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Площа органічних земель в світі продовжує зростати: понад
72,3 млн га сільськогосподарських земель зайнято під
органічним виробництвом
Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL) і Міжнародний
підрозділ Міжнародної федерації органічних сільськогосподарських рухів (IFOAM
– Organics International) представили останні дані щодо органічного виробництва в
світі на провідній світовій виставці органічних продуктів «Біофах». Щорічну книгу
«Світ органічного сільського господарства» було представлено 17 лютого 2021 року
на спеціалізованій онлайн виставці «Біофах eSpecial 2021».
(м.Фрік, 17 лютого 2021 р.) За даними останнього дослідження FiBL щодо органічного
сільського господарства в світі площа сільськогосподарських земель, зайнятих під
органічне виробництво, зросла на 1,1 млн га, обсяги роздрібної торгівлі органічними
продуктами також продовжують зростати, про що свідчать дані з 187 країн (станом на
кінець 2019 року). 22-е видання дослідження «Світ органічного сільського господарства»,
опубліковане FiBL і IFOAM – Organics International, демонструє продовження позитивної
тенденції, що спостерігається в останні роки. Цьогорічне дослідження органічного
сільського господарства у світі проведено за підтримки Державного секретаріату
Швейцарії з економічних питань (SECO), Міжнародного торгового центру (ITC), Фонду
сталості Coop (Швейцарія) і NürnbergMesse, організаторів торговельної виставки
«Біофах».
Світовий ринок органічних продуктів продовжує зростати
Товарообіг на світовому ринку органічних харчових продуктів досяг 106 млрд євро в 2019
році. США є провідним ринком з товарообігом у 44,7 млрд євро, на другому місці –
Німеччина (12 млрд євро), і на третьому – Франція (11,3 млрд євро). В 2019 році багато
основних ринків продовжили потужне зростання, наприклад, французький ринок зріс на
13%. Данські і шведські споживачі витрачають на органічні продукти найбільше (344 і 338
євро на душу населення відповідно). Данія має найбільшу частку органічного ринку –
12,1% від загального ринку харчових продуктів.
3,1 млн органічних виробників у світі
В 2019 році зареєстровано 3,1 млн органічних виробників. Індія продовжує лідирувати за
кількістю виробників – 1 366 000, на другому місці - Уганда (210 000), на третьому – Ефіопія

(204 000). Більшість дрібних виробників сертифіковані за груповою сертифікацією на
основі системи внутрішнього контролю.
Стабільне зростання площі сільськогосподарських земель, зайнятих під органічне
виробництво
Загалом у 2019 році під органічним виробництвом було зайнято 72,3 млн га, що свідчить
про зростання на 1,6% або 1,1 млн га у порівнянні з 2018 роком. Австралія має найбільшу
площу органічних сільськогосподарських земель (35,7 млн га), другою за цим показником
є Аргентина (3,7 млн га), а третьою – Іспанія (2,4 млн га). Завдяки великим площам
органічних сільськогосподарських земель в Австралії половина всіх земель світу, зайнятих
під органічне виробництво, знаходиться в Австралії та Океанії (36 млн га). Європа має
другу найбільшу площу (16,5 млн га), третю – Латинська Америка (Півн. Америка,
Мексика, Центр. Америка, Кариби) 8,3 млн га)). Площа органічних земель збільшилась на
всіх континентах у порівнянні з 2018 роком, окрім Азії (переважно через зниження площі
органічних земель у Китаї), а також Австралії та Океанії.
В 16 країнах 10% і більше сільськогосподарських земель є органічними
У всьому світі 1,5% сільськогосподарських земель є органічними. Однак в багатьох країнах
ця частка набагато вища. Країни з найбільшою часткою органічних земель від загальної
площі сільськогосподарських земель – Ліхтенштейн (41%), Австрія (26,1%) та Сан-Томе і
Принсіпі (24,9%). Деякі штати Індії є або прагнуть бути на 100% органічними в найближчі
роки. В 16 країнах 10% і більше сільськогосподарських земель є органічними.
Світова статистика щодо органічного виробництва демонструє постійне залучення
до прозорості в органічному секторі
«Статистика щодо органічного виробництва в світі довела свою користь для міжнародних
програми розвитку і співробітництва і підтримки стратегій для органічного сільського
господарства та органічних ринків, і вона дуже важлива для моніторингу впливу такої
діяльності. Ця публікація демонструє нашу постійну зацікавленість в прозорості в
органічному секторі», каже Луїз Люттікхольт, виконавчий директор IFOAM – Organics
International. Кнут Шмідтке, директор з досліджень, дорадництва та інновацій FiBL
Швейцарія, додає: «Щорічна публікація є блискучим відображенням рівня довіри, яку
люди у всьому світі мають до органічного сільського господарства, і його важливості для
харчування, довкілля і сталого розвитку».
Пандемія COVID-19 призвела до значного зростання попиту на органічні продукти, але й
створила виклики: «Ми очікуємо побачити вплив пандемії на розвиток сектору,
отримавши дані за 2020 рік через рік», каже Хельга Віллер, яка відповідає у FiBL за
підготовку щорічної публікації.
Цей прес-реліз доступний на сайті: https://www.organicinfo.ua/
Прес-реліз мовою оригіналу, англійською, доступний за посиланням:
https://www.fibl.org/en/info-centre/news/global-organic-area-continues-to-grow-over-723million-hectares-of-farmland-are-organic.html

Більше інформації
«Світ органічного сільського господарства» – Як замовити/завантажити
Публікацію можна замовити (30 євро + поштові витрати; для членів IFOAM – Organics
International: 20 євро) або завантажити на shop.fibl.org (номер замовлення 1150). Графіки і
інфографіки
(англійською
мовою)
можна
завантажити
на
www.organicworld.net/yearbook/yearbook-2021.html. Деякі інфографіки та таблиці з публікації,
перекладені
українською
мовою,
знайдете
на
сайті:
https://www.organicinfo.ua/infographics/
Книга
Хельга Віллер, Ян Травнічек, Клаудія Майєр, Бернхард Шлаттер (редактори) (2021): Світ
органічного сільського господарства. Статистика і нові тенденції 2021. Дослідний інститут
органічного сільського господарства (FiBL), м. Фрік, і Міжнародний підрозділ
Міжнародної федерації органічних сільськогосподарських рухів (IFOAM – Organics
International), м. Бонн. Доступна на www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2021.html.
Онлайн база даних
Таблиці та інтерактивні інфографіки з даними про культури, ринки і міжнародну
торгівлю, а також пояснення даних, можна знайти на сайті статистики FiBL
statistics.fibl.org.
Контакти
Др. Хельга Віллер, FiBL, Акерштрассе 113, 5070 Фрік, Швейцарія; тел.: +41 (0)79 218 06 26,
helga.willer@fibl.org, www.fibl.org
Луїз Лютткхольт, IFOAM – Organics International, Шарль-де-Голь-Штрассе 5, 53113 Бонн,
Німеччина; тел.: +49 (0)1575 769 11 01, l.luttikholt@ifoam.bio, www.ifoam.bio
Публікацію «Світ органічного сільського господарства» підтримали:
• Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO), Берн, Швейцарія
• Міжнародний торговий центр (ITC), Женева, Швейцарія
• Фонд сталості Coop, Coop, Базель, Швейцарія
• NürnbergMesse, організатори виставки БІОФАХ, Нюрнберг, Німеччина

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

Коротко про щорічну публікацію «Світ органічного сільського господарства»
В щорічній публікації (336 сторінок) представлено
результати
щорічного
дослідження
в
галузі
органічного сільського господарства у світі. Вона
містить численні таблиці, карти і інфографіки. Вона
також містить звіти експертів щодо органічного
сектору та нові тенденції у всіх регіонах і обраних
кранах. Окрім цього в публікації представлено
довідкову інформацію про стандарти і законодавство,
політичну підтримку і світовий ринок органічних
харчових продуктів.

Збір даних
FiBL у співпраці з різними партнерами зі всього світу збирає дані про органічне сільське
господарство. Результати публікуються спільно з IFOAM – Organics International.
Підтримку у цій діяльності надають SECO, ITC, Фонд сталості Coop і NürnbergMesse,
організатор виставки БІОФАХ.
Онлайн база даних
Дані доступні онлайн на сайті statistics.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.

