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ПРЕС-РЕЛІЗ
Шведсько-Український ІТ-форум: Україна має діяти глобально
06 квітня представники ІТ-комітету взяли участь у шведсько-українському бізнесфорумі “IT Connection”, що спрямований на сприяння розвитку ділового партнерства
між Швецією і Україною, а також презентацію бізнес-потенціалу обох країн у сфері ІТ.
Захід відбувся за ініціативи Посольства Швеції в Україні, Шведської торгової й
інвестиційної ради, та партнерства компанії Sigma Software.
Під час заходу, який відвідали представники уряду та бізнесу обох країн, державний
секретар Швеції з питань бізнесу та інновацій Оскар Стенстрьом зауважив, що Україна має
мислити та діяти глобально, привівши приклад Швеції, ВВП якої на 50% складається з експорту
товарів та послуг.
Стосовно двостороннього економічного співробітництва, тенденція є позитивною обсяг торгівлі між двома країнами зріс на 20% у 2015 році. Це є підтвердженням розвитку
наявного потенціалу та ділових відносин між двома країнами. Сьогодні Швеція входить в
двадцятку країн, які інвестують в Україну. «Україна є привабливою країною для інвестицій,
знаходиться всього в двох годинах льоту», - зауважує швецький державний діяч, - «проте, в
уяві багатьох шведів вона знаходиться дуже далеко». Сьогодні ми разом маємо нести месседж
про те, що наша держава – це важливий ринок та напрямок для інвестування. Але має бути
месседж і до українського уряду, який повинен не тільки розуміти необхідність якісних
реформ, але й здійснювати їх для відновлення сталого економічного зростання.
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 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

