ООН
закликала
Росію
розблокувати українські порти
Війна в Україні та блокування українських портів Росією, що
розв’язала цю війну, загрожує економічним колапсом сільського
господарства України — країни, яка годує 400 млн осіб у всьому
світі. Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої
продовольчої програми ООН Девід Бізлі, передає «ІнтерфаксУкраїна».
Тому ми говоримо Росії: у нас буде голод по всьому світу, якщо
ми не відкриємо ці порти і не дамо прохід, щоб допомогти людям
по

всьому

світу.

Це

критичне

питання

для

України.

І

найголовніше, це критична проблема для решти світу протягом
наступних 8-12 місяців та наступного року”, — наголосив Бізлі,
виступаючи у четвер з відеозв’язку на Міжнародній донорській
конференції високого рівня по Україні, яка відбувається у
Варшаві.
Він пояснив, що якщо не відкрити порти прямо зараз, то коли в
липні та серпні буде зібрано врожай, його ніде буде зберігати,
бо елеватори та сховища повні. Бізлі наголосив, що в такому
разі наслідки будуть гіршими, ніж зростання цін на
продовольство, на пальне, вартість фрахту, яке спостерігається
сьогодні.
До російського військового вторгнення Україна щомісяця
експортувала до 5 млн тонн сільгосппродукції через порти Одеси
і Миколаєва, проте зараз через їх морську блокаду з боку РФ
країна може щомісяця перевозити близько 500 тис. тонн
зернових. Цей показник можна збільшити до 2-3 млн тонн,
наростивши пропускну здатність залізничних і логістичних
переходів на кордонах з країнами ЄС.
Україна шукає нові логістичні маршрути, зокрема залізничні.
Одним з нових є маршрут через порт Констанца в Румунії. Також

опрацьовуються коридори через Польщу та порти на Балтійському
морі.
До початку війни Україна входила до топ-5 постачальників
зернових і олійних культур, годуючи до 400 млн людей у світі.

РФ прагне усунути Україну як
конкурента на світовому ринку
зерна — німецький міністр
Атаки Росії на зернову інфраструктуру України виглядають як
спроби знизити конкуренцію на російських експортних ринках.
Про це заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем
Оездемір у понеділок, 2 травня, повідомляє Reuters.
Ми неодноразово отримуємо повідомлення про цілеспрямовані
атаки
Росії
на
зернові
силоси,
склади
добрив,
сільськогосподарську інфраструктуру”, — цитує Оездеміра мережа
німецьких регіональних газет Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Зростає підозра, що президент Росії Володимир Путін прагне «в
довгостроковій перспективі усунути Україну як конкурента»,
зазначив Оездемір.
Росія й Україна традиційно є основними конкурентами на
світових ринках зерна. Світові ціни на пшеницю зросли
приблизно на 40% після припинення українського експорту
зернових через вторгнення РФ і блокаду портів.
У зв’язку з небезпекою голоду у світі Росія прагне посилити
тиск. У той же час величезне зростання ринкових цін стає в
нагоді Росії, оскільки це приносить нові гроші в країну”, —
сказав Оездемір.
Німецький міністр висловив намір підняти питання допомоги
Україні у збільшенні зернового експорту на зустрічі міністрів

сільського господарства G7 в середині травня.
Ми повинні шукати альтернативні методи транспортування.
Залізничний транспорт може стати способом експорту більшої
кількості зерна, хоча це пов’язано з великими зусиллями та з
обмеженими можливостями”, — зазначив він.
Оездемір додав, що Німеччина намагатиметься надати допомогу.
Україна поступово нарощує експорт зерна наземним транспортом
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