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Відставка Голови Національного банку України Якова Смолія
Міжнародна Pада Бізнес‐Асоціацій та Палат в Україні (ICBAC) представляє 10 двосторонніх торгово‐
промислових палат та бізнес‐асоціацій, а також Торгово‐промислову палату України. Разом вони
об'єднують понад 9000 підприємств, що представляють більшість роботодавців в Україні, а також компанії,
які здійснюють більшість іноземних інвестицій в Україну.
Національний банк України за колишнього Голови Якова Смолія провів справді вражаючу роботу з
очищення раніше горезвісного корумпованого банківського сектору та ініціювання судових позовів щодо
повернення списаної, як відомо, з українських рахунків значної частини приблизно 15 мільярдів доларів
США, з метою забезпечення макроекономічної стабільності, що виразилася в низькому рівні інфляції,
розмірі валютних резервів бл. 25 мільярдів доларів США, стабільному курсі гривні навіть у часи
коронавірусної кризи та суттєвого зменшення банківського курсу. Як наслідок, міжнародна довіра до
українського банківського сектору була відновлена, іноземне інвестування у державні облігації,
деноміновані як у гривні, так і в доларах США/євро було залучено, і життєвонеобхідна підтримка з боку
міжнародних фінансових інституцій продовжувалася.
У той же час міжнародній спільноті в Україні, серед яких МВФ, Світовий банк та країни‐інвестори в Європі,
а також США, було відомо про безперервні намагання певних знаних українських кіл внести зміни до
траєкторії та існуючої незалежності Національного банку України. Представники спільноти неодноразово
висловлювали свої відповідні глибокі занепокоєння з цього приводу.
На цьому тлі вчорашня раптова заява Голови Національного банку України Якова Смолія про бажання піти
у відставку, з посиланням на постійний політичний тиск як причину, спричинила шок у міжнародної
спільноти та породжує сумніви щодо майбутньої ролі Національного банку, і більше того, політичного
розвитку України загалом, таким чином ставлячи під загрозу міжнародну фінансову підтримку, яка так
вкрай необхідна країні, щоб залишатися на належному шляху.
Рада ICBAC глибоко стурбована даним розвитком подій і звертається до Президента, Уряду та Парламенту
із закликом дотримуватися попередньої траєкторії та не дати Україні знову потрапити у фінансову кризу.
Від імені всіх членів,
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