
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ С ОРГАНИЧЕН 

ПРОИЗХОД В ИСПАНИЯ – 2018г.-2020г. 

 

I. Производство на био земеделски продукти в Испания: 

Според данните, публикувани от Министерство на земеделието, рибарството и храните 

площта, използвана за отглеждане на биопродукти в Испания, е общо 2.355.000 

хектара през 2019г. или с 4,8% повече от предишната година. 

Статистиката потвърждава устойчивия растеж на земеделска земя, ползвана за 

добиване на екологична продукция,  отбелязвайки  среден годишен ръст от 7,5% през 

последните пет години. Испания продължава да бъде най-големият производител на 

тези продукти в Европейския съюз и четвърта в света по отношение на заетите площи. 

По данни на Министерство на земеделието, рибарството и храните, съпоставена към 

общата земеделска земя в страната тази, която се ползва за отглеждане на био 

продукти, е вече 9,3%. Половината от почти 2,4 милиона декара се ползват за 

постоянни пасища - 5,6%, 1,5% обработваема земя и 6% постоянни насаждения. 

II. Брой на производителите на био продукти 

Спрямо общия брой производители на хранителни продукти, този на био продукти се 

е увеличил с 5,6%  спрямо 2018г. и достига 46.462, като увеличението е по цялата 

верига – от производители на суровини – 4,7%, индустрия- 7,6%, търговци на едро – 

27,6%, до търговците на дребно, които са нараснали с 37%.  

Статистиките сочат, че най-голям ръст на ангажираните в сектора се отбелязва в 

горната част на хранителната верига заради по-голямото потребителско търсене. 

В сравнение с 2018г. вносът на биопродукти се е увеличил с 21%, а износът с 79,5%. 

Испания е сред 10 страни в света с най-голямо производство на био продукти. 

В Испания пазарът на биопродукти генерира 2,133 млрд. евро и създава 93.000 

работни места. 

Потреблението на продукти с органичен произход се увеличило с 16% през 2019г., 

като 6 от всеки 10 потребителя са започнали да купуват тези продукти през 

последните 5 години. Само за три години потреблението на тези стоки е нараснало с 

700 млн. евро. Разходът на глава от население на годишна основа за 2019г. е от 46,6 

евро и бележи 10% увеличение в сравнение с 2018г.  

III. Насаждения и животновъдство 

Площите за отглеждане на кореноплодните растения са се увеличили с 13%, бобови 

култури с 4,2%, на плодови дръвчета с 9%, палмови насаждения с 25%, цитрусови 

култури с 19%. Площите, за отглеждане на лозя са се увеличили с 7%, а за маслинови 

дръвчета - с 4,6%.  

Относно био животновъдството в страната им 7.803 ферми, като ръст бележи 

производството на млечни продукти от биволски и овчи произход, пилешки и свински 

продукти.  

Био аквакултурата бележи също високи производства, като разполага с 61 инсталации 

и произвежда 6.340 тона, сред които изпъква отглеждането на миди – с 34 инсталации 

и 3000 тона производство.  

 



IV. Държавна политика в сектора 

От Министерството на земеделието, храните и рибовъдството са лансирали през 

2016г. Стратегия за екологична продукция 2018-2020г., която има за цел: 

1. Да стимулира вътрешното потребление и да подобри търговията с тези 

продукти 

2. Да подпомогне по-доброто структуриране на сектора с цел по-голяма 

представителност и обособеност вътре в земеделските и хранителни политики 

3. Да подпомогне ръста и консолидирането на екологичното производство 

и промишления сектор. 

Освен държавната политика много от автономните администрации са разработили 

различни планове за промотиране на еко продуктите на регионално ниво.  

 

 

V. Инвестиции в сектора 

Нарасналото потребителско търсене, както и перспективите за растеж на сектора, са 

предизвикали интереса на хранително-вкусовата промишленост и на инвеститори 

отвън. Първите по-сериозни инвестиции са през 2011г. след като каталунската фирма 

Natursoy бе закупена от европейския производител Nutrition&Santé. През 2015г. Nazca 

Capital придоби 100% от акциите на основателите на компаниите Biogran S.L., познати 

в Испания с марките El Granero Integral и Ecocesta. Същата корпорация премина в 

ръцете на нидерландската група от хранително-вкусовата промишленост Wessanen 

през 2016г.  През 2017 г. също протичат няколко инвестиционни процеси в сектора – 

Ebro foods закупува каталунската Vegetalia, a френската корпорация Compagnie 

Biodevesité присвоява семейната фирма Biodeversité. 

 

Инвестиции в испански предприятия от сектора 

 

  

 
  

  

Фирма  Natursoy Biogran Sorribas Vegetalia BioSurya 
 

Предишен 
собственик 

Семейно 
предприятие 
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ие 
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Нов собств.  Nutrition & Sante Wessanen Idilia Foods EbroFoods C. Biodiversite 

Година  2011 2016 2016 2017 2017 

Инвестиции  - 67 Mill€ - 15 Mill€ - 

 

 

 

 



 

 

През последните няколко години много от предприятията в хранително-вкусовата 

промишленост са открили своя линия на екопродукти. 

 

 

 

 

VI. Потребителят 

Според проучванията потребителите на еко продукти в Испания са по-скоро млади 

или на средна възраст хора с грижа за здравето си и за опазване на околната среда. 

Продуктите, които консумират са основно пресни и постепенно прибавят към тях и 

други категории, като мед, мармалади, хлебни изделия и зърнени храни, както и меса 

с екологичен произход.  Здравето и отсъствие на химични добавки са основната 

мотивация. Много пъти потреблението на тези продукти се асоциира и произтича от 

спазването на  вегетарианска диета.  

VII. Външна търговия 

Една от характеристиките на този сектор е неговата голяма интернационализация. 

През 2017г. експортът на продукти от Испания е 890 милиона евро и импортът е 596 

милиона евро. Тези цифри показват ръст от 51 % през последните пет години в случая 

на експорт и 196% при импорта. 

Продуктите, които се изнасят са: зеленчуци, вино, зехтин и плодове. В тези 

продукти се съсредоточават 71% от износа на био продукти на Испания. Основен 

пазар за тези продукти са европейските страни, сред които най-вече Германия, 
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Великобритания, Италия , Швеция и Белгия. Само 10 % са за САЩ, Мексико, Китай, 

Южна Корея и Австралия. 

 

 

Експортни продукти 

Вид продукти % износ 

1. Пресни плодове и 
зеленчуци, картофи, бобови 
култури и производни.  

25%  
 

Растителе

н произход 

94.2% 

2. Други продукти с 
растителен 
произход  

20.2% 

3. Вино и алкохолни напитки 16.3% 

4. Зехтин и слънчоглед. олио 16.2% 

5. Плодове и 
производни, вкл.  сухи 
плодове.  

14% 

6. Зърнени храни, ориз и 
производни  

2.0% 

7. Месни продукти  2.5% 
Животинс

ки 

произход 

5.8% 

8.Други с животински произход 1.5% 

9. Аква ккултура и производни  1.4% 

10. Мляко и производни   0.4% 

Общо 100% 100% 

 

 

 

VIII. Внос 

Продуктите, които имат най-голям прием в Испания са всички онези, които произтичат 

от зърнените култури и соята, сезонни плодове и зеленчуци, тропически и 

екзотични плодове, детски храни, диетични продукти, млечни продукти, 

кафе, чайове, разновидности на какаото, както и фураж и първични суровини 

за земеделските стопанство или хранителната индустрия. 

Внасят се също така и първични суровини за козметичната индустрия, както и 

готова козметика.  

Вносът е по-голям от износа, който се състои най-вече в пресни плодове и зеленчуци, 

вино и зехтин, докато потребителското търсене на продукти с висока добавена 

стойност от страна на клиента, налага внос на широка гама преработени продукти. 

Търговското салдо в био сектора е по-голямо, отколкото това в конвенционалния 

хранителен сектор, което се дължи на характерната структура на био сектора. В него 

преобладаващи са малки и средни земеделски структури, което е причина и за по-

ниската конкурентоспособност спрямо традиционния хранително-вкусов сектор. 

 

 



 

 

 

Вносни продукти 

Вид продукти % Износ. 

Производни на зърнени храни и 

соя (напитки, спагети, макарони, 

брашна, бульони, подправки, 

семена и др.)  

 
25-30% 

Фураж, насипни храни. 
20-25% 

Детски храни, диетични, енергийни 

напитки  
15-20% 

Кафе, чай, билкови чайове, 
производни на какаото, сладкарски 
изделия и др.  

 

10-15% 

Сезонни плодове и зеленчуци, 

тропични, екзотични и др.  
5-10% 

Млечни продукти и млечни напитки  5-8% 

Полуфабрикати, консерви, снакс и 

др.… 

 
5-8% 

Други продукти от растителен или 
животински произход  

1-5% 

 

 

IX. Структура на пазара на био храни 

Най-големият прелом в сектора се извършва при отварянето на нови канали на 

търговско предлагане на този род продукти. Отчетливи са два основни канала – 

специализираният за био храни търговски канал и традиционният или обхващащия 

голямото потребление. През последните две години бум отбелязва електронната 

търговия като цяло и съответно в пазара на биохрани. 

1. Специализираните търговски обекти 

Промените се наблюдават в специализираните търговски обекти, където преобладава 

по-богато разнообразие на форматите. Познатите отпреди диетични, билкови или еко 

магазини се превръщат в супермаркети. Големината на специализираните магазини 

се променя – от приблизително 100 кв.м. помещения до 250-300 кв.м. търговска площ. 

Има изключения, при които от организиране на различни търговски групи, може да се 

достигне до обекти от 800 кв.м. 

Що се отнася до асортимента в един голям специализиран магазин може да има около 

3000-4000 артикула, и около 1000 до 1500 в по-малките. Някои от тях са силно 

специализирани в конкретни продукти и предлагат широка гама от тях.  При този 

формат категориите продукти, които са най-разпространени са пресните плодове и 

зеленчуци, ядкови плодове на килограм, млечни и месни продукти. 



Според проучванията потреблението в тези специализирани търговски обекти покрива 

30% до 45% от общото потребление на биопродукти на национално ниво. 

 

Ръст на продажбите на еко продукти в различните канали:  

 

 

Общо 
специализиран 

канал 

2015 2016 2017 

63-
73% 

58-
72% 

37,1% 

Супермаркети 
/Екомагазини  

40-45%  36-45%  37,1% 

Клиентски коорперации  14-16%  13-15%   

Директни продажби/Онлайн  7-9%  7-9%   

Хорека канал  2-3%  2-3%   

 
Общо голяма 
потребление 

 
27-37% 

 
27-37% 

 
61,3% 

Хипермаркети  14-18%  14-18%  18,9% 

Хард-дискаунд 4-7%  4-7%  24,4% 

Супермаркети  7-8%  7-8%  18,0% 

Традиционните магазини  2-4%  2-4%   

Източник MAPAMA MAPAMA KANTAR 

 

 

 Ръст на големи вериги, специализирани в биохрани и ръст на международни 

специализирани вериги 

 

През последни три години се наблюдава разрастване на големи търговски вериги, 

специализирани в био храни, които за разлика от екомагазините или диетичните 

увеличават собствените си търговски пункта систематично. Съсредоточават се най-

вече в големите градове или туристически зони, с цел да привлекат международния 

клиент, който по презумпция е по-голям консуматор на еко храни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нарастват и международните вериги за биохрана и перспективите са за масово 

навлизане на чуждестранни марки на местния пазар. 

 

Търгов
ска 
верига 

Седал
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Търговски 
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Барселона 

 
60 

 

 
Валенсия 

 
33 

 
Аликанте 

 
13 

 
Барселона 

 
9 

 
Валенсия 

 
7 

 
Мурсия 

 
5 

 
Мадрид 

 
5 

 

 

 

2. Традиционен канал или канал на широко потребление 

Така както специализираният канал се разраства, по същия начин обикновените 

супермаркети и  другите търговски обекти от хранителните вериги решително залагат 

на био асортимента. В големите хипермаркети, hard-discount обектите и вече в 

супермаркетите има отделни щандове на продукти, категория био. Пионери в това 

отношение са Lidl и Aldi. El Corte Ingles от 2017г. насам развива нов формат Biosfera, 

вътре в обектите си изцяло посветени на храни от биологичен произход. От своя 

страна повечето супермаркети вече предлагат биопродукти с тяхната марка, най-вече 

от пакетираните, но в някои навлизат и плодове и зеленчуци. Такива супермаркети са 

Día и Consum. 

Интересен е случаят на френската верига Carrefour, която разработи свой 

специализиран био канал, наречен Carrefour Bio, който се помещава в отделни обекти 

от конвенционалните му търговски площи, където също има отделни щандове с био 

храни. Биоканалът функционира на принципи на специализираните био квартални 

магазини. В момента продажбите на био храни представляват 1,5% от продажбите на 

веригата, с ръст от 35% годишно. 

3. Други формати на търговия 

 

 

3.1.1. Потребителски кооперативи или групи 

Това е един от традиционните канали на продажба – потребителските групи, които се 

разрастват в потребителски кооперативи, в които членовете взимат участие в 

управлението и организацията. За разлика от обикновения потребител, членовете на 

кооперативите са т.нар. consum-actor. Това е неологизъм, който обяснява феномена 



на клиент, който под някаква форма се ангажира с продажбата и потреблението. 

Около 13%-15% от общите продажби принадлежат на този търговски формат. 

3.1.2. Канал Хорека 

От една страна има доста ресторанти, предлагащи екологична храна на цялата 

територия на страната и паралелно се развиват политики на регионално и общинско 

ниво, насочени към по-голяма консумация на био продукти в училища и детски 

градини, което допринася за възход на фирмите за катеринг, които предлагат този 

род храни. Този канал представлява 2-3% о общите продажби в сектора.  

 

3.1.3. Онлайн и маркетплейсис 

 

Според данни от Министерството на земеделието, храните и рибарството разходът за 

хранителни артикули на испанските семейства, направен през онлайн мрежата, е 

нараснал с 20% за 2020г. Почти всички специализирани магазини от сектора, както и 

големите вериги имат свои онлайн магазини. Популярни са и по-големите 

маркетплейсис като платформата Amazon, в  която 10% от първите 100 хранителни 

продукта, които се търсят, са био. 

4. Marketplaces, ecommerce 

 

4.1.1. Преимущества на онлайн търговските платформи :  

 

 Присъединяването към тези платформи отнема по-малко време от създаването 

на собствен онлайн магазин. Освен това струва по-малко от една уебстраница 

за продажба. Обикновено се плаща месечна квота или процент от всеки 

продаден продукт. Платформата предлага логистика за доставка на стоките, 

ако фирмата желае, въпреки че може да ползва своя транспортна линия за 

доставка. 

 Осигурен лесен и постоянен достъп на клиентите, не само които търсят 

конкретен продукт, но и за всички, които посещават платформата.  

 Платформата се грижи да е добре позиционирана в търсачките и е лесно 

откриваема при търсене по конкретна дума. 

 Включването, например, в една по-широка платформа като Amazon, след 

откриване на сметка, позволя достъп до потребители в цяла Европа, и може да 

бъде закрита по желание на собственика на сметката.  

 

5. Marketplaces за хранителни и козметични продукти с органичен произход в 

Испания: 

Mentta  

www.mentta.es 

B2Bio 

www.b2bio.bio 

Smartfooding 

smartfooding.com 

http://www.mentta.es/
http://www.b2bio.bio/


ALBARSANA 

Super.albarsana.com 

Planeta Huerto 

www.planetahuerto.es 

Bio sano 

www.biosano.es 

El corte inglés 

Elcorteingles.es.es 

Според последното годишно проучване върху електронната търговия в Испания, 

изработено от IAB Spain 60% от онлайн потребителите предпочитат да използват 

маркетплейсис, за да могат да сравнят цени, продукти и услуги. Сред най-ползваните 

маркетплейсис за маркови продукти в Испания се посочват  Amazon, eBay y AliExpress. 

По настоящем 71% от потребителите периодично купуват продукти през интернет или 

20,3 милиона души в Испания. 

Испания е петият по големина пазар в Европа по отношение на козметични продукти. 

Т.нар. индустрия beaty е една от най-разрастващите се сред потребителите. Въпреки 

че традиционните продажби offline продължава да бъде основен източник на приходи, 

онлайн продажбите вече представляват една четвърт от общите.   

Сред онлайн магазините, които са имат най-голяма публика, и в които има секции за  

продукти с органичен произход са: Sephora, Primor, Druni, Notino, Biosplendor. 

X. Изложения: 

 

 Organic Food Iberia - www.organicfoodiberia.com 

Ежегодно изложение. Тази година събитието е запланувана за 8-9 септември в 

залите на IFEMA, Мадрид 

 

 BIOCULTURA - www.biocultura.org  

Ежегодно, 11,12,13 и 14 ноември, 2021г. в IFEMA,Мадрид 

 

 ALIMENTARIA BARCELONA – www.alimentaria.com 

 

Състои се на всеки две години. Следващо издание - 17-20 май, 2021г. в гр. 

Барселона. Изложението е за хранителни продукти, не е специализирано само за 

органични такива, но с широка платформа за подобни стоки. 
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