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„ЗЕМЕДЕЛИЕ И СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИ: ПАЗАРИ И АГРАРНИ ПОЛИТИКИ”
 организира Институтът по аграрна икономика през изминалата
седмица. Богатата програма събра учени от България и Европа,
представители на браншови асоциации, земеделски производители и
заинтересовани страни.
За постигане на амбициозните цели, които си поставя националната
и европейска аграрна политика, е нужно да работим съвместно със
земеделската научна общност! - подчерта в приветственото си слово
зам. министър Лозана Василева.
Доц. д-р Божидар Иванов открива конференцията заедно със зам. министър
д-р Лозана Василева и проф. д-р Елена Тодоровска от ССА

На 27 и 28 октомври Институтът по аграрна икономика (ИАИ), част от Селскостопанска
академия, организира в София VII международен научен форум под надслов „Земеделие и снабдяване с храни: Пазари и аграрни политики“. В богатата програма бяха заложени разнообразни теми в областта на растениевъдството, животновъдството, пазарите
на селскостопански продукти, икономическите последици от коронакризата. Двудневната проява предизвика интереса на научните среди, на представители на националната и
местната власт, на браншови асоциации в сектор Земеделие, на фермери и аграрни медии. Събитието се проведе при спазване на необходимите
противоепидемични мерки, а част от чуждестранните доклади бяха представени чрез видео-конферентна връзка.
В няколко последователни броя ще ви запознаем с по-интересните презентации, представени на конференцията.
Д-р Лозана Василева, зам. министър на земеделието,
храните и горите откри научния форум с думите:
- Първо искам да ви поздравя с Празника на земеделската наука и 85-годишния юбилей на ИАИ. Радвам се, че
въпреки сложната епидемиологична обстановка имаме
възможност да проведем научния форум с тази, изпълнена с много интересни теми международна конференция.
Бих искала да ви върна назад във времето и да ви припомня, че ИАИ е създаден през 1935 г. като служба за
земеделско-стопански проучвания към Министерство на
народното стопанство и с основна цел: всестранно да проучва и подпомага земеделското стопанство в икономическо и социално отношение с оглед подобряване условията
за живот в българското село. Оттогава през различните си
периоди, с приноса на светли и отдадени умове и сърца
на учените, Институтът потвърждава „златната нишка“ на
връзките: наука и практика, селско стопанство и научни
изследвания, земеделие и икономика, традиции и нови
технологии. И днес, в красивата златна есен, която е и важен стопански сезон, си струва да си припомним, че нито
една от тези връзки не би устояла на сегашните предизвикателства - климатични промени, епидемии, затваряне на
граници, динамични пазари… Нужно е да поставим земята и даровете й, селскостопанското производство и икономика в баланс с околната среда, като нетърпящ отлагане
опит да си върнем част от загубеното равновесие.

Всички очакваме законодателната рамка на Европейската стратегия „От фермата до трапезата“, да
стане ново мислене и готовност за единодействие.
Съвремието налага тази „зелена линия“ да се случва при
усложнени обстоятелства, в които бизнесът и икономиката все по-настойчиво търсят науката. Акцентите и темите на днешната конференция показват готовността да
се поеме „подадената ръка”. Видно е, че се отчитат както
възможностите и актуалността на новата ОСП за гъвкаво
приложение чрез националните стратегически планове,
така и силата на науката да разработва сценарии и модели за разумно и ефективно харчене на средствата по
нея, подходи за преодоляване на рисковете, да анализира регионалните различия и да обосновава препоръки за
преодоляване на дисбалансите. Програмата на форума
засвидетелства доброто желание за обмен на знания и
опит в анализа на глобалните тенденции в икономиката,
търговията, стоковите пазари, но и конкретно в анализа
на националните растениевъдни и животновъдни сектори,
което цели конкурентноспособни стопанства и по-висок
стандарт и добър живот в селските райони.
Тази конференция се случва в период, в който тече
усилената подготовка по изготвянето на Стратегическия
план за новата ОСП и новия програмен период. Той ще
бъде изграден на базата на анализи, които са разработени
от научните среди, както е редно да бъде с всеки програмен документ. Основен принос има ИАИ. В тази връзка е
и предизвикателството да изпълним поставените цели на

Зелената сделка и на стратегията „От фермата до трапезата“. През новия програмен период се извеждат и нови приоритети, на които следва да обърнем внимание - все повече
се засилва ролята на дигиталните технологии и прецизното земеделие за увеличаване
конкурентноспособността на земеделския сектор. Основен акцент ще бъдат иновациите, които ще се подпомагат чрез оперативните групи по Европейското партньорство
за иновации. В допълнение следва да бъде създадена Система за знания и иновации,
т.нар. АKIS, целяща да обвърже всички участници по веригата в единна система за
трансфер на знания, в която основен участник също ще бъде земеделската наука.
В регламента за следващия програмен период е изведен и нов приоритет, насочен
към подобряване приноса на селското стопанство за здравословно хранене и устойчиво
производство на храни. Негова основна цел ще бъде намаляване на пестицидите и антибиотиците в селското стопанство и проследяване на произхода на храните. С оглед на
усилващите се климатични промени за първи път следва да се разработят интервенции,
свързани с управление на риска в земеделието.
За постигането на тези цели, които си поставяме, администрацията може да бъде
успешна само и единствено ако работим съвместно със земеделската научна общност.
Пожелавам успех в пленарните дискусии и се надявам, че този форум ще има съществен принос за разработване на нови научни подходи за справяне с предизвикателствата,
пред които е изправен земеделският сектор - подчерта още зам.министър Василева.
Приветствие от името на Селскостопанска академия поднесе главният научен секретар проф. Елена Тодоровска:
- С удоволствие приветствам откриването на 7-та Международна конференция „Земеделие и снабдяване с хранителни продукти“, организирана от ИАИ към ССА, която
поставя акцент върху важни за земеделската практика
теми, свързани с: постигане на балансирани хранителни
вериги и осигуряване на продоволствена сигурност за населението; развитие на фермерските и стокови пазари и
повишаване на конкурентоспособността; използване на
специфични земеделски политики в условията на здравната криза за преодоляване на риска и последиците от
нея; постигане на баланс между земеделието и околната
среда за осигуряване на високо качество на живот на населението; повишаване ролята на кръговата биоикономика като фактор за устойчиво икономическо развитие на
страната.
Убедени сме, че дискусията по повдигнатите теми в
контекста на новата ОСП и обмена на опит, очертаващ се
на тази конференция, ще допринесат за идентифицирането на нови, по-гъвкави политики и действия, които да
залегнат в стратегическите планове на отделните държави-членки на ЕС. Достигането на устойчиво, иновативно
и конкурентоспособно земеделие, основано на по-ефективното използване на природните ресурси и повишаване
на дела му във веригите на стойността е предпоставка за
преодоляване на глобалните предизвикателства, породени от изменението на климата и достигането на балансирано социално и териториално развитие на селските
райони в България и страните от ЕС.
Вярваме, че изводите и обобщенията от настоящата
дискусия ще послужат като отправна точка за реализиране на целите на европейската Зелена сделка и стратегията „От фермата до трапезата”. Пожелавам успех на
конференцията!
На свой ред доц. д-р Божидар Иванов, директор на
ИАИ, също поздрави участниците:
- Благодаря на Министерство на земеделието и на Селскостопанска академия за присъствието днес. Както и на
нашите чуждестранни лектори, които въпреки трудното
време, в което се намираме, са отново сред нас. За съжаление, някои не успяха да пристигнат заради наложените
ограничения, но ще се включват чрез интернет-връзка в
конференцията. Благодарности към представителите на
Национална служба за съвети в земеделието, на браншовите асоциации и на медиите.
Поздравявам колегите, които от началото на май месец
започнаха да организират това събитие. Дълго време се
колебахме дали да го проведем дистанционно, виртуално, присъствено… Но все пак решихме да го направим
присъствено и се радвам, че се случва. Това е седмата научна конференция, започнахме през 2014 г. Идеята беше
това, което правим ние като научни изследвания и академични разработки, да бъде по-близко до практиката.
Опитваме се да бъде научно-приложен форум и мисля,
че успяхме да скъсим тази дистанция със земеделските
производители. Институтът става все по-разпознаваем.
За нас като научни работници, като академична организация е много важно да направим така, че научните ни
изследвания да бъдат по-близо до практиката.

/в следващите броеве очаквайте и останалите интересни презентации/
Пламена ПЕТКОВА

