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Влияние на кризата върху поведението на германските 
потребители* 

По данни на Федералната статистическа служба (Destatis), представени на 25 март т.г., се 
забелязва драстична промяна в поведението на германските потребителите при пазаруване, 
свързани със събитията около пандемията.Продажбите на определени хранителни стоки са 
достигнали през изминалите седмици рекордни нива, като при някои от тях се наблюдава ръст 
от около 400%.  

През последните седмици, често във фокуса на множество дискусии, бе продоволственото 
осигуряване на населението. Представят се статистически данни, които преди това рядко са 
представлявали интерес за населението, като например информация за обемите на 
производство на храни, които задоволява вътрешното потребление.  

Например при картофите, той е  148%, кашкавал- 126%, а при плодове, зеленчуци и риба е 
под 40%, дори при някои видове плодове е едва 13%. Търсенето на свинско, говеждо и птиче 
месо,  може да бъде напълно задоволено от местното производство.  
Една от последните тенденции, които в Германия  се наблюдават е все по-засиленото търсене 
на регионални хранителни продукти. Освен това, все повече политици и представители на 
браншови съюзи насърчително апелират за купуване на местни продукти.  

Факт е, обаче, че супермаркетите предлагат плодове и зеленчуци от чужбина, които са на 
сравнително по-ниски цени, от тези на местните производители и затова тяхното търсене 
остава по-високо.  

Запасите на федералното правителство от храна и вода в случай на природно бедствие, 
епидемия или друго непредвидено събитие разкрива, че федералното правителство разполага 
с 150 тайни места в страната, където към края на декември 2019 г. са се съхранявали 789 775 
тона зърно и 125 829 тона ориз и бобови растения. По поръчение на федералното 
правителство, млечната промишленост също съхранява 4695 тона кондензирано мляко. Ако 
доставките на хранителни стоки за населението станат оскъдни, тези запаси ще бъдат 
преработени и раздадени на населението чрез така наречените колективни заведения за 
обществено хранене.  

Проблемът обаче е, че все още никой не знае колко дълго ще продължи кризата, какви ще 
са последствията от нея, до какво ще се прибегне в случай на недостиг на определени стоки и 
дали ще има промяна в цените на хранителните стоки, които зависят от множество фактори. 
Очевидно е, че след като кризата приключи, ще има фундаментална дискусия за поуките, 
които Германия трябва да извлече от нея - от капацитета в здравната система до осигуряването 
на хранителни продукти. Вече е очевидно, че последиците за германската икономика ще бъдат 
огромни. Ще пострадат почти всички браншове, включително и земеделския и ХВП.  

Въпреки, че федералното правителство прие безпрецедентна финансова помощ за 
подпомагане на засегнатите компании, проблемите нарастват с всеки изминал ден. Липсата 
на работна ръка в областта на земеделието и ХВП, логистичните проблеми, забавените 
доставки, липсващата ликвидност, нарушените вериги на доставка, мн. др.  

Доклад за състоянието на земеделските пазари на Асоциацията на германските фермери 
очертава тенденциите и проблемите, пред които е изправен бранша. От него става очевидно, 
че пандемията и свързаните с нея ограничения за обществото и цялостната икономика оказват 
значително влияние и върху селскостопанските пазари.   

На първо място са видими краткосрочни шокове от прекъснати или забавени търговски 
отношения и канали за продажба, които трябва да бъдат пренасочени.  Примери за това са 
значителните спадове в търсенето от заведенията за хранене и несигурността в търговията с 
Китай. Според анализаторите, средносрочните ефекти върху селскостопанските пазари, 
предизвикани от глобална рецесия са вероятни, но понастоящем не могат да бъдат оценени. 
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Пазар на млякото  

Търсенето на вътрешния пазар на мляко, сметана, извара, кисело мляко, масло и сирене е 
силно повлияно от събитията с коронавируса.  Особено търсени са продуктите, които могат да 
се съхраняват по-дълго. Това развитие донякъде компенсира спада в търсенето от 
хотелиерския и ресторантьорския бранш. 

Проблеми в логистиката с Китай: На китайските пристанища в момента няма достатъчно 
наличност на разтоварващ капацитет. В допълнение към намаляването на продажбите, това 
означава, че логистиката (липсващи контейнери) спира в цял свят.  Китай е най-важният 
вносител на суроватка и пълномаслено мляко на прах.  Според анализаторите, ситуацията в 
момента се облекчава, но въпреки това контейнерите, които са необходими в Германия, все 
още са в Китай.   

Проблеми с логистиката на вътрешния пазар на ЕС: Задръствания по границите, дълго 
чакане поради множество проверки, недостатъчен брой шофьори на ТИР-ове. По-малките 
мандри в Италия вече са спрели или намалили преработката на мляко заради отсъствия на 
служители по болест. Италия е важен купувач на германско сурово мляко и други суровини, 
свързани с производство на млечни продукти.   

Докато млекопреработвателните предприятия се борят да посрещнат рязкото нарастване на 
търсенето в супермаркетите, стигащо до двойни обеми, то износът се забавя, а бизнесът с 
ресторанти и хотели до голяма степен е спрял.  

Млекопроизводителите са изправени пред понижаване на цените, въпреки че в момента 
гражданите купуват рекордни количества мляко и млечни продукти, както отчита браншът. 
Мандрите разполагат с големи количества мляко, но не могат да извършат доставките, защото 
клиентите на едро до момента са поръчвали млякото в големи опаковки от 5-10 литра, а те сега 
липсват. Тези опаковки не са продаваеми в супермаркетите. 

Пазар на свинско и говеждо месо  

В момента продажбите на месо на вътрешния пазар се радват на много оживено търсене. 
Търговците на дребно и преработвателният бранш сигнализират за много силно търсене на 
прясно и на преработено месо за производство на колбаси. Въпреки това, в един момент 
запасите в домакинствата ще се попълнят и това по-особено търсене ще намалее.  

В търговията с месо от едър рогат добитък се очакваше увеличение на цените на кравите и  
биковете, но това се промени с избухването на пандемията. Сега има ясна несигурност, защото 
потокът на говеждо месо от Германия към Италия, Франция и Испания е в застой от средата на 
м. март. Резултатът е много високо напрежение в цените.   

По принцип въпросът за наличието на работници от други държави-членки на ЕС създава 
значителна несигурност в цялата месна поради ограниченията за пътуване, наложени заради 
коронавируса.   

Яйца и месо от домашни птици  

Внезапното затваряне на заведенията за хранене, нарасналото търсене в търговията на 
дребно, липсата на служители и по-дългото чакане на полската граница, носят много 
предизвикателства в сферата на обработката и логистиката, възможни са и временните 
забавяния на доставките. 

Оживено търсене на месо от домашни птици: участниците на пазара  отчитат значително 
повишен интерес на потребителите към птиче месо в сектора на търговията с храни.  Това 
рязко нарастване на потребителското търсене компенсира намаляването на търсенето от 
търговците на едро. 
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Наблюдава се значително увеличение на търсенето от търговските вериги за храни на яйца.  
Боядисаните яйца са много популярни, вероятно поради по-дългия им срок на годност.  
Поради повишеното търсене от търговията на дребно с храни, трябва да се предоставят повече 
яйца в малки опаковки.  Опаковъчният материал също се търси.    

Пазар на зърнени и маслени култури 

Увеличеното потребителско търсене на пшенични продукти като брашно, хляб и тестени 
изделия оказва въздействие върху преработвателната промишленост, напр.  пред мелниците и 
при търсенето на суровини. Това също изправя бранша пред множество предизвикателства. 

Пазар на плодове и зеленчуци 

Поради нарасналото търсене, ябълките се продават по-бързо и цената им леко се е 
покачила.  Очаква се предлагането на ябълки на пазара да продължи до реколтата август / 
септември. 

Трайните зеленчуци (включително зеле, праз, моркови, лук) също се продават по-бързо. 
Очаква се предлагането им на пазара да продължи до май.  

Вносът на зеленчуци в момента продължава  главно от Италия и Испания, като цените 
нарастват значително.   

Сред местните компании съществува голяма несигурност поради липсата на сезонни 
работници за събиране на реколтата. Колкото по-дълго време съществува несигурността и 
работниците не са налице, толкова по-голямо е влиянието върху местното продоволствено 
осигуряване.   

Пазар на картофи  

Пазара на картофи е в извънредно положение и проблемът е масовото презапасяване с 
картофи. Очаква се търсенето от частни домакинства на трапезни картофи да остане оживено, а 
цените да се повишат леко.  Наблюдават се и забавени доставки. Повечето опаковъчни 
компании са претоварени, за да отговорят на нуждите на супермаркетите.   

Освен това има и недостиг на работници, които да поддържат веригите за доставки в 
обичайните темпове.  
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*Информацията е предоставена от Посолството на Р България в Германия 


