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СОТ та політика добросусідства
Єврокомісія пропонує підписати угоди про асоціацію з 6-ма кранами. Згідно з проектом
документу, Єврокомісія планує запропонувати підписати угоди про асоціацію з 6-ма
східноєвропейськими країнами: Білоруссю, Молдовою, Україною, Грузією, Вірменією та
Азербайджаном у найближчі роки і визнати “європейські ідентичність та прагнення цих
країн”. У документі також ідеться, що Східне партнерство міститиме заходи, спрямовані
на чіткий і довготерміновий сигнал солідарності ЄС та створення відчутних і визнаних
громадянами країн-партнерів переваг, водночас не міститимуть обіцянок майбутнього
приєднання до Євросоюзу.
Комюніке має бути офіційно схвалене і оприлюднене 3 грудня цього року, після чого його
планується розглянути на засіданні Європейської ради (самміт голів-держав та урядів
країн-членів ЄС) 11-12 грудня цього року.
Вступ України до СОТ приніс АПК $357 млн. іноземних інвестицій. Саме після вступу
України до СОТ з травня поточного року різко зросли іноземні інвестиції в аграрний
сектор.
17-21 листопада 2008 р. в головному офісі Продовольчої та сільськогосподарської
Організації ООН (ФАО) проходили 135-та сесія Ради та 35-та спеціальна сесія
Конференції ФАО. Делегацію України на заходах очолювала Заступник Міністра аграрної
політики України В.О.Завалевська.
135-та сесія Ради ФАО розглянула звіти Програмного та Фінансового комітетів організації,
підготовлені з урахуванням результатов Незалежної зовнішньої оцінки ФАО та діяльності
Комітету Конференції ФАО з розробки Плану невідкладних дій з оновлення. Обидва
комітети схвалили результати діяльності робочих груп Комітету Конференції та
рекомендації, вироблені в ході розробки консолідованого Плану невідкладних дій.
На 35-та спеціальній сесії Конференції ФАО основна увага приділялася питанням
продовольчої безпеки в контексті глобальної економічної, фінансової та продовольчої
кризи.
"Eurobusiness Advisory" (Лондон) та Українська аграрна конфедерація при підтримці
Міністерства економіки України та Міністерства аграрної політики України за сприяння
Королівського сільськогосподарського товариства Англії 27-28 листопада 2008 року
провели міжнародну конференцію "Україна у СОТ: перспективи для аграрного бізнесу".
Основною метою проведення заходу було інформування учасників щодо перспектив
розвитку аграрного бізнесу України в умовах членства у СОТ, висвітлення питань впливу
глобальної фінансової кризи на міжнародний аграрний ринок та досвіду розвинених країн.



Безпека харчових продуктів

Кабінет Міністрів України пропонує затвердити загальнодержавну цільову програму
проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів і забруднюючих речовин в
живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також в харчових
продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2009-2014 роки. Про це свідчить
проект закону N3402. Передбачається, що загальний обсяг фінансування Програми складе
113,07 млн. грн., з них з державного бюджету - 112,98 млн. грн., з інших джерел
фінансування - 0,09 млн. грн., зокрема в 2009 році - 36,125 млн. грн., 2010 року - 35,335
млн. грн., 2011 року - 10,995 млн.грн., 2012 року - 10,245 млн. грн., 2013 року - 10,185
млн.грн. і 2014 року - 10,185 млн. грн.
Так, планується, що кошти будуть направлені на забезпечення відповідних державних
лабораторій ветеринарної медицини високочутливим устаткуванням, витратними і
референс-матеріалами і т.п. в обсязі 50,6 млн.грн.; щорічні витрати для проведення
моніторингових досліджень по видах тварин, продуктів тваринного походження і кормів 60,09 млн.грн.; розробку і впровадження методик - 2,38 млн.грн.



Ринкова інфраструктура
На засіданні Уряду 26.11.2008 р. з доповіддю «Про доповнення переліку об’єктів
державного цінового регулювання на 2008/09 маркетинговий рік» виступив Міністр
аграрної політики України Мельник Ю.Ф. Рішенням Уряду насіння соняшнику було
включено в перелік об'єктів державного цінового регулювання на 2008/2009
маркетинговий рік. Передбачається, що внесення насіння соняшнику до переліку об'єктів
державного цінового регулювання дозволить Аграрному фонду України здійснити
закупівлі олійної культури в обсязі 166 тис. тонн і тим самим надати підтримку аграріям.
Найімовірніше, мінімальна ціна на цю культуру складе 1,7 тис. грн. за тонну.
Це рішення набуло розвиток в Урядовому законопроекті, зареєстрованому у Верховній
Раді, у якому йдеться про запровадження ряду заходів, спрямованих на подолання
наслідків впливу світової фінансової кризи на вітчизняний агропромисловий комплекс. В
законопроекті, зокрема, пропонується скасувати до 1 вересня 2009 року експортне мито на
насіння соняшнику за умови вивезення його безпосередньо сільгосптоваровиробниками
чи закупівлі насіння в аграріїв за цінами не нижче мінімальних.
27 листопада в Міністерстві аграрної політики України відбулося спільне засідання колегій
Мінагрополітики та Державного комітету України із земельних ресурсів. Учасники заходу
розглянули стан і перспективи розвитку земельних відносин та системи
землекористування в аграрному секторі України.
У спільному засіданні колегій брали участь члени колегії Мінагрополітики та
Держкомзему, Громадських рад при цих двох органах виконавчої влади, представники
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, працівники центрального апарату
міністерства, керівники організацій, які входять до сфери управління Мінагрополітики та
науковці.
Аби зупинити корупцію на молочнопереробному ринку, із 1 січня 2009 року система
дотацій за рахунок ПДВ діяти не буде. З нового року виробники молочної сировини
отримуватимуть дотації за кожен літр проданого заводам молока із державного бюджету.
Це передбачає нещодавно прийнятий Верховною Радою антикризовий пакет законодавчих
актів.
За підсумками січня-жовтня 2008 р. обсяги виробництва фруктових і овочевих соків і
нектарів в Україні склали 849 тис. тонн, що на 5% нижче за показник за аналогічний
період 2007 р. Такі дані обнародувані в доповіді Державного комітету статистики України
"Про соціально-економічне положення України за січень-жовтень 2008 р.". За даними
Держкомстату, в жовтні вироблено 80,4 тис. тонн соків і нектарів, що на 3,3% нижче за
показник за вересень 2008 р. і на 23,4% нижче за показник за жовтень 2007 р.
Уряд Росії може ввести експортні субсидії, здешевивши тонну зерна на $40. Це приведе до
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втрати конкурентоспроможності українського продукту на світовому ринку, внаслідок чого
Україна закінчить маркетинговий рік з рекордними перехідними залишками в 17 млн. т.
На 26 жовтня згідно з першими даними, заборгованість з відшкодування ПДВ тільки п'яти
зерновим компаніям становить понад 600 млн. грн.
Українська зернова асоцiацiя (УЗА) закликає керiвництво країни до якнайшвидшого
ухвалення рiшень щодо стимулювання експорту зерна з України. Україна вже вiдправила
на експорт близько 10 млн тонн зерна, проте подальшi його постачання можуть стати
проблематичними, зокрема через посилення конкуренцiї на свiтових ринках. Найближчий
конкурент України на свiтовому зерновому ринку - Росiя - планує прискорити процедуру
вiдшкодування ПДВ при експортi зерна, знизити тарифи на його транспортування, а також
ввести експортнi субсидiї.
Україна за показником купівельної спроможності населення зайняла 40-е місце серед 41
країни Європи, обійшовши тільки Молдову. Такі результати дослідження Gf Purchasing
Power Europe 2008/2009. За даними дослідження Gf Purchasing Power Europe, протягом
2008 року кожен європеєць витрачав на споживчі товари в середньому 12,5 тис. євро,
середньостатистичний українець - 1,688 тис. євро. В Україні експерти відзначають значну
диференціацію в рівнях витрат. Найвищі витрати відзначаються в великих містах, у
загальному рівні купівельній спроможності в різних регіонах України істотно
відрізняються, особливо в сільській і міській місцевостях. Жителі Києва є найбільш
заможними і мають 3,11 тис. євро номінального доходу на людину.
Дослідження Gf Purchasing Power Europe проводиться щорічно в 40 країнах Європи.
Розрахунки складаються на рівні міст і поштових зон. В 2007 році Україна зайняла в
рейтингу 39-е місце.



Сільський розвиток

3

