24.03.2016
ПРЕС-РЕЛІЗ
«Держава повинна інвестувати час та ресурси в IT»: діалог бізнесу
та Голови Верховної Ради триває
23 березня відбулася стратегічно важлива зустріч Голови Верховної Ради України
Володимира

Гройсмана

та

ключових

представників

української

індустрії

інформаційних технологій, зокрема ІТ-комітету Європейської Бізнес Асоціації.
Сьогодні, як Уряд, так і бізнес-спільнота безсумнівно підтримують точку зору про те, що
ІТ-індустрія сприяє економічному зростанню України та може стати однією з головних сфер
економіки. Саме тому, зустріч з паном Гройсманом є ще одним кроком у продовженні
відкритого діалогу між обома сторонами.
Проте стрімкий розвиток індустрії можливий лише за підтримки з боку держави. Адже, такі
проблемні питання, як складна податкова система, несанкціоновані дії проти ІТ-компаній,
відтік кваліфікованих кадрів за кордон, недостатність фінансування та модернізації профільної
освіти, перешкоджають стрімкому розвитку індустрії. Тим не менше, «індустрія продовжує
сумлінно сплачувати податки», зауважив Юрій Антонюк, виконавчий директор EPAM.
Метою зустрічі стало визначення подальших конкретних кроків взаємодії обох сторін для
шляхів вирішення питань, що були висвітлені під час засідання.
Враховуючи значний потенціал, зокрема експортного сегменту ІТ-індустрії, в економіку
України, Володимир Гройсман зазначив: "Дуже важливо, щоб цей сектор не залишався поза
увагою і можливостями державної підтримки. Треба створити умови, які би якісно
відрізнялися [від сьогоднішніх] і були не гіршими, аніж у провідних країнах".
В свою чергу, Володимир Бек, голова ІТ-комітету Європейської Бізнес Асоціації, представив
стратегію, яку сьогодні індустрія намагається втілити вжиття. Головними пунктами даної
стратегії є наступні:
-

розвиток людського капіталу рівня технологічної зрілості, його системна освіта та
утримання в державі;

-

інфраструктура ведення бізнесу в цілому;

-

популяризація ІТ-індустрії як в Україні, так і просування бренду «ІТ-держави» за
кордоном.

Розуміючи ефективність діалогу, Голова Парламенту закликав ІТ-спільноту до спільної
розробки плану дій щодо розвитку ІТ-індустрії в Україні у найближчі роки. Враховуючи те, що
перша зустріч ІТ-індустрії та Голови Верховної Ради України мала загальний характер,
учасники очікують продовження діалогу з конкретних питань в найближчий час.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 916 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
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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

