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ОРГАНИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И БИОЛОГИЗАЦИЯТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В РУСИЯ - 
ФЕВРУАРИ 2017 – МАРТ 2018 Г.
Международният пазар за биологични продукти е 90 милиарда долара (Organic Monitor). Според прогнозите той ще нараства годишно средно с 15,5% през 2016-2020 г. Основният фактор, възпрепятстващ развитието на пазара на биологичното земеделие в развитите страни, е липсата на земни ресурси, подходящи земеделски земи.       
      САЩ са водещ пазар с 38,9 млрд. евро, следвани от Германия (9,5 млрд. евро), Франция (6,7 млрд. евро) и Китай (5,9 млрд. евро). През 2016 г. повечето основни пазари са продължавали да показват двуцифрен ръст, а френският органичен пазар нараства с 22%. Най-високите разходи на глава от населението са били в Швейцария (274 евро), Дания има най-голям дял от биологичния пазар (9,7% от общия продоволствен пазар).
Страните с най-голям дял от биологичните земеделски земи - Лихтенщайн 37,7%, Френска Полинезия 31,3% и Самоа 22,4%. В петнадесет страни 10% или повече от цялата земеделска земя е органична, това е нов рекорд.
Потенциални пазари за руските биологични продукти: всички страни от ЕС, САЩ, Япония, Китай
Конкуренти: Украйна, Казахстан.
Пазарът на органични продукти в Русия е 120 милиона долара, 0,12% земеделска земя (246 хиляди хектара) са сертифицирани като органични по международните стандарти. В Русия има общо 70 сертифицирани органични селскостопански производители. По международните стандарти - 53 ферми, по руските - 17 ферми. От тях в областта на растениевъдството - 20 стопанства, животновъдството - 5 стопанства, диви растения - 14 стопанства, производство на алкохолни продукти - 1 предприятие, преработка - 2 предприятия.
Русия изнася за страните от ЕС от 16 сертифицирани производителя. Основно това са зърнени и маслодайни култури. Една ферма изнася етерични масла. Сред сертифицираните производители на органични продукти, икономически успешни и стабилни износители са B2B експортьорите. Перспективите на Русия на световния пазар на биологични продукти експертно се оценяват на 10-15%. Участниците на пазара оценяват потенциалния обем на руските биологични продукти в страните от ЕС на 130 милиона долара. Основната конкуренция за пазара на биологични продукти в ЕС ще се развие между Украйна, Казахстан и Русия.

Експортните цени на продуктите в сравнение с цените на вътрешния пазар. Прогноза за цените на биологичните продукти за 2018-2019 г.

Култура
Цена франко склад на производителя от Сибирски федерален окръг, без сертификат, руб/т
Цена франко склад на производителя от Сибирски федерален окръг, със сертификат, руб/т
Прогноза за цената през есента на 2018 г. със сертификат, руб/т
Прогноза за цената през пролетта на 2019 г. със сертификат, руб/т
Пшеница 5 клас
4 500 – 5 000
8 000 – 9 000
9 500
10 000
Лен 
17 000 – 18 000
25 000 – 30 000
20 000 – 23 000
21 000 – 24 000
Грах
5 000 – 7 000
12 000 – 13 000
13 000
14 000

Вътрешният пазар на Русия е в зачатъчно състояние и повечето от участниците в реалния сектор виждат бъдещето в него. Практиката показва, че икономически успешни са производителите на органични продукти в B2В системата. Популярни продукти са: хранителни стоки, пресни естествени местни продукти, които могат да се конкурират с чуждестранните, но са по-качествени. Движеща сила на вътрешния пазар ще бъде формирането на търсене, което днес отсъства поради редица причини.
За развитието на органичното земеделие, селскостопанските производители се нуждаят от знания, инвестиции и стабилно търсене.
Потенциалът на органичните продукти на вътрешния пазар се оценява на 2-10% от хранителния пазар, нивото на въвеждане на биологизация на селското стопанство има потенциал да достигне 50-80%. Въвеждането на органичното земеделие и биологизация на селското стопанство ще осигури до 70% здравословен начин на живот на руснаците, чрез качествена здравословна храна и безопасна окръжаваща среда.



БОНУСИ
ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
БИОЛОГИЗАЦИЯ
Здрава почва, увеличаване на плодородието
+
+
Здрава екосистема
+
+
Здрави хора
+
+
Здраве на земеделските производители
+
+
Увеличаване на стресоустойчивостта на растенията
+
+
По-високи добиви
+
+
Подобряване на качеството на продуктите
+
+
Добавена стойност продукти
(+30-100%)
+

Възможност за износ (търсенето надвишава предлагането)
+

Правна гаранция за спазване на стандартите (маркировка, лого на държавата)
+



За да се гарантира търсенето на органични продукти, най-малко 200-300 селскостопански производители всяка година, трябва да преминават към органично земеделие. Необходими условия - агротехнологии, обучение, сертифициране, продажби. Потенциалът за растеж на пазара ще се формира от броя на земеделските производители, които са преминали към биологично земеделие.
Съюз на органичното земеделие - www.sozrf.ru 



