Україна пропонує створити
аналог ОПЕК для зерна
Україна виступила з ініціативою щодо створення Організації
країн-експортерів зерна, яка сприятиме забезпеченню
продовольчої безпеки в світі. Про це повідомила прес-служба
міністерства аграрної політики та продовольства.
Ми розглядаємо варіант роботи організації країн-експортерів
зерна за участі таких країн, як Україна, країни Євросоюзу,
Сполучені Штати Америки, Австралія, Аргентина, Бразилія та
Велика Британія. Зерновий ОПЕК координуватиме потребу та
виробничу спроможність щодо зернових та сприятиме розвитку
вільної торгівлі”, — заявив міністр агрополітики Микола
Сольський на зустрічі з державним міністром з питань
сільського господарства, рибного господарства та продовольства
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
Вікторією Прентіс у п’ятницю, 13 травня.
Згодом у міністерстві пояснили, що серед основних засад
діяльності Організації країн-експортерів зернових, створення
якої пропонує Україна, зокрема:
встановлення граничних обсягів експорту зернових культур
задля стабілізації цін і прогнозованості ринку;
розробка механізму щодо спрямування надмірних залишків
сільгосппродукції на потреби «зеленого» сектору
економіки;
застосування спільних обмежувальних заходів щодо
недружніх дій імпортерів продовольства (особливо це
стосуватиметься загороджувальних заходів третіх країн на
імпорт продуктів переробки);
залишки зерна, що були законтрактовані третіми країнами,
мають зберігатись у значній мірі в країнах-виробниках.
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міністри сільського господарства країн «Великої сімки» (G7
мають) напрацювати спільні стійкі рішення, які дозволять
забезпечити глобальну продовольчу безпеку та створити
стабільну економічну основу для фермерів.
За інформацією українського уряду, російські окупанти
вже викрали щонайменше 400–500 тис. тонн зерна на суму понад
$100 млн. Практично всі судна, які виходять із зерном з порту
Севастополь, перевозять крадену українську продукцію.
За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації
ООН (FАО), станом на початок травня в Україні застрягли
близько 25 млн тонн зерна, яке неможливо вивезти через
блокування Росією морських портів та проблеми з
інфраструктурою.
12 травня Єврокомісія затвердила план допомоги Україні з
вивезення до липня не менше 20 млн тонн зерна. Зокрема,
Єврокомісія закликає допомогти вивезти зерно, прискоривши
митні процедури, вивільнивши склади, створивши логістичні
коридори та збільшивши пропускну спроможність морських портів.
За даними Єврокомісії, Україна займає 10% світового ринку
пшениці, 13% — ячменю, 15% — кукурудзи, понад 50% ринку
соняшникової олії.
ООН попередила, що закриття українських портів у Чорному морі
може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка
призведе до голоду, масової міграції та політичної
нестабільності у світі.

