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Україна є важливим постачальником органічного зерна та органічних олійних культур. Ця країна є, 

наприклад, найбільшим експортером органічної макухи з зерна та олійних культур до Німеччини 

та найбільшим постачальником органічних кормів до Великої Британії.  

Хоча швидке і стале зростання органічного ринку є багатообіцяючою перспективною для України, 

водночас це є великим викликом з точки зору задоволення постійно зростаючого попиту при 

цьому не ризикуючи чесністю та прозорістю в органічному сільському господарстві. Це 

підтверджує випадок, пов'язаний із забрудненням української соняшникової макухи, яка 

потрапила на  європейський ринок у другій половині 2014 року. 

 

Що змінилося:   

Починаючи з 01.01.2016 всі вантажі, що імпортуються з окремо визначених східноєвропейських 

країн та перетинають кордон країн Європейського Союзу, повинні бути перевірені шляхом взяття 

проб офіційною стороною на можливість залишків пестицидів. Лише після надання дозволу 

відповідною офіційною установою імпортований вантаж може бути використаний як біологічна 

сировина у більш широкому господарському циклі. 

Ці складні процедури існують і на сьогоднішній день і залежно від країни-члена по різному 

впроваджуються та мають різний рівень складності. Це тягне за собою надзвичайно різноманітні 

витрати і, таким чином, призводить до подальшого викривлення конкуренції. 

 

 



Наслідки в німецькій роздрібній торгівлі харчових продуктів та харчовій 

індустрії загалом  

Раніше зазначений випадок шахрайства, що стався в 2014 році, був наслідком найбільших 

економічних збитків у німецькому виробництві органічних яєць. В Німеччині в таких випадках 

влада використовує досить тривалі і, відповідно, дорогі санкції. Дуже швидко мова починає йти 

про мільйонні збитки. 

 

Переваги та недоліки в повсякденній діяльності 

Налагодження процесів ускладнюється. Послідовні робочі процеси функціонують повільно та з 

запізненням і залежать від офіційних контролюючих установ та їх дозволу на продажі. Таким 

чином, впровадження існуючої постанови щодо імпорту є дорогим, повільним та в довгостроковій 

перспективі неефективним процесом. Єдиний аргумент, який позитивно впливає на збут 

органічної продукції з України, поряд з якісними характеристиками продукції,  є в цьому випадку 

забезпечення якісної перевірки, яка не передбачає прогалин.  

 

Ситуація щодо збуту на даний час та в майбутньому сезоні 

Ще до початку наступаючого сезону ринки в Західній Європі були повністю опустошенні. 

Додатковий попит не міг бути задоволений на ринку сировини. Окрім класичних олійних культур, 

таких як органічний ріпак, органічний соняшник також органічне зерно з великим вмістом білку та 

органічне просо лущене або як сировина є важливою продукцією, якою ринок може бути 

забезпечений, зокрема, завдяки Україні. Минулі випадки шахрайства не мали довготривалого 

негативного впливу, пов’язаного з попитом на ці сегменти продукції. Особливо лущене просо 

користується стабільним попитом завдяки своїм переробним властивостям. Проте і в цій продукції 

час від часу знаходять залишки пестицидів, що має негативний вплив. В цьому випадку не є дуже 

підходящими великі поставки водним ляхом, також деякі окремо визначені учасники ринку 

здаються мені не дуже сильними.  

 



 

 

1. Розвиток в довгостроковій перспективі  

Загалом європейський органічний ринок розвивається позитивно та стабільно. Відповідно до моєї 

оцінки ця тенденція залишатися незмінною принаймні наступні 18 – 24 місяців. 

Такі фактори як неврожай на регіональному рівні та скандали в органічному секторі мають 

вагомий негативний вплив на ринок, але дія цих факторів є тимчасовою, тому вони не мають 

негативного впливу на ринок в довготривалій перспективі. Проте наслідки для учасників ринку є 

значущими, від яких залежить також їх подальше існування. 

 

За умови насичення ринку зменшуються постачання з третіх країн, які мають сумнівну репутацію. 

Ця тенденція буде продовжувати існувати і в майбутньому. Ця тенденція не зазнає змін навіть з 

прийняттям нового органічного регулювання ЄС, яке нещодавно було прийнято в Брюсселі. Різні 

стандарти не є причиною шахрайства. 

Висновки  

Органічна сировина з України користується на даний час популярністю в країнах ЄС у зв’язку зі 

зростаючим попитом на органічні продукти. Проте за умови перенасичення ринку об’єми експорту 

також зменшуються (наприклад, органічний дінкель, деякі експортери та виробники знають, що я 



маю на увазі). Випадки шахрайства минулого мають вагомий негативний вплив. Митні заходи 

щодо імпорту, що діють на даний час, не виявилися дуже корисними. Якщо ми не зможемо 

досягнути потрібного рівня обміну інформацією між контролюючими органами та учасниками 

ринку, то українське органічне сільське господарство не  зможе бути достатньо інтегрованим у 

виробничий ланцюг доданої вартості. 

Як імпортер, я бачу можливості для прозорого органічного виробництва в Україні або його 

маркетингу, якщо політичний зворотний зв'язок з Брюсселя, задіяні органи та контролюючі органи 

істотно підвищать і прискорять процес обміну інформацією з учасниками ринку. 

Тоді у нас з’явиться шанс ліквідувати шахрайство та не допускати його випадків на серйозному 

органічному 

ринку. 

 

Дуже дякую за Вашу увагу! 

 


