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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО 

С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В НИДЕРЛАНДИЯ 

 

Холандците са обучени и опитни търговци, разполагат с отлична логистика, високо 

развита промишленост, професионалнo разработени дистрибуционни канали и висок 

стандарт на потребителите. Това прави холандския пазар силно привлекателен за износ. 

Като цяло, Холандия не е конкурентен производител на насипни и междинни продукти. 

Това се дължи на високите цени на земеделска земя и труд, липсата на големи незаети 

пространства и многото правила и регламенти. За сметка на това, страната разполага с 

много големи възможности за високо усъвършенстване и обработка на 

промишлеността. В резултат на това, Холандия е зависима от стабилните доставки на 

насипни и междинни продукти (като зърнени храни, морски дарове, плодови сокове, 

пресни продукти, ядки, месо и т.н.), от други държави-членки на ЕС и от трети страни. 

Страната разчита също така, особено от страните от южното полукълбо, за 

целогодишното снабдяване на търговската мрежа с пресни плодове и някои зеленчуци. 

Друга основна причина, която кара вносителите и дистрибуторите на храни да обърнат 

внимание към чужди пазари е непрекъснатото търсене на нови и уникални продукти.  

 

В същото време, пазарът на дребно на хранителни стоки в Холандия е и силно 

обединен (консолидиран), което го прави труден за навлизане за нови и непознати 

хранителни продукти, когато инициативата идва отвън. В Холандия е създаден Борд на 

млечните продукти (PZ), който обединява: фермерите, чрез Холандската асоциация за 

селско стопанство и градинарство (LTO), фирмите млечната промишленост, чрез 

Холандската асоциация за млечни продукти (NZO), търговците, чрез Смесена 

асоциация за млечни продукти (GemZu), представителите на търговската мрежа, чрез  

Службата за осигуряване на търговията (CBL), както и основните работодателски 

организации и т.н. Бордът има силата да налага, както такси, а също и регулаторни 

правомощия. Неговата цел е да отстоява позициите на сектора, да стимулира 

предприемачеството в него, заетостта и продуктите. 

 

Основните търговски вериги за хранителни продукти в Холандия са 3: Albert Heijn, 

Jumbo и Aldi. Те заемат пазарен дял от 64%. Т. нар „устойчиви храни“ (включително и 

органичните продукти), са едни от най-бързо растящите сегменти на пазара на дребно. 
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Увеличава се и пазарният дял на частните мерки на „удобни“, здравословни и 

иновативни хранителни продукти.  

 

Магазините за пълно обслужване, разположени в центъра на града или предимно в 

жилищни райони, заемащи площ между 500 и 1 500 кв. метра представляват около 80% 

от търговията на дребно. Останалите 20% са предимно т.нар “convenience store” – 

малки, „удобни“ магазини, с удължено работно време, разположени в близост до офис 

сгради, ж.п гари, станции на метрото, летища и др., търговци на едро и много малко 

хипермаркети (разположени на удобни места, в близост до магистрали, молове, 

търговски центрове и индустриални паркове). Бързо увеличават пазарния си дял и 

някои дискаунтъри (магазини, които поддържат по-ниски цени), като: Lidl, Bas van der 

Heijden, Digros и др. (вж. Таблица 1). 

 

 Име на фирма Пазарен дял в % 

 

1 Albert Heijn 33,6 

2 Jumbo 17 

3 Aldi 7.9 

4 Plus 6.0 

5 Lidl 5.6 

6 Jumbo 5.5 

7 Super de Boer (Jumbo) 5.5 

8 Други 24,4 

9 Общо 100 

 
Таблица 1 

 

Холандският пазар на хранителни стоки е силно ориентиран към отделния продукт и 

към износа. Но за да бъдат посрещнати изцяло нуждите на потребителите, той е силно 

зависим и от вноса, предимно от Германия и Белгия. 

Потреблението на т.нар. „устойчиви храни“ е най-често под собствени марки. През 

2012 и 2013 г., потреблението на млечни продукти в Нидерландия се увеличава средно 

с 34%. Основните собствени марки, под които се продават млечни продукти са: 

Organic, Beter Leven, Max havelaar, UTZ Certified. Делът на стоките, произведени под 

собствена марка в търговските вериги е между 36 и 40%. 

Лидерът на пазара, Алберт Хайн планира до 2015 г. да увели значително дела на 

устойчивите храни под собствена марка.  
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Факти и цифри  

• 18 682 ферми за производство на мляко 

• 1.47 млн. млекодайни крави и 0.25 млн. млекодайни кози 

• 1.2 млн. хектара пасища (28% от територията на страната) 

• 11.9 млрд. кг. производство на мляко на година 

• 20 фирми за преработка на мляко, 50 фабрики за мляко 

• 300 търговци на едро 

• 6 800 пункта за изкупуване на мляко 

• 57 000 заети в производство, преработка и продажба на едро и на дребно. 

• Продажби: 35% в Холандия, 45% в ЕС (главно е германия, Белгия и Франция) и 

20% извън ЕС (главно в Русия, Саудитска арабия и Нигерия) 

• Внос: предимно от съседните страни, като вноса от Германия е 43% от общия 

внос на млечни продукти  

• Положителен търговки баланс за млечните продукти и селското стопанство като 

цяло 

Източник: PZ 

 

Холандия има около 4 300 супермаркета, като целта е хранителните стоки да са на 

близко разстояние до потребителя. Всеки ден 4 млн. потребители пазаруват в 

супермаркетите. През 2013 г. продажбите са се увеличили с 1.5% до 34.2 милиарда 

евро.  

Супермаркетите имат също и важна социална функция. Те предлагат разнообразна по 

вид и заплащане работа на около 300 000 души и имат ключова роля особено в малките 

населени места. В тях и около тях обикновено е много оживено.  

Пазарният дял на супермаркетите в общите потребителски разходи за храна и напитки 

през 2013 г. се е увеличил с 1.6 % и е достигнал до 51.5%. Следователно, би могло да се 

обобщи, че потребителят харчи половината от всяко евро за храна, именно в 

супермаркетите.  
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Потребителските тенденции през 2014 показват следното: 

� 58% от потребителите отдават по-голямо значение на цените, когато пазаруват; 

�  53% отдават преобладаващо вниманието си на офертите.  

� 44% най-често избират марката, на която имат доверие; 

�  47% отдават най-голямо значение на специалните пакети и намаленията. 

Източник: CBL.nl 

 

 

През 2013 г. износът на млечни продукти от Холандия, под наименованието сирене е 

264 млн. евро, което е около 12 % от общата стойност на износа на Холандия за трети 

страни. ЕС все още е основна дестинация в износа на холандските млечни продукти. 

Износът на млечни продукти от Холандия за ЕС през 2013 г.възлиза на 4.5 млрд. Евро.  

През 2013 г. лидерът в износа на млечни продукти в Холандия, FrieslandCampina, е 

реализирал 320 млн. евро приходи от износа си за Русия. От тях 120 млн. са от 

собствената фирма на FrieslandCampina в Ступино, разположена на стотина километра 

южно от Москва. Там се произвеждат кисели млека и напитки от кисело мляко. 

Останалите 200 млн. евро са реализирани най-вече от износа на сирене към ЕС и трети 

страни.  Според FrieslandCampina, общата стойност на износа на холандските млечни 

продукти в Русия е над 300 млн. Евро годишно. 

 

 

Полезни връзки: 

• Списъка членовете (супермаркети) на Централната служба за храните (CBL): 

http://www.cbl.nl/de-supermarktbranche/cbl-leden/ 

• Членове на NZO (Холандската организация за млечни продукти), с която 

членуват големите производители на млечни продукти, към дата 1 януари 2014: 

• http://www.nzo.nl/leden#membership-89 

• Борд за млечни продукти: www.prodzuivel.nl,  

• Списък на членовете на Федерацията на фирмите от хранително-вкусовата 

промишленост (FNLI): http://www.fnli.nl/over-fnli/de-fnli/fnli-leden.html 
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Износ на сирене от Холандия, вкл. за Русия 

Стойности и обеми за периода м. 1-5/2013 – м. 1-5/2014 

Дестинация Размер 

(x1.000 kг) 

Индекс 

2014/2013 

Стойност 

(x1.000 Евро) 

Индекс 

2014/2013 

ЕС 27 260.463   103 1.102.881 116 

Германия  105.065   107 474.965 116 

Белгия   38.778   119 154.165 120 

Франция   28.734    93 127.716 105 

Испания   16.997   101   68.543 112 

UK   13.604   100   54.365 104 

Гърция   12.961     78   48.394   90 

Италия   12.653     91   50.977   99 

Швеция   10.195     96   45.950 109 

Дания    4.638     89   11.747 114 

Трети страни 

Русия 

  52.661 

  16.970 

    93 

    80 

 240.660 

  64.723 

100 

  83 

Общо 313.124   101 1.343.541 113 

Източник: PZ 
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