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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В СЕКТОР ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО (ТО) В ХОЛАНДИЯ 

 

Магазините за облекло в Холандия са разделени на магазини за: 

• връхни женски и/или мъжки дрехи,  

• бебешки и детски дрехи,  

• магазини за бельо и  

• смесени магазини за дрехи.  

 

По голямата част от разходите за облекло, около 70% се правят в магазините за дрехи. 

Около 27% от покупките на облекла през 2011 г. са направени он-лайн. Най-голям дял от 

тях заема дамската мода, която формира 38% от продажбите на дрехи в магазинната 

мрежа през 2011 г. Тенденцията е към навлизане на големите международни вериги като 

Mango и Inditex, Zara и Bershka (Източник: ABN AMRO) 

 

Тенденции в продажбите на Текстил и облекло (ТО) 2010-2011 г. 
През 2010 г. е реализиран слаб ръст в продажбите на текстил и облекло. В резултат на 

намаленото потребление, през 2011 г. е  отчетен спад в продажбите на облекло с 1,4%. 

Като причина за това са изтъкнати намаленото потребление и лошите метеорологични 

условия в страната. Най-голям спад в потреблението е отчетен при дамските облекла. 

Спадът в продажбите и покачването на разходите за суровини поставят под натиск 

шивашката промишленост като цяло. За да бъдат реализирани печалби, различните 

търговски вериги са принудени да разширят кръга от клонове в страната, в съседните 

държави и дори в някои азиатски страни. През 2011 г., продажбите на облекла са третата 

най-голяма по продажби група в онлайн търговията на дребно. В края на 2011 г. се 

отбелязва почти двойно нарастване на он-лайн потреблението на дрехи и облекла в 

Холандия.  

В днешно време, повечето модни търговски вериги в сектора, като допълнение към своите 

физически магазини за облекла, поддържат и онлайн магазини. Също така и 

производителите на облекла продават голяма част от своите продукти директно на 

потребителите по интернет. Ролята на интернет е различна при избора на дрехи за 

мъжете, жените и в детска мода. Докатo т. нар. крос търговия има голямо значение в 

процеса на ориентация за жените и в детската мода, при мъжките облекла, тенденцията е 

да се пазарува от физически магазини и в много малък процент по Интернет. 

През 2012 г. се отчита спад в потребителските разходи за дрехи и облека. Това отчасти се 

дължи на нарастването на безработицата и съответно на спада в покупателната 

способност през същата година. Натискът върху продажбите и нарастването на 

конкуренцията на онлайн пазаруването, както и присъствието на чуждестранни търговски 

марки, принуждават шивашката промишленост да поскъпва и да става все по-зависима от 

доставните цени.  

 

Статистика за 2012 г.: 

Общ брой на магазините за облекло в Холандия  15 810 

Общ оборот  8 млрд. евро (без ДДС)  

Среден оборот на един магазин  539 000 евро 

Общо заети в сектора  82 200  

Средни разходи за облекло на човек  722 евро  

Очаквания за 2013 г. на АБН АМРО банк  спад в продажбите с 
2%  

 

Източник: Thuiswinkel.org, CBS, ABN AMRO Sector Research  
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Тенденции в продажбите на облекло в периода 2006-2012 г. 
В периода 2006-2012 г. се отчита значително намаление в продажбите на текстил облекла 

на холандския пазар. През 2012 г. маржът в продажбите спрямо 2006 г. е над 12%, което 

е значително намаление за сектора. 

 

 
Източник: inretail.nl 

Тенденции в продажбите на дамско облекло в периода 2006-2012 г.: 
Тенденцията към намаление е най-силно изразена при дамското облекло. През 2011 г., 

спрямо предходната 2010 година, намалението е със 7,9%, а през 2012 г. намалението е  

6%.  

 
Източник: inretail.nl 

 
Тенденции в продажбите на мъжко облекло в периода 2006-2012 г.: 
При мъжкото облекло, намалението през 2011 г. е 3,7%, а през 2012 г. достига най-

високите негативни стойности за периода от - 6,8% 
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Източник: inretail.nl 

Тенденции в продажбите на детски и бебешки дрехи в периода 2006-2012 г.: 
Намалението в продажбите на детски и бебешки дрехи през 2011 и 2012 г. е съответно 

5,3% и 3,6%, което е значително намаление, на фона на реализирания 10% ръст в 

продажбите на същата група през 2006 г.  

 
Източник: inretail.nl 

Тенденции в продажбите на бельо в Холандия за периода 2006-2012 г. 
В продажбите на бельо, най-силния спад в продажбите е през 2010 г. с -8,8%. През 2011 

и 2012 г. намалението е по-малко, съответно 5,6% през 2011 г. и 4,2% през 2012 г., но е 

значително в сравнение с 2006 г., когато ръстът е 8%.  
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Източник: inretail.nl 

Тенденции в продажбите на облекло през 2013 г. 
В края на третото тримесечие на 2013-та година, продажбите на дребно на облекла в 

Холандия намаляват с 1,7%. 

Сегментите мъжко горно и долно облекло реализират ръст от 0,3% и 1,7%. При женските 

горни облекла за този период има спад в продажбите, в сравнение с предходната година 

от 3,2%. Детските и бебешките облекла намаляват по-малко, с 1,4%. 

В резултат на високите температури (21-17 градуса) през м.юли, значително са нараснали 

продажбите на бельо и бански костюми. Най-слаб месец през годината е бил септември.  

Общо за първите 3 тримесечия на 2013-та година, в сравнение със същия период на 

предходната година, тенденциите в продажбите на текстил и облекла са следните: 

2013 г. в сравнение с 2012 г. 

 

Дамски 
облекла 

Мъжки 
облекла 

Детски и бебешки 
дрехи 

Бельо 
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-4,2 -2,9 -4 -3,2 

Източник: CBS.nl 

Средният спад в продажбите на облекло и текстил през 2013 г. е около 4%. Общото 

заключение е, че намалението в продажбите през 2013-та година е по-ниско от 

очакваното. Намалял е и броят на фалиралите фирми от бранша. 

По информация на Обединението на търговците на дребно в Нидерландия (HBD), общите 

разходи в Холандия за текстил и облекло (ТО) през 2011 са над 12 млрд. Евро (12 212 

млн. евро). На човек от домакинство се падат средно по 730 Евро годишно. Най-голяма 

част от разходите в домакинство за ТО са за дамски, следвани от мъжки, бебешки и 

детски дрехи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: HBD/retail.nl 

http://www.inretail.nl/pages/771/Marktonderzoeken/Consumentenbestedingen-aan-mode.html 

 

Пазарни дялове в сектор ТО, 2011 г. 

  Общо 
за ТО 

Дамски 
облекла 

Мъжки 
облекла 

Бебешки 
и детски 

Бельо, 
спално 

облекло 

Спорт 
и 

връхни 
дрехи 

Магазини на дребно за 

облекло 
69% 80% 75% 69% 55% 52% 

Универсални магазини 11% 7% 10% 12% 24% 9% 

Магазини на едро 7% 6% 7% 7% 5% 9% 

Магазини за спортни 

дрехи 
4% 1% 3%  2% 17% 

Супермаркети 2%    4%  

Амбулантна търговия и  

он лайн магазини 
8% 6% 5% 12% 10% 13% 

Общо 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Забележка: ако потребителите са закупили продукт, чрез уебсайта на физически магазин 

(или верига), покупката е групирана според вида на съответния магазин (а не онлайн 

магазини). 

 

Разходи за текстил и облекло, 2011 (вкл. ДДС) 

 Разходи 

 (mln) 

За 

домакинство 

На човек 

Дамски дрехи € 4.703 € 628 € 282 

Мъжки дрехи € 2.580 € 342 € 153 

Бебешки и детски дрехи € 1.642 € 219 € 98 

Бельо, долни дрехи и спално облекло € 1.432 € 191 € 86 

Спортни и връхни дрехи € 1.224 € 163 € 73 

Общо текстил € 631 € 84 € 38 

Общо € 12.212 € 1.627 € 730 
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Он-лайн покупки на текстил и облекло през 2011 г. 

 Общо 
разходи 
(online + 
offline) 

Он-
лайн 

 

Само он-
лайн 

Ръст/ 

промяна 
онлайн  

Ръст/ 

промяна 
общо 

(offline+
online) 

  
2011 2011 2011 2011/20

10 

2011/20
10 

Горни облекла (дамски, 

мъжки и детски) 

7,4 млрд. 
eвро 

8,5% Около 626 
млн. eвро 

+25% +3% 

Бодифешън (бельо, спално 

облекло, баня и бански 

костюми) 

около 1 
млрд. 
eвро 

12% Около 130 
млн. eвро 

+20% +2% 

Определение на понятието разходи: Под разходи онлайн се има предвид онлайн 

покупките на продукти за лични цели, при които плащането е извършено по интернет 

(онлайн). Тук се включват също  разходите на потребителите в магазин или уеб сайт на 

физически магазин, в които плащането е извършено онлайн. 

Таблица за заплатите в сектор ТО в Холандия от 01.01.2014 

В таблицата по-долу е посочена брутната минимална работна заплата и минималната 

работна заплата от 1 януари 2014 г., както и минималните брутни почасови надници.  

Възраст За месец За седмица За час 

15  € 445.70  € 102.85  € 2.71 

16  € 512.55  € 118.30  € 3.11 

17  € 586.80  € 135.45  € 3.56 

18  € 675.95  € 156.00  € 4.10 

19  € 779.95  € 180.00  € 4.74 

20  € 913.65  € 210.85  € 5.55 

21  € 1,077.05  € 248.55  € 6.54 

22  € 1,262.75  € 291.40  € 7.67 

23  € 1,485.60  € 342.85  € 9.02 

Източник: RND www.rndweb.nl/ 
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АНАЛИЗ НА СЕКТОР ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО (ТО)  

SWOT анализ на сектор текстил и облекло в Холандия 

СИЛНИ СТРАНИ 

1. Специализация в отделни ниши 
- гъвкавост и креативност в рамките на 

дадена пазарна ниша 

- високо ниво на научните изследвания 

в бранша като цяло 

- разнообразие в сферата на 

техническия текстил 

2. Интернационализация на 
сектора 
- сътрудничество и развитие в 

Холандия и в Европа 

-Холандските продукти са известни с 

качеството  си и марката: произведено 

в Холандия 

3. Устойчивост на продукцията и 
високо качество: 
-висококачествени продукти 

-висок стандарт и високи критерии за 

неговото опазване; 

СЛАБИ СТРАНИ 

1.Образование и ниво познание в 
сектора 
- Обучение в текстилната индустрия 

отделя особено внимание на модата и 

маркетинга, и малко или никакво 

внимание на текстилното 

производство;  

- уязвимост на текущите познания и 

умения на населението в 

трудоспособна възраст (технически 

познания, като предене, тъкане, 

довършителни дейности и др.) 

-занаятчийството (по холандските 

критерии те не отговарят на условията 

за хигиена, старомодни са, липсват 

високи технологии); 

-застаряване на квалифицираните 

кадри в сектора; 

- имиджа от лошото образование 

особено в ниско разработени или 

неразработени сектори; липса на 

работна сила; 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

1. Нови техники, процеси и 
приложения 

- Съвместна работа с научните 

институти (в рамките на 

производствената верига и каналите за 

дистрибуция); 

- засилване на обмяната на 

информация в сферата на новите 

открития и възможности; 

- олекотяване на теглото, въвеждане 

на нанотехнологии, т.нар. SMART 

текстил и използване на плазма; 

-стандартизация на процесите; 

-нови бизнес модели в областта на 

услугите 

2. Нови приложения извън 
текстилния сектор: 
- Потенциални възможности извън 

рамките на производството в сектора 

(като напр. фирмите Corus и Philips, 

възможности за работа с текстил и 

влакна); 

- Акцент върху същността на текстила, 

уникални свойства, за какво може да 

бъде използван; 

ЗАПЛАХИ ЗА СЕКТОРА  

1. Глобализацията/световната 
икономика 
- ценовата конкуренция  

- фалшифицирането на продукти 

- зависимостта от суровини и тяхната 

доставка; 

2. Сътрудничество по веригата 
- търговската взаимозависимост 

понякога е пречка за въвеждане на 

иновации; 

3. Лош имидж на сектора 
4. Образование  

–недоброто образование в сектора, 

води ди липса на кадри за 

производството. 

5. Околна среда:  
- например, негативните ефекти при 

производството на памук 

(дехидратация при  култивирането му) 

- високите цени на суровините, 

изчерпване и недостига. 
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- Застаряване: - нови пазари и 

продукти (напр. медицински текстил) 

за тези групи хора. 

- специфични продукти за отделни 

целеви групи: напр. спорт и свободно 

време; 

-SMART текстил (текстил с повече 

функции) 

- безопасност: работно облекло и др. 

SWOT анализ на сектор текстил и облекло в България, по отношение на възможностите и 

перспективи за сътрудничество с холандски фирми 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

•  Гъвкавост, производителите приемат 

малки и много малки поръчки;  

•  Много добра и сравнително нова 

технология във фабриките;  

•  Близост до пазари (главно страни от 

ЕС) и доставчици на материали (ЕС и 

Турция);  

•  Опит в работа със западните 

клиенти;  

•  Все още много конкурентна цена на 

труда;  

•  Добре функциониращи секторни 

сдружения, които подкрепят бизнеса; 

•  Либерализация на търговския режим, 

което е допринесло за подобряване на 

достъпа до пазара и 

конкурентоспособността на сектора; 

СЛАБИ СТРАНИ 

•  Секторът не се насърчава;  

•  Негативният имидж го прави труден 

за привличане на нови работници;  

•  Ограничен местен пазар;  

•  Незадоволително професионалното 

образование и обучение;  

•  Сива икономика в сектора;  

•  Труден достъп до финансиране, 

особено от страна на ЕС;  

•  Относително малък дял от фирмите в 

сектора  продават своя собствена 

търговска марка;  

•  Необходимост от инвестиции в 

безопасността и по-добри условия на 

труд и здраве;  

•  Силна конкуренция на 

международните пазари; 

ВЪЗМОЖНОСТИ  

• Засилване на трансфера на капитали, 

ноу-хау, технологии и дизайн;  

• Повишеното търсене на облекла в 

малки серии и колекции на ЕС пазар;  

• Повишените очаквания за качество и 

дизайн от потребителите в България и 

ЕС;  

• Привличане и насърчаване на 

инвестиции в сектора;  

• Подобряване на имиджа;  

• Възможности за търсене на нови 

пазари; 

• Възможности за партньорство с МСП в 

сектора от западна Европа. 

 

ЗАПЛАХИ 

• Силна конкуренция на 

международните пазари;  

• Заплаха от значителен брой 

фалирали фирми в сектора, поради 

понижаване на CMT поръчките от 

Европа;  

• Тенденцията към поръчки със изцяло 

затворен бизнес цикъл от големите 

търговски вериги; 

• Дъмпингови цени от Китай и 

азиатските страни;  

• Внос на фалшиви марки на пазара на 

ЕС с ниски ценови нива, предимно от 

азиатските производители;  

• По-голямата част от фирмите са 

зависими от много няколко ключови 

клиенти; 
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Перспективи за сътрудничество в сектор текстил и облекло  
между България и Холандия 

 

Очаквани тенденции в сектор ТО през 2014 г.: 

• подобряване на икономическата ситуация   

• повишаване на доверието на потребителите,  

• т.нар. “нови пазари“ 

 

Индия и Китай са т.нар „нови пазари“, които са особено интересни за големите 

международни търговски вериги за облекло и текстил. Очаква се, над 4 млрд. 

потребители от тези страни през следващите 20 години да утроят приходите си. Това е 

оформяща се голямата целева група, определяна като средна класа и именно към нея е 

насочен интереса на международните търговски вериги. Акцентът в продажбите ще бъде 

върху тях, особено на фона  на застоя в европейските икономики през последните години. 

Очаква се, това да промени търговията на дребно в Европа като цяло и в частност, 

разглеждаме това като потенциална възможност за увеличаване на търговията в сектора, 

фирменото сътрудничество и инвестициите между България и Холандия.  

Възможности за МСП в България и Холандия 
Докато големите търговски вериги ориентират продажбите си към Азия, малките и средни 

предприятия в Европа и Холандия се преориентират към по-близки партньори. Бързата 

смяна в модните тенденции, необходимостта от малки колекции, които да бъдат 

произведени бързо и в близост до европейския потребител, дават шанс за нови пазари и 

възможности, както за малките и средни холандски фирми, които работят с по-малки 

поръчки и колекции, и които нямат голям първоначален капитал за стартиране на бизнес, 

така и за Българските МСП. Това е шанс и за  българските производители на текстил и 

облекла, които търсят нови пазари за своята продукция и които имат свободен капацитет 

да произвеждат повече.   

На база на постъпилите запитвания в СТИВ Хага, можем да обобщим следните две 

тенденции: 

1. МСП и търговски вериги от Холандия търсят намаление и оптимизиране на 

разходите чрез изместване на част от бизнеса и производството си от Холандия в 

страните от Централна и Източна Европа.  

2. МСП от Холандия търсят намаление и оптимизиране на разходите като изтеглят 

бизнеса и производството си от Китай към Европа (пр. Португалия, Испания и др.) 

3. МСП от Холандия търсят намаление и оптимизиране на разходите като изтеглят 

производството си от едни страни в Европа  към други европейски страни, с още 

по-ниски оперативни разходи за труд и услуги (пр. от Португалия към България 

или Македония и Сърбия); 

Именно в резултат на тези тенденции, виждаме потенциал за развитие на устойчиви 

контакти и съвместни проекти между български и холандски фирми.  

За холандските фирми, най-голям интерес представляват следните групи стоки от 

България в сектор ТО: 

- мъжки облекла; 

- връхни дрехи: дамски и мъжки; 

- работно/фирмено облекло; 

- трикотаж,  

- бельо 

- спортни дрехи и др.  

 

С помощта на СТИВ Хага вече са реализирани няколко успешни междуфирмени 

партньорства, по-специално в областта на мъжката мода и облекло. На път са да бъдат 

осъществени още партньорства, или да бъдат разширени вече съществуващи.  
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Тенденции в текстил 
Устойчиво отглеждане на коноп и лен за нуждите на текстилната промишленост 

Все по търсени и перспективни за развитие в Холандия са био-материалите, но на 

атрактивни цени. Тенденциите са към отглеждане и развитие на коноп и лен. Държавата 

насърчава отглеждането на тези култури в района на гр. Амстердам и гр. Зволе. Идеята да 

се осигурят възможности за обработка на сурови влакна за нуждите на текстилната 

промишленост, но за това липсват достатъчно познания. Влакната могат да бъдат 

химически, биохимически (ензимни) и получени по механичен път или комбинация от тях. 

Предстои да бъде развита необходимата промишлена инфраструктура за развитие на тези 

влакна. Университетът във Wageningen е разработил нов вид коноп, подходящ за 

производството на влакна (ТНС, тънки влакна). Start up фирмата Stexfiber е създала 

пилотен завод за отглеждане на конопени влакна (повече информация:  

http://www.climate-kic.org/start-ups/stexfibers-b-v/). Счита се, че този проект е иновативен 

и ще бъде стъпка напред в подобряването на устойчивостта на Холандската текстилната 

промишленост. 

Световният лидер в производството на коноп е Китай (79%), следвана от Европа, Чили и 

Северна Корея. По информация от Центъра за информация за канабис на Холандия, около 

тридесет страни по света, включително и Холандия, в момента произвеждат коноп за 

производството на широка гама от индустриални продукти, като например: обувки, 

облекло, аксесоари (чанти, портмонета), храни (конопено масло, паста), хартия, 

корабоплаване (въжета, мрежи, корабни платна), стоки за отдих и стоки за дома 

(постелки, възглавници) и др. 

Допълнителна информация: 

http://www.biobasedeconomy.nl 

http://informatiecentrumcannabis.nl 

https://www.wageningenur.nl 

http://www.climate-kic.org 

В заключение може да бъде изтъкнато, че развитието на сектор текстил може да бъде 

свързано с разработването на иновативни решения и производства с висока добавена 

стойност и ноу-хау, в широк спектър от сектори (химическа промишленост, хранително-

вкусова промишленост и др.) и именно тук е необходимо да бъде използван опитът на 

Холандия. Съществуват възможности за двустранно сътрудничество в неразработени 

сектори, с потенциал за развитие и в двете страни: технически текстил и иновативни 

приложения на биологичните влакна и материали и др.  

 

По важни организации и източници на информация в сектор ТО в Холандия:  
1. CBW-MITEX: www.inretail.nl 

2. Браншова камара на производителите на облекло и текстил МОДИНТ (MODINT), 

www.modint.nl  

3. Браншова камара на вносителите на облекло и текстил NKVT www.nvkt.nl 

4. Интернет сайтът: http://www.fashionunited.nl/ 

5. Холандски текстилен институт: www.nedtex.nl 

6. Асоциация на големите търговски вериги в областта на текстила (VGT):  

http://www.rndweb.nl/view.cfm?page_id=13026 
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Р-л СТИВ Хага, Холандия 
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