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  Тема: Стосовно кризи, спричиненої пандемією коронавірусу  

 

Шановні пп. Президенте, Прем’єр-міністре та Голово Верховної Ради! 
  

Міжнародна рада бізнес-асоціацій та палат в Україні (ICBAC) представляє 10 українських та закордонних 

торгово-промислових палат та бізнес-асоціацій, зазначених нижче, які об'єднують понад 9000 компаній, що 

представляють більшість роботодавців в Україні, та тих, які здійснюють більшість іноземних інвестицій в Україну. 

ICBAC вважає, що COVID-19 становить величезну загрозу для глобального здоров'я, як фізичного, так і 

економічного. Наші країни запровадили комплекси заходів, які включають різної інтенсивності тестування, 

відстеження носіїв та карантиноподібні режими з різним ступенем успіху, та з єдиним беззаперечним фактом - 

раннє визнання проблеми сприяє нижчому рівню захворюваності. Політики опинилися перед важким вибором: знизити 

безпосередню взаємодію до мінімуму, щоб зупинити поширення інфекції, і отримати значне падіння ВВП, 

або дозволити бізнесу хоч трохи вести діяльність, щоб мінімізувати безробіття, і отримати ризик більш 

широкого поширення вірусу. Занадто швидке відновлення економічної діяльності, хоча і бажане з економічної точки 

зору в короткостроковій перспективі, може також спричинити новий спалах інфекції. 

Україна є досить вразливою в питаннях охорони здоров'я та економічних ризиків, короткострокових та 

довгострокових, що спричинені пандемією. Ми розуміємо, що  Україна як країна з висхідною 

економікою  здатна виділити доволі обмежені кошти на заходи з підтримки охорони здоров’я, а також на підтримку 

бізнесу, щоб допомогти роботодавцям утримувати персонал, навіть на умовах неповного робочого дня  в ці скрутні 

часи. 

ICBAC вітає останні дії Верховної Ради України та Кабінету Міністрів щодо часткового зменшення економічного 

та регулятивного тиску на бізнес в цих надзвичайно напружених умовах та створення Ради з питань економічного 

розвитку України при Прем'єр-міністрі України. ICBAC та її асоціації-члени готові надавати допомогу владі України  

в розробці комплексного пакету антикризових заходів, у тому числі шляхом обміну досвідом країн асоціацій-членів. 

Члени ICBAC вважають, що для зведення до мінімуму наслідків кризи, спричиненої COVID-19, влада України 

повинна визначити найнагальнішими завданнями наступні,взявши їх до ретельного опрацювання найближчим часом: 

(1) Забезпечення фінансування значного бюджетного дефіциту, включаючи продовження співпраці з МВФ, який 

би розблокував інші джерела фінансування, та з іншими міжнародними фінансовими установами (МФУ), отримання 

двосторонньої допомоги від інших держав та міжнародних організацій, таких як ВООЗ, спрямованих безпосередньо на 

протидію, попередження і подолання наслідків COVID-19 для здоров'я;              

(2) Підтримання стабільності банківської системи та запобігання неминучого ризику збільшення проблемних та 

непрацюючих кредитів;              

(3) Розробка та термінове впровадження системного антикризового пакету заходів для підтримки бізнесу, 

включаючи МСП та ті більші підприємства, які не мають подушки фінансової безпеки, шляхом вливання ліквідності в 

надійний бізнес, у тому числі за допомогою державних та місцевих замовлень на закупівлі медичних витратних 

матеріалів та обладнання у підприємств, які переходять від своєї регулярної діяльності до виробництва таких виробів, 

та інших заходів, які ми зазначили в додатку;              

(4) Підтримка найбідніших верств населення суворо за  розробленими цільовими програмами; 

(5) Чітке і регулярне інформування про причини даних пакетів заходів, правила і механізми їх використання, а 

також будь-яких інших антикризових заходів у ЗМІ та через бізнес, волонтерські та інші об'єднання.              

У додатку надана більш детальна інформація щодо кризових сценаріїв у різних країнах та заходів протидії, що 

вживаються в країнах з розвиненою та іншими типами економіки, як рекомендації стосовно вкрай необхідних дій з 

боку влади України.  

 

З повагою, 

Альфред Ф. Праус, Генеральний Секретар 
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