
 

 

Клаус Шваб відвідав Український дім у Давосі в заключний день роботи  

 

25 травня 2022 року, ДАВОС, Швейцарія – Клаус Шваб, засновник і президент Світового 

економічного форуму, завітав до Українського дому в Давосі в третій і останній день проведення 

заходів та панельних дискусій, де обговорювалося майбутнє України після війни та шляхи 

відбудови країни завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти. 

Виказуючи свою підтримку та солідарність з Україною, Клаус Шваб відзначив: «Ви показали 

всьому світові, що Україна має глибокі корені в європейській культурі з власним українським 

виміром. Найважливіше, що ми маємо зробити – це зберегти дух єдності. Український дім став 

чудовою демонстрацією цієї єдності в глобалізованому світі». 

«Український народ проявив неймовірну відвагу, і, як сказав Президент Зеленський, за свободу 

треба боротися. Кожна країна має право на мир і свободу. Я завжди запитував себе, навіщо 

люди взагалі розв’язують війни, і тому присвятив своє життя налагодженню зв’язків між 

державами. Дізнавшись про події в Україні, я був шокований, позаяк ніколи б не подумав, що в 

Європі знову почнеться війна. Цей тривожний сигнал має змусити нас зробити все можливе, щоб 

такого більше не сталося». 

Заключний день розпочався з розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з 

послом Полою Добрянські. Міністр озвучив необхідні для держави практичні кроки, які іноземні 

держави мають зробити для підтримки України з огляду на глобальні геополітичні наслідки цієї 

війни. Під час розмови Дмитро Кулеба вкотре наголосив, що ЄС повинен ввести ембарго на 

російські енергоносії: «Поки ЄС буде купувати російську нафту та газ, кишені Путіна не 

спорожніють». 



Після розмови Дмитра Кулеби з Полою Добрянські в Українському домі була проведена панельна 

дискусія за участі групи провідних економістів, у тому числі міністра економіки України Юлії 

Свириденко, яка означила план відбудови України, підкресливши як можливість, так і 

необхідність покращення цих процесів за допомогою таких механізмів, як зелені технології. 

Нобелівський лауреат Джозеф Стігліц зазначив: «Наразі основною проблемою для більшості країн 

світу став перехід на екологічні технології, цифровізація та перехід від виробництва до 

економіки послуг. Треба розглядати це як можливість вирішити нагальне питання: як 

інтегрувати та відновити матеріальну й соціальну інфраструктуру з урахуванням «зелених» 

технологій? Відмова від російської нафти в цьому випадку стане дійсно важливим прикладом». 

Пізніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль глибше розкрив процес залучення іноземного 

капіталу, провівши панельну дискусію на тему «Відбудова, відновлення, оновлення та 

відродження України». Він нагадав присутнім, що для того, щоб Україна «відродилася з попелу», 

слід не тільки надалі використовувати платформу United 24 для пожертв, а ще й конфіскувати 

російські активи та використати їх для відновлення України. 

До підсумкової дискусії дня  долучилася низка жінок-парламентарів, серед яких Іванна Климпуш-

Цинцадзе – голова парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС та народний 

депутат України Юлія Клименко, які розповіли про власне бачення майбутнього своєї держави. 

  

Попри те, що панельні дискусії охоплювали різні теми, усі її учасники наголошували на 

необхідності подальшої міжнародної співпраці, зокрема в економічному вимірі. Як пояснила 

міністр економіки України Юлія Свириденко: «Військові можуть вигравати битви, але ключову 

роль у перемозі відіграє економіка. Саме тому нам так важливо заручитися підтримкою з боку 

економічних партнерів». 

 

Слідкуйте за подіями у соціальних мережах за гештеґом #ukrainehousedavos: 

Twitter: @UKRHouseDavos 

Facebook: @ukrainehousedavos 

Instagram: @Ukraine.House.Davos 

LinkedIN: UkraineHouseDavos 

YouTube: ukrainehousedavos 

 

Контактна особа для звернень – Нікіта Бернарді nb@ashbright.com. Щоб відвідати заходи 

Українського дому в Давосі, зареєструйтеся на сайті www.ukrainehousedavos.com  
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