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ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Европа инвестира в селските райони

Технологията е нова, въпреки това 
потенциалните проблеми, които 
тя решава, са значителни, и може 
да донесе значителна финансова 
възвръщаемост чрез по-високи 
цени и по-големи маржове за 
земеделските производители.

Един от рисковете е натрупването 
на множество записи за отделните 
операции, което води до 
натрупването на много информация 
за обработка, която да забавя 
отчитането на транзакциите. 
Това може да се отрази и на 
цената, като завиши разходите 
за регистрирането на масивите с 
информация. 

Въпреки съществуващите 
рискове, ползите са достатъчно 
привлекателни и основателни 
причини за селскостопанският 
сектор да продължи да инвестира в 
блокчейн технологията.



риСкОВе  при 
внедряването

прилаганетО
на блокчейн 
в селското 
стопанство

Блокчейн технологията ще 
промени всяка индустрия, която 
включва цифрови данни, а селското 
стопанство не е изключение. С 
основание можем да очакваме, 
че селскостопански сектор ще 
се възползва от възприемане на 
блокчейн технология до степен, 
в която се основават нейните 
административни и 
търговски операции, 
компонентите могат да 
бъдат дигитализирани и 
след това преместени в 
блокчейн технологията 
като цифрови 
инфраструктура.

Блокчейн е използван за решаване 
на проблеми от различни сектори. 
В селското стопанство Блокчейн 
се прилага за подобряване 
на безопасността на храните 
и времето за транзакции. 
Нарастващият интерес на 
технологията Блокчейн към 
селското стопанство изисква ясен, 
систематичен преглед. Блокчейн 
е скорошна изследователска 
област в селскостопанския сектор. 
Резултатите показват, че 60% от 
документите са фокусирани върху 
веригата за доставка на храни. 
Също така, 50% от изследванията 
на Блокчейн в селското стопанство 
са доминирани от азиатски 
изследователи от общността, 
особено от Китай. По същия начин 
половината от изследванията се 
занимават с предизвикателства, 
свързани с неприкосновеността  
на личния живот и сигурността  
на Интернет на нещата с  
технологията блокчейн. 

Това е значително 
предизвикателство по няколко 
причини, включително: ранният 
етап на развитие на технологията, 
относителното непознаване на 
технологията между страните и 
необходимостта от координиране 
на интеграцията. 

Преработвател

Фермер

Потребител

Правителство

Търговец на едро

Складова база

Магазин

Транспорт и
логистика

Производител на
суровини

Информационна 
система за 

безопасност на 
храните


