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 Земеделието е традиционен отрасъл на първичния сектор в

стопанството на България. Мястото му в структурата на
националното стопанство се определя по основните показатели,
представени в Таблица 1.
 Таблица 1. Основни показатели на земеделието в България (в %)

Показатели/ 1991*
год.
Дял от БВП 15,2
Дял БДС
Дял
заетите на 19
Дял от вноса 0,7
Дял
от 7,1
износа
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Източник: НСИ, аграрен доклад на МЗХ; * Година за сравнение

 Изводи:
 От представените данните ясно се вижда, че делът на

земеделието намалява – и като дял в БВП, и като
добавена стойност. Тази тенденция се задълбочава в
периода 2014–2016 г.
 Анализът не потвърждава твърдението, че земеделието е
един водещите отрасли на националното стопанство.
Това се отнася и за трайно заетите в отрасъла. За
разгледания период техният дял е намалял повече от два
пъти и днес варира между 6 и 7%.
 От друга страна, търговията със земеделски продукти се
е разраснала – и вносът, и износът. Това налага извода,
че отрасълът все повече произвежда за външните
пазари, т.е. все повече има експортна насоченост.
Отрасълът все повече се обвързва със световния пазар на
земеделска продукция

Дейности/
год.

1985 1989 1990 1991 2012 2013 2014 2015 2016

42,18 46,26 48,95 54,40 60,7 60,7 64,1
Растениевъ
дство
Животновъ
26
57,82 53,74 51,03 45,63 27,4 27
дство
Услуги
Второстепе
нни
дейности

-

-

-

65,4

67,7

25,3

23,3

5,9

6,2

6,1

6,3

6

6

6,1

3,8

3

3

Източник: НСИ, аграрен доклад на МЗХ

 Доминиращото място на растениевъдството в

структурата на земеделието (повече от два
пъти) спрямо животновъдството поставя
редица
въпроси
пред
изследователя,
включително
и
такива
свързани
с
регионалните проекции в развитието на
подотрасъла.
 Авторите си поставят за цел да анализират
регионалните тенденции в развитието на
растениевъдството.
Изследването
се
ограничава до ползването на земеделската
земя, земеделските стопанства и ограничен
брой земеделски култури.

 Площта със земеделско предназначение

(стопанисваната земя) се формира от
обработваемата
земя,
трайните
насаждения,
постоянно затревените
площи за използване в земеделието (вкл.
високопланински пасища и затревени
повърхности със слаб продуктивен
потенциал),
семейни
градини
и
необработваните повече от три години
земеделски земи. Общата площ на земята
със
земеделско
предназначение
в
България е, както следва:

 2012 г. е 5481222 ha, което е 49.4 % от поземления






фонд;
за 2014 г. е 5192940 ha, което е 46.8 % от поземления
фонд;
за 2015 г. е 5202752 ha, което е 46.9% от поземления
фонд;
за 2016 г. е 5214650 ha, което е 46.99% от
поземления фонд;
за 2017 г. е 5224402 ha, което е 47.08% от
поземления фонд;
Данните сочат, че площта на стопанисваната земя е
приблизително една и съща, като промените през
годините са в рамките под 1%.

 Интерес

представляват
промените,
настъпили
в
количеството
на
обработваемата земя след реформите
(след 1990 г.). По данни на НСИ за 1990 г.
обработваемата земя е била 4 642 900 ha, а
за 1992 – 4 640 200 ha. В сравнение с
последните години (за 2017 тя е 3 473 825)
тя значително е намаляла и представлява
74,8% от земята, обработвана към 1992 г.
Направената констатация дава основание
за извода, че в България все още
възможностите за включване на нови земи
в стопанския оборот не са изчерпани

Категории
пшеница
ечемик
ръж и тритикале
овес
царевица
други житни
слънчоглед
тютюн
други маслодайни
други индустриални
картофи
боб и др. варива
пресни зеленчуци
други фуражи
ливади с бобови
ливади с житни
угари
Обработваема земя
Семейни градини
овощни насаждения
лозя
Общо тр. насаждения
Използвана зем. площ
Общо земеделска площ

2014 г.
%
2016 г.
%
2016г.
%
2017 г.
%
1305733 37,6
1151225
33
1215684 34,9
1197768 34,5
218612 6,3
191433 5,5
168244 4,8
138122
4
37020
1
24190 0,7
30909 0,9
30639 0,88
21732 0,6
13329 0,4
15675 0,45
19730 0,6
480929 13,9
524121
15
468762 13,5
461085 13,3
19768 0,6
31479 0,9
21304 0,6
19600 0,6
877538 25,3
851245 24,4
887845 25,5
934715 26,9
19072 0,55
19072 0,54
13930 0,4
10506
0,3
208212
6
225847 6,5
196958 5,6
181067
5,2
47676
1,4
71198
2
55144
1,6
58848
1,7
4877 0,14
9449 0,3
10109 0,3
12909 0,4
4877 0,14
24617 0,7
33928
1
78389
2,3
29394 0,85
37538
1
46527 1,34
33312
1
7206 0,2
6871 0,2
14223 0,4
17705
0,5
86619 2,5
94288 2,7
105371
3
115447
3,3
1096 0,03
394 0,01
3422
0,1
2504 0,07
92268 2,7
235150
1
191537 5,5
159959 4,6
3469388 66,8 3493688 69,7 3480991 69,3 3473825 69,1
17072 0,34
15664 0,3
15367 0,4
15258 0,4
66057 1,33
68543
1,4
77625
2,1
84320
2,3
53521
1,1
54210
1,1
52517 1,45
53251 1,47
126371 2,54
133477 2,66
140966 2,81
148094 2,94
4976815 95,9
5011494 96,3
5021412 96,3 5029529 96,3
5192340 100
5202752 100
5214640 100 5224402 100

Традиционно
най-голям дял
заемат зърнените
култури,
следвани от
техническите.
Добре изразена е
тенденцията към
намаляване дела
на зърнените и
повишаване дела
на техническите
Дял на засадените площи
на основни земеделски култури по години в %

култури и преди
всичко на
слънчогледа .

Дял на засадените площи на основни земеделски култури по години в %

 Прави впечатление стабилният ръст на площите, заети със

слънчоглед, като за 2017 г. те са на второ място след
пшеницата с дял 26,91%. Зърнените и техническите култури
за 2017 г. заемат общо почти 90% от обработваемата земя. Ако
сравним тези данни с данните за периода до 1990 г.,
констатираме значителна промяна в структурата на
обработваемата земя.

 Почти три пъти се е увеличил делът на

площите с технически култури и повече
от три пъти е намалял делът на площите с
трайни насаждения и зеленчуци.
 Настъпилите промени в заетостта на
обработваемата земя
имат своите
регионални проекции. На първо място
трябва
отбележим
различната
осигуреност на районите с обработваема
земя.

Районното разпределение на обработваемата земя показва, че с найголяма осигуреност е Северозападният район, а с най-малка –
Югозападният. Неравномерното разположение на обработваемата земя,
представено по области, по-детайлно очертава регионалните различия .

Над 49% от обработваемата земя е съсредоточена в 6
области. Само областите Добрич, Плевен и Враца
притежават 23,6% от нея. Тази териториална концентнрация
с ясно изразено доминиране на Северна България
неминуемо се отразява на регионалното разположение на
отглежданите култури.

Относителен дял на площите с обработваема земя спрямо
площта на съответната област

 За

краткост на изложението като
пример ще анализираме културите,
които заемат най-голям дял от
обработваемата площ на страната (за
2017 г. – 61,4%) – пшеницата и
слънчогледа. Водещите райони по
площи, засети с пшеница и слънчоглед,
са Североизточният, Югоизточният и
Северозападният
район.
Непосредствено след тях е Севереният
Централен.

Площи, засети с пшеница и слънчоглед,
по области в хектари

Относителен дял на площите с пшеница
спрямо площта на съответната област

Относителен дял на площите с пшеница
спрямо площта на съответната област

Добив на пшеница и слънчоглед по години в
тонове

Добив на пшеницапо
райони в тонове

Добив на слъчогледпо
райони в тонове

 За

целите на изследването интерес представляват
производствените
структури
и
по-специално
тези,
обработващи земята. През 2013 г. земеделските стопанства в
България са 254 142. В сравнение с 2010 г. средната използвана
земеделска площ на стопанство се увеличава с 53%, като
достига до 155 дка. Най-значително е намалението на броя на
дребните стопанства с до 10 дка, а по-умерено – при тези с
между 10 и 100 дка.
 Резултатите от преброяванията на земеделските стопанства в
България, проведени през 2003 г. и 2010 г., и от структурните
анкети, вкл. и през 2013, показват съсредоточаване на 75% от
земеделските стопанства в рамките на стопанисваната земя до
20 дка, докато повече от 85% от използваната земеделска
площ е съсредоточена в 3.6% от стопанствата, стопанисващи
над 500 дка земеделска земя. В тях са концентрирани
основните финансови ресурси – и като стойност на
произведената продукция, и като размер на субсидиите,
които получават.

 По изчисления на БАН по I стълб –

Директни плащания за 2007–2013 г. 75% от
субсидията са получени от 3700 физически
и юридически лица, които на практика
представляват
100
свързани
лица.
Аналогична е ситуацията и по II стълб –
Развитие на селските райони – от 3242 млн.
евро са усвоени около 2609 млн., от тях 67%
са усвоени от 100-те свързани лица. В
българското земеделие се е наложила
едрофермерската аграрна структура.
(Годишен доклад за 2016 г. на Институт за
икономически изследвания при БАН.)

 Каква е ситуацията в следващите периоди?

 От представените данни става ясно, че продължава

тенденцията към намаляване броя на земеделските
стопанства. За същия период паралелно протича процес
на окрупняване на стопанствата. За 2016 г. 5% от
земеделските стопанства разполагат с 85,2% от
използваните земеделски площи (ИЗП), или средно по
З42,9 ха на стопанство. От друга страна, 56% от
земеделските стопанства разполагат с 0,89% от ИЗП, като
средно на стопанство се падат по 0,33 ха. Останалите
стопанства се разделят на следните категории: 1. 8,3% от
стопанствата разполагат с 9,6% от ИЗП, или средно с 23,6
ха; 2. 16,1 от стопанствата разполагат с 3,4% от ИЗП, или
средно с 4,34 ха; 3. 1,5% от стопанствата разполагат с
0,95% от ИЗП, или с 1,31 ха. Трябва да посочим и факта, че
8% от регистрираните земеделски стопанства не
използват земеделски площи.

Брой на регистираните земеделски стопанства
по райони за 2016 г.

 Обобщения и изводи
 В развитието на аграрния сектор се отчитат няколко

трайни негативни тенденции. На първо място, висока
концентрация на земята и капитал, което е създало
монопол при използването на земеделската земя.
Традиционни в миналото земеделски производства, като
животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство,
значително са намалели. От друга страна, зърнените
култури и особено слънчогледът трайно доминират над
останалите.
В
редица
район
в
подотрасъл
растениевъдство се оформя монокултурно земеделско
производство – предимно в районите, които разполагат с
основния дял от обработваемата земя. Вж. Годишен
доклад за 2016 г. на Институт за икономически
изследвания при БАН.

 Не се развиват производства с висока добавена стойност, като

например зеленчукопроизводството. Основната причина за
намаляване дела на земеделието при формирането на БВП,
БДС и заетите в сектора (предимно механизатори,
обработващи земята) е производството на продукция с ниска
добавена стойност в подотрасъла растениевъдство (основно
зърно и други суровини).
 Липсва интегриране на земеделското производство и
производството на храни. Все още не е възстановена веригата
„прозводство–преработка–продукт–пазар“.
Зърнените
култури се използват като суровини и не се включват масово в
производствените вериги в страната, което се отразява и на
регионалната икономика. За традиционните в миналото за
България продукти – зеленчуци, плодове и др. – се налага внос
(пазарът не търпи дефицит), което се отразява негативно на
търговския баланс на страната.

 Тези изводи дават основание

да отбележим, че огромният
финансов обществен ресурс,
отделен през годините за
подпомагане на земеделската
дейност, е можело да се
използва
по-ефективно
в
регионите.

 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

