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Хранително-вкусовият сектор в Испания бележи с всяка измината година 

своеобразни рекорди по отношение на продукция, качество и износ. Все по-

ориентиран към износа, секторът представлява 21% от испанската индустрия и  3% 

от БВП на страната.  

Според испанската Федерация на хранително-вкусовата индустрия секторът отчита 

за 2017г. нов рекорд от 30 млрд. евро по отношение на износа на продукти или с 

9% повече от предишната година. В кумулативни данни ръстът е от 33% за 

последните пет години и представлява почти всяко трето евро от десет от износа на 

испанската промишленост. Целта е износът  през 2020г. да представлява 40% от 

приходите в сектора. Желанието е да бъдат изпреварени Италия и Белгия, и така да 

достигне от шеста в четвърта позиция в Европа. 

Пазарите: Преди 15 години 95% от хранителните продукти са били изнасяне в 

Европа. В момента този процент е 66%, за сметка на износът към Китай и 

Югоизточна Азия. 

Износът за Китай се е увеличил през тази година с 49% , а за Япония – 16%. 

Едно от основните притеснение в сектора е пазарът в САЩ, който е шести по обем, 

и който след идването на Президента Тръмп дава признаци на протекционизъм. 

Един ясен признак за това е акцизът, който бе наложен на трапезните испански 

маслини, който не е насочен само към Испания, а поставя под въпрос цялостната 

обща европейска аграрна политика. Хранителните продукти от стария континент 

се явяват донякъде нелоялна компетенция за стоките в Щатите поради помощите, 

които получават европейските земеделци и производители. В Брюксел са на  

мнение, че акцизите за маслините е просто първа стъпка към по-сериозни пречки 

за европейските стоки. 

Продуктите: Животинско месо и най-вече това от свински произход е сред най-

изнасяните продукти – около 4,4 млрд. евро, следвани от зехтина – 3,4 млрд. евро, 

рибни продукти и рибни консерви, с около 2,9 млрд. евро и вино – 2,7 млрд. евро. 

Данните са за 2016 г.  

Липсват обаче големи фирми. 

Друг фактор, който не подпомага много износа, е липсата на големи утвърдени 

фирми, както например в текстилния или банковия сектор, където има гиганти, 

които са изградили собствена марка, която от години продава своята продукция по 

света. Според експертите липсата на големи производители в хранително-

вкусовата индустрия е проблем не само за износа, но и за иновациите и 

модернизиране на индустрията и съответно нейната конкурентоспособност. 



Освен износът рекорд отбелязаха и производството и заетостта в сектора. Заетостта 

се е увеличила с 4% и прескочи символичната цифра от 500.000 директни работни  

места и 2,5 млн. индиректни. Една от характеристиките на трудовите договори в 

сектора е, че в повечето случаи са безсрочни, за разлика от тези в сектора услуги. 

Тенденции на пазара: 

Секторът ще трябва да се адаптира към новите тенденции на пазара и новите 

консуматорски вкусове, които определено са все повече към екологични продукти 

и на такива с растителен произход. Изискванията на пазара са към продукти с все 

по-малко добавки и консерванти. Оттук и голямото значение от инвестиции в 

иновации и научни изследвания. 

Една от новите инициативи е преформулирането на продуктите с цел намаляване 

на захарта, мазнината и солта в около 3,500 продукти. 

Сериозно предизвикателство в хранително-вкусовата промишленост бе 

приемането на Закона за хранителната верига с цел да се възстанови балансът и 

правната сигурност за всички нива в хранителната верига и да не бъдат ощетявани 

най-уязвимите звена. Именно по този въпрос Испания първа представи 

предложение в Европейската комисия за забрана на нелоялните търговски 

практики в хранително-вкусовата верига, за да се гарантира  на земеделците и 

малките производители повече сигурност и по-малко влагане на усилия в контрол 

на рискове, върху които не могат да влияят. 

Структура на сектора: 

Секторът има доста раздробена структура, тъй като повечето фирми са малки или 

средни. Този факт затруднява интернационализацията им, както и въвеждането на 

иновации и постигането на по-висока производителност. Уедряването на фирмите 

е основна цел за бъдещето развитие на тази промишленост. 

Фирмите от хранително-вкусовия сектор представляват 16% от общия брой 

предприятия в преработвателната индустрия на страната. От този процент 

броят на малките и средни фирми е 97% . Секторът има оборот от 96 млрд. 

евро и ангажира директно половин милион трудещи се. 

Перспективите за развитие на отрасъла са много добри, ако настоящите 

тенденции се задържат. Изискванията на клиентите са все по-високи и са по 

отношения на продуктите от цялата хранителна верига. 

Потребителските изисквания, поради увеличената покупателна способност, са 

много по-големи и се налага да бъдат задоволявани нови диетични и хранителни 

навици, както и претенциите към все по-естествен произход на суровините. Това са 

нови пазарни обстоятелства, с които досега производителите не им се налагаше да 

се съобразяват. По-високият жизнен стандарт се превръща във важен фактор за 

индустрията на хранителните продукти. Изискванията на пазара налагат 

приоритетно внедряване на високи технологии, без които ще бъде все по-трудно да 

фирмите да бъдат конкурентоспособни. 



Най-големите фирми са в подсектор хлебна и сладкарска промишленост, където 

има около 10.272  предприятия, следвана от винения подсектор – 4,052 и местната 

промишленост с 3,868 фирми.   

По области – най-много предприятия има в Андалусия, Каталуня, област Кастиля-

Леон,  област Кастиля-Ла Манча, и Галисия. 

 

Някои нови тенденции в потреблението на хранителни стоки в Испания: 

1. Нараства интереса към кулинарията и различните тенденции в хранително-

вкусовия сектор. 

2. Зехтина, бялото или чисто, без тлъстина месо, киселото мляко, бирата и 

виното са сред добре приетите храни и със засилена консумация. 

3. Сините риби, захарта, плодовите сокове, пържените картофи, кафето, 

готовите сладкарски изделия и дестилирани алкохолни напитки бележат 

значителен спад и са с лоша „репутация“. 

4. Намалява консумацията на алкохолни напитки, заради вредите от алкохола 

и захарта. 

5. Увеличава се консумацията на продукти от частни стопанства. 

6. Засилва се тенденцията за разнообразно и балансирано хранене. 

7. Намалява консумацията на полуготови храни. 

8. Голяма внимание се обръща на състава и произхода на продуктите и храните 

9. Намалява все повече изхвърлянето на хранителни продукти. 

10. Все повече са изискванията за продукти  за грижата за домашните любимци, 

както специализирана възможно най-качествена храна за тях.  

 

 

Характеристики на дистрибуторските мрежи в Испания.  

 

Големите дистрибутори са хранителните вериги Mercadona, Grupo Día y Carrefour. 

Те сами изкупуват или произвеждат продуктите си, които задължително имат 

тяхната собствена марка. Много от големите производители на хранителни 

продукти, произвеждат специално за тези вериги. Качеството е средно към ниско, 

което отговаря изцяло на ниските цени, на които се предлагат продуктите. 

Испания разполага с публична борсова верига, наречено MERCASA, която 

предоставя услуги с цел доброто функционирането на дистрибуторската 

хранителна верига, със специално внимание към дистрибуторите на едро на 

пресните храни. В цялата страна има около 23 хранителни борси, които 

принадлежат към Mercasa – публична фирма, която обединява цялата верига. 

Администрирането им принадлежи на общината на всеки град, в който има 

инсталирана подобна борса. Mercasa е структура от държавната администрация и 

нейни акционери са Държавната компания за индустриални акции (SEPI) и 

Министерството на земеделието, риболова, храни и околна среда, чрез Испанския 

фонд за земеделски гаранции (FEGA). Освен това имат и собствена верига от 



търговски центрове. През последните години Mercasa засили международната си 

дейност като обменя опит и консултира градове и държави, които имат желание да 

развиват подобни инфраструктури и услуги. За повече информация може да бъде 

консултирана тяхната уеб страница: www.mercasa.es. 

На страницата на фирмата могат да бъдат намерени и цените на едро на различните 

видове хранителни продукти в отделните борси из страната: 

http://www.mercasa.es/productos/precios_mercados_mayoristas. 

Испанският хранително-вкусов пазар е труден за навлизане на български 

продукти. Въпреки че обществото е отворено към нови и нетрадиционни за 

тях вкусове, някои практики като изплащане на фактури в рамките на 90 или 

120 дни, както и изискване на такси за излагане на продукта на видно място в 

магазина, или за подобрения в търговския обект, утежняват много малкия 

дистрибутор, който би искал да отвори пазар тук. Препоръчителната формула 

би била винаги посредством местна дистрибуторска мрежа. 

 

Нови тенденции в дистрибуцията на продуктите: 

1. Активното присъствие на по-голямата част от населението във виртуалната 

действителност на интернет налага нови методи за достигане до клиентите. 

Въпреки това продажбите през интернет имат две страни: достигат до по-

голяма аудитория, но пък клиентите са по-предпазливи относно качество и 

сигурност на покупките си. 

2. Вниманието към клиентите 24 часа в денонощието е все по-разпространена 

и обичайна практика. За целта се ползват много активно социалните мрежи, 

сред които особено значение има платформата Telegram.  

3. Забързаният живот и равното участие в грижата за дома дава възможност 

хранителните марки да предоставят услуги, които да улесняват домашните 

кулинарни задължения – доставки на готова храна или на продукти през 

различни платформи като Amazon почти по всяко време на денонощието. 

Смартфоновете са основен инструмент в този вид потребление. 

4. Клиентите на YueTube представляват най-динамичната част от обществото 

или тази, която има добра покупателна способност и най-чувствителна към 

рекламните послания. Това интернет пространството с най-добри 

възможности за предлагане на марков продукт. 

 

Международни хранителни изложения: 

Две са големите хранителни изложения в страната: 

Алиментария Барселона, което се провежда на две години в гр. Барселона,  е най-

голямото в Испания и е референт в сектора сред Средиземноморските страни, както 

и в цял свят. Праз 2018 г. участваха около 3938 фирми от 65 държави. Изложението 

бе разположено на площ от 83.000 кв.м. Провежда се в началото на м. април. 

http://www.mercasa.es/
http://www.mercasa.es/productos/precios_mercados_mayoristas


Салон Гурме, което тази година се проведе за 31 –ви път с участието на страни 

като Швейцария, Унгария, Италия, Франция, Португалия, Белгия, Перу, 

Аржентина, Сърбия, Индонезия, Япония, Латвия и др. Страна-гост бе Канада. 

Изложението е член на международната асоциация The Global Association of the 

Exhibition Industry (UFI).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


