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Розвиток органічного ринку та сектору - десятиліття
успішного співробітництва між Україною та
Швейцарією
Загальною метою швейцарсько-українського проекту «Розвиток
органічного ринку в Україні», що фінансується Швейцарською
Конфедерацією через Державний секретаріат Швейцарії з економічних
питань (SECO) та впроваджується Дослідним інститутом органічного
сільського господарства (FiBL, Швейцарія), було стимулювання
зростання малих та середніх підприємств українського органічного
харчового сектору через розвиток органічних та регіональних
виробничо-збутових харчових ланцюгів. Проект фокусувався на
національному та міжнародному ринках і «плоди» понад десятиліття
співпраці зростають не тільки завдяки відмінному стану ґрунту, а й
зростанню попиту на високоякісні продукти харчування на
міжнародному та внутрішньому ринках.
(м. Фрік, Швейцарія та м. Київ, Україна, 06.06.2018) Органічний сектор швидко
розвивається на міжнародному рівні і пропонує Україні дуже цікаву можливість
створити такі потрібні робочі місця та дохід у сільській місцевості. Зважаючи на це
бачення та чітке розуміння величезного потенціалу українського аграрного сектору,
Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) в 2005 році почав
інвестувати в органічний сектор у співпраці з учасниками органічного ринку в
Україні та Міністерством аграрної політики та продовольства України. Барбара
Єггін, менеджер програм Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань
(SECO, Швейцарія), розповідає про цілі проекту на заході для консолідації
органічного сектору під час найбільшої аграрної виставки в Україні «АГРО 2018»:
«SECO має на меті підвищення конкурентоспроможності органічного сектору та
сприяння доступу України до міжнародного ринку. З цією метою ми хочемо
допомогти у створенні та зміцненні партнерських відносин, які підвищать
конкурентоспроможність залучених учасників ринку та країни на міжнародному
рівні».
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«Україна стала невід’ємною складовою світового ринку органічної продукції,
задовольняючи попит покупців із різних країн світу», – сказала Олена Ковальова,
заступник Міністра аграрної політики та продовольства України. «Ми дуже
пишаємося тим, що з 2002 року площа сертифікованої органічної землі зросла на
60%, з 240’000 га до 381’000 га, а кількість сертифікованих органічних фермерів
збільшилась в чотири рази – з 70 до 294», – пояснює Ольга Трофімцева, заступник
Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської
інтеграції. «Проект, що фінансується SECO, заклав нову віху для аграрного сектору
України, що сягає далеко за межі органічного сектору та кордонів України».
Органічне сільське господарство: підвищення конкурентоспроможності та
рівня зайнятості в сільській місцевості
У червні 2018 року успішно завершується швейцарсько-український проект
«Розвиток органічного ринку в Україні». Під час виставки «АГРО-2018» Дослідний
інститут органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) представив
результати свого соціально-економічного дослідження, що мав на меті оцінити
розвиток українського органічного сектору з акцентом на конкурентоспроможність
галузі та вплив на створення робочих місць, особливо в сільській місцевості.
Дослідження було проведено в період з листопада 2017 року до червня 2018 року.
Також було проведено он-лайн опитування для отримання інформації від 140
учасників органічного сектору. Дослідження не тільки підтверджує, що сектор
значно зріс протягом останніх років, але й відіграв важливу роль у створенні значної
кількості нових робочих місць, особливо в сільській місцевості. Завдяки новим бізнес
можливостям як для експорту, так і для внутрішнього ринку, в сільській місцевості
створені нові підприємства та робочі місця у галузі виробництва, переробки,
роздрібної та оптової торгівлі, постачання допоміжних продуктів та надання послуг
– всі робочі місця, які ще більше посилюватимуть конкурентоспроможність сектору
в найближчі роки.
Контакти:
Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO)


Барбара Єггін, e-mail: barbara.jaeggin@seco.admin.ch



Віктор Шуткевич, e-mail: viktor.shutkevych@eda.admin.ch

Ме діа ре ліз від 06.06.2018

Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія)


Тобіас Айзенрінг, e-mail tobias.eisenring@fibl.org



Наталія Прокопчук, e-mail natalie.prokopchuk@fibl.org

Посилання:
www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/en/home.html
www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/
www.ukraine.fibl.org
Цей медіа-реліз он-лайн


Медіа-реліз англійською мовою та фотографії доступні за посиланням:
www.fibl.org/en/media.html



Медіа-реліз українською мовою та фотографії:
http://www.ukraine.fibl.org/ua/ua-resources/ua-news-item/article/2210.html

Про швейцарську співпрацю в Україні
У 1997 році Швейцарська Конфедерація та Україна підписали двосторонню угоду
про технічне співробітництво. Швейцарська підтримка для України у 2015-2019
роках орієнтована на сталий економічний розвиток, стале використання
енергетичних ресурсів та розвиток механізмів міського планування, управління та
миротворчу діяльність, а також охорону здоров'я. Крім того, Швейцарська
Конфедерація надає гуманітарну допомогу регіонам і цільовим групам, що
постраждали від конфлікту на сході України. Для отримання додаткової
інформації відвідайте веб-сайт http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/
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