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Растения и растителни продукти 

Новите пазарни условия на растителните продукти след 

военната агресия на Русия срещу Украйна и политиките за 

гарантиране на качеството и безопасността на растенията 

и растителните продукти и тяхната консумация   

 

Военната агресия на Русия срещу Украйна значително разтревожи световните 

селскостопански пазари. Това създаде повече несигурност по отношение на бъдещата 

наличност на зърнени и маслодайни култури и добави слой нестабилност към вече 

напрегнатите пазари. ЕС е до голяма степен самодостатъчен за храна, с огромен 

търговски излишък в агрохранителната промишленост и може да се очаква отново да се 

очаква единният пазар на ЕС да докаже способността си да поема шокове. Въпреки това 

има известни опасения относно достъпността поради високите пазарни цени и 

инфлационните тенденции. Тези въпроси формират основата за пролетното издание на 

2022 г. на краткосрочния доклад за перспективите. 

Предоставени са пазарни перспективи за ЕС-27; Историческите данни за ЕС-28 се 

поддържат и актуализират при получаване на ревизии. В допълнение към 

краткосрочната перспектива, Комисията публикува и свързани документи, включително 

статистически приложения и баланси. 

Солидарност с Украйна и положението на пазара, особено след руското нашествие 

Комисията на ЕС в края на месец май информира министрите за каналите за 

солидарност между Европейския съюз (ЕС) и Украйна с цел улесняване на износа на 

украински селскостопански продукти по земя за европейския и световния пазар. Целта 

на този план за действие е да се преодолее блокадата на украинските черноморски 

пристанища от Русия и да се гарантира, че Украйна ще остане напълно 

интегрирана в световните селскостопански пазари и ще продължи да допринася за 

световната продоволствена сигурност. Алтернативните транспортни маршрути и вериги 

на доставки между ЕС и Украйна ще позволят на Украйна да изнася и да освобождава 

капацитет за съхранение в Украйна за бъдещите реколти. Това ще спомогне и за 

облекчаване на натиска върху количествата и цените на пазарите. За да бъде постигнато, 

е нужно сътрудничество между Комисията, държавите членки, украинските органи, 

транспортните оператори от ЕС и Украйна, управителите на инфраструктура, 

собствениците на подвижен състав, плавателни съдове и превозни средства, 

международните финансови институции и всички други заинтересовани страни в 

региона. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/outlook/short-term_en#data


2 
 

Освен това Комисията информира министрите относно положението на 

селскостопанските пазари, по-специално с оглед на положението в Украйна. Тя очерта 

очакваното въздействие на руското нашествие в Украйна върху наличността и цените на 

храните за конкретни пазари. По този повод Белгия изрази своята загриженост и във 

връзка със сушата, пред която е изправен част от ЕС. 

Министрите приветстваха изказването и плана за действие на Комисията за каналите за 

солидарност между ЕС и Украйна. Те постигнаха съгласие също така, че благодарение 

на общата селскостопанска политика (ОСП) ЕС задоволява самостоятелно 

потребностите си от повечето селскостопански стоки и доставките на храни са 

гарантирани. Министрите потвърдиха отново, че дори при тези трудни обстоятелства 

ОСП гарантира продоволствената сигурност за гражданите на ЕС и предоставя 

подпомагане на доходите на земеделските стопани в ЕС. Основният проблем 

остава достъпността на храните, особено за домакинствата с ниски доходи, и цената 

на суровините (енергия, торове, фуражи и др.) за земеделските стопани. Въздействието 

на тези високи цени върху общата продоволствена сигурност също буди безпокойство. 

Общ преглед 

Като един от най-големите производители и търговци на зърнени култури в света, ЕС 

подкрепя земеделските стопани с подпомагане на доходите, посредством пазарни мерки 

и търговска политика в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП). 

Подкрепата се отдалечи от принципа какво и колко се произвежда, за да стане напълно 

отделена от производството (когато плащанията вече не са свързани с произведеното 

количество). 

Различните обработваеми култури понастоящем са интегрирани в единната обща 

организация на пазара и политиката на ЕС е ограничена до две основни области: 

• интервенция от страна на Европейската комисия и помощ за частно 

складиране 

Първоначално въведено с цел защита на земеделските стопани срещу ниските 

пазарни цени, изкупуването на зърнени храни и ориз за складиране в обществени 

складове сега се използва само в извънредни ситуации, като се предоставя 

защитна мрежа на стопаните. 

• търговски мерки 

Годишно се изнасят около 20 % от отглежданата в ЕС пшеница, а маслодайните 

семена, животинските фуражи и ориза се внасят в големи количества. За тези 

сектори могат да се изискват лицензии за внос и износ, както и плащания на 

търговски тарифи. Въпреки това благодарение на ангажиментите на ЕС в рамките 

на Световната търговска организация са въведени редица фиксирани тарифни 

квоти за внос при по-ниски или нулеви мита. 

Полски култури 

Общото производство на зърнени култури в ЕС за 2021/22 г. се предвижда на 293,3 

милиона тона, което е увеличение от 4,3% на годишна база. Износът на зърнени култури 

от ЕС трябва да се увеличи с 14% на годишна база до 49 милиона тона. По-голямата част 

от ръста на износа се прогнозира за мека пшеница, като се очакват допълнителни 5,6 

милиона тона. 

Ако приемем нормалното развитие на времето през пролетта и лятото, общото 

производство на зърнени култури може да достигне 297,7 милиона тона през 2022/23 г. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/income-support-explained_bg
https://ec.europa.eu/info/files/summary-common-organisation-agricultural-markets-eu_bg
https://ec.europa.eu/info/files/summary-common-organisation-agricultural-markets-eu_bg
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(+1,5% на годишна база), като прогнозата за производство на мека пшеница е 131,3 

милиона тона. Нетният износ на зърнени култури от ЕС трябва да нарасне с 11,5 

милиона тона до 41,4 милиона тона, почти 40% повече. 

Цените на маслодайните семена в ЕС скочиха рязко след руската инвазия в Украйна, 

като цените на рапицата и слънчогледа надхвърлят 1000 евро/т. Нивата на производство 

обаче не са проблем, като производството на маслодайни семена в ЕС е с 6,5% по-високо 

през 2021/2022 г. на 30,2 милиона тона. Това включва 10,5 милиона тона слънчогледови 

семки (+16,2% на годишна база). Очаква се площите с маслодайни семена в ЕС да бъдат 

с 4,8% по-високи през 2022/23 г. в сравнение с 2021/22 г. 

Производството на захар в ЕС за 2021/22 г. се оценява на 16,4 милиона тона, много над 

предходния сезон (+13%) и в съответствие със средното за 5 години. Това увеличение се 

дължи на рязкото възстановяване на добивите на захарно цвекло във Франция. Очаква 

се потреблението да се увеличи, но все пак да остане под производството, което води до 

по-високи крайни запаси от кампанията. 

Специализирани култури 

2021/22 Производството на зехтин в ЕС може да достигне 2,3 милиона тона, което е 

увеличение с 10% на годишна база. Увеличаването на разходите за влагане, опаковане и 

транспорт, заедно с по-голямото търсене на зехтин за заместване на други растителни 

масла, които в момента изпитват скокове в цените, трябва да поддържат високите цени 

на зехтина. Заместването с други растителни мазнини може да доведе до увеличаване на 

потреблението на зехтин в ЕС (+7%), докато може да се осъществи известно намаляване 

на износа на ЕС (-3%). 

Потреблението на вино в ЕС (засегнато от мерките Covid-19) се очаква да се възстанови 

през 2021/22 г. с увеличение от 5% на годишна база до 22,7 l на глава от 

населението. Общото производство на вино в ЕС остава високо близо до 155 милиона 

hl. Поради силното търсене в САЩ се очаква износът на вино от ЕС да се увеличи с 6% 

на годишна база през 2021/22 г., за да достигне рекордно високо ниво от 34 милиона hl. 

Общото производство на ябълки в ЕС остава високо, близо 12 милиона тона (+2% на 

годишна база). Забележимо забавяне на износа на пресни ябълки, заедно с високите 

запаси, движат нарастването на дела на ябълките, отиващи в 

преработка. Положителният ефект върху потреблението от пандемията COVID-19 е 

изчезнал, което води до по-ниско потребление на глава от населението (12,1 кг). 

Очаква се производството на портокали за преработка да нарасне силно с 30% през 

2021/22 г. Производството на пресни портокали трябва да се увеличи умерено, което ще 

доведе до общо производство на портокали от 6,6 милиона тона (+4% на годишна 

база). Както вносът, така и износът на преработени портокали в ЕС достигнаха 

исторически ниско ниво. Очаква се консумацията на пресни портокали на глава от 

населението да намалее до 12,9 кг. 

Мляко и млечни продукти 

Очаква се производството на говеждо месо в ЕС да намалее през 2022 г. въпреки 

високите цени, главно поради структурна корекция в сектора на говеждото и млечните 

продукти. Износът трябва да се увеличи леко благодарение на скорошните търговски 

споразумения, но е ограничен от ограниченото вътрешно предлагане и търговските 

търкания с Обединеното кралство. 

Очаква се високите разходи и трайните последици от африканската чума по свинете 

(АЧС) да намалят производството на свинско месо в ЕС през 2022 г., тъй като 
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увеличението на цените на кланичните трупове вероятно ще бъде временно. Износът от 

ЕС също трябва да намалее поради проблеми с АЧС, въпреки възстановяването на 

износа за Обединеното кралство и подобрения пазарен дял в някои други дестинации. 

Очаква се производството на домашни птици в ЕС да се увеличи леко през 2022 г., като 

птичият грип (AI) все още е основен ограничаващ фактор. Високите цени компенсират 

високите разходи досега. Износът от ЕС трябва да започне да се възстановява въпреки 

търговските ограничения, свързани с ИИ, както и инвазията на Русия в 

Украйна. Допълнителен внос от Обединеното кралство, Бразилия, Тайланд и Китай 

може да замени вноса от Украйна. 

Исторически ниското стадо от овце и кози в ЕС се очаква да доведе до спад на 

производството от 2% през 2022 г. Търговията трябва да се възобнови, но все още на 

относително ниски нива, което ще доведе до устойчиви високи вътрешни 

цени. Търговските търкания между ЕС и Обединеното кралство продължават да добавят 

несигурност и натиск върху износа и вноса. 

Зърнени храни 

Делът на пшеницата е повече от половината от отглежданите в ЕС зърнени култури. 

Останалите 50 % се състоят от царевица и ечемик, като всяка от тях представлява около 

една трета от този дял. Последната една трета включва зърнените култури, отглеждани 

в по-малки количества като ръж, овес и спелта. 

Зърнените култури в ЕС се използват предимно за животински фуражи (почти две 

трети); една трета е предназначена за консумация от човека, а само 3 % се използват за 

биогорива. 

Подробен преглед на растителните култури 

Маслодайни семена и протеинови култури 

Основните маслодайни семена в ЕС са рапица (59 %), слънчогледови семена и семена от 

соя. Не съществуват специфични мерки за подпомагане на производството на 

маслодайни семена, но две трети от това, което се консумира в Европа всяка година, се 

произвежда в ЕС. Все пак вносът в ЕС представлява около половината от маслодайните 

семена, използвани годишно в животинските фуражи, като вносните мита са нулеви. 

Маслодайните семена се използват за храни, фуражи, горива и промишлени цели. При 

смилането на маслодайните семена се получават растителни масла и шротове. 

Растителното масло обикновено се използва в хранителната промишленост или за 

производството на биодизел, а шротовете са важен компонент на фуражите. 

Основните протеинови култури, отглеждани в ЕС, са полски грах, бакла, полски фасул 

и лупини. От 2012 г. насам няма конкретна подкрепа за протеиновите култури, а 

вносните мита са нулеви. 

Ориз 

Около две трети от консумирания от европейците ориз се отглеждат в ЕС. Останалата 

част се допълва от внос на различни сортове например от Индия или Камбоджа. Малко 

е количество ориз, който се изнася от ЕС. 

Правно основание 

Правното основание по отношение на пазарните сектори на зърнените култури, 

маслодайните семена, протеиновите култури и ориза включва законодателството 



5 
 

относно общата организация на пазара на селскостопански продукти, интервенцията и 

търговията със зърнени култури и ориз, както и хоризонталната търговия. 

Наблюдение на пазара 

Обсерваторията на ЕС за наблюдение на пазара на посевни култури предоставя 

разнообразие от данни и информация за секторите на зърнените култури, маслодайните 

семена и протеиновите култури. Тя проследява и анализира минали и настоящи 

тенденции на световно и европейско равнище, производството, баланса между 

търсенето и предлагането, производствените разходи, пазарните перспективи и други 

фактори. 

Порталът за агрохранителни данни предоставя пазарни данни за селското стопанство на 

национално и европейско равнище, като например процеси, производство, търговия и 

тарифни квоти. 

Ориз и етилов алкохол 

Повече информация може да бъде намерена в общия преглед на лицензиите за внос и 

износ на ориз и балансите за етиловия алкохол. 

Проучвания 

Извършени са проучвания от и за Европейската комисия в специализирани области от 

значение за зърнените култури, маслодайните семена, протеиновите култури и ориза. 

През ноември 2018 г. беше представено финансираното от Комисията проучване 

относно развитието на пазара и свързаните с оценката на политиката аспекти на сектора 

на растителните протеини в ЕС. 

През ноември 2017 г. от името на Комисията беше изготвено проучване 

относно капацитета за съхранение и логистичната инфраструктура за търговията със 

селскостопански стоки в ЕС. 

Комитети 

Различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани 

от представител на Европейската комисия, заседават редовно, за да гарантират, че 

отговорността на Комисията за приемането на актове за изпълнение се упражнява под 

контрола на държавите от ЕС. 

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно, за да 

обсъжда въпроси като развитието на пазарните цени, производството и търговията в 

държавите от ЕС и извън него. 

Експертната група по пазарите на деривати и спот пазарите за селскостопански 

продукти представлява държавите от ЕС и европейски асоциации от различни 

селскостопански сектори, чиито цели са предоставяне на консултации и експертен опит 

на службите на Комисията относно: 

• функционирането на пазарите на деривати и спот пазарите за селскостопански 

продукти; 

• прилагането на съществуващото законодателство и политики на ЕС; 

• подготовката на законодателни предложения и политически инициативи в 

областта. 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/crops_bg
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/cereals/rice-ethyl-alcohol-overview_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/cereals/rice-ethyl-alcohol-overview_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/market-developments-and-policy-evaluation-aspects-plant-protein-sector-eu_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/market-developments-and-policy-evaluation-aspects-plant-protein-sector-eu_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/storage-capacities-and-logistical-infrastructure-eu-agricultural-commodities-trade_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/storage-capacities-and-logistical-infrastructure-eu-agricultural-commodities-trade_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/committees-and-advisory-councils/agricultural-committees_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/cereals/agricultural-commodity-expert-group_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/cereals/agricultural-commodity-expert-group_bg
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Орни култури 

Производството в ЕС на ядливи култури се очаква леко да намалее в средносрочен план. 

Под влиянието на конкуренцията в ЕС, на разширяването на горите и пасищните площи 

наличната земя на която се отглеждат годни за консумация култури бавно ще намалява. 

Търсенето на фураж от обработваемите култури се очаква да намалява поради 

намаляването в ЕС н прасетата, говеждото месо и млечното стадо. Производството на 

био млечни продукти и по-нататъшната екстензия и диверсификация се очаква да 

увеличат дела на протеините за добитъка и храната, идваща от добива на трева.  

Цените на храните трябва да се повишат до 2031 г., тъй като се задвижват от по-високата 

цена на енергията и торовете. ЕС се очаква да остане конкурентоспособен на световния 

пазар на зърнени храни, въпреки че пазарният му дял ще бележи спад. 

Отчитайки това тук ще представи общ преглед на перспективите за обработваемите 

култури (обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, ръж, овес и др. 

зърнени култури, рапица, слънчоглед семена, соеви зърна и протеини култури) и редица 

преработени продукти (захар, растителни масла, протеинови храни, биодизел и етанол).  

Очаква се пазарът на маслодайни култури в ЕС да се движат от нарастващото използване 

на хранителните масла, докато потреблението на маслените ястия може да намалее. 

Търсенето на захар за потреблението, също се очаква да регистрира спад, който ще 

отразява масовото преминаване към диети с по-малка консумация на захар. 

Земеползване 

Горските площи ще надвишават земеделската площ през 2031 г.  Общата използвана 

земеделска площ (ИЗП) се очаква да намалее леко, достигайки 160,5 милиона ха през 

2031 г. Това намаление вероятно е резултат от по-ниските добиви, които карат 

производството да продължи маргинализацията на земята, което я прави по-малко 

привлекателна, тъй като тя се съчетава с липсата на обновяване на поколенията в 

отдалечените селски райони и разрастващата се конкуренция  с горите и градските 

райони. Горската площ на ЕС нараства стабилно през последното десетилетие. 

Повишено е вниманието към изменението на климата и признаването на ролята на 

горите при съхранението на въглерода води до допълнителната подкрепа на неговото 

разширяване. 

Общата горска площ може да достигне 161,4 милиона ха през 2031 г., като изпреварва 

земеделската площ. По този начин обработваемата земя и пасищата ще намаляват, като 

по-голямата част от намаляването на общата земеделска земя в ЕС ще дойде от 

намаляването на посевите. Площта със зърнени култури може да намалее до 51,2 

милиона ха през 2031 г. (-2,8% спрямо 2021 г.), като низходящата тенденция при 

пшеницата и ечемика може частично да бъде компенсирана от увеличаване на площите 

засети с овес и ръж.  

Очаква се общата площ на маслодайните култури в ЕС да достигне 11,3 милиона ха през 

2026 г., преди да спадне до 10,7 милиона ха през 2031 г. (+1% спрямо 2021 г.) поради 

спадащото търсене на масла. 

Непрекъснатото увеличаване на постоянните пасища, наблюдавано в последното 

десетилетие може да приключи поради намаляването на млечните и говеждите стада и 

изоставянето на маргиналните пасища вотдалечени селски райони.  

Очаква се да започне да намалява общата тревна площ през 2023 г. и да достигне 50,2 

милиона ха през 2031 г. (-0,8% в сравнение с 2021 г.). Фуражната зона на ЕС (напр. 
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временни пасища, силажна царевица и др.) вероятно ще остане стабилна при 20,0 млн. 

ха поради интензификацията на производството в низините и търсенето на суровини за 

производството на биогаз. 

Увеличава се делът на земята заета от биологично земеделие. Планираните инициативи, 

свързани с европейската зелена сделка, както и коефициентът на преобразуване на 

земята от конвенционално към биологично земеделие се очаква да остане висок през 

следващото десетилетие, както през периода 2014-2019 г. Това се дължи на 

нарастващото търсене на тези продукти, което е резултат на увеличеното внимание 

върху процесите за изменението на климата и начина на производство на храна. 

Съгласно това предположение, делът на органичната земя като цяло  може да достигне 

15% през 2031 г. 20% от тях могат да обработват постоянните и временните пасища, 

спрямо 12% от обработваемата земя през изтеклия период. По този начин ще се увеличи 

отглеждането на биологичните  зърнени култури, в отговор на допълнителното търсене 

на биологични храни и фуражи. В новата ОСП има планирани и други подкрепящи 

мерки, произтичащи от прилагането на Европейския зелен пакт, които ще продължат да 

подкрепят развитието на биологичния сектор в ЕС. 

Зърнени храни 

Преход към по-устойчиви производствени системи се очаква да намали производството 

на зърнени култури. 

Очакваното намаляване на размера на площта на ЕС със зърнени култури (-2,8%) в 

сравнение с 2021 г.) в комбинация с намаляване на добивите, биха могли да доведат до 

спад на производството на зърнени култури до 276 милиона тона през 2031 г. (-2,5% в 

сравнение с 2021 г.). Площта, използвана за производство на зърнени култури като  

пшеница, ечемик и царевица се очаква да се увеличи с 1,1% между 2021-2031 г. Това е 

резултат от по-дългите сеитбообороти и по-диверсифицираната смес от култури. 

Диверсификацията на културите се използва като начин за по-добър контрол върху 

вредителите и болестите, за адаптация към климатичните рискове и реакция на 

нарастващото търсене на биологични продукти. В същото време, на площта на ечемика 

се очаква да намалее (със 7,9% през 2021-2031 г.) в сравнение с 6,3% през 2011-2021 г.). 

Зоните засети с мека и твърда пшеница могат да се свият до 21,1 и 2,0 милиона ха 

съответно през 2031 г. (-2,0% и -4,7% спрямо 2021 г.), докато общата площ може да 

достигне 8,9 милиона ха (-1,5% в сравнение с 2021 г.). Очаква се добивите от пшеница и 

ечемик да намаляват леко, водени от увеличаване на биологичното производство, 

намаленото разнообразие от наличните продукти за растителна защита, екологичните 

ограничения и засиленото възприемане на агроекологичните практики от фермерите. 

Добивите от царевица все още могат да се увеличат поради потенциални подобрения в 

източните страни от ЕС. Пшеницата, а следователно и производството на ечемик ще 

намалее до 126,9 и 49,2 милиона тона съответно през 2031 г. (намаление с 5,3% и 8,9% 

спрямо данните за 2021 г.), докато производството на царевица може да остане стабилно 

68,2 милиона тона. 

Скокът на цените на торовете може да повлияе на цените на засажданите от фермерите 

култури през 2022 г. и след това. Може също да се ускори развитието на прецизното 

земеделие, което да доведе до по-ефективното използване на хранителните вещества, 

което позволява да се произвежда повече с по-малко вложения. 

Ще намалее потреблението на зърнени храни, дължащо се на по-ниското търсене на 

фураж. 
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Вътрешното потребление на зърнени култури в ЕС се очаква да достигне 254,8 милиона 

тона (-2,7% в сравнение с 2021 г.), дължащо се на спада на използвания фураж. Общата 

употреба на зърнени култури във фуражите може да намалее с 7,8 милиона тона до 2031 

г. (- 4,8% спрямо 2021 г.), при ечемика (-11,6%) и (-6,4%) при меката пшеница. Всичко 

това ще доведе до по-голям спад в сравнение с царевицата (-1,8%). Предвижда се 

използването на зърнени култури в храната да нараства с 0,2% на година. Очаква се ЕС 

да останат конкурентоспособни в търговията, но ще се сблъскат със силната 

конкуренция от другите ключови пазарни играчи, особено от тези в Черноморския 

регион. 

Това ще доведе до намаляване на пазарните дялове при нарастване на експортния пазар. 

Вносът на царевица се дължи на възстановяването на 18,0 милиона тона през 2022 г. и 

се предполага, че ще достигане 16,5 милиона тона през 2031 г. (+4,4% в сравнение с 2021 

г.). Напрежението на пазарите на зърнени култури се очаква да намалее през 2022 г. и 

цените да започнат да падат. 

Очаква се обаче цените на пшеницата и царевицата да се повишат отново от 2025 до 

2031 г. 

Маслодайни семена 

Площта на маслодайните семена в ЕС достигна своя връх в средата на 2020 г. Размерът 

на площите, използвани за производство на рапица и слънчоглед в ЕС се очаква да 

достигнат своя пик в средата на периода, преди да намалеят в отговор на забавеното 

търсене на фураж и масла. Предвижда се обаче площта на соевите зърна да се увеличи, 

водени от нарастващото търсене на зърна без ГМ и нарастващото биологично млечно 

стадо. 

Площта с маслодайните семена в ЕС ще достигне общо 10,7 милиона ха до края на 

прогнозния период, което е подобно на настоящия му размер. Площта с рапица трябва 

да намалее леко до 5,1 милиона ха, спрямо 5,2 млн. ха през 2019-2021 г., докато 

слънчогледът и площите със соя се очаква да се увеличат с 0,1 милиона ха, като всяка от 

тях достигне съответно - 4,5 и 1,0 милиона ха. 

Добивите от маслодайни семена ще се увеличават бавно. Въпреки това, ръстът на добива 

се очаква да бъде по-бавен за рапицата, защото тя е по-чувствителна към екстремните 

климатични условия, от натиска на вредителите, и за нея са налични по-малко 

пестицидни продукти. Ръстът на годишния добив трябва да възлезе на 0,3% за рапицата, 

1,4% за слънчогледа и 1,6% за соята през 2021-2031 г. 

Въз основа на предположенията за площта и доходността, посочени по-горе, 

производството на маслодайни семена в ЕС ще достигне своя пик от 32,1 милиона тона 

през 2027 г. преди да намалее, до 31,2 милиона t до 2031 г. Производството на рапица 

може да достигне 16,2 милиона тона (без промяна спрямо средното за 2019-2021 г.), 

докато производството на слънчогледа и соята може да се увеличи до 11,3 и 3,5 милиона 

тона съответно да нарастване с 15% и 29%. 

Вносът на соеви зърна в ЕС ще намалее поради по-ниското търсене. Очаква се ЕС да 

остане нетен вносител на маслодайни семена през 2031 г. Въпреки това, тъй като 

търсенето на маслодайни семена се дължи на спад към края на прогнозния период е 

вероятно вносът също да намалее. 

Очаква се вносът на соеви зърна да спадне до 13,3 милиона тона 2031 г., от 14,8 милиона 

тона през 2019-2021 г.  
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Вносът на рапица също ще намалее, от средно 5,9 милиона тона на 4,9 млн. т до 2031 г. 

Очаква се вносът на слънчоглед да остане стабилен на около 0,8 милиона тона през 

следващото десетилетие. По отношение на протеиновия еквивалент, вносът ще спадне с 

6% до 14 милиона тона. 

ЕС вероятно ще остане незначителен износител с комбиниран обем на износа на 

маслодайни семена от около 1 милион тона годишно. 

Маслени храни и растителни масла  

Секторът на маслодайните култури има два пазара: протеин и масло. Маслените шроти 

(протеините) и растителните масла се произвеждат от стриване на маслодайни семена. 

Очаква се търсенето на шроти от маслодайни култури в ЕС да спадне в съответствие с 

намаляващото търсене на храна за животни. Търсенето на храна трябва да спадне по-

бързо от търсенето на фуражи поради продължаващите подобрения в коефициента на 

преобразуване на фуража. 

Продължаващото преминаване към биологично производство също намалява търсенето 

на фуражи с високо съдържание на протеини в полза на други източници на храна 

(например пасища). 

Обемите на стриване на маслодайни семена трябва да останат относително стабилни 

поради здравословното търсене на местно произведени масла. Това ще осигури стабилно 

снабдяване с маслодайни шроти, но въпреки това вносът на маслодайни шроти също ще 

паднат. Вносът на соево брашно също ще намалее, поради спада от 18,0 милиона тона 

през 2022 г. до 16,0 милиона тона през 2031 г., поемайки най-голения дял от спада в 

търсенето на храна за животни. 

По отношение на дела на различните маслодайни култури в общото количество семена 

използвани за трошене, се очаква слънчогледът да спечели за сметка на рапицата поради 

по-голямата му наличност (в резултат на повишената площ и по-добрите добиви). 

Спадът на растителните масла в ЕС се дължи на спада на нехранителната им употреба, 

като палмовото масло е засегнато най-силно.  

Очаква се търсенето на растителни масла за хранителни цели да остане стабилно, около 

11,6 милиона тона. За вътрешно произведените масла, слънчогледовото и рапичното 

семе трябва да получат дял за сметка на соевото масло, тъй като използването им в 

преработени храни се увеличава. 

Повишената употреба на слънчогледово и рапично олио в храната също ще окаже 

влияние върху вноса. Очаква се вносът на палмово масло да намалее значително, от 6,5 

милиона тона през 2021 г. до 4,0 милиона тона до 2031 г. Очаква се обаче по-голямата 

част от това намаление да се дължи на падащото търсене на биодизел и нарастващото  

търсене на масла от друг произход (напр. зехтин). 

Предвид ограничения ръст на производството на рапица, цените за рапичното масло се 

очаква да нараснат малко по-бързо, отколкото при другите масла и да достигат 1000 

евро/т до 2031 г.  

Световните цени на соята нарастват по-бавно от цените на рапицата, което позволява 

соевите зърна да запазят позицията си като привлекателен вариант за смачкване. 

Въпреки това, нараства търсенето на биодизел в световен мащаб, което може да повиши 

цените на соевото масло. 

Биогорива 
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Търсенето на биогорива ще намалее като гориво за автомобилния транспорт, тъй като 

неговата употреба започва да намалява, поради слабото му търсене.  Биогоривата се 

консумират чрез смесването им с изкопаеми горива. Преминаването към устойчив 

транспорт напредва добре, което ще има значителен ефект върху разхода на горива за 

автомобилния транспорт. 

Прогнозите, базирани на POLES на Съвместния изследователски център за енергиен 

модел показват, че дизелът и бензинът трябва да достигнат пиковата си употреба през 

2022 г. Очаква се след това използването на изкопаеми горива в ЕС да намалее. До 2031 

г. използването и на двете изкопаеми горива се дължи на спада с 32% от пиковите нива 

като се достигне до 139 милиарда л за дизел и 62 милиарда л за бензин. 

Промяната в търсенето на гориво ще повлияе пряко на търсенето на биогорива. Въпреки 

това, благодарение на увеличеното смесване, търсенето на биогорива ще спадне по-

малко от търсенето на изкопаеми горива. Очаква се използването на биодизел в ЕС да 

достигне своя пик от 18,9 милиарда л през 2023 г., след което ще следва спад от 24%, за 

да достигне 14,3 милиарда л през 2031 г. Използването на биоетанол трябва да бъде по-

малко засегнато, тъй като биоетанолът има и приложения без гориво. Въпреки това, 

употребата на етанол се очаква да достигне своя пик от 7,1 милиарда л през 2023 г., след 

което следва спад с 10% и се стига до 6,4 милиарда л през 2031 г. 

Очаква се по-голямата част от спада на суровините за биодизел да засегнат палмовото 

масло, което вероятно ще се сблъска с трудности при осигуряването на необходимия 

сертификат ILUC. Очаква се използването на рапично масло да бъде подобно и през 2031 

г. като това през 2021 г., което представлява около половината от суровина за биодизел. 

Обратно, използването на друга суровина от слънчогледово и соево масло трябва да се 

увеличи, но да остане сравнително ниска (10%). Производството на усъвършенстван 

биодизел от отработените масла и мазнини трябва да се увеличи, подсилено с двойното 

отчитане на мандатите за смесване. 

Що се отнася до производството на етанол, се предвижда царевицата да остане основна 

суровина, с дял от около 44%. Използване на пшеница за етанол се дължи на намаляване, 

докато производството на етанол от други зърнени култури и захарно цвекло трябва да 

останат относително стабилни. 

Ръст се очаква само в производството на напреднали етанол от отпадъци и остатъци. 

Отново, това ще бъде задвижено от двойно отчитане за смесване на целите на мандата. 

Очаква се ЕС да остане нетен вносител на биогорива. 

Вносът на биодизел вероятно ще бъде ограничен от продължаващото прилагане на 

изравнителни мита върху внос от 

Аржентина и Индонезия. В средносрочен план, трудности със  сертифицирането на 

палмово масло и намаляването на търсенето могат да попречат намалява вноса на 

биодизел, докато вносът на етанол трябва остават относително стабилни през целия 

период на перспектива. 

 Специализирани култури 
 

Тук ще разгледаме три специализирани сектори: зехтин, вино, и плодове и зеленчуци. 

Тези сектори не са включени в Модела Aglink-Cosimo и прогнозите се базират на 

експертни преценки и литературни прегледи, като се вземат предвид историческите 

тенденции. Динамиката на цените не е така изрично включена в прогнозите. 
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Производството на зехтин в ЕС се дължи на отглеждането на маслини, водени от 

подобрената рентабилност и създаването на стойност. Въпреки това изменението на 

климата остава предизвикателство пред повишаването на производството. 

Потреблението през последните години на глава от населението остава ниско в 

основните експортни дестинации, въпреки, че потенциалът за нарастване на износа на 

ЕС е висок. Растеж на потреблението в ЕС се очаква да бъде постигнат в страните, които 

не произвеждат, което може да забави процеса на намаляване обемите на 

производството на зехтин за основните страни производителки. 

Виненият сектор на ЕС се адаптира към променящият се начин на живот и 

предпочитанията, както на новите, така и на по-старите поколения потребители. Тази 

гъвкавост създава очаквания промените в спада на потреблението да се забавят. Очаква 

се износът да нарасне. Като цяло тези тенденции ще доведат води до лек спад в 

производството на вино в ЕС. 

Повишаване на здравната осведоменост и разрастването на промоционалните кампании 

изглежда влияят положително на консумацията на пресни плодове и зеленчуци. 

Превключванията между различните продукти ще продължи и в бъдеще, тъй като 

населението се ръководи при избора си от промяната на потребителските предпочитания 

и начина на живот. Обратно, консумацията на преработените плодове се очаква да 

намалее, докато консумацията на преработените домати се очаква да остане стабилна. 

 

Вино 

Потреблението на вино в ЕС се забавя, като до 2031 г. се предвижда потреблението на 

вино в ЕС да достигне 22 л на глава от населението. Това е с 0,4 л по-малко в сравнение 

с 2020 г. и показва, че тенденцията на спад се забавя (-0,2% годишно през 2020-2031 г 

спрямо -24.% през 2010-2020 г.). Въпреки това, големите разлики между страните от ЕС 

могат да останат. 

Вътрешната употреба на вино в ЕС трябва да достигне 123 милиона hl до 2031 г. 

Намаляването на човешката консумация е само частично компенсирано с лекото 

увеличение на употребата на винифицираното производство за други цели (например 

дестилация и производство на преработени продукти). 

Виненият сектор на ЕС се адаптира към променящия се начин на живот, който се ускори 

от пандемията от COVID-19. Регистрират се различия в предпочитанията между по-

старите и по-новите поколения на консуматорите. 

Поради COVID-19, загрижеността за устойчивостта на виното сред потребителите се е 

увеличила, което е отразено в нарастващото търсене на биологичните продукти и 

натуралните вина, но също така тази промяна доведе до ново поведение в консумацията 

на вино (домашна консумация). Това също се отразява в нарастващото закупуване на 

вино онлайн, което не само процъфтява, но и се очаква да се развие допълнително, което 

също така ще увеличи търсенето. 

Водени от COVID-19 и временното затваряне на хранителните услуги, новите поколения 

потребители са по-осъзнати за консумацията на алкохол в умерени количества, 

подхранват търсенето на вина с по-ниско алкохолно съдържание и пенливите вина, 

които може да се консумират при различни поводи. 

Ръст на износа на вино от ЕС 
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След стабилни обеми на износ между 2016 и 2019 г., се регистрира голям спад през 

2019/20 г. поради COVID-19 и износът нарасна до рекордно високо ниво през 2020/21. 

Предвижда се износа на вино от ЕС да продължава да нараства до 32,2 милиона hl (+0,5% 

годишно) до 2031 г., дължащо се на голямото търсене на вино от ЕС с географски 

индикация (GI) и пенливи вина като цяло. Освен това там все още търсенето се намира 

в началното си ниво (ниски цени на вината). Отчитайки това ЕС може също така да 

доразвие този пазар. 

До 2031 г. общата площ в ЕС, покрита с лозя се очаква да остане стабилна, с нарастващ 

дял от висококачествени вина (напр. ЗНП/ЗГУ и биологични вина с потенциално по-

ниски средни добиви). Потенциалният спад на добивите може да бъде частично 

компенсирано от използването на нови сортове, които са по-адаптирани към 

изменението на климата. В резултат на това производството на вино от ЕС може да 

спадне до 2031г. с 149 милиона hl (-0,2% на година). 

 

Плодове и зеленчуци 
 

Производството на плодове и зеленчуци в ЕС е стабилно. До 2031 г. производството 

както на пресни домати, така и на праскови и нектарини ще намалява (с -0,4% и -0,5% 

съответно на година). Спадът в производството на домати се дължи главно на силния 

спад на зимното производство в Испания и преминаването към малки по размер домати, 

които имат по-нисък обем, но по-висока добавена стойност. Испанските производители 

също са преминали към други, по-рентабилни култури през зимата поради силната 

конкуренция от Мароко. За прасковите и нектарините, продължаващото намаляване на 

обработваемата площ тласка напред тяхното  производство. 

Очаква се общото използваемо производство на ябълки в ЕС да остане стабилно до 2031 

г. и да остане на 11,1 милиона тона. Това е резултатът от намаляването на 

обработваемата площ и повишаването на добивите в резултат на въвеждането на нови, 

високодобивни сортове и подобрено агрономично управление. В резултат на това може 

да се прогнозира, че през 2031 г. ще бъдат произведени 7,6 милиона тона ябълки за 

консумация в прясно състояние, докато 3,6 милиона тона могат да бъдат използвани за 

обработка. 

Също така производството на домати за преработка остава стабилно с около 10,4 

милиона тона. Производството се измества от силно концентрирани продукти, като 

доматено пюре до по-малко концентрирани продукти с по-висока добавена стойност 

като например консервирани домати, доматени сосове и био продукти. 

Потреблението на пресни плодове в ЕС ще се увеличи, докато преработената 

консумация ще намалява. 

До 2031 г. потреблението на пресни плодове и зеленчуци в ЕС се очаква да се увеличи, 

движено от нарастващото потребление, почиващо на осъзнаване на ползите от 

приемането на диета, богата на плодове и зеленчуци, както и обществени инициативи за 

популяризиране на тяхното потребление. Има обаче значителни разлики както между 

секторите, така и между страните от ЕС. По-специално увеличената консумация на 

пресни портокали в ЕС се дължи на увеличаването на 13,3 кг на глава от населението 

(+0,5% на година). Консумацията на прясно изцедени портокалови сокове в 

супермаркети, кафенета и ресторантите ще увеличат потреблението си допълнително. 

През същия период потреблението на ябълки в ЕС на глава от населението се очаква да 

нараснат до 15 кг (+0,6% на година). Тази тенденция ще се води от смяната на сортовете 
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ябълки, които са по-добри и отразяват предпочитанията на потребителите, по-специално 

в Полша. 

Въпреки прогнозираното увеличение, ябълката губи конкуренция от по-модерните 

продукти като тропически плодове и горски плодове. Също така прасковите губят 

известна част от своя дял в кошницата с плодове. Консумацията на праскови и нектарини 

се очаква да намалее до 6,4 кг на глава от населението. 

До 2031 г. потреблението на пресни домати на глава от населението в ЕС се очаква да 

остане стабилно (15 кг), с повишена консумация на малки по размер домати. За разлика 

от повишената консумация на пресни плодове и зеленчуци, потреблението в ЕС на 

преработени плодове се очаква да продължи да намалява. Това се дължи на 

продължаващия спад на соковете, които представляват най-голям дял. От друга страна, 

консумацията на компот в ЕС (особено органичния компот, който е без добавена захар) 

и сайдера трябва да продължат да се издигат. За консервирани и сушени праскови, 

текущата ограничена наличност и високите цени също могат да повлияят на 

потреблението в средносрочен план, като потребителите могат да преминат към други 

преработени продукти. 

 

Намаление на общата консумация на мазнини 

Произход, среда 

Увеличеното производство на преработени храни, бързата урбанизация и 

промените в начина на живот доведоха през последните десетилетия до промяна в 

диетичните модели по целия свят. В резултат на това много хора сега консумират повече 

храна с високо съдържание на мазнини, захар и сол/натрий за сметка на плодове, 

зеленчуци, пълнозърнести и бобови растения. Като дългогодишен защитник на 

здравословния начин на живот, Световната здравна организация (СЗО) често представя 

препоръки относно основните принципи на разнообразното, балансирано и 

здравословно хранене. Например, за намаляване на риска от развитие на незаразни 

заболявания и състояния, като диабет, сърдечни заболявания, инсулт и рак, се 

препоръчва намалената консумация на мазнини, захар и сол. По-специално мазнините 

„не трябва да надвишават 30% от общия прием на калориите за предотвратяване на 

нездравословното наддаване на тегло сред възрастното население. Следователно този 

сценарий разглежда пазара на моделираното намаляване на общата консумация на 

мазнини в ЕС от базовата ситуация (2022-2031) до препоръчаното от СЗО ниво. 

Около 77% от всички моделирани калории от мазнини през 2031 г. се приписват на 

растителните масла, на някои млечни продукти и на свинското месо. 

Спад има в търсенето на храни за стоките с най-голям принос: слънчогледово, палмово, 

соево и рапично масло, масло, сирене, пресни млечни продукти и свинско месо. По-

конкретно, търсенето на храни за млечни продукти и свинско месо е намалено с около 

18%, докато това за всички масла е с около два пъти по толкова, за отчитане приноса им 

за доставката на мазнини. Шокове върху маслата бяха разпределени ендогенно въз 

основа на търсенето на храна и следователно не са еднакви. Шокове от по-висока 

величина също бяха тествани върху една-единствена стокова група, където не само 

препоръката на СЗО от 30% не беше постигнато във всеки един от тези случаи, но също 

така и при екстремния пазар реакциите надделяха. 

Предположения: 
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1) По-мазната храна ще стане по-малко популярна (т.е. кривата на търсенето ще се 

измести на ляво) в резултат на промяната на потребителските предпочитания и въз 

основа на здравните съображения.  

2) Не се прави разлика между наситени и ненаситени мазнини или разфасовки на месо 

поради ограничения на данните.  

3) Загубени калории, а впоследствие и загубен протеин или въглехидратите се 

компенсират частично и само чрез ендогенни пазарни корекции.  

4) Риба и морски дарове, плодове, зеленчуци и зехтин са покрити чрез екзогенна 

информация, без да взаимодействат с моделираните пазари. 

Консумацията и калориите остават непроменени в изходното ниво за тези стоки.  

5) Подобно търсене при диета не предполага, че промяната се случва в останалия свят; 

последното, обаче се адаптира към наложените шокове в търсенето на ЕС чрез търговия. 

Резултати 

Преминаване към по-ниска обща консумация на по-мазни стоки води до спад в дневния 

прием на калории на глава от населението с 304 kcal в сравнение с изходното ниво (-

8,6%, от 3 550 до 3 246 kcal) през 2031 г. Относителният принос на моделираните 

мазнини пада до препоръчаното от СЗО ниво от 30% (-284 kcal, до 975 kcal). 

Въглехидратите и протеините намаляват с около 20 kcal общо, но придобиват 

относителна важност поради по-ниските доставки на калории. Съотношението на 

доставените калории от растителен и животински произход остава стабилно при 2,5:1. 

Като цяло, на глава от населението седмично консумацията пада, както следва: масло с 

17 г, сирене с 84 г, свинско месо със 119 г, растителни масла със 179 г и пресни млечни 

продукти по 345 г. 

Нетната търговия с всички растителни масла се увеличава с 60% макар и да остава 

отрицателна. Вносът пада с 23% (палмово масло) до 60% (рапично масло) и износът 

нараства с 40% (соево масло) до невероятните 80% (слънчогледово олио). 

Забележителен ефект е промяната на нетната търговска позиция на слънчогледовото 

масло, където ЕС се превръща в нетен износител в сценария с положителен баланс от 

0,2 милиона тона, което вероятно се дължи на нарастващото търсене на внос от Азия и 

средния Изток. 

Потреблението на свинско месо намалява с 19% (-3,5 милиона т) в сценарий, което е 

рекордно ниско. Въпреки това, повечето от пропуските в потреблението се компенсират 

от увеличения износ (+2,9 млн. т, +78% в сравнение с изходното ниво). Тази рекордно 

висока цифра е резултат от необичайно ниската цена на свинското месо от около 1 300 

евро/т (т.е. близо до нивото от 2007 г.). Заедно с падането на международните цени ЕС 

поема известен глобален пазарен дял от САЩ, Бразилия и Канада (0,8 милиона т) за 

снабдяване на други – предимно азиатски – пазари. Китай, например произвежда по-

малко (-1,7%) и внася повече (+79%) от любимото им месо от световните пазари на по-

ниска цена. 

В същото време производството на свинско месо в ЕС намалява с 3% от базовото ниво 

от 21,7 милиона тона. 

Производството на масло и сирене намалява с 2% и съответно 13%, в резултат на 

приблизително еднаквото търсене спадът е (18-19%). Докато по-голямата част от 

пропуснатата консумация на масло (79%) се компенсира чрез по-висок износ и по-нисък 

внос, износът съставлява само 20% от пропуснатото производство на сирене 
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В абсолютни стойности обаче увеличението на маслото и износът на сирене е 9 пъти по-

голям от намалението във вноса. Производството на мляко спада с 2% поради по-

ниското вътрешно производство и търсенето на млечни продукти, което води до по-

ниско млечно стадо (-2,5%). Млякото на прах се влияе косвено на пазара. 

Вътрешното потребление, производството и износа на обезмаслено мляко спада поради 

по-високите цени, докато Африка и Близкия Изток изглежда внасят пълномаслено мляко 

на прах от глобалните пазари. Поради по-ниското производство на сирене, вътрешните 

цени насъпътстващите продукти като казеин и суроватка на прах се увеличават, поради 

което производството им намалява. 

Могат да се отбележат най-значимите въздействия върху цените на производител в ЕС, 

вариращи от -32% (масло) до -15% (свинско месо). Поради кръстосаните стокови ефекти 

цените на другите продукти намаляват в по-малка степен. Например цените на млякото 

падат с 6% поради по-ниското търсене на млечни продукти, цените на маслодайните 

култури с 5% поради по-ниското търсене на олио и цените на зърното от 3% поради по-

ниското търсене на фураж. Тъй като ЕС е добре интегриран в световните пазари, 

произтичащата от това промяна в международната референция цените на шокираните 

стоки варират от -25% (масло) до -9% (растителни масла). 

Заключителни бележки 

Потенциално и постепенно преминаване към по-ниска консумация на мазнини в ЕС 

може да доведе до по-ниски вътрешни цени и подобряване на търговията баланси за по-

тлъстите стоки със сравнително слабо въздействие върху вътрешно производство (до -

13%; случай на сирене) и общо калории. Последващото млечното стадо и 

производството на свинско месо може също да се стимулира спада в общото земеделие 

и емисиите на парникови газове (ПГ) с 4 Mt CO2eq (-1,2% в сравнение с изходното ниво). 

При тълкуването на тези резултати от сценария трябва да се направят следните важни 

забележки:  

Първо, потенциално нарастващата популярност на по-здравословните диети и 

свързаните с тях промени в търсенето – могат да доведат към качествено адаптиране на 

предлагането в страната (например животните могат да бъдат отглеждани с повече 

мускули и с по-малко мазнини).  

Второ, потенциално разлагане на общите мазнини до наситените и ненаситените 

мазнини могат да намалят големината на сътресенията в търсенето и следователно 

свързаните с тях пазарни въздействия.  

И трето, ако пазари за износ или внос са големи, да последва подобна промяна в диетата 

и износа на ЕС.  

Важно е да се отбележи, че друга препоръка на СЗО се отнася до ограничаване приема 

на захар до максимум 5-10% от общите калории. Според изчисленията, захарите отчитат 

8,9% и 9,8% от калориите в ЕС на изходното ниво. Въпреки че относителният принос на 

захарта е по-висока в сценария по замисъл (т.е. защото общо калориите са по-  
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Съдържанието на този материал е изцяло отговорност на Сдружение „Съюз за 

възстановяване и развитие“ и по никакъв начин не може да се счита, че отразява 

възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и 

Съвместния секретариат. 

 

 


