
Тенденции в сектор производство и продажба на мебели и интериор в 

Нидерландия 

 

През 2015 г. прогнозите са за достигане на стабилен икономически ръст от 1,5% на 

холандската икономика. Тези прогнози са базирани, както на повишаването на 

приходите от износа, така и на глобалните тенденции за ръст в отделните 

икономики, а също и на понижаване на курса на еврото (със 7% в сравнение с тази 

на американския долар). Все по-значителна роля за икономическия ръст ще имат 

вътрешните разходи и особено повишаването на частното потребление. 

Анализаторите отбелязват, че през 2015 г., размерът на БВП ще бъде с над 10% по-

висок от годините преди кризата, но в същото време, размерът на приходите ще 

остане по-нисък от този преди кризата, което се определя като стагнация на 

приходите.  

Много важен фактор за повишаванe на икономиката на Нидерландия са цените на 

жилищата. Въпреки слабото им покачване в края на миналата и началото на 

настоящата 2015 г., те все още са с около 20-30% под нивото на годините преди 

икономическата криза.  Към настоящия момент, 53% от обявените жилища за 

продан остават незакупени за повече от година. Очаква се слабо увеличение на 

цените жилищата и раздвижване на пазара на имоти, което да се отрази 

положително върху икономиката, вкл. и върху продажбите на домашно обзавеждане 

през 2015-та г. 

Единствено голямата търговска верига за мебели и обзавеждане IKEA успява да 

реализира ръст в продажбите си с 5% и да увеличи пазарния си дял с 1%, 

достигайки 13% през 2013 г. Тъй като популярната верига предлага широк избор от 

обзавеждане за дома, IKEA е предпочитан доставчик пред много от 

специализираните магазини за мебели в Холандия. 

 

Характеристики на пазара 

Холандия е на 6 място в Западна Европа по потребление и внос на мебели. От 

общото търсене и внос на мебели в западноевропейските държави, в Холандия те са 

4% и 6% респективно. Мебелният сектор в страната е насочен предимно навън. 

Половината от произведените мебели се изнасят в чужбина, а 70% от вътрешното 

потребление разчита на чуждестранни стоки. От 2010 г. Китай е водещ доставчик на 

мебели в страната. Германия е  лидер за доставка на водещи сегменти като спално, 

кухненско и офис обзавеждане. Почасовото заплащане на работник в мебелната 

индустрия в Холандия и Китай е съответно 32,75 Евро и 2,25 Евро. 

(http://www.smartcebuproject.com/downloads/11_9a_Statistics-Germany.pdf). 

Евтините китайски мебели са предпочитани от холандските вносители, докато по-

скъпите и качествени мебели от Холандия се предлагат на пазари с по-голяма 

покупателна мощ.  

През първата половина на 2012 г., продажбите на стоки зад граница в Холандия 

възлизат на 215 млрд. Евро. Това е повече от 70% от БВП на страната и с 6% 

повече от първата половина на 2011 г. Голяма част от това, повече от 40%, са 

реекспорт – внесени стоки в Холандия, които се изнасят обратно в други страни, без 

допълнителна обработка. Мебелите също спадат в тази стокова група. Тъй като 

Китай е главен вносител на мебели в страната, след пристигане, те биват изнасяни 

и продавани в чужбина. Пазарът в Холандия е претрупан от подобни стоки. Те 

добавят малка стойност на местно ниво и намират реализация на чужди пазари.  

 

Очакванията за следващите няколко години са страната да търси други доставчици 

на мебели, като например доставчици на висококачествено обзавеждане от ЕС.  



Безработица 

Дърво, корк, текстил и мебели в Нидерландия се внасят повече от страните членки 

на ЕС, отколкото от Китай. Тъй като мебелната индустрия в страната се базира до 

голяма степен на внос, това е причина безработицата в мебелното производство в 

страната да расте. Заключението е следното: мебелният пазар е претрупан с местни 

производители и международни вносители на мебели. Много местни производители 

са заменени от външен внос на стоки.  Търсенето на работна ръка в сектора става 

все по-малко и холандските фирми ще търсят начини да увеличат 

конкурентоспособността си на фона на глобализацията. 

 

Брой на производители на мебели в Нидерландия в периода 2008-2013г. 
 

 
Източник: Statista 2015, http://www.statista.com/statistics/384559/number-of-enterprises-in-

the-manufacture-of-furniture-in-the-netherlands/) 

 

2014 

Мебелната индустрия зависи до голяма степен от жилищния пазар. По последни 

данни на 2014 г. се оказа много позитивна за жилищната индустрия в Холандия.  

Такъв прираст не се е наблюдавал от 7 години насам, като крайният резултат е 5% 

растеж за цялата индустрия, сравнен с 2013 г.  

 

 
 

 

Ръст в продажбите по региони за 2014, в сравнение с 2013, Източник:  INretail  

Може да се направи извод, че при обзавеждането за подове и кухни има значителен 

ръст. Не всеки сектор е толкова успешен, като общият растеж на домашното 

обзавеждане спрямо 2013 г. е едва 2,6%. Предприемачите, приключили 2014 г. с 

печалба, са 55% за цялата индустрия. За домашното обзавеждане, те са 50%. В 

Годишен ръст по сектори за 2014 г. (спрямо 2013 г.) 

Общо жилища 5,0% 

Общо домашно обзавеждане 2,6% 

• Мебели 3,6% 

• Домашен текстил -1,6% 

• Смесено обзавеждане 3,2% 

• Спално обзавеждане 3,7% 

Подови настилки 12,8% 

Кухненско обзавеждане 10,3% 



сектор домашен текстил, където ръстът е отрицателен, делът на печелившите фирми 
е 37%. 

В края на 2013 г. за пръв път имаше малък растеж на продажбите за цялата 

индустрия. Позитивната тенденция продължи и през първото и второто тримесечие 

на 2014 г., като главни фактори бяха обзавеждането за под и кухня. Продажбите в 

останалите браншове, особено на мебели и домашен текстил, бяха сериозно 

затруднени. За сметка на това, втората половина на 2014 г. бе по-благоприятна за 

целия пазар на мебели. Именно отделните сектори за домашно обзавеждане се 

представиха по-добре от секторите обзавеждане на под и кухня. Дори фирмите, 

занимаващи се с домашен текстил са отчели печалби, като ръстът им е 3,2%. 

Годината приключва с 5,2% среден ръст за цялата индустрия. 

 

Тримесечен ръст по сектори за 2014 г. (спрямо 2013 г.)  
Ръст в продажбите, в сравнение със същия период на предходната година 

 

Източник: INretail Woonwinkelmonitor 

 

Местоположението играе също малка роля в разпределянето на приходите от 

продажби в мебелния бранш. Средният ръст по региони в страната е приблизително 

еднакъв, като за район запад той е най-висок с 5,7%. 

 

Ръст в продажбите по региони за 2014, в сравнение с 2013 

Регион (област) Продажбен ръст 2014 г. (спрямо 2013 г.) 

Север 3,4% 

Изток 5,1% 

Юг 5,0% 

Запад 5,7% 

Амстердам, Ротердам, Хага 4,1% 

Източник:  INretail  

 

 
Тенденции за 2015 г. 

През 2015 г. мебелният пазар в Нидерландия ще бъде все по-малко зависим от 

големи и известни фирми. Много предприемачи ще изпробват различни бизнес 

модели. Мебелните магазини ще са ориентирани повече към клиента. Именно тези 

фактори играят роля в растежа в сектора – 90% от мебелните фирми и 

предприемачи очакват продажбите през 2015 г. да се увеличат.  

 

 

03 юни 2015 г. 

Изготвил: СТИВ Хага, Нидерландия 


