Прес-реліз
Фрік, 17 лютого 2021 року

Європейський органічний ринок зріс до €45 млрд у 2019 році
Органічний ринок в Європі продовжує зростати. В 2019 році він зріс ще на 8% і
досяг €45 млрд. На деяких ринках спостерігалися двозначні показники темпів
зростання. Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL) та
Інформаційна агенція сільськогосподарських ринків (AMI) разом з партнерами
представили дані про органічний сектор Європи на провідній міжнародній
торговельній виставці органічної продукції «Біофах», яка цього року відбувалася в
онлайн форматі (Біофах eSPECIAL 2021, 17 лютого 2021 р.).
У 2019 році в європейському органічному секторі спостерігалося стрімке зростання площ,
кількості виробників і ринків.
У 2019 році площа сільськогосподарських земель в Європі, зайнятих під органічне
виробництво, становила 16,5 млн га (Європейський Союз: 14,6 млн га). З майже 2,4 млн га
Іспанія продовжує лідирувати серед країн Європи, що мають найбільші площі
органічних земель, друге місце посідає Франція (2,2 млн га), і третє – Італія (2 млн га).
Площа органічних сільськогосподарських земель зросла майже на 1 млн га
Площа органічних сільськогосподарських земель в Європі зросла на понад 0,9 млн га, а в
ЄС – на понад 0,8 млн га, що становить 5,9%. Темпи зростання дещо уповільнилися у
порівнянні з 2018 роком, але були значно швидшими, ніж в перші роки минулого
десятиріччя. Франція повідомила про зростання площ на майже 206 000 га у порівнянні з
2018 роком, Україна – майже 159 000 га та Іспанія – понад 108 000 га.
Ліхтенштейн має найбільшу частку органічних земель від загальної площі
сільськогосподарських земель
У 2019 році частка земель, зайнятих під органічне сільськогосподарське виробництво,
складала 3,3% від загальної площі сільськогосподарських земель; в ЄС цей показник
складав 8,1%. В Європі (і світі) Ліхтенштейн мав найбільшу частку органічних земель від
загальної площі сільськогосподарських земель (41%), другу сходинку посіла Австрія –
країна з найбільшою часткою органічних земель в ЄС (26,1%). 12 європейських країн
повідомили, що принаймні 10% їх сільськогосподарських земель є органічними.

Кількість органічних виробників зростає
Кількість органічних виробників в Європі склала майже 430 000, а в ЄС – майже 34 3000. В
Туреччині і Італії налічувалась найбільша кількість органічних виробників – 74 545 і 70 561
відповідно. Кількість органічних виробників в Європі зросла на 2,8% і на 5% в ЄС.
Кількість органічних переробників та імпортерів продовжує зростати
В Європі налічувалось майже 82’000 переробних підприємств і понад 78 000 в ЄС. В
Європі зареєстровано понад 6 500 імпортерів органічної продукції і майже 5 800 в ЄС.
Найбільша кількість переробних підприємств знаходилось в Італії (майже 22 000), а
найбільша кількість імпортерів – в Німеччині (понад 1 800).
Товарообіг роздрібної торгівлі досяг €45 млрд
Товарообіг роздрібної торгівлі в Європі становив €45 млрд (€41,4 млрд в ЄС). Найбільшим
ринком органічної продукції стала Німеччина (€12 млрд). Європейський Союз є другим
найбільшим єдиним ринком органічної продукції в світі після США (€44,7 млрд).
Стале зростання товарообігу роздрібної торгівлі в 2019 році
У 2019 році європейський ринок зріс на 8%. Серед ключових ринків найбільші темпи
зростання продемонструвала Франція (13,4%). У 2010-2019 роках товарообіг на органічних
ринках Європи і ЄС збільшився більш ніж вдвічі.
Європейські споживачі витрачають більше на органічні харчові продукти
В Європі споживачі щороку витрачають на органічні продукти €56 на душу населення
(ЄС: €84). Витрати на органічні харчові продукти на душу населення зросли вдвічі
протягом останнього десятиріччя. В 2019 році данські і шведські споживачі витрачали на
органічні харчові продукти найбільше (€344 і €338 на душу населення відповідно).
Данія має найбільшу частку органічного ринку в світі
У світі європейські країни мають найбільші частки органічного ринку від загального
ринку харчових продуктів. Данія посідає перше місце у світі за часткою органічного
ринку, що склала 12,1% у 2019 році, друге місце з 10,4% посідає Швейцарія, а третє –
Австрія (9,3%).
Цитати
За словами Хельги Віллер, яка відповідає за збір даних у FiBL, показники у 2019 році
демонструють багатообіцяюче зростання площ органічних земель і ринку. «Проте площа
органічних земель повинна буде зростати в найближчі роки задля досягнення
встановленої Європейською Комісією мети у 25% органічних земель до 2030 року».
Едуардо Куоко, директор Європейського підрозділу IFOAM Organics Europe, додав: «Ці
дані демонструють, що європейський органічний ринок має потенціал, щоб досягти
частки 25% органічних земель до 2030 року, яка просувається в стратегіях ЄС щодо
біорізноманіття і «Від ферми до виделки». Для досягнення цієї мети органічний сектор
потребує політичної підтримки на всіх рівнях. Вона включає гарну нормативно-правову
базу, належну підтримку відповідно до Загальної сільськогосподарської політики з чіткою
підтримкою органічного виробництва в національних стратегічних планах дій і
потужному Європейському органічному плані дій з конкретними діями задля підтримки

переходу, розвитку ринку і розвитку потенціалу європейського органічного сектору. Ми
тісно працюватимемо зі всіма залученими сторонами з метою розробки інструментів для
вимірювання та підтримки зростання органічного сектору».
Діана Шаак, ринковий аналітик AMI, додала: «Ми вже з нетерпінням очікуємо на
консолідовані ринкові дані 2020 року. Минулого року органічний ринок в багатьох країнах
демонстрував прискорення темпів зростання внаслідок пандемії. Якщо ця тенденція
збережеться, виробництво і переробка мають йти в ногу з ринком. Стратегія ЄС «Від
ферми до виделки» може сприяти цьому розвитку завдяки відповідним заходам».
FiBL і AMI провели дослідження органічного виробництва в Європі. FiBL здійснював збір
даних в рамках даних міжнародного дослідження органічного сільського господарства за
підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO),
Міжнародного торгового центру (ITC), Фонду сталості Coop, NürnbergMesse і IFOAM –
Organics International.
Цей прес-реліз доступний на сайті: https://www.organicinfo.ua/
Цей прес-реліз мовою оригіналу, англійською, доступний за посиланням:
https://www.fibl.org/en/info-centre/news/european-organic-market-grew-to-euro-45-billion-in2019.html
Додаткова інформація
Контакти
Для запитань щодо даних про органічне сільське господарство:
Др. Хельга Віллер, FiBL, Акерштрассе 113, 5070 Фрік, Швейцарія , тел.: +41 (0)79 218 06 26,
helga.willer@fibl.org
Діана
Шаак,
Інформаційна
агенція
сільськогосподарських
ринків
(AMI),
Драйценморгенвег 10, 53175 Бонн, Німеччина, тел.: +49 228 33805-0, diana.schaack@amiinformiert.de
Щодо позиції Європейського органічного руху стосовно досягнення 25% площі
органічних земель в Європі до 2030 року:
Іва Беркманс, Європейський підрозділ IFOAM Organics Europe, Рю дю Коммерс 124-6,
1000 Брюссель, Бельгія Тел.: +32 2 416 52 32, eva.berckmans@organicseurope.bio
Завантаження, інфографіки та онлайн бази даних
• Завантажити «Світ органічного сільського господарства 2021»
www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2021.html
• Інфографіки (англійською)
www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2021/infographics.html
• Інфографіки та деякі таблиці (українською)
https://organicinfo.ua/infographics/world-of-organic-2021/
https://organicinfo.ua/infographics/organic-in-europe-2021/
https://organicinfo.ua/infographics/organic-land-use-2021/
https://organicinfo.ua/infographics/world-retail-sales-2021/
https://organicinfo.ua/infographics/organic-world-producers-2021/

https://organicinfo.ua/infographics/organic-farmland-2021/
https://organicinfo.ua/infographics/organic-agriculture-2021/
https://organicinfo.ua/infographics/europe-and-eu-2021/
• Статистика FiBL щодо органічного сільського господарства в світі
statistics.fibl.org
Посилання
www.fibl.org: вебсайт Дослідного інституту органічного сільського господарства (FiBL)
www.ami-informiert.de: вебсайт Інформаційної агенції сільськогосподарських ринків
(AMI)
www.organicseurope.bio: вебсайт Європейської парасолькової організації органічних
харчових продуктів і сільського господарства
www.biofach.de: вебсайт виставки «Біофах»

Про FiBL
Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL) є одним з провідних
інститутів світу, що працює в галузі органічного сільського господарства. Сильними
сторонами FiBL є міждисциплінарні дослідження, інновації, які створюються разом з
фермерами і харчовою промисловістю, і швидка передача знань. В підрозділах FiBL в
різних країнах працює близько 300 співробітників. www.fibl.org

Переклад прес-релізу українською мовою виконано в рамках швейцарсько-української програми
«Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України»,
що фінансується Швейцарією та впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського
господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), www.qftp.org.

