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Резюме
В статията са представени резултати от секторен анализ в рамките на проект „Сигурност
чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, финансиран от Европейския социален фонд.
Анализират се значимостта за икономиката на страната, конкурентния потенциал,
възможностите и проблемите пред устойчивото развитие на  хранително-вкусовата
промишленост.
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Abstract
The article presents the results of a sectoral analysis within the project "Security through law,
flexibility through collective bargaining" of Operational Program "Human Resources
Development", financed by the European Social Fund. The survey analyzed the significance of
the country's economy, competitive potential, possibilities and problems of sustainable
development of the food, drink and tobacco industry  in in Bulgaria.
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Целта на тази статия е въз основа на анализ на значимостта за икономиката на
страната, конкурентния потенциал и условията за устойчиво развитие на хранително-
вкусовата промишленост, да се направи оценка за приоритетността на ниво отрасъл,
подотрасли и сектори и да се формулират мерки за възраждане на отрасъла и на
приоритетните сектори.

Значимост на отрасъла
Хранително-вкусовата промишленост e традиционно силно развит отрасъл със

значително място в икономиката и експорта на страната. В периода 2006 г. – 2013 г.
хранителната индустрия се развива с по-висок темп в сравнение с останалите
индустриални отрасли. През 2013 г. хранителната индустрия е произвела продукция (по
текущи цени) на стойност 9,6 милиарда лв. Делът й в общата промишлена продукция на
страната спрямо 2006 година нараства значително – от  13,6% на 15,3%.

В условията на евроинтеграция отрасълът постига сравнителни конкурентни
предимства в националната икономика. Експортът на стоки на хранителната индустрия
се развива по-интензивно от общия за страната, в резултат на което делът й в общия
експорт за периода 2006-2012 г. в стойност нараства от 4,9% на 6,4%. Общият експорт към
ЕС за цитирания период нараства значително по-бавно, в резултат на което
хранителната ни индустрия увеличава дела си в националния експорт на пазара на
ЕС от 5,7% на 8,6%. През анализирания период развитието на ХВП е стабилно и по-
динамично от това на останалите сектори на индустрията и икономиката на
страната (табл.1). Извършена е модернизация и интензификация на производството.



Табл.1. Добавена стойност по факторни разходи  и заетост
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Добавена стойност –
млн. лв. 1179,0 1554,9 1683,4 1611,4 1807,6 1740,7 1855,1
Динамика , 2006=100 100,0 131,9 142,8 136,7 153,3 147,6 157,3
Относителен дял в:

Икономиката - % 2,9 3,6 3,6 3,6 4,0 3,8 2,8
Индустрията - % 12,4 14,7 15,6 16,2 18,4 16,4 17,6

Заети лица , хил.бр. 116,0 115,1 110,5 109,6 87,6 103,0 97,3
Динамика, 2006=100 100 99,2 95,3 94,5 75,5 88,8 83,9
Относителен дял в:

Икономиката - % 3,2 3,1 2,9 2,9 2,4 2,9 2,8
Индустрията - % 14,3 13,8 13,0 14,3 12,2 14,5 13,9

Източник: НСИ и собствени изчисления

Значимост на подотраслите и секторите за икономиката на ХВП
Трите сектора с най-голям и нарастващ принос в икономиката на ХВП, оценен

с техния дял в структурата на наетите, стойностния обем на продукцията, добавената
стойност, ДМА и инвестициите са: производство и преработка на месо, без готови
ястия; производство на хлебни и тестени изделия и производство на други
хранителни продукти (табл.2). Приносът си в икономиката на ХВП увеличават
секторите, които не са свързани пряко със селскостопанското производство и
преработка на суровини от него, а ползват готови и полуготови продукти (брашна,
захар, какао, масла, сухо мляко, сметана, есенции, сладка, ядки и др.).

Табл.2 Дял на секторите в икономиката ХВП през 2012 г

Наети Продукция Добавена
ст-ст ДМА Инвес-

тиции

Производство на храни 82,6 71,6 71,4 68,0 68,0
Производство и преработка на месо 17,4 19,3 13,3 12,0 9,9
Преработка и консервиране на риба и други водни
животни 1,4 0,7 0,9 0,8 0,7
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци 7,4 5,3 6,9 8,4 8,5
Производство на раст. и жив. масла и мазнини 2,5 6,2 5,8 4,6 7,4
Производство на мляко и млечни продукти 9,2 8,6 7,8 8,3 8,7
Производство на мелничарски продукти, нишесте 3,6 7,5 6,0 7,3 8,8
Производство на хлебни и тестени изделия 29,2 10,5 15,1 12,7 11,4
Производство на други хранителни продукти 10,1 9,8 13,3 11,3 8,9
Производство на готови храни за животни 1,8 3,6 2,4 2,7 3,8
Производство на напитки 14,1 17,2 21,6 25,0 25,9
Производство на тютюневи изделия 3,3 11,2 7,0 7,0 6,1
Производство на храни, напитки и тютюневи изделия 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Източник:НСИ и собствени изчисления

Относителни конкурентни предимства
Относително  конкурентно предимство на българската хранителна индустрия на

този етап са по-ниските разходи за труд. Производителността на разходите за труд,
измерена с обема на добавената стойност, създавана от единица разход за персонала е по-
висока от средната за ЕС 27 във всички подотрасли и сектори на ХВП (фиг.1).
Производителността на разходите за труд в производството на храни, обаче, намалява с
23,4 процентни пункта за четиригодишния период (2008 г.- 2011 г.), което показва, че



разходите за труд в условията на единен трудов пазар не носят предимства в дългосрочен
аспект.

Сравнителни конкурентни предимства българската хранителна индустрия има по
отношение на ефективността и рентабилността на производството. По реализиран
брутен опериращ излишък на единица оборот (норма на печалба) в преобладаващата
част от секторите на ХВП,  България е сред страните с по-висока стойност от
средната за Общността (табл.3). Изключение правят само секторите производство на
напитки, производство на хляб и хлебни изделия и производство на други хранителни
продукти.

По рентабилност, изразена с дела на брутния опериращ излишък в добавената
стойност, хранително-питейната индустрия в България е с по-високи стойности от
средната за ЕС 27. Само производството на тютюневи изделия в България отчита
значително по ниска рентабилност от тази в ЕС 27(табл.3).

Фиг.1 Производителност на разходите за труд1, 2011 г.
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Табл.3 Ефективност и рентабилност на производството, 2011 г.

Норма на печалбата % Рентабилност %

България ЕС27 България ЕС27
Производство на храни 8,2 7,7 50,1 39,9
Производство и преработка на месо,без готови ястия 4,9 4,3 39,3 28,7
Преработка и консервиране на риба и други водни животни 13,5 5,9 51,0 35,8
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци 12,5 9,5 57,2 45,0
Производство на раст. и жив. масла и мазнини 7,9 4,3 73,0 51,0
Производство на мляко и млечни продукти 7,4 5,4 46,5 39,7
Производство на мелничарски продукти, нишесте 11,1 8,0 73,0 51,0
Производство на хлебни и тестени изделия 8,7 10,9 36,3 30,6
Производство на други хранителни продукти 10,3 12,6 51,7 50,6
Производство на готови храни за животни 7,3 6,3 65,9 50,5
Производство на напитки 13,7 15,0 57,7 57,4



Производство на тютюневи изделия 3,2 32,3 70,0
Източник: Евростат и собствени изчисления

Потенциални възможности за развитие на отрасъла
Потенциалните възможности за развитие на отрасъла, подотраслите и секторите на

ХВП са свързани с нарастване на търсенето; разширяване и разнообразяване на
предлагането на храни, напитки и тютюни; нарастване на инвестиционната
активност в предприятията. За преобладаващата част от хранителните продукти
потреблението в България средно на лице от домакинство, по данни на НСИ, е нараснало
за периода  2006-2013 г. в сравнение с 2005 г. Значително е намаляло само потреблението
на хляб и хлебни изделия, на основни продукти на консервната промишленост – компоти,
конфитюри, зеленчукови консерви и на вина и цигари. НСИ отчита нарастване на
покупателната способност на населението за всички видове наблюдавани хранителни
продукти за периода 2005-2013 г. Най много е нараснала покупателната способност на
населението на свинско месо – над 2 пъти и на птиче месо – над 1,7 пъти. За
преобладаващата част от хранителните продукти ръстът в покупателната способност е
между 40 и 70 %.

Интензифицирането на инвестиционния процес e значим фактор за
развитието на отрасъла. По данни от проведеното от НСИ годишно статистическо
наблюдение за  чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия
сектор в отрасъла са привлечени значителна част от навлезлите в българската икономика
преки чуждестранни инвестиции По дял на привлечените преки чуждестранни
инвестиции към края на 2012 г. ХВП е в първата десетка на икономическите дейности. В
отрасъла са привлечени общо 945 млн.евро. Предприятията от ХВП са усвоили
значителни инвестиционни средства по линия на предприсъединителната програма на ЕС
– САПАРД (одобрени 357 проекта на стойност     975 млн.лв., от тях 342 млн.лв. са
европейски субсидии), както и по линия на мярка 123 „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти” от ПРСР 2007-2013 г. с бюджет 471,3 млн.лв.

Проблеми пред развитието на отрасъла
Намалява участието в производствената и експортната структура на ХВП на

сектори, за които страната има сравнителни предимства. Месната, млечната и
консервната промишленост загубват част от позициите си в експортната структура.
Очертава се тенденция на увеличаване на експортните възможности на сектори с
вторична преработка, които ползват готови и полуготови продукти (брашна, захар,
какао, масла, сухо мляко, сметана, есенции, сладка, ядки и др.)(табл.4).

Информацията на НСИ показва, че балансът на търговията на българската
хранителна индустрия за периода 2006 - 2012 г. е отрицателна величина, макар в
последните две години да е с тенденция на намаление. Отрицателният резултат се
формира от търговията ни със страни от ЕС. България на този пазар е нетен вносител,
което е индикатор за сравнително по-ниската й конкурентоспособност по
отношение на хранителните индустрии на другите страни-членки. Изключение от
тази неблагоприятна тенденция прави търговията ни с трети страни, която е с
положителен резултат и компенсира отчасти отрицателното салдо от европейския пазар. В
рамките на ХВП се открояват няколко сектора с положителен търговски баланс през
2012 г.: мазнини и масла, мелничарски продукти, зеленчукови и плодови консерви, храни
на базата на житни растения.



Табл.4. Структура на износа на храни в щ.д., (%)
Стокови групи 2001 2006 2009 2011 2012

Храни - общо 100 100 100 100 100
Меса, карантии, годни за консумация 26,5 22,5 15,7 15,6 14,8
Мляко и млечни продукти 10,6 9,5 11,7 7,5 8,8
Мелничарски продукти; малц, скорбяла, нишесте 3,2 0,3 2 4,5 5,7
Мазнини и масла от животински или растителен произход 6,7 6,9 11,5 14,4 14,0
Продукти от месо риба или  ракообразни 3,5 3,4 1,6 1,9 2,2
Захар и захарни изделия 5,4 5,9 12,5 14,2 10,1
Какао и продукти от какао 3,4 3,1 2,7 4,9 5,1
Хранителни продукти, приготвени  на базата на житни растения,
тестени и сладкарски изделия 10,2 20,2 17,1 13,3 13,4
Хр. продукти от зеленчуци и плодове 15,1 15,2 12,3 9,4 8,5
Различни видове хр. продукти 3,9 5,1 5,2 3,6 4,2
Остатъци и отпадъци от хран.пром, приготвени храни за животни 11,6 7,9 7,5 10,6 13,3

Източник: НСИ, Външна търговия и собствени изчисления

Търсенето на нашите продукти на пазарите в ЕС27, отличаващи се с по-високи
ценови нива и потребителски изисквания е ограничено. Разликите в относителните тегла
на износа и вноса в натура и стойност на пазара на ЕС показва, че износът се осъществява
на по-ниски средни цени на единица продукция, отколкото вноса (фиг.2).

На вътрешния пазар се засилват процеси със силно негативен ефект върху
развитието на хранително-вкусовата индустрия, а именно: конкурeнтен натиск;
нелоялна конкуренция на националния пазар, в частност производство и предлагане  на
имитиращи продукти, изместващи традиционните; нелоялни търговски практики, за
които свидетелства удължаването на периода на събиране на вземанията в предприятията
от „Производство на храни, напитки и тютюни” с около 11 дена за период от 8 години (
2005-2012 г.). (по данни на НСИ).

Дефицитът на суровини е основен фактор, спъващ развитието на ХВП. По
информация от Евростат равнището на самозадоволяване с месо е ниско и с тенденция
към намаляване след 2007 г. (към 2010 г. равнището на самозадоволяване е съответно:  с
месо от свине – 38,0%, с месо от едър рогат добитък – 66,0%, с месо от домашни птици –
73,0%). За периода 2011-2012 г., по информация  от Държавен фонд земеделие,
изпълнението на националните квоти за доставки и за директни продажби на сурово краве
мляко са изпълнени едва съответно 48,7% и 21,7%. В резултат развитието на основни
сектори (месна, млечна, консервна) е в силна зависимост от вноса на суровини и
полуфабрикати.

Фиг.2. Изменение на дела на ЕС в търговията с продукти на хранителната индустрия
(%)
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Последното място по производителност на труда и многократно по-ниската
производителност на направените инвестиции в българската хранителна индустрия,
спрямо средните стойности за ЕС-27, ниското ниво на научно-изследователска и
развойна дейност в предприятията, правят отрасъла по-малко конкурентен.

Бариера пред развитието на отрасъла е и високият относителен дял на
нискоквалифициран персонал. Резултатите от „Разработване и внедряване на
информационна система  за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и
региони” показват, че към 2011 г. в отрасъл ХВП са заети най-малко 17000 ниско
квалифицирани лица (“професии, не изискващи професионална квалификация” и “без
професионална група”) със слаба тенденция към намаляване на техния брой [П р о у ч в а
н е  н а  п а з а р а  н а  т р у д а  в  Б ъ л г а р и я  п р е з 2 0 1 2 г., 2012.]. “Изтичането” на
квалифицирани работници и мениджъри от отрасъла прави особено остър въпроса за
увеличаване на заплащането на наемния труд. Същевременно в България, по данни на
Евростат за 2011 г., само три от секторите на ХВП се доближават до европейските
стойности на дела на разходите им за персонала в брутната добавена стойност (БДС),
всички останали сектори са под европейските нива – под 50%. Прави впечатление сектор
„Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти, в който делът
на разходите за персонала в БДС в България е с над 22% по-ниско от това в ЕС 27. На
ниво подотрасли и сектори динамиката на производителността на труда и средните
разходи за персонала на един нает за изследвания 6 годишен период (2005- 2011г.)
очертава сектори на ХВП със силно изпреварващ ръст на производителността на труда
над ръста на разходите за персонала на един зает, които са с възможности за
увеличаване на компенсацията на наемния труд: производство на растителни и
животински масла и мазнини; производство на мелничарски продукти, нишесте и
нишестени продукти; производство на готови храни за животни.

В резултат от направения анализ бяха очертани следните направления за
разгръщане на потенциала и ускоряване на развитието на хранително-вкусовата
индустрия.

 Прилагане на ефективни средства за оптимизиране на бизнес средата - въвеждане
на преференциален ДДС за пакет от основни хранителни продукти, обратно начисляване
на ДДС за отделни продукти и др.

 Промени в Закона за защита на конкуренцията с цел предотвратяване на нелоялни
търговски практики.

 Засилване на контрола на суровините и готовите продукти от вътрешно общностните
доставки и вноса от трети страни. Засилване на контрола при продажбата на дребно на



бързооборотни стоки и спазването на нормативната уредба за проследяемост, качество,
етикетиране и др. изисквания.

 Насърчаване на експорта към трети страни и търсене на нови пазари за
традиционни български продукти във и извън ЕС, чрез по-пълно използване на
европейските фондове за реклама на традиционни продукти и експортното субсидиране.

 Използване на средства от еврофондовете и от националния бюджет  за подкрепа на
трансфера на знания към предприятията от изследователски организации; използване на
средства от Националния иновационен фонд за приоритетно финансиране на иновационни
проекти за храни.

 Ускорено изравняване на размера на селскостопанските субсидии (европейски и
национални) и прилагане на гъвкави схеми за субсидиране на производства на
суровини, приоритетни за България (зеленчуци, плодове и продукти от животински
произход), през новия програмен период 2014-2020 г.
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