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Тема: Стосовно кризи, спричиненої пандемією коронавірусу
Шановні Пане Президенте, Пане Прем’єр-міністре та Пане Спікере!
Міжнародна рада бізнес-асоціацій та палат в Україні цим листом звертається до Вас від імені її членів, 10
українських та іноземних торгово-промислових палат та бізнес-асоціацій (перелік наведено нижче), що діють від імені
понад 9 000 компаній та представляють інтереси більшості роботодавців населення України, а також компаній, які
здійснюють більшість іноземних інвестицій в Україну.
Перш за все, ми хотіли б висловити подяку Президенту та Уряду України за швидкі та відповідальні дії з метою
мінімізації розповсюдження коронавірусу та лікування хворих в Україні. Члени нашої Ради в Україні продовжуватимуть
надавати підтримку в закупівлі медичних препаратів в інших країнах, а також відкриті до надання подальшої допомоги.
Також, ми хотіли б наголосити на необхідності боротьби України з економічними наслідками запровадження
необхідних карантинних та інших заходів, аби після завершення пандемії Україна могла швидко відновити свій
економічний розвиток. Для цього важливо, щоб Уряд та Верховна Рада України зробили все необхідне, аби Міжнародний
валютний фонд (МВФ) продовжував надавати свою підтримку, починаючи з кредитної програми EFF (Extended Fund
Facility - Програма Розширеного Фінансування). Таким чином, Україна зможе фінансувати заходи для полегшення
відновлення після пандемії, і зможе виконувати свої зобов'язання по зовнішньому боргу.
Ми віримо, що нещодавні історії про те, що Україна може розглядати альтернативу дефолту – це не більше, ніж
злісні чутки, спрямовані на послаблення міжнародної довіри до України. Їх слід публічно спростувати, як це зробив
Президент на Міжнародному інвестиційному форумі в Маріуполі. Україна - це велика європейська держава, що має
потенціал на яскраве майбутнє, як світовий лідер у сільському господарстві, інформаційних технологіях, видобутку
корисних копалин, виробництві, тощо. Однак, щоб це відбулося, Україна, безумовно, повинна виконувати свої
міжнародні зобов'язання, як це роблять інші країни в Європі та в усьому світі. Саме за цієї умови Україну будуть
сприймати як надійного ділового партнера, яким вона є, що забезпечить її успішне майбутнє.
ICBAC та її члени відкриті до діалогу стосовно наших можливостей допомогти Вам впоратися з цією кризою.
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