояв політичної нестабільності, який може призвести до вкрай негативних для економіки наслідків.
Країна критично потребує реформ, конструктивних та консолідованих зусиль від Президента, Парламенту та
Кабінету міністрів. Часу та можливості слухати лише заспокійливу риторику вже немає.
Економіка України знаходиться у критичному стані. Орієнтована на реформи та захист інвесторів команда
міністрів-технократів за підтримки бізнес-спільноти докладала і продовжує докладати чималих зусиль для того,
аби вивести економіку з кризи та стабілізувати її.
Останні публічні заяви команди реформаторів та їх опонентів, а також кульмінаційна заява Айвараса
Абромавичуса про відставку свідчать про відсутність консенсусу у владі та між її гілками, що неминуче
знаходить своє відображення у настроях інвесторів. Бізнес втрачає довіру до дій вищих посадовців, що миттєво
погіршує стан інвестиційного клімату, послаблює економічний потенціал країни, унеможливлює подальший
сталий розвиток та становлення України як європейської цінностно-орієнотованої держави.
Влада може програти у боротьбі з корупцією, і це, на жаль, неминуче, якщо серйозних рішучих кроків не буде
зроблено.
Економіка України сильно залежить від підтримки та допомоги міжнародної спільноти та фінансових інституцій.
Якщо українські політики та високопосадовці не зможуть і надалі взяти на себе відповідальність за
впровадження рішучої антикорупційної політики та кардинальних змін, співпраця з МВФ опиниться в зоні
ризику.
Бізнес-спільнота закликає лідерів країни перейти до негайних дій - в процесі реформ та в антикорупційній
площині, прозоро та неупереджено розібратися у ситуації з публічними заявами та звинуваченнями у владних
колах, не допустити подальшої дестабілізації.
Бізнес просить керівників держави якнайшвидше запровадити сувору політику нульової толерантності
до корупції, довести до логічного завершення реформи у стратегічних сферах. Все це необхідно для
того, аби не допустити колапсу в економіці України, припинення міжнародної допомоги Україні, та, в
результаті, послаблення обороноздатності та безпеки країни.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до Юлії Гоцик, Голови департаменту комунікацій
Європейської Бізнес Асоціації, за телефоном +38 (044) 496-06-01 або по e-mail: Yulia.Gotsyk@eba.com.ua.

Our Vision: To enable & drive full establishment of the European business practices and values in Ukraine

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:

Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує 900 європейських, міжнародних та
вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією міжнародного
бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором її створення була
Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні та налагодженні двосторонніх
зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро інтеграції в Європейський Союз, основною
метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади в Україні
для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в
економіку держави. Детальна інформація на сайті: www.eba.com.ua.

