
 

-  Η αγορά επεξεργασμένου κρέατος και αλλαντικών στη Βουλγαρία 

 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Regal 500+ με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

της Βουλγαρίας στον κλάδο των προϊόντων ταχείας κατανάλωσης (FMCG), η 
αγορά επεξεργασμένου κρέατος (χοιρινού, μοσχαρίσιου, αρνιού, κοτόπουλου, 
γαλοπούλας) στη Βουλγαρία αναπτύχθηκε οριακά κατά 0,9% (BGN 670 εκατ.)  το 
2015. Το μεγαλύτερο κομμάτι της συγκεκριμένης αγοράς κατέχουν τα αλλαντικά 
( 71% της συνολικής αξίας των πωλήσεων), οι πωλήσεις των οποίων, όμως, το 
2015 υποχώρησαν κατά 2,4% (BGN 474 εκατ.). Οι πωλήσεις αλατισμένων, 
αποξηραμένων και καπνιστών κρεάτων αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 1,2% (BGN 
101 εκατ.), ενώ σημαντική άνοδο κατά 16% κατεγράφη στα παρασκευάσματα 
κρέατος, ο κύκλος εργασίας των οποίων ανήλθε σε BGN 95 εκατ. Το 2015 στον 
κλάδο δραστηριοποιούνταν 188 εταιρείες, τρεις περισσότερες από το 
προηγούμενο έτος. 
 

Οι κύριες κατηγορίες του κλάδου (μερίδιο πωλήσεων και ποσοστιαία μεταβολή 
την περίοδο 2014-2015) 

Επεξηγήσεις: βαθύ πορτοκαλί (71.0): αλλαντικά, ανοιχτό πορτοκαλί (14.0): 
Προπαρασκευασμένα γεύματα κρέατος, πιο ανοιχτό πορτοκαλί (15.0): κατηγορία ξηρών, 

αλατισμένων, καπνιστών αλλαντικών 
 

 
 
 

Σύμφωνα με τον κ. Μίλτο Τριανταφύλλου, διευθύνοντα σύμβουλος της 
εταιρείας Bella Bulgaria, «βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη 
της αγοράς είναι η γενικότερη οικονομική κατάσταση, οι τιμές των νωπών 



κρεάτων και η καινοτομία». Τον περασμένο Ιούλιο η ηγέτιδα επιχείρηση του 
κλάδου στη Βουλγαρία, Fermata, συγχωνεύτηκε με την Bella Bulgaria, η οποία 
αποτελούσε και τον κύριο μέτοχο της εταιρείας. Η εταιρεία Fermata έκλεισε το 
2015 με αύξηση εσόδων κατά 1,55% και κέρδη μετά φόρων BGN 7,854 εκατ. 
Επισημαίνεται η εξαγορά από την Bella Bulgaria της βουλγαρικής θυγατρικής 
της ελληνικής εταιρείας αλλαντικών ΝΙΚΑΣ, η οποία καταλάμβανε τη 12η θέση 
μεταξύ των εταιρειών του κλάδου. Ο κ. Τριανταφύλλου τονίζει ότι η Bella είναι η 
ηγέτιδα της αγοράς σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες στις οποίες 
δραστηριοποιείται. Η εταιρεία παράγει προϊόντα με τις επωνυμίες Sachi, Leki, 
Naroden, Perelik, Orekhite, Chardaka, Madzharski, Solaris, Zhenda και Mesara. 

 
Το 2015, τα έσοδα της δεύτερης εταιρείας στον κλάδο παραγωγής 

επεξεργασμένου κρέατος, «Mesokombinat Lovech», που αποτελεί τη μεγαλύτερη 
εταιρεία του ομίλου «Boni Holding», μειώθηκαν κατά 0,8%. Τα προϊόντα της 
επιχείρησης με την επωνυμία «Boni» συμβάλλουν στο 42,5% των εσόδων της, ενώ 
τα υπόλοιπα έσοδα προέρχονται από την παραγωγή κρέατος. Πάνω από το 83% 
του τζίρου από την επεξεργασία κρεάτων προέρχεται από τα αλλαντικά, το 12% 
από αλατισμένα, αποξηραμένα και καπνιστά κρέατα και το 5% από τα έτοιμα 
γεύματα. 

 
Η συρρίκνωση της αγοράς των αλλαντικών αναφέρεται ως η κύρια αιτία 

της μείωσης των εσόδων (-11,7%) της τρίτης μεγαλύτερης επιχείρησης του 
κλάδου, της εταιρείας KEN με έδρα τη Stara Zagora, η δραστηριότητα της οποίας 
εστιάζει στα λουκάνικα και, συγκεκριμένα, στα λουκάνικα Φραγκφούρτης. Ως 
σημαντικό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος, η εταιρεία KEN 
επισημαίνει το μικρό μέγεθος των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα, 
κάτι που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις του κλάδου να αναζητούν συνεργασία για 
πρώτες ύλες με επιχειρήσεις από άλλες χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες. Τα κέρδη 
της ΚΕΝ το 2015 ανήλθαν στα BGN 6,02 εκατ. 
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