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Про проект

Цілі проекту і сфери діяльності

Проект Німецько-український агрополітичний діалог
впроваджується ТОВ ІАК Аграр Консалтинг і ЛейбніцІнститутом аграрного розвитку в країнах перехідної економіки
та підтримується Центром Міжнародної міграції та розвитку.
Німецькими партнерами проекту є також Посольство
Федеративної Республіки Німеччина в Києві та Робоча група з
питань сільського господарства Східного комітету німецької
економіки. Оперативним виконавцем проекту на місці з початку
його діяльності є Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій. Консультативну складову з питань земельних
відносин здійснює Товариство з управління та реалізації земель
BVVG.

Аграрний сектор України належить до найважливіших галузей
української національної економіки та приваблює вітчизняних і
зарубіжних інвесторів. Україна з її родючими чорноземними
ґрунтами пропонує найкращі умови для рослинництва та на
даний момент є одним з шести найбільших світових експортерів
зерна.
Однак, потенціал українського аграрного сектору ще не
вичерпаний. Підвищення конкурентоспроможності може бути
досягнуто через модернізацію ланцюга створення доданої
вартості. Вирішальну роль в цьому відіграють прозорі політичні
та економічні рамкові умови.
У 2008 році Україна вступила у Світову організацію торгівлі
(СОТ) та, як країна-партнер «Східного партнерства», є залученою
до механізмів європейської політики добросусідства.
На даний час Україна здійснює формування рамкових умов в її
аграрному секторі таким чином, щоб відповідати вимогам з
підвищення ефективності, міжнародної конкурентоспроможності
та покращення умов життя в сільській місцевості.
Федеральне міністерство продовольства і сільського
господарства Німеччини разом з Німецько-українським
агрополітичним діалогом (АПД), який розпочав свою діяльність в
2006 році, ставлять перед собою завдання підтримувати уряд
України у проведенні цих реформ.
Завдяки цьому, водночас, буде зроблено внесок у посилення
співпраці між двома країнами в аграрній сфері. Аграрний сектор
має велике значення для розвитку відношень між Німеччиною та
Україною.

Партнери проекту та співпраця

Метою проекту є підтримка реформ аграрного законодавства та
аграрної політики в Україні відповідно до принципів ринкової
економіки, враховуючи міжнародний досвід Німеччини та інших
країн, а також досвід міжнародних організацій (ЄС, СОТ).

Проект надає консультації передусім з наступних
ключових тем:

Y рамкові умови для ефективного аграрного сектору, у т. ч.
створення прозорого земельного ринку,
Y сприяння сталому розвитку аграрного сектору, у т. ч.
збільшенню використання біоенергії,
Y наближення стандартів якості та безпечності продукції до
стандартів ЄС, у т. ч. посилення захисту прав споживачів.

Діяльність проекту:

Y підтримка відповідальних осіб з агрополітичної сфери у
провадженні секторальної політики, організації ринку та
керуванні ринком факторів виробництва,
Y надання інформації з питань аграрної політики партнерам
проекту та цільовим групам на регулярній основі,
Y підтримка відповідальних осіб зі сфер аграрної політики та
економіки у розвитку та введенні стандартів якості продукції,
необхідних для захисту споживачів та торгівлі,
Y підтримка співпраці між партнерами та закладами у сферах
аграрної політики, економіки та науки.

Цільовими групами проекту з українського боку є Адміністрація
Президента та Уряд, особливо Міністерство аграрної політики та
продовольства України, включно з підпорядкованими
департаментами, Комітет Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин, Державне агентство
земельних ресурсів України, провідні бізнес-асоціації з аграрного
сектору та харчової промисловості, вищі навчальні заклади з
програмами аграрної освіти. Проект також надає підтримку з
питань аграрної політики громадським організаціям, що
сприяють сталому розвитку аграрного сектору в Україні.

