
Европейският пазарен потенциал за консервирани плодове и 

зеленчуци 

В дългосрочен план се очаква европейският пазар на консервирани плодове и 

зеленчуци да расте около 1-2% годишно. Този растеж остава ограничен, тъй като има 

тенденция към по-пресни продукти, а ако не и пресни, замразени продукти. Основна 

тенденция на пазара е нарастващото предпочитание към консервирани плодове, 

напоени със собствени натурални плодови сокове вместо захарен сироп. Германия, 

Обединеното кралство, Франция и Холандия предлагат възможности за износители от 

развиващите се страни. 

Европа е най-големият регион за внос на консервирани плодове и зеленчуци, 

като представлява дял от над 70% от общия внос в света. Европейският внос на 

консервирани плодове и зеленчуци се е увеличил средно с 2,4% годишно през 

периода 2015-2019 г. (обемът показва подобен ръст). Почти 90% от вноса извън 

Европа идва от развиващите се страни. 

През следващите пет години европейският пазар на консервирани плодове и 

зеленчуци вероятно ще се увеличи с годишен темп на растеж от 1-2%. Основните 

причини за очаквания ръст на пазара са иновации, които водят до подобряване на 

консервната технология. Увеличените разходи за научноизследователска и развойна 

дейност са свързани с пускането на по-здравословни храни, по-доброто етикетиране 

„Nutri-score“ и по-голямото разнообразие от удобства (готови за консумация храни). 

Също така разширяващата се мрежа за дистрибуция на консерви в Европа ще 

допринесе за растежа на пазара. Помислете за онлайн и офлайн магазини, посветени 

на нишови или специализирани пазари на храни, като азиатски магазини, халал 

магазини, вегански магазини, био магазини и др. Дългият срок на годност на 

консервираните плодове и зеленчуци остава важен фактор в подкрепа на пазара на 

консервирани плодове и зеленчуци . 

Редовните колебания в вноса за някои консервирани продукти се дължат на 

размера на събраните суровини, а не на структурните промени на пазара. Това 

означава засилена конкуренция за новите доставчици в развиващите се страни, ако 

те са фокусирани върху най-търгуваните стоки като консервирани домати и 

консервирани гъби. 

Кои европейски държави предлагат най-много възможности за консервирани 

плодове и зеленчуци? 

Като най-големият европейски пазар на храни, Германия е интересен фокусен 

пазар. Германия предоставя и специфични възможности за биологично 

сертифицирани консервирани плодове и зеленчуци, тъй като е водещият органичен 

пазар в Европа. Обединеното кралство и Франция са на втора и трета позиция, тъй 

като тези страни имат относително по-ниска производствена продукция от Испания и 

Италия. Холандия и Белгия са по-малките пазари за плодови и зеленчукови консерви, 

но са в първите шест, тъй като тези страни функционират и като реекспортери за 

плодови и зеленчукови консерви. 

Германия: важен пазар за етнически консерви на първо място за 

турските доставчици 

Германия е най-големият вносител на консервирани плодове и зеленчуци в 

Европа. Стойността на германския внос на консервирани плодове и зеленчуци е била 

общо 2,1 милиарда евро през 2019 г., 20% от общия внос в ЕС. Вносът варираше от 

година на година и средният растеж беше леко положителен - 0.8%. 



Трите водещи продукта, внесени в Германия, идват от Европа; на първо място 

са консервирани домати (най-вече от Италия), последвани от голямо разстояние от 

консервирани маслини, консервирани гъби, консервиран зелен фасул и консервирана 

сладка царевица. 

Първата тройка на продуктовите потоци, внесени от развиващите се страни, се 

състои от: 

1. Консервирани мариновани зеленчуци, предимно внос от Турция, но също и 

от Индия, Южна Африка, Перу, Мексико и Египет .; 

2. Консервирани маслини, предимно от Китай и Турция, следвани от Перу и 

Мароко; 

3. Консервиран ананас, внос от Тайланд, Индонезия, Кения и Филипините. 

Маринованите консервирани зеленчуци от Турция намират път до многото 

етнически търговски обекти в Германия. Германският пазар е голям, но доста 

конкурентен. Значителен брой вносители и търговци внасят консервирани плодове и 

зеленчуци, но те са добре запознати с цените в основните страни доставчици извън 

Европа, като Китай и Турция. Германските потребители не са много лоялни към 

марките; вместо това мнозина предпочитат да купуват най-евтиния или най-добрият 

продукт цена / качество. Това се отразява и от над средния брой формули за отстъпка 

на дребно в Германия. 

COVID-19 означаваше и рязко нарастване на търсенето на консервирани 

плодове и зеленчуци в Германия. За водещата марка в германските супермаркети, 

Bonduelle (от Франция), консервите със златна царевица, бобови растения и зелени 

зеленчуци бяха особено търсени, особено кутиите от 425 милилитра и 845 милилитра. 

Франция: най-големите любители на боб 

Френският внос на консервирани плодове и зеленчуци достига стабилна втора 

позиция в Европейския съюз. С 1,4 милиона през 2019 г. (14% от европейския внос), 

стойността на вноса беше малко по-напред от стойността на вноса от Обединеното 

кралство. Средно растежът е бил положителен от 1,3% годишно. 

Трите водещи продукта, внесени във Франция, идват от Европа: на първо място 

намираме консервирани домати, последвани от голямо разстояние от консервирани 

маслини и гъби. 

Първата тройка на продуктовите потоци, внесени от развиващите се страни, се 

състои от: 

1. Консервирани маслини, внасяни предимно от Мароко, но също така 

доставяни от Перу и Китай; 

2. Консервиран фасул от Кения (над 50%), Мадагаскар и Камерун. Франция е 

най-голямата дестинация на консервиран боб в Европа. Процентно 65% от 

консервираните зърна се внасят от френски компании. Разликата с вносителите №2 и 

№3, Обединеното кралство и Холандия, които имат дял между 10 и 12%, е 

значителна; 

3. Консервирани домати, които идват най-вече от Еквадор, последвани от доста 

голямо разстояние от Мароко. Гвиана, Турция и Перу също доставят малки обеми. 

Френските потребители купуват предимно своите консервирани плодове и 

зеленчуци в огромни супермаркети (hypermarché). Въпреки това, техният дял на 



пазара (около една трета) не е нараснал през последните години, докато 

дискаунтерите са уловили само около 10% пазарен дял. Успехът на така наречения 

формат „grand surface frais“ във Франция е много интересен. Тези „магазини“ продават 

само пресни продукти и се оказаха силна конкуренция както за хипермаркетите, така 

и за формулите за отстъпки. 

Обединеното кралство: голям вносител с най-добри резултати от развиващите 

се страни 

Обединеното кралство (Великобритания) внася значително по-малко от 

Германия, но стойността на вноса е достатъчна, за да достигне трето място в Европа 

през 2019 г. (с 13% от европейския внос). Вносът на консервирани плодове и 

зеленчуци достигна 1,3 млрд. Евро през 2019 г., главно в резултат на огромен ръст от 

11% през 2019 г. Очевидно вносителите се подготвяха за Брекзит и следователно 

увеличаваха запасите си до максимални нива. Средно растежът достига 0,6% 

годишно. От шестте разглеждани европейски държави Обединеното кралство беше 

пазарът с най-добри резултати за развиващите се страни. 

Трите водещи продукта, внесени във Великобритания, идват от Европа. Те са 

първо консервирани домати, последвани от голямо разстояние от консервиран фасул, 

консервирана сладка царевица и консервирани кисели зеленчуци. 

Първата тройка на продуктовите потоци, внесени от развиващите се страни, се 

състои от: 

1. Консервиран ананас, в горе-долу еднакви стойности от Тайланд, Кения и 

Филипините. Индонезия, Виетнам, Свазиленд и Китай съставят баланса; 

2. Консервирани (неуточнени, често смесени) зеленчуци, от които 60% идват 

от Турция, с допълнителен внос от Индия, Мексико и Перу. Един от популярните 

артикули, внасяни от Турция, са печените сладки чушки. Популярни са и различни 

видове смесени мариновани смеси; 

3. Консервирани цитрусови плодове и мандарини, които идват предимно от 

Турция и Южна Африка. По-малки обеми се внасят от Свазиленд, Китай и Перу. 

Британските потребители обикновено купуват повече консервирани плодове и 

зеленчуци през есенния и зимния сезон. Особено по-старото поколение разчита на 

консервирани храни поне три хранения седмично. Най-популярният продукт е 

консервиран фасул, следван от консервирани домати и консервирана сладка 

царевица. Докато пазарът в Обединеното кралство е доста съобразен с цените, има 

тенденция и към закупуване на по-здравословни и органични продукти, което се 

отразява и от наличието на силни и нарастващи органични формули за търговия на 

дребно като Planet Organic, Whole Foods и Sainsbury's (въпреки че един не е напълно 

органичен). 

Водещи марки консервирани плодове и зеленчуци в Обединеното кралство са 

Napolina (италиански консервирани домати), Batchelors и Princes. 

Холандия: важна дестинация за мариновани зеленчуци и консервирани гъби 

Холандия е най-големият вносител от останалите европейски страни. Със 

стойност на вноса от 1,1 милиарда евро страната се нарежда на четвърто място и 

далеч след Франция и Обединеното кралство. За разлика от първите три страни, 

холандският внос отбеляза значителен ръст със средно 6,3% годишно. Това беше най-

вече резултат от силен растеж (+ 12% и + 8,3% съответно) през 2016 и 2019 г. 



Трите водещи продукта, внесени в Холандия идват от Европа; на първо място са 

консервирани домати, последвани от консервирани гъби и маслини. 

Първата тройка на продуктовите потоци, внесени от развиващите се страни, се 

състои от: 

1. Консервирани кисели зеленчуци, предимно от Турция (70%). Останалото 

идва от Индия и Перу. Въпреки, че нидерландският внос  по стойност взлиза на 

половината от този на Германия, страната твърдо се нарежда на второ място пред 

Обединеното кралство и Испания; 

2. Консервирани гъби, от които 65% идват от Турция, а останалите от Индия. 

Холандия заема силно второ място в списъка на вноса на консервирани гъби от 

европейските страни, след Германия. Страната е важен производител на гъбни 

продукти и в резултат на това има и група компании, която действа като световен 

търговец на гъби и гъбни продукти. Това се отразява и от факта, че първият продукт 

за износ са консервирани гъби (255 милиона евро през 2019 г.); 

3. Консервиран ананас, който идва предимно от Индонезия и Тайланд 

(съответно 45% и 30%), с по-ниски количества от Кения, Филипините и Коста Рика 

Холандия се превърна в основен търговски център за различни видове 

селскостопански продукти. В резултат на това различни видове пресни плодове се 

предлагат широко и относително евтино в Холандия. Те често заместват 

консервираните плодове по време на хранене, тъй като се оценява „свежестта“. Силна 

концентрация има и на пазара на дребно на храни, като Albert Heijn, Plus и Jumbo 

имат относително големи пазарни дялове. 

Испания - значителни доставки от Китай и Перу и вносител на консерви 

от ананас.  

Испания е важен износител на консервирани плодове и зеленчуци в рамките на 

Европейския съюз, но страната също зависи в голяма степен от вноса. Докато 

испанският внос е нараснал значително през 2016 г. и 2017 г., той е намалял 

съответно с 3,6% и 3,3% през 2018 г. и 2019 г. Средно испанският внос се е увеличил 

с 0,7%, а вносът възлиза на 716 милиона евро през 2019 година. 

Трите водещи вноса в Испания идват от Европа и са консерви от сладка 

царевица, консервирани ягоди и консервирани домати и др. 

В първата тройка на продуктовите потоци, внесени от развиващите се страни, 

влизат: 

1. Консервирани маслини, от които 90% идват от Китай и Перу. Малки обеми 

идват от Египет, Етиопия и Мароко; 

2. Консервирани аспержи, от които 95% идват от Китай и Перу. Останалото се 

доставя от Етиопия; 

3. Консервиран ананас, който идва предимно от Индонезия (40-45%), с по-

малки и повече или по-малко равни обеми от Филипините и Кения. След Германия, 

Испания е вторият по големина вносител на консерви от ананас, далеч пред Холандия 

и Обединеното кралство. 

Белгия - относително голям вносител на консервирани маслини. 

Белгия е внесла 705 милиона евро консервирани плодове и зеленчуци през 

2019 г. Средният ръст е бил силен при средно 4,8% годишно. 



Най-добрите продукти, внесени в Белгия, идват от Европа. Те са на първо 

място консервирани гъби, след това консервирани домати и последвани на голямо 

разстояние от консервирани маслини. 

Първата тройка на продуктовите потоци, внесени от развиващите се страни, се 

състои от: 

1. Консервирани маслини в еднакви стойности от Турция и Мароко. Белгия е 

четвъртият по големина вносител на маслинови консерви. Испания и Франция са на 

първо и второ място, което не е изненадващо, тъй като тези страни имат голямо 

население и средиземноморска кухня, в която маслините се консумират много. 

Германия, като най-големият пазар в Европа за консервирани плодове и зеленчуци, 

заема третото място, а след това се нарежда Белгия; 

2. Консервирани ананаси от Индонезия, Тайланд, Филипините и Кения; 

3. Консервирани домати, които идват предимно от Турция, с малки количества 

от Еквадор и Египет. 

4. Кои тенденции предлагат възможности на европейския пазар на плодове и 

зеленчуци в консерви? 

Нарастващото търсене на веганска и здравословна храна предлага 

възможности за износители от развиващите се страни. Освен това потребителите все 

повече предпочитат удобство и лесна за приготвяне храна, а консервирани храни и 

зеленчуци предлагат такова удобство. 

Веганството предлага възможности за консервирани зеленчуци, богати 

на протеини 

Веганството е тенденция в Европа през последните няколко години. Причините 

за растителна диета са етични, екологични и свързани със здравето. Веганите не 

консумират храни на животинска основа (яйца, мляко и др.), Което означава, че 

консумират храни на растителна основа като зеленчуци, гъби, семена, зърнени храни 

и заместители на месото. Тъй като веганите пропускат животинските протеини, те 

най-вероятно ще консумират повече растителни протеини, като соеви продукти като 

зърна едамаме (един от най-богатите източници на протеин в растителна диета), леща 

и нахут. 

Данни от Обединеното кралство са пример за този бърз растеж, тъй като анкета 

на Веганското общество показва, че броят на веганите във Великобритания се е 

увеличил с повече от 360% през последното десетилетие, като над 500 000 души вече 

приемат веганска диета. 

Европейският вегетариански съюз (EVU), като основната организация на 

веганските и вегетарианските асоциации и общества в цяла Европа, е основната 

организация за V-Label, стандартизирана доброволна европейска схема за 

сертифициране с цел лесна идентификация на вегетариански и вегански продукти и 

услуги. 

Какво е търсенето на преработени плодове и зеленчуци на европейския 

пазар 

Европейският внос на преработени плодове и зеленчуци нараства стабилно 

през периода 2014–2018 г., но леко спада през 2018 г. Значителен дял от този внос 

идва от развиващите се страни. Водещите европейски страни вносители са Германия, 

Холандия, Франция и Обединеното кралство, които предлагат особено добри 

възможности за доставчиците в развиващите се страни. Продуктите с най-голям 



потенциал в момента са ядки кашу, замразени плодове, консервирани тропически 

плодове, фъстъци, тропически плодови сокове и орехи. Потребителите възприемат 

тези продукти като допринасящи за здравословен начин на живот, силен фактор в 

очаквания от тях продължителен растеж през следващите няколко години. 

Какво прави Европа интересен пазар за преработени плодове и зеленчуци 

Европа е най-големият вносител на преработени плодове и зеленчуци в света, 

като поема повече от 40% от световните доставки. Европейският внос на преработени 

плодове и зеленчуци нараства всяка година в обем през периода 2014–2018 г. Около 

50% от вноса в Европа с произход извън ЕС идва от развиващите се страни. Освен 

това по-голямата част от европейската търговия се извършва от реекспорт на 

преработени плодове и зеленчуци, първоначално идващи от развиващите се страни. 

През следващите пет години се очаква европейският внос на преработени 

плодове и зеленчуци да нараства с годишен темп на растеж между 2% и 3%, в 

зависимост от продуктовите категории. Очаква се вносът на ядливи ядки и замразени 

плодове да се разшири най-много, докато плодовите сокове най-малко. Очаква се 

растежът на вноса в Европа да остане по-нисък, отколкото в други региони по света, 

като Южна и Югоизточна Азия, където прогнозите за икономически растеж са по-

високи от европейските и пазарите се разширяват по-бързо. 

Вносът на ядливи ядки и замразени плодове се очаква да расте най-много 

Между 2014 и 2018 г. европейският внос на преработени плодове и зеленчуци 

нараства всяка година с 4% в стойност и 2% в обем, достигайки 35,7 милиарда евро и 

23,5 милиона тона през 2018 г., съвсем леко намаление от -0,5% в стойностите на 

вноса в сравнение с 2017 г. 

Ядливите ядки съставляват най-голямата по стойност стойност на преработения 

внос на плодове и зеленчуци, което представлява почти една трета от общия внос. 

Този значителен дял се обяснява с относително високата стойност на килограм ядливи 

ядки в сравнение с други продукти. 

Плодовите и зеленчуковите сокове представляват най-голямата продуктова 

група по обем с 34% дял от европейския внос. На второ място са плодовете и 

зеленчуците, консервирани и консервирани в саламура (26%), следвани от замразени 

плодове и зеленчуци (21%), ядливи ядки (11%), сушени плодове и зеленчуци (6%) и 

конфитюри, мармалади и пюрета (3%). 

В този сектор само вносът на плодови сокове се оттегли през 2018 г. поради 

увеличеното възприятие на потребителите за плодови сокове като богати на захар, 

което е в съответствие с общия спад на потреблението на захар в Европа. От друга 

страна, вносът и консумацията на ядливи ядки и замразени плодове нарастват 

значително. Повишената консумация на ядки се влияе от потребителската тенденция 

към здравословни закуски. Потребителите и фирмите все по-често използват 

замразени плодове, особено плодове, в смутита и като съставки в много други 

продукти, като плодови препарати, плодови пълнежи, лиофилизирани продукти, 

конфитюри и др. Експертите от бранша прогнозират умерен растеж на европейските 

стойности на вноса на преработени плодове и зеленчуци през следващите години. 

Европа не е самодостатъчна в преработените плодове и зеленчуци 

Европейските страни нямат подходящи агроклиматични условия за отглеждане 

на тропически плодове и зеленчуци, така че зависят силно от вноса от тропическите и 

полутропическите страни. Само няколко вида преработени плодове и зеленчуци се 

произвеждат по-значително в Европа. Най-силната зависимост от вноса е при 



сушените плодове и ядливите ядки, където делът на местното производство в общото 

потребление е по-малък от 10%. 

Примери за преработени плодове и зеленчуци, произведени в Европа, 

включват: 

Ябълков сок (Полша) 

Зеленчукови сокове, консервирани домати и доматени пюрета (Италия) 

Консервирани праскови и кайсии (Гърция и Испания) 

Трапезни маслини (Гърция, Италия и Испания) 

Замразени зеленчуци (Белгия) 

Замразени плодове (Полша) 

Замразени вишни (Унгария и Полша) 

Сини сливи и конфитюри (Франция) 

 

Продуктите, които не се произвеждат в Европа или се произвеждат в много 

малки количества, са основна възможност за производителите.   

Бразилия е водещият в развиващите се страни доставчик на преработени 

плодове и зеленчуци за Европа, най-вече заради портокаловия сок. Турция е на второ 

място, водеща в европейския внос на лешници, лешникова паста, сушено грозде и 

сушени кайсии. Съединените щати са трети, водещи като доставчик на бадеми, шам-

фъстъци и орехи за Европа. 

Китай, Турция, Перу, Тайланд: консервирани плодове и зеленчуци - 

консервирани доматени продукти, консервирани ананаси, трапезни маслини, 

консервирани аспержи, мариновани краставици, консервирана палмова сърцевина. 

Турция, Китай, Тунис, Филипини: сушени плодове и зеленчуци - сушено 

грозде, кайсии, гъби, зеленчуци, фурми, сушени кокосови орехи, сушени манго. 

Сърбия, Китай, Мароко, Чили: замразени плодове и зеленчуци - замразени 

малини, ягоди, къпини, замразени гъби, замразени тропически плодове. 

Бразилия, Турция, Коста Рика, Аржентина: плодови и зеленчукови сокове - 

портокалов, ябълков, ананасов, сок от нар, сок от вишна, тропически сокове и 

пюрета. 

Турция, Сърбия, Чили, Индия: плодови сладка, паста и пюрета - лешникова 

паста, пюрета от горски плодове, ябълково пюре, пюре от слива, пюре от манго, паста 

от фурми. 

Пазарите на кои европейски страни предлагат най-много възможности за 

преработени плодове и зеленчуци? 

Германия и Холандия са основните вносители на преработени плодове и 

зеленчуци в Европа, което създава интересни пазари. Тези два пазара имат най-голям 

дял от вноса от развиващите се страни. Франция, Обединеното кралство, Белгия и 

Италия са други обещаващи водещи пазари с относително голям дял на вноса от 

развиващите се страни. 

Германия е най-големият пазар в Европа за преработени плодове и 

зеленчуци 

Германия е най-големият вносител на преработени плодове и зеленчуци в 

Европа: 7,8 милиарда евро през 2018 г., което означава 22% от целия внос в ЕС в 

тази категория. Повече от 60% от вноса на Германия идва от други европейски 



страни, докато вносът от развиващите се страни представлява по-малко от 30%. По 

стойност на вноса ядливите ядки са най-голямата продуктова група сред вноса на 

Германия, последвани от консервирани плодове и плодови сокове. 

Германия е и най-големият европейски вносител на ядливи ядки. Особено 

ядките от кашу предлагат добри възможности за доставчиците в развиващите се 

страни, тъй като Германия е най-големият европейски вносител и пазар на ядки от 

кашу. Вносът на консервирани плодове и зеленчуци в Германия произхожда предимно 

от други европейски страни. В тази група консервирани ананаси, трапезни маслини и 

мариновани краставици предлагат най-добрите възможности за доставчиците в 

развиващите се страни. 

Водещият пазар на плодови сокове в Европа също е Германия, но това е пазар 

под натиск, където консумацията намалява от 2003 г. Все пак здравословните храни 

предлагат някои възможности, особено най-добре представящите се: 

неконцентрирани и органични сокове. Съставките за смутита също предоставят 

солидни възможности за доставчиците от развиващите се страни, включително пюрета 

и замразени плодове от плодове или тропически плодове. 

Водещият доставчик на преработени плодове и зеленчуци за развиващите се 

страни за Германия е Турция. Лешниците и сушеното грозде са основният износ на 

Турция за Германия в сектора на преработените храни и зеленчуци. Както е описано в 

нашето проучване на тенденциите, германските доставчици търсят нови източници за 

снабдяване, за да осигурят по-устойчиви доставки. Примери за нововъзникващи 

доставчици за Германия включват: 

Украйна (ябълков сок, замразени плодове и орехи), 

Тунис (сушени домати), 

Сирия (бадеми), 

Гана (сушени манго и ананаси), 

Йордания (консерви от нахут и боб) и 

Мадагаскар (консервиран зелен фасул). 

 

Холандия е най-големият вносител от развиващите се страни 

Холандия е най-големият вносител на преработени плодове и зеленчуци от 

развиващите се страни в Европа, които представляват 54% от целия холандски внос 

на плодове и зеленчуци. Холандия е и водещият реекспортер в Европа, като 

тропическите сокове, портокаловият сок и ядките от кашу са основните продукти за 

реекспорт. Германия е основната дестинация за реекспорт на холандски преработени 

плодове и зеленчуци. 

Плодовите сокове са най-голямата категория в преработените плодове и 

зеленчуци, внесени в Холандия. В рамките на плодови сокове, най-големият внос е 

концентриран портокалов сок от Бразилия. И все пак плодовите сокове не 

предоставят много възможности за нови доставчици, тъй като консумацията на 

холандски плодови сокове намалява всяка година от 2014 г. Въпреки това, някои 

възможности могат да бъдат намерени в предлагането на суперплодни съставки, като 

замразени плодове и пюрета, както и зеленчуци за шейкове, като се има предвид, че 

Холандия е и най-големият европейски вносител на консервирани тропически 

плодове и замразени тропически плодове. 

Холандия е най-големият европейски вносител на черупки от фъстъци, което 

означава фъстъци, което отваря възможности за доставчиците от развиващите се 

страни. Вземете предвид обаче, че Холандия е главно транзитна държава за вносни 

фъстъци, чиято крайна дестинация са други европейски държави. Фъстъчените ядки 



също предлагат някои възможности за износ, тъй като Холандия е най-големият 

европейски пазар на орехи. Консумацията на холандски орехи премина през 4,5 

хиляди тона през 2017 г., което се равнява на 1,4 кг на глава от населението. 

Сушеното грозде също може да предложи възможности за доставчиците от 

развиващите се страни. Холандия има най-голямата консумация на сушено грозде на 

глава от населението с почти 3 кг през 2017 г. 

 

Примери за нововъзникващи доставчици за Холандия: 

Египет (замразени ягоди); Никарагуа (фъстъци с черупки) Мозамбик (ядки 

кашу и макадамия) Ливан (консервиран боб). 

Франция 

Френският внос на преработени плодове и зеленчуци е нараснал с 4% годишно 

през последните пет години, поставяйки Франция на трето място сред вносителите на 

преработени плодове и зеленчуци в Европа. Делът на Франция от вноса от 

развиващите се страни е най-малкият сред водещите европейски страни вносители с 

по-малко от 20% от целия си внос на плодове и зеленчуци, но нараства. Водещият 

доставчик на развиваща се страна за Франция е Турция, която доставя предимно 

черупкови лешници. 

Секторът на плодови сокове предлага възможности за доставчици на 

неконцентрирани сокове от ананас и грейпфрут. Франция е най-големият европейски 

вносител на тези продукти. При ядливите ядки Франция е най-големият потребител на 

орехи в Европа, но голям дял от тях се произвеждат в страната. В рамките на 

сушените плодове специфични възможности могат да бъдат намерени в предлагането 

на фурми, сушени кайсии и сушени смокини, тъй като Франция е най-големият 

европейски вносител и потребител на тези продукти. 

Примери за нововъзникващи развиващите се доставчици във Франция 

включват: 

• Кения (консервиран зелен фасул) 

• Мадагаскар (консервиран зелен фасул) 

• Египет (замразени ягоди) 

• Индонезия (консервирани ананаси) 

• Гана (изсушени кокосови орехи) 

 

Обединено кралство 

Обединеното кралство е водещият европейски вносител на сушени плодове и 

четвъртият по големина вносител на преработени плодове и зеленчуци в ЕС, 

благодарение на годишен темп на растеж на вноса от 4%. Водещият доставчик на 

развиваща се страна за Обединеното кралство е Турция, която доставя предимно 

сушено грозде и сушени кайсии. 

Обединеното кралство е най-големият пазар в света на бразилски орехи, 

консумиращ 2,8 хиляди тона през 2017 г., и водещият европейски пазар на сушено 

грозде (97 хиляди тона през 2017 г.). Плодове, преработени по различни начини - 

замразени, пюрета или сокове - предоставят добри възможности за доставчиците от 

развиващите се страни, като се има предвид, че Обединеното кралство е най-

големият европейски пазар на сокове от плодове, нектари и смутита. Общото 

потребление на ягодоплодни сокове и нектари в Обединеното кралство се оценява на 

приблизително 60 хиляди литра. 



Нововъзникващи развиващите се доставчици за Обединеното кралство: 

• Перу (замразени тропически плодове и пюре от манго) 

• Палестина и Йордания (фурме) 

• Гватемала (замразени тропически плодове) 

• Гана (ядки кашу) 

• Малайзия (изсушени кокосови орехи) 

Икономическата и политическа несигурност около процеса на Брекзи се отрази 

на стойността на британския паунд спрямо еврото. В резултат на това повече 

британски купувачи започнаха да внасят директно от развиващите се страни, вместо 

да купуват от европейски вносители. Тъй като обаче ситуацията все още е  несигурна, 

трябва да се следи отблизо развитието. 

Белгия 

Белгия е петият по големина европейски вносител на преработени плодове и 

зеленчуци и важен реекспортер за други европейски страни. Белгия е особено силна 

в търговията със замразени плодове и зеленчуци. Водещият доставчик в развиващите 

се страни за Белгия е Бразилия с портокалови сокове, следвана от Турция със сушено 

грозде и трапезни маслини. Белгия е и най-големият европейски вносител на 

консервирани гъби и голям вносител на замразени и консервирани зеленчуци. 

Белгийският внос на ядливи ядки, като кашу и бразилски ядки, също е значителен, 

въпреки че потреблението не е толкова високо в сравнение с други европейски 

вносители. Друга поразителна характеристика е голямата стойност на вноса на шам 

фъстък. Белгия е вторият по големина европейски реекспортер на шам фъстък след 

Германия. Доставчици от развиващите се страни, които печелят пазарен дял в Белгия, 

включват: 

• Чили (консервирано пюре от аспержи и ябълки) 

• Виетнам (замразена сладка царевица) 

• Южна Африка (фъстъци с обвивка) 

• Босна и Херцеговина (замразени малини) 

• Буркина Фасо и Того (ядки кашу) 

• Молдова (орехи) 

• Ливан и Палестина (фурми) 

Италия 

Италия е шестият най-голям европейски вносител на преработени плодове и 

зеленчуци, но малко по-различен от другите водещи вносители, тъй като тя също е 

значителен производител и преработвател на плодове и зеленчуци. Водещият 

доставчик в развиващите се страни за Италия е Турция, която изнася предимно 

черупкови лешници. Италия е най-големият европейски пазар и преработвател на 

лешници, кестени, трапезни маслини и преработени домати. Консумацията на кедрови 

ядки за производството на песто е много висока в Италия, въпреки че кедровите ядки 

често се заменят с други, относително по-евтини ядки, като бадеми и кашу. 

Биологичните и веган продуктите показват много висок ръст на пазара в Италия. 

Някои от развиващите се страни доставчици, които печелят пазарен дял в 

Италия: 

• Чили (лешници, предимно от преките инвестиции на Ferrero в Италия) 

• Египет (фъстъци с черупки) 

• Аржентина (лимонов сок) 

• Азербайджан (лешници) 

• Бразилия (небелени фъстъци) 



Други скрити потенциални пазари 

Само две европейски държави могат да се считат за средни вносители на 

плодове и зеленчуци: Испания и Полша. Ядливите ядки, особено бадемите, орехите и 

шам-фъстъците са най-големият испански внос в този сектор, докато в Полша това са 

замразени плодове. И двете страни произвеждат едни и същи продукти, които внасят 

най-много, така че използват вноса, за да допълнят вътрешното производство. 

Испания например е най-големият европейски производител на бадеми и трапезни 

маслини, но и много голям реекспортер на тези продукти. 

Австрия също така предоставя възможности за развиващите се страни 

износители на преработени плодове и зеленчуци, като е деветият по големина 

европейски вносител в този сектор. Въпреки че австрийското население е малко в 

сравнение с други по-големи европейски пазари, Австрия има много добре развита 

индустрия за преработка на плодови сокове, която предоставя възможности за 

доставчици на суровини в развиващите се страни. Например, помислете за 

концентрирани сокове, пюрета и замразени плодове. 

Що се отнася до други обещаващи пазари, Централна и Източна Европа 

нарастват най-много. Сред тези страни Полша показа най-силно увеличение на вноса 

със средно 12% годишно между 2014 и 2018 г. Полският внос на преработени плодове 

и зеленчуци се увеличи от 0,8 млрд. Евро през 2014 г. до 1,3 млрд. Евро през 2018 г. 

Въпреки вноса на много по-малки обеми от най-добрите европейски вносители, 

пазарите в Централна и Източна Европа са достатъчно значителни, за да предоставят 

преки възможности за износ на износителите от развиващите се страни. 

 

Местната производствена конкуренция е ограничена 

 

Производството на преработени плодове и зеленчуци в Европа е ограничено, 

въпреки че някои страни произвеждат значителни обеми от определени продукти. 

Най-голямата европейска страна производител е Испания, следвана от Франция, 

Гърция и Италия, въпреки че позициите в този списък варират в зависимост от 

променливите обеми на производството. 

Производството на преработени плодове и зеленчуци в Испания надхвърля 650 

хиляди тона годишно. Испания е водещият европейски доставчик на трапезни 

маслини, но произвежда и изнася и други продукти, като консервирани плодове, 

консервирани зеленчуци, бадеми, цитрусови сокове и конфитюри. 

Франция е вторият по големина европейски производител на плодове и 

зеленчуци в много сходни обеми като Испания. Франция е водещият производител на 

консервирани зеленчуци в Европа, най-вече защото е дом на Bonduelle, водещ 

френски и европейски доставчик на консервирани продукти. Франция също е 

значителен производител и износител на орехи, сини сливи, конфитюри, плодови 

сокове и други продукти. Например Франция е най-големият европейски 

преработвател на вносен сок от ананас. 

Третият по големина производител на преработени плодове и зеленчуци в 

Европа е Гърция, която е произвела 540 хиляди тона през 2017 г. Важен доставчик на 

трапезни маслини, консервирани плодове, сушено грозде (касис) и сушени смокини, 

Гърция е и водещият световен доставчик от консервирани праскови. 

В рамките на Европейския съюз четвъртият по големина производител на 

преработени плодове и зеленчуци е Италия. Най-големият европейски производител и 

износител на преработени доматени продукти, като консервирани домати, домати 

пюрета, пасти и сокове, Италия също е голям производител на лешници, консервиран 

боб, трапезни маслини, сушени смокини и средиземноморски кедрови ядки. Италия е 

и най-големият световен износител на гроздов сок без концентрат. 

Продуктите от развиващите се страни с най-голям потенциал на европейския 

пазар са ядки кашу, замразени плодове, консервирани тропически плодове, фъстъци, 

тропически сокове и черупкови орехи. Силното представяне на тези продукти от 2014 

г. насам се очаква да продължи и през следващите години, тъй като техните 



хранителни ползи отговарят на настоящото потребителско търсене на здравословни 

храни. 

  

Замразени плодове 

Нарастващото потребителско търсене на удобни храни, които изискват по-

малко време за подготовка, е причина за нарастващата консумация на замразени 

плодове в Европа. Най-големият пазар за замразени плодове и зеленчуци в света, 

Европа представлява близо 50% от общия световен внос. Големи страни вносителки и 

консуматорки като Германия, Франция, Белгия и Обединеното кралство предлагат 

възможности за износители от развиващите се страни. 

Потреблението и вносът на замразени горски плодове са особено значителни в 

Европа. Замразените плодове са популярни като супер плодове, често се използват в 

здравословни напитки, като смутита. Други продукти, които са израснали над 

средното, включват замразени кубчета и замразени пюрета от тропически плодове 

като манго, папая и маракуя. 

Водещите доставчици извън ЕС на замразени плодове за Европа, особено 

тропически плодове и плодове, включват Сърбия, Украйна, Перу, Беларус, Китай и 

Турция. Страните с нововъзникващи източници включват Мексико (замразени 

къпини), Тайланд (замразени ананаси), Египет (замразени ягоди) и Мароко 

(замразени ягоди). 

Други продукти 

Други продукти, които също са допринесли за растежа на европейския внос на 

преработени плодове и зеленчуци, включват трапезни маслини, сушено грозде, 

мариновани зеленчуци, сушени зеленчуци, кедрови ядки, пекани и други екзотични 

ядки. Тези продукти не бяха сред петимата лидери в обема на вноса, но също така си 

заслужава да бъдат разгледани. 

Замразени зеленчуци, консервирани зеленчуци, смеси от плодови сокове и 

консервирани домати се произвеждат и търгуват предимно в Европа, ограничавайки 

възможностите за доставчици извън ЕС. 
 

Иформацията е от Центъра за насърчаване на вноса (Холандия): Centrum tot Bevordering 
van de Import uit ontwikkelingslanden) от развиващите се страни (международно известен с 
холандския си акроним CBI), към Министерството на външните работи на Холандия,  създаден 

през 1971 г.  

 


