Органічне сільське господарство: ключові показники та країни-лідери
Це переклад сторінки 21 книги «Світ органічного сільського господарства. Статистика та нові тенденції 2018».
Хельга Віллер та Джулія Лерноуд (ред.) (2018) Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL),
м.Фрік, Швейцарія та Міжнародна федерація органічних сільськогосподарських рухів – Органікс Інтернешнл
(IFOAM – Organics International), м. Бонн, Німеччина.
Доступно за посиланням: www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2018.html
Показник

Світ

Країни-лідери

Країни з даними про сертифіковане
органічне сільське господарство 1

2016: 178 країн

Загальна площа
сільськогосподарських земель,
зайнятих під органічне
виробництво

2016: 57,8 млн. га
(1999: 11 млн. га)

Австралія (27,1 млн. га)
Аргентина (3,0 млн. га)
Китай (2,3 млн. га)

Частка сільськогосподарських
земель під органічним
виробництвом
від загальної площі земель
сільськогосподарського
призначення

2016: 1,2 %

Ліхтенштейн (37,7 %)
Французька Полінезія (31,3 %)
Самоа (22,4%)

Площа під дикоросами та інші землі
несільськогосподарського
призначення

2016: 39,9 млн. га
(1999: 4,1 млн. га )

Фінляндія (11,6 млн. га)
Замбія (6,7 млн. га)
Індія (4,2 млн. га)

Виробники

2016: 2,7 млн. виробників
(1999: 200 000 виробників)

Індія (835 000)
Уганда (210 352)
Мексика (210 000)

Органічний ринок

2016: 89,7 млрд. доларів
США*2 (більше ніж 80 млрд.
євро)
(2000: 17,9 млрд. доларів
США)

США (43,1 млрд. доларів США
– еквівалент 38,9 млрд. євро)
Німеччина (10,5 млрд. доларів
США - еквівалент 9,5 млрд.
євро)
Франція (7,5 млрд. доларів
США – еквівалент 6,7 млрд.
євро)

Споживання на душу населення

2016: 12,1 доларів США (11,3
євро)

Швейцарія (304 доларів США еквівалент 274 євро)
Данія (252 доларів США –
еквівалент 227 євро)
Швеція (218 доларів США –
еквівалент 197 євро)

Кількість країн із законодавством у
сфері органічного виробництва та
обігу органічної продукції

2017: 87 країн

Джерело: Дослідження FiBL 2018, що базується а основі національних джерел даних та даних органів сертифікації
*Світовий ринок: Ecovia Intelligence (колишня назва - Organic Monitor) 2018
Даний переклад виконано в рамках швейцарсько-українського проекту "Розвиток органічного ринку в Україні", що
фінансується Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та впроваджується Дослідним
інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія).
Під країною розуміють країну та/або територію відповідно до даних UNSTAT, див. веб-сайт:
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.
2 Відповідно до Європейського центрального банку, 1 євро дорівнює 1,1069 долара США у 2016 р.
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