
Как земеделските стопани и консултанти могат да използват данните и 
процесите от сравнителните анализи за подобряване на производителността 
в стопанството и на показателите за устойчивост? 
Сравнителните анализи могат да помогнат на земеделските стопани да повишават производителността и да подобряват 
показателите си за устойчивост. Сравнителните анализи на стопанствата позволяват на земеделските стопани да сравняват 
постиженията си с тези на колегите си, да се учат взаимно и да предприемат действия. От сравнителните анализи могат да 
се извлекат ценни изводи, които дават отговори на въпроси като: Защо другите са по-добри? С какво другите са по-добри? 
Какво може да се взаимства? Как може да напредне стопанството?

Сравнителните анализи са базирани на споделяне на данни. При приблизително 80 % от държавите — членки на ЕС, 
сравнителните показатели редовно се обсъждат индивидуално между земеделските стопани и техните консултанти или между 
земеделските стопани в група. 

Увеличаването на желанието и техническите възможности за безпроблемно междусистемно споделяне на данни за стопанството 
ще насърчи по-активното участие в сравнителните анализи. По този начин ще се увеличи базата от данни, а оттам и точността 
и приложимостта на сравнителните анализи. 

Макар и първоначално предоставяни от консултантските служби, нови предприятия, като например ИКТ дружествата, вече 
също продават услуги за управление на данни с възможност за сравнителен анализ. За други фирми, например фирмите, 
предлагащи машини, доставчиците на суровини и др., данните са важна част от техния бизнес модел, а данните, които събират от 
стопанствата, може да не са безплатни дори за самите земеделски стопани. За оперативните сравнителни анализи собствеността 
върху данните е от ключово значение за самите стопани, защото им позволява да получават неутрални и холистични съвети. 
Нуждата от иновации при наличието на толкова динамични и променящи се участници цели установяване на механизми за 
управление на сравнителните анализи, така че да могат ефективно да се съчетават данните от различни организации, за да 
са полезни за земеделските стопани. 

Фокус групата към ЕПИ-АГРИ за сравнителни анализи идентифицира пет аспекта на споделянето на данни, които носят 
предимство и разполагат с потенциала да запазят интереса на земеделските стопани към сравнителния анализ: 

 единна входна точка за данни за избягване на повторното въвеждане на данни; 
 свободно достъпни данни, предоставени от правителството; 
 земеделският стопанин като собственик на данни и ръководител с правомощия; 
 хармонизиране на определенията и интегриране на данни на ниво стопанство; 
 обръщане на специално внимание на бизнес моделите и управлението на инструментите за сравнителен 

    анализ с цел устойчивост на споделянето на данни. 

„Предизвикателството при сравнителния анализ е да се създаде доверие, оперативна съвместимост и собственост 
върху данните, както и да се интегрират данните в полезно информационно табло за ръководството на 
стопанството.“
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Идеи за оперативни групи и други иновативни проекти 

   Автоматично споделяне на данни на базата на удостоверяване на данни. За да подпомагат сравнителния анализ 
и по-доброто използване на данните в управлението на стопанството, данните трябва да са налични във формат, 
подходящ за по-нататъшна обработка. 

   Сравнителен анализ с оперативни данни в реално време. Наличните оперативни данни могат да се интегрират в 
информационни табла за земеделските стопани (включително модули за прогнозиране). Специално внимание трябва 
да се обърне на стандартизирането на данните и предоставянето на тези данни на земеделските консултанти, 
което ще им позволи да включат оперативните сравнителни анализи в услугите, които предлагат. 

   Сравнителен анализ на устойчивостта и стратегическите промени. Земеделските стопани, които кандидатстват 
за плащания по ОСП или по схеми за сертифициране по устойчивост, са длъжни да докладват по въпроси като 
екологични практики, плодородие на почвите, управление на водите и др. Сравнителният анализ на тези данни 
може да помогне на земеделските стопани да подобрят устойчивото управление на стопанствата, като в същото 
време подкрепи твърденията им за устойчивост, адресирани към търговците и клиентите. 

   Бизнес модели и управление на системите за сравнителен анализ. С напредъка в сферата на ИКТ земеделието 
става все по-основано на данни. В системите за сравнителен анализ могат да се разработват свързани с данните 
иновации, но те трябва да се управляват внимателно, като се вземат предвид рисковете. 

   Сравнителен анализ за малки стопанства. Малките стопанства принципно са по-малко активни по отношение на 
сравнителните анализи, освен ако не са организирани в кооперативи или групи производители. Земеделските 
стопани са длъжни да предоставят много данни на разплащателните агенции. Правителството може да обогати 
тези данни със сравнителни показатели и да ги връща обратно на земеделските стопани. Консултантските служби 
биха могли да използват методи за автоматично споделяне на данни с агрофирмите, за да усъвършенстват тези 
сравнителни показатели и да ги конкретизират в зависимост от стопанствата. 

 

Други препоръки 
   Фокус групата приключи работата си с бележки относно европейското измерение на иновационните 

предизвикателства, в частност управлението на данни по ОСП и трансграничния обмен на данни. 

   Към предложените иновативни теми е необходим подход, включващ множество участници. Тези теми включват 
социални иновации и промени в начина на работа на земеделските стопани: как извършват административната си 
дейност, използват ли информационно табло за управление на стопанството (включително оперативен сравнителен 
анализ) и как обсъждат често пъти чувствителните резултати във фермерски дискусионни групи. Темите засягат 
също консултантите и промените в административните процедури с агрофирмите и правителствените агенции. 
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Станете част от мрежата на ЕПИ-АГРИ!

Регистрирайте се на www.eip-agri.eu, където ще намерите партньорства, проекти, идеи и 
ресурси за стимулиране на иновациите в областта на земеделието, горското стопанство и 

градинарството.

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-benchmarking-final-report
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/content/eip-agri-workshop-tools-environmental-farm-performance
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/2742
http://www.eip-agri.eu

