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українські агровиробники модернізують виробництво і розширюють асортимент товарів,
тим самим наближають свою продукцію до
рівня євростандартів. Зараз визначається подальша доля галузевих об'єднань, їх діяльність
у нових економічних і законодавчих умовах на
базі порад від європейських колег.
Ніколя Перен відзначив, що нині для
України необхідна ефективна організація виробництва, встановлення прозорих правил
роботи, що дасть змогу більш активно сприяти
розвитку економіки країни й функціонування
агропромислового сектора, зокрема.
Обов’язкові складові цих правил такі:
спільність дій, наполегливе виконання ухвалених рішень, поліпшення якості продукції, надання технічної допомоги виробникам.

ОЛЕГ ЮХНОВСЬКИЙ:

«ПРОЦЕС
РЕФОРМУВАННЯ
АПК НЕОБХІДНО
ПРИСКОРИТИ»
«Майже 50% підприємств харчової промисловості в 2015 році, швидше за все,
будуть збитковими. У багатьох існують величезні суми заборгованості перед
спорідненими підприємствами, торговельними мережами, а це – вимивання
обігових коштів у виробників», – розповідає нам голова Комітету підприємців
агропромислового комплексу при Торгово-промисловій палаті України
Олег Юхновський.
У випадку погіршення економічних умов,
за прогнозами Олега Юхновського, частка витрат на продукти харчування в загальному доході українця досягне 60%.
За його словами, основними причинами
цього є девальвація гривні, падіння купівельної спроможності українців і затягування із
проведенням реформ у галузі:
– Необхідно швидше завершити реформування галузі, зокрема, діяльності контролюючих органів. На жаль, ми дотепер не

знаємо, яка їх концепція, хто кому буде підлеглий, які в кого будуть функції. Необхідно
терміново напрацьовувати й впроваджувати
прийняті парламентом закони, що стосуються
безпеки й якості харчових продуктів, стандартизації, метрології, адже виникають проблеми
з технічним регулюванням, із затвердженням
деяких стандартів, нормативів. Зараз саме той
час, коли рішення повинні ухвалюватися моментально, аби система контролюючих органів
ефективно працювала.

Члени нашого Комітету нещодавно обговорювали з нашими французькими колегами особливості діяльності галузевих асоціацій
в умовах дії зони вільної торгівлі з ЄС. Нашим
гостем був Ніколя Перен, радник з питань
сільського господарства Посольства Франції в
Україні. Він розповів нам про права і обов’язки
галузевих об’єднань у Франції.
Чому нас цікавить саме це питання?
Справа у тому, що у зв’язку зі змінами у законодавстві про стандартизацію і метрологію

MR. OLEG YUKHNOVSKY:

«THE PROCESS OF AEC RESTRUCTURING NEEDS
TO BE ACCELERATED»

«In 2015 almost 50% food industry
enterprises are likely to suffer losses. Many
of them have vast amounts payable to related
enterprises and trading networks that means
a depletion of current assets in producers», –
Chairman of the Agricultural Enterpreneurs'
Committee (AEC) at the Ukrainian Chamber
of Commerce and Industry, Mr. Oleg
Yukhnovsky, told us.
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Following Mr. Yukhnovsky’s forecasts,
in the event of the deterioration of economic
terms, the share of food costs in Ukrainian’s
total income will make 60%.
As it was explained by the Chairman, the
major reasons for this process are hryvnias
devaluation, decrease of purchasing ability of
Ukrainians and definite delay in carrying out
reforms in the sector.
«Within the shortest possible time, it is
necessary to complete sector reforms related
especially to the performance of regulatory
bodies. Unfortunately, so far we possess no
information about their concept, subordination
scheme and division of functions. There exists
an urgent need to draft and implement the
laws adopted by the Parliament and related to
the food safety and quality, standardization,
metrology since problems with technical regula-

tion, approval of certain standards and guidelines appear. It is just the time when decisions
should be taken immediately in order to make
the performance of the system of regulatory
bodies efficient», highlighted the expert.
I would like to recollect one of the last
year’s events. The members of our Committee discussed with our French colleagues
particularities of work of branch associations.
Mr. Nicolas Perrin, agricultural counselor of the
French Embassy in Ukraine, was our guest. He
told us about the rights and duties of branch
associations in France. Why this issue is of
special interest for us? The matter is that in
connection with the context of amendments to
the legislation on standardization and metrology, the Ukrainian agricultural manufacturers
modernize their production and expand the
range of products thus approximating their

products to the European standards. Currently,
the prospects of industry associations, their activities under new economic and legislative terms
as backed with European recommendations are
under discussion.
Currently we are discussing future activity of branch associations, their work in new
economic and legal conditions. We do it taking
account of recommendations of our European
colleagues.
Mr. Nicolas Perrin noted that today for
Ukraine effective organization of production and
creation of clear rules of work are important.
This will enable to develop the economy of the
country more effectively. The obligatory components of these rules are: joint work, strict implementation of adopted rules, raising the quality
of products, provision of technical assistance to
producers.
12-2014 – 1-2015 (247-248) |«Дiловий вiсник»

39

