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Шановний Генеральний Директор Граціано да Сілва,
поважні Міністри,
дорогі пані та панове!
Перш за все, дозвольте подякувати керівництву ФАО за організацію цього
заходу. Україна також високо цінує постійну підтримку, яка надається з вашого
боку. Співробітництво з ФАО залишається одним з пріоритетних напрямків
зовнішньоекономічної діяльності нашої держави та важливим чинником
формування національної продовольчої стратегії.
Сьогоднішня міністерська зустріч безумовно має надзвичайно важливе
значення для обміну думками, координації позицій, та планування подальших
кроків у напрямку забезпечення сталості продовольчих систем.
Як ви всі знаєте, наша країна переживає сьогодні один з найскладніших
етапів у своїй новітній історії. Ми вдячні світовому співтовариству,
міжнародним організаціям, в тому числі і державам, представники яких беруть
участь у цій зустрічі, за підтримку та допомогу. Ми разом докладаємо всіх
зусиль задля відновлення миру на нашій землі та територіальної цілісності
України.
Водночас, незважаючи на складну економічну та соціальну ситуацію, що
склалася внаслідок бойових дій в окремих регіонах сходу України, наша держава
як виробник сільськогосподарської продукції залишається сильним гравцем на
міжнародних продовольчих ринках. Навіть попри неможливість збору врожаю
на тимчасово окупованій частині території, прогнозований врожай зернових у
поточному році складе 59 млн. тон. При внутрішній потребі у 27,4 млн. тон на
експорт передбачено 33 млн. тон.
У
контексті
сільськогосподарського
виробництва
Україна
є
експортоорієнтованою державою. У цьому році, незважаючи на тимчасові
складнощі, ми виконаємо всі наші зобов’язання щодо обсягів експортних
поставок сільськогосподарської продукції для наших партнерів.
Більше того, разом з отриманням доступу до продовольчих ринків
Європейського Союзу після підписання Угоди про Асоціацію Україна активно
проводить роботу щодо гармонізації стандартів якості та безпечності харчової
продукції з високими європейськими вимогами.
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Наша держава на власному досвіді переконалась, наскільки сильно
може порушити стабільність світових та регіональних продовольчих ринків
агресивна та нерозважлива політика деяких країн. Усунення наслідків таких
деструктивних дій потребує спільних зусиль всього світового співтовариства не
лише в економічній, а й в політичній площині. Адже стабільність та
передбачуваність світових продовольчих ринків є одним з наріжних каменів
системи світової продовольчої безпеки.
У цьому контексті ми вітаємо ініціативу формування та функціонування
системи АМІС – інформаційної основи запровадження принципів прозорості та
прогнозованості ринку зерна. Адже вона дає можливість урядам передбачити
ризики розвитку зернового світового ринку та визначити превентивні заходи.
Україна, як активний учасник, повністю усвідомлює важливість зазначеної
системи як ефективного інструменту прогнозування, а відтак і впливу на світові
ринки зерна.
Разом з цим, ми спрямовуємо розвиток внутрішнього зернового ринку як у
потребах забезпечення національної продовольчої безпеки, так і виходячи із
позицій вирішення глобального продовольчого питання. Ми працюємо над тим,
щоб споживач у кожному куточку світу був впевнений у доступності та високій
якості продукції українського виробництва.
Україна відкрита до спілкування та співробітництва. Ми віримо, що
спільними зусиллями урядів держав-членів ФАО ми досягнемо вирішення
глобальних завдань, що стоять перед світом у сфері продовольчої безпеки.
Наша держава налаштована і готова до активної, широкої та взаємовигідної
співпраці. Ми прагнемо до цього не з пустими руками, а з реальними обсягами
виробництва продовольства в інтересах світового суспільства. Це на сьогодні є
одним з головних пріоритетів національної політики України.
Ми щиро вдячні ФАО за ту величезну роботу, яку виконує організація з
метою розвитку сільського господарства, нормального функціонування світових
ринків продовольства та гарантування світової продовольчої безпеки. Зі свого
боку Україна висловлює свою готовність до подальшої плідної та активної
співпраці.
Дякую за увагу!

