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Предисловие

Уважаеми колеги, 

Нашето бъдеще е в социална и демократична Европа. За да постигнем тази амбициозна цел, се изисква 
нашият пълен ангажимент като профсъюзни организации. 

През последните месеци IG Metall и Arbeit und Leben Bielefeld взеха важно участие в похода към обединена 
Европа, съгласно интересите на работниците в рамките на проекта INNOTRANS за дървообработващата и 
мебелната промишленост. 

Едно от основните заключения на този проекта е: Националните граници не са пречка пред 
сътрудничеството. Изграждането на мрежи с други профсъюзи и съответните представители на 
интересите във фирмите е възможно.

Едно от важните изисквания за доверено сътрудничество е познаването на обстоятелствата и ситуацията 
по отношение на живота и работата в другите страни. Затова началото на INNOTRANS включваше, освен 
особеностите на сектора, обмен на информация за политическата, социалната и работната система, 
организацията на представителство на интересите, както и исторически факти.

Друг важен фактор за нашия успех беше установяването на директен контакт между колегите в 
предприятията и създаването на електронна платформа за тяхното заздравяване. Този директен контакт 
беше безценен за успеха на проекта. 

Директното участие на тези експерти, базирани във фирмите ни дава възможност днес да оценим 
състоянието на нашия бранш в отделни страни. Къде са силните и слабите страни. Обменът варираше от 
най-новите тенденции в производствените технологии през развитието на образованието и бъдещата 
система за обучение до възможността пред профсъюзите да постигнат целите си. 

Освен този обмен стана ясно, че ние се намираме в една среда на напрежение между солидарност и 
конкуренция. Не можахме напълно да елиминираме това напрежение, но с INNOTRANS се изправихме 
пред тази трудна ситуация. Отворихме нова врата към по-солидарни дейности в Европа и по този начин 
отблъснахме конкуренцията.

В този момент всички ние се нуждаем от издръжливост. Имахме възможност да говорим за общите 
проблеми и стигнахме до идеи как да подобрим ситуацията във всяка страна. Сега искаме да работим за 
реализирането на тези идеи. Затова сме разработили конкретни изисквания за фирмите и политиците: на 
дъмпинговите стратегии за сметка на работниците в Европа трябва да се сложи край.

За IG Metall INNOTRANS е само началото на по-нататъшните връзки между нашите сектори. В 
сътрудничество с Arbeit und Leben Bielefeld и нашата Европейска федерация на работниците в 
строителството и дървообработването – EFBWW ще мислим как да продължим и разширим завършения 
проект в рамките на нашата мрежа.

Волфганг Роде
IG Metall, Председател на Управителния съвет 
Европейска федерация на работниците в строителството и дървообработването, Президент на 
Постоянния комитет дървообработване/мебели/горско стопанство
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Дървообработващата/мебелната промишленост е важен европейски производствен отрасъл. В условията 
на неконтролирана и нерегулирана глобализация тя се изправя пред постоянно увеличаване на 
световната конкуренция. Управителите на фирмите реагират с масивни програми за преструктуриране – 
често в ущърб на социалните и работни интереси на служителите. През последните години последствията 
често са преместване на производството към Източна Европа и все повече извън континента – по-
специално към Далечния изток – Китай, Виетнам и други азиатски страни. През последните няколко 
години хиляди работни места са закрити в сектора.
Поради тази причина се нуждаем от последователна стратегия за увеличаване на заетостта и добри 
работни стандарти посредством устойчиво развитие на сектора и конкурентоспособност, основана на 
качеството на фона на глобалните тенденции. Има много начини да се използва пълният потенциал на 
сектора. Ако не се положат съвместни усилия от всички заинтересовани страни, ще се изправим пред 
заплаха, която може да навреди на отрасъла.
Бъдещата конкуренция ще бъде с висококачествени продукти. Необходима е бърза инициатива в 
европейски мащаб, за да се осигури устойчива база за производство на мебели в Европа. Спешно е нужна 
съвременна организация на работа, подобрени социални и работни условия, адекватна подкрепа за 
изследователска и развойна дейност, увеличено обучение и професионално образование на работната 
сила за гарантиране на благоприятна позиция на международния пазар. 
Предистория на проекта
На фона на ускорената интернационализация и глобализация на пазара, корпоративните стратегии и 
вериги на добавена стойност в дървообработващата/мебелната промишленост в Европа и за да защитят 
и засилят участието на работниците, високите трудови стандарти и членството в профсъюзи в отрасъла, 
профсъюзни организации от България, Чехия, Дания, Германия, Италия и Румъния инициират проекта за 
европейско партньорство INNOTrans.
INNOTrans е изпълнен в периода ноември 2007 – януари 2009 г. Той е координиран от германските 
участници Arbeit und Leben Bielefeld е. V. в тясно партньорство с германската федерация на работниците 
в металургията IG Metall. INNOTrans  се основава на сътрудничество национални профсъюзи от България 
(ФСОГСДП), Чехия (OS-DLV), Дания (TIB), Италия (FILCA-CISL) и Румъния (FSLIL). Проектът е подкрепен и от 
Европейската федерация на работниците от строителната и дървообработващата индустрия (EFBWW), 
която участва активно в проектни дейности. Съфинансиране се предоставя то Европейската комисия (ГД 
„Заетост, социални въпроси и равни възможности”).

 3 INNOTrans подкрепя създаването на европейска мрежа, както и профсъюзните 
  представители във фирмите за практически и стратегически обмен а формулиране на общи цели и 
  интереси и създаване на устойчиво сътрудничество. 

 3 INNOTrans  е платформа за комуникация, ориентирана към работниците, която им дава възможност 
  да обменят информация за сектора и опит, да си сътрудничат по трансгранични концепции и да 
  участват активно в процеса на развитие във фирмите и сектора като цяло. 

 3 INNOTrans  подкрепя европейската перспектива на профсъюзното, секторното и фирменото 
  представителство на работниците в дървообработващата и мебелната промишленост.

INNOTrans – европейска мрежа и солидарно представителство на интересите 
на работниците дървообработващия и мебелния сектор  

(От Arbeit und Leben Bielefeld e.V.)
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Следните профсъюзи и фирми (по съответните работни съвети и/или профсъюзни комитети) бяха 
директно включени в проекта.

На основата на тясно сътрудничество и партньорство този проект ни даде възможност да:

p Започнем структуриран обмен на информация за секторните структури, различните работни 
 и социални стандарти, условията за представителство на интересите на работниците, колективно 
 договаряне и др. 
p Подобрим нашите знания за сектора, като разработихме национални доклади за дървообработващия/
 мебелния сектор. 
p Проведем срещи на мрежата, семинари и конференции за ситуацията и предизвикателствата от 
 европейска перспектива. 
p Организираме практичен обмен за работните стандарти и интереси с участие на колеги от работните 
 съвети, профсъюзните представители и активисти на фирмено ниво 
p Покажем и сравним трудовите стандарти и да формулираме обща визия за „нормална, здравословна и 
 добре платена работа”. 
p Стартираме непрекъснат обмен на информация и съвместни ресурси, например чрез разработване 
 на интернет страница на проекта на два основни езика (немски и английски) и да предоставим 
 конкретна информация на езика на всеки партньор. 
p Разработим обща платформа от идеи и искания, засягащи бъдещото развитие на дървообработващия/
 мебелния сектор в Европа. 
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Основни дейности и резултати 

В рамката на INNOTrans ние успяхме да подобрим събирането на специфична информация за сектора, 
да организираме трансграничния й обмен на общи събития (проектни срещи, семинари, конференции) 
и да подобрим транснационалното сътрудничество по специфични за фирмите и сектора политически 
въпроси. От ноември 2007  130 колеги участваха в тези мероприятия. 

, Национални доклади за дървообработващия/ мебелния сектор и работни доклади

Всички партньори, включени в INNOTrans проведоха национални проучвания за ситуацията и тенденциите 
за бъдещо развитие на сектора. Тези национални доклади бяха представени на втората среща на 
работната група по проекта през март 2008 г. и послужиха за основа на сравнителния обзор на отрасъла в 
Европа. В съответствие с целите на проекта и работния план националните доклади се фокусираха върху 
следните въпроси:

p Основни икономически данни за дървообработващата/мебелната индустрия (оборот, заетост, 
 производителност, специализация) 
p Корпоративни структури и профил на основните играчи на пазара, включително чужди инвеститори 
p Условия на труд и социални стандарти
p Корпоративна култура, индустриални връзки и практики на участие на работниците на фирмено и 
 секторно ниво, включително примери за добри практики
p Структурни промени и основни тенденции на промишлеността, в частност по отношение на 
 международното сътрудничество и глобализацията

Наред с няколко работни документа (сравнителен преглед на колективното договаряне; резюме на 
трудовите, социалните и фирмени стандарти; секторен анализ на дефицита и „най-добри практики”, 
свързани с „нормална работа”; SWOT анализ  на дървообработващия/мебелния отрасъл от гледна точка 
на работната сила) националните секторни доклади се третират от партньорите по проекта като важен 
резултат, особено по отношение на подобряването на познанието и разпространението на информация. 
Подробно представяне на основните цели, междинните резултати и споразумения по проекта INNOTrans 
могат да се открият на интернет страницата www.inno-trans.de.

, Европейски семинар „Нормална работа”

Темата за „работа и иновации” беше фокусът на семинара, организиран в Рим през май 2008 г. Участваха 30 
колеги от фирми и профсъюзи. Общите подходи към прилагането и развитието на исканията за „нормална 
работа” бяха базирани на практически доклади и национални различия. Прилагането на еднакви и по-
добри трудови стандарти в Европа представлява общ интерес и може да се включи в активната дейност 
на профсъюзите. Всички участници споделиха мнението, че подобрението на условията на работа 
и поведение на фирмата в смисъла на „нормална работа” засилват предимствата на европейските 
производствени региони в глобалната конкуренция. 

Съответните фактори за това са: 
  
p “здравословна работа” – с други думи – безопасна за здравето работна среда чрез минимализиране 
на рисковете от злополуки, намаляване на психическия и физическия товар и рисковете в работата
p “ограничено работно време” – определени и планирани работни часове с подходящи периоди за 
почивка и възстановяване
p “квалифициран труд” чрез системно продължаващо обучение и достъп до нова квалификация, 
която ще бъде необходима за бъдещата заетост и ще подобри дългосрочната сигурност на работата и 
производствените региони
 p “добре платена работа” за гарантиране на жизнен стандарт и социална сигурност. 
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, Финална конференция „Солидарно представителство на интересите на работниците в 
дървообработващия и мебелния сектор в нова социална Европа”
Основните резултати и решения на INNOTrans и заключенията за по-нататъшното сътрудничество бяха 
представени на заключителна международна конференция, провела се на 3-4 октомври 2008 г. в Хановер 
(Германия). Конференцията беше посетена от около 60 участници. Повечето от тях бяха включени в 
проектните дейности на национално и фирмено ниво. 

Основните въпроси, разглеждани на конференцията бяха: 

p Представяне на опита и резултатите от процеса на сътрудничество
p Панелни дискусии за значението на INNOTrans за подкрепата на международното сътрудничество и 
 втора дискусия за ситуацията във фирмите и основните проблеми от гледна точка на работническите 
 съвети
p Дискусия с примери за промяната на квалификацията и интересите на работната сила в областта на 
 обучението и професионалното образование
p Задълбочена дискусия по теми от общ интерес, в частност въпроси, свързани с преструктурирането и 
 фирмените стратегии с неблагоприятни последствия за работниците
p По-нататъшен обмен на информация и идеи за ролята и нуждата от създаване на мрежи на европейско,
  национално и секторно ниво
p Представяне на идеи и концепции за секторното сътрудничество и обмена на европейско ниво от 
 гледна точка на профсъюзите
p Кратко обобщение, както и всички документи, разработени за конференцията, вкл. обширен доклад 
 могат да се намерят на интернет страницата на проекта

, Изработване на интернет страница като обща платформа за информация, обмен и секторно 
сътрудничество

Както беше споменато по-горе, разработването на европейска интернет платформа за информация и 
обмен беше основна задача на проекта INNOTrans. Страницата е на два езика (немски и английски) с 
допълнителна информация на езика на нашите партньори.

Основното съдържание на страницата е:

p Описание на проекта, включващо основните цели и задачи и сътрудничеството между профсъюзите
p Профил и информация за контакт на профсъюзите с основните им задължения (национални 
 координатори при изпълнението на проекта)
p Документация за всички срещи по проекта (постоянната работна група, междинни семинари, финална 
 конференция)
p Национални доклади с информация за общия контекст на секторното развитие – разделена на няколко 
 ключови аспекта (секторна ситуация, статистика, иновационна политика, социален диалог, фирмено 
 представителство и политика на профсъюзите)
p Източници за новини, бележки, фирмени профили, секторна информация от други европейски страни 
 и извън ЕС, работни документи и др.
p Връзки към партньорски организации и полезни адреси в рамката на проекта
p Секция за сваляне на документи и резултати от проекта

, Европейски секторен обзор – дървообработване и мебели

Този обзор е първата стъпка от информацията и изясняването на някои основни факти и развития в 
изброените страни по-горе. Това не е резултат от един предимно научен проект.  INNOTrans е практическа 
инициатива на профсъюзите от дървообработващия/мебелния сектор за информация и консултации за 
основните предизвикателства за отделни страни в ЕС. Този доклад е публикуван на езиците на шестте 
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включени страни в INNOtrans, като има и допълнителна английска версия, която да даде възможност 
повече колеги да използват тази информация. Последните развития в дървообработващия/мебелния 
сектор принуждават всички профсъюзи в ЕС и най-вече Европейската федерация на работниците от 
строителната и дървообработващата индустрия (EFBWW) да продължат и дори да увеличат общите усилия 
за  намиране на решения за проблемите в Европа, причинени от глобализацията и преструктурирането. 
Европейската секторна политика – на ниво политика и фирми -  трябва да се ангажира със зачитане и 
защитаване на интересите на работниците. Задача на профсъюзите е да информират и да се борят срещу 
негативното влияние на неконтролираната бърза индустриална промяна върху работниците, регионите 
и самата индустрия. Европейският секторен обзор за дървообработващия/мебелния сектор подлежи 
на по-нататъшно развитие. Работата, която свършихме и секторната мрежа, която създадохме са добра 
основа за по-нататъшно прилагане и засилване на секторната политика на профсъюзите на национално и 
европейско ниво.

Arbeit und Leben Bielefeld e.V.

Arbeit und Leben Bielefeld е организация за социално и 
професионално продължаващо обучение. Нашата цел е да 
предадем професионални, политически и социални знания 
предимно на работниците с цел да насърчим отговорността, 
взаимната решителност и самоуправлението и оттук да 

засилим квалифицираното сътрудничество между социалните партньори. Нашият основен подход 
е интеграцията на политическото и професионално образование; това означава, че участниците 
трябва да са не само професионално квалифицирани, но и да научат да изказват собствените си 
интереси и да ги прилагат в работната си практика и в социалния живот. Ние сме независими, но се 
считаме за приближени до профсъюзите и целите на Германския алианс на профсъюзите (DGB) и на 
неговите отделни професионални съюзи. 

Дълги години Arbeit und Leben Bielefeld си сътрудничи с IG Metall във Франкфурт. INNOTrans е част 
от това секторно образователно сътрудничество за работници и профсъюзни представители 
във фирмите от дървообработващата и мебелната промишленост. Нашите браншови семинари и 
конференции предават основите на специфичната секторна политика, подобряват междуфирмения 
обмен на информация за тенденциите и развитията. По този начин работническите съвети и 
профсъюзните представители във фирмите се подготвят за представляване на интересите на 
работниците във фирмите и от сектора като цяло.

Arbeit und Leben 
Bielefeld e.V. DGB | VHS
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INNOTRANS И НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА EF-
BWW

Уилям Ван дер Стратен, ЕFBWW, Секретар по политиките на дървообработването, мебелите и горите

В периода на изготвяне на проекта INNOTrans никой не би си представил, че финансовата и впоследствие 
икономическата криза ще ударят глобалната икономика в мащаба, какъвто е днес. 

Последните доклади от колеги показват, че европейската дървообработваща и мебелна промишленост 
страдат от тази международна криза, въпреки че истинските последици варират за различните 
подсектори.  

Сектор като дървените панели и плоскости, който до известна степен зависи от строителството 
претърпява доста драматичен спад в производството. Последствието е, че в много фирми обикновено 
непрекъснатото производство не може повече да се поддържа (процесът е прекратен за няколко дни) и че 
много фирми освен това намаляват и броя на смените. 

Обратно на очакванията мебелната промишленост все още се справя доста добре, като е ясно, че има 
различия между отделните страни-членки на ЕС.

Така че картината е много разнородна и не може да доведе само до едно заключение за моментното 
състояние и бъдещето на сектора като цяло. 

Въпреки че поради практически причини проектът INNOTrans само прегрупира дейности от 7 страни и 
води до обмен на практики между тях, уместността на проекта е подсилена от кризата.

Но независимо от финансова криза, проектът INNOTrans трябва да бъде двигателят на интензивното 
сътрудничество между страните, което да обхване голям брой страни и да създаде европейска платформа 
за информация, дискусия и сътрудничество между профсъюзите и техните председатели. Последните 
не трябва да се забравят, тъй като те са всеки ден на място и се сблъскват с въпроси като иновациите, 
заплатите, работните условия, последствията от глобализацията, заетостта – всички те оказват влияние на 
работната среда на нашите членове.

Настоящата криза няма да спре глобализацията на икономиката. Най-много може да се очаква бавен 
спад, но предизвикателствата от гледна точка на профсъюзите пред развитието на европейската 
дървообработваща и мебелна промишленост остават: иновации, обмен на актуални и бъдещи тенденции 
(редовна актуализация), повече и по-добра работа, обсъждане на теми, които да се отправят към нашите 
колеги във фирмите.

Едно от заключенията, които трябва да направим от проекта INNOTrans, е, че широкото разпространение 
на неговите резултати ще бъде съществено важно за по-нататъшното развитие на дейностите на 
сътрудничество.

В съответствие с работната си програма EFBWW заедно със сродните си организации се ангажира да 
допринесе за по-нататъшното развитие.
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Мебелната промишленост в ЕС – предизвикателствата в преструктурирането  
и глобализацията

(От “Доклад за глобализацията в дървообработването/мебелите 2009” – представен от IGM / Arbeit und 
Leben Bielefeld)

27-те страни-членки на ЕС (ЕС-27) са най-големият регион за производство и потребление на мебели 
в света. Въпреки намаляването на производството и търговията за десетгодишния период от 1996 
до 2006, ЕС 27 все още има водеща позиция в производството на мебели, достигащо до 99,3 млрд. 
евро през 2006 или +6,3% в сравнение с предходната година. На ЕС-27 принадлежат около 36,5% от 
световното производство на мебели (272,3 млрд. евро) през 2006, този дял намалява (от 50% през 
1998). Въпреки това общата стойност на продукцията расте. 2006 г. беше третата поредна година, в 
която стойността на производството се увеличава, в сравнение с ниските стойности от 79,5 млрд. евро 
през 2002 г. Най-голямата част от този растеж се дължи на новите страни-членки. За периода 2003-
2006 г. те са увеличили продукцията си с 4,1 млрд. евро, което е повече от една трета от предишните 
стойности. 

През следващите години глобалното световно производство на мебели ще продължи да нараства. То 
се очаква да бъде 307 млрд. евро през 2008 г. В каква степен ЕС-27 ще се възползва от това развитие 
все още не е ясно. Производителите от ЕС-27 се сблъскват със силна конкуренция от азиатските страни 
на глобалния и вътрешния пазар. В момента европейският мебелен сектор е процес на дълбоки 
структурни промени с дългосрочни последици за местоположението на отрасъла в Европа. 

Глобално развитие
Присъединяването на 12 нови страни през 2004/2007 допринася за размера и значението на ЕС-27 като 
водещия световен производител на мебели с над 36,5 % от глобалния пазар. Северна Америка и Мексико 
държат 29%, докато Азия ги догонва и на почти същото ниво с 27%. Производството се премества към 
Азия и в частност към Китай. Извън тези райони две трети от цялото южноамериканското производство 
(5.4 млрд. евро или 1,1% от световното за 2006) идват от Бразилия.

Фиг. 1 Световна мебелна продукция 2003/2006 (в билиони евро и като дял в %)

Източник: CISL, Преглед на мебелите по света (2003/2006))

Въпреки че глобалното производство на мебели бързо нараства главно поради увеличеното търсене 
от бързо развиващите се икономики в Азия и Латинска Америка, мебелните производители то ЕС не 
придобиват по-голям дял от този нов растеж. Докато цялостното ниво на производството в ЕС се задържа, 
относителната позиция на световния пазар постепенно намалява. Сравнение на производството за 
периода 2003 – 2006 показва следното: докато стойността в ЕС-27 се увеличава с 10,3% (9,3 млрд. евро), 
относителният дял намалява от 41.6% (2003) до 36.5% (2006).
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Табл. 1 Глобален ТОП – 10 мебелни страни (2004)

Поз-
иция

Страна Продукция Износ Внос Вътрешна 
реализация

Износ – 
стойност

Съотношение 
(Износ/ Внос)

1 САЩ 45.434 2.878 18.145 60.701 6,33% -15.267
2 Италия 20.447 8.586 1.237 13.098 41,99% 7.349
3 Германия 20.062 5.328 6.744 21.478 26,56% -1.416
4 Китай 19.430 13.350 370 6.450 68,71% 12.980
5 Япония 16.250 556 3.336 19.030 3,42% -2.780
6 Великобритания 11.688 1.114 5.555 16.129 9,53% -4.441
7 Франция 9.122 2.041 4.493 11.574 22,37% -2.452
8 Испания 8.577 1.362 1.623 8.838 15,88% -261
9 Канада 7.330 4.321 2.736 5.745 58,95% 1.585
10 Полша 4.522 3.844 613 1.291 85,01% 3.231

Източник: VDM/VDH

  Обобщение на глобалните тенденции и развития на мебелния сектор: 

 3 От 2003 до 2006 световното производство на мебели нараства с близо една четвърт.
 3 Световният ръст ще продължава – през 2008 г. до стойности от близо 307 млрд. евро.
 3 Европа е водещият производител на мебели в света (+9.3 млрд. евро), не само поради растежа в ЕС
 3 Производството в Европа нараства, но значително по-бавно (ЕС +10%, а Азия +47%))
 3 По стойност на производството Европа губи позиции за сметка на други глобални региони – 
  от 41,6% от световната мебелна продукция през 2003 до 36,5% през 2006.
 3 Най-бързо развиващият се мебелен регион в света е Азия. 
 3 Глобалният ръст на производството между 2003 (216,6 млрд. евро) и 2006 (273,3 млрд. евро) 
  намалява главно в Азия с 42%. Растежът в ЕС-27 е значително по-бавен с едва 16,7%; 
 3 Преместване на производството и растежа извън индустриалните страни към т. нар. нови райони 
  на растеж  (делът на развиващите се страни нараства); 2007 съотношението е вече 64 към 36.
  Това означава: едва 64% от глобалното производство на мебели идва от водещите индустриални 
  нации. През 2003 този дял е бил 77%.
 3 Европа е в пряка конкуренция с Азия/Китай и поради тази причина натискът върху европейските 
  райони – и в новите и в старите страни-членки – непрекъснато се увеличава. 
 3 Особено в Западна Европа това води до частично намаление на производството, затваряне на 
  предприятия и преместване на производството в чужбина и оттук – загуба на работни места. 

Производство на мебели в ЕС
Производство на мебели в ЕС-27 се увеличава от 87,5 млрд. евро през 2002 до 99,3 млрд. евро през 2006. 
За този четиригодишен период това се равнява на производствен ръст от 13,6%. Най-голям дял тук имат 
новите страни-членки от 2004/2007. Те имаха възможност да увеличат значително техния дял от общото 
европейско производство с 5,4 млрд. евро от 7,9 млрд. (2002) до 13,3 млрд. (2006). 
Стойността на производството се увеличава с 68% за тези четири години благодарение на силния 
износ към ЕС и към съседните им страни. За сравнение, ЕС-15 отбелязват много по-нисък растеж от 
8,1% - въпреки че той се основава на много по-високо ниво в началото на периода. Стойността на 
производството се увеличава с 6,5% (от 79,5 млрд. евро през 2002 до приблизително 86 млрд. евро през 
2006). 
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Табл. 2  Производство на мебели в ЕС-27, 2002-2006 (млн. евро)

Страни 2002 2003 2005 2006 Промяна 2002 – 2004
abs. in %

Италия 20.944 20.085 19.997 20.577 -367 -1,8%
Германия 20.272 19.785 17.403 18.586 -1.686 -8,3%
Великобритания 8.040 8.128 11.524 11.881 3.841 47,8%
Франция 9.180 8.620 9.058 9.012 -168 -1,8%
Испания 6.136 8.492 8.646 8.898 2.762 45,0%
Австрия 2.193 2.270 2.585 2.792 599 27,3%
Дания 2.572 2.540 2.686 2.686 114 4,4%
Холандия 2.795 2.581 2.653 2.675 -120 -4,3%
Швеция 1.927 2.113 2.332 2.488 561 29,1%
Белгия/
Люксембург

2.224 2.355 2.351 2.419 195 8,8%

Португалия 1.234 1.260 1.321 1.290 56 4,5%
Финландия 797 1.135 1.167 1.185 388 48,7%
Гърция 793 828 932 1.005 212 26,7%
Ирландия 400 435 452 484 84 21,0%
ЕС 15 общо 79.507 80.627 83.107 85.978 6.471 8,1%
Полша 2.904 3.466 4.974 5.546 2.642 91,0%
Чехия 1.478 1.500 1.620 1.691 213 14,4%
Румъния 830 895 1.195 1.604 774 93,3%
Унгария 497 649 943 1.106 609 122,5%
Словения 747 752 923 1.101 354 47,4%
България 147 185 291 327 180 122,4%
Други ЕС12 1.335 1.786 347 1.947 612 45,8%
ЕС 12 общо 7.938 9.233 10.293 13.322 5.384 67,8%
ЕС 27 общо 87.445 89.860 93.400 99.300 11.855 13,6%

Източници: Годишен доклад HdH 2002/2003; Möbelmarkt 12/2003; Lignum Consulting, März 2008; UEA Newsletter Okt. 2007, собствени  допълнения

През 2006 г. Италия, Германия и Великобритания са най-големите производителки на мебели с почти 51% 
от общото за ЕС-27. Въпреки водещата позиция производството в Италия отбелязва застой, а общият дял 
на Германия е по-бавен в сравнение с 4 години по-рано. 4 страни (Великобритания, Франция, Испания 
и Полша) следват със стойност на производството равно на ¼ от общото за ЕС-27. Полша е безсъмнено 
най-големият производител на мебели сред новите  страни-членки. Но другите страни от Източна и 
Югоизточна Европа, особено Унгария и Румъния също бележат стабилен растеж.

Забавянето на приходите от производство в някои страни след 2002 г. е свързано с преместването 
на производствени мощности и местоположения на фирмите. Голяма част от производство на ЕС е 
изнесено в други страни-членки от Източна Европа, както и в страни предимно от Азия. Аутсорсингът в 
неевропейски страни е основната причина за намаляването на конкурентоспособността на европейските 
производствени региони. 

Важен показател за тази тенденция са продължаващото намаление на броя на производствените 
фирми и заетостта през последните години. Това говори за продължаваща структурна промяна и силна 
конкуренция в тази индустрия в Европа. 

Предприятия и заетост
В сравнение с 2003 броят на фирмите е намалял от 128 000 до 112 000 през 2006 (-12,5%). В ЕС-15 е имало 8 
800 фирми с повече от 20 заети, даващи работа на общо 600 000 човека през 2003. Имало е и повече от 94 
000 фирми с по-малко от 20 служители (общо около 300 000 човека). 24 800 фирми произвеждат мебели в 
новите страни-членки. 
Статистика за заетостта и размера на фирмите е налична в 16 страни-членки, което е 81,6 % от хората заети 
в производството на мебели в ЕС-27 за 2005 г. Разпределението на заетите в мебелното производство 
според големината на фирмата на микро фирми (22,2 %), малки (24,8 %), средни (26,2 %) и големи (26,7 %) 
потвърждава водещата позиция на МСП в тази част на производствения сектор. 
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Намаляването на броя на фирмите в сектора води и до по-ниска заетост. През 2006 едва 1,1 млн. души са 
работили в мебелната индустрия в Европа (866 075 души в ЕС-15 и 214 964 души в новите членки). Анализ 
на заетостта показва различна структура, като Италия има най-голям дял (15,1 % от общата за ЕС-27) сред 
страните-членки, следвана от Полша, и Германия съответно с 12,0% и 11,9 %. 

От 2001 г. мебелната промишленост в ЕС-27 непрекъснато губи работни места. По консервативна 
оценка около 60 000 работни места са загубени в периода 2001-2004. Тази тенденция е доста различна в 
отделните страни, като варира от 1,8% в Испания до 15,4% в Германия.

Пазарът на мебели в ЕС-27 
През 2007 общият износ на мебели от ЕС-27 възлиза на 45,1 млрд. евро, от които 26% са насочени извън 
съюза. Производителите са изнесли продукция на стойност 11,7 млрд. евро (+11,2% спрямо 2006). 
Вътрешният пазар на ЕС все още е най-важният търговски регион за европейските производители. През 
2007 74% от общият износ на мебели е от вътрешнообщностна търговия.

Общият внос в размер на 41,4 млрд. евро, от които 31% идват извън ЕС. 69% (28,6 млрд. евро) от вноса 
идва от други европейски страни. 

Табл. 3   Външна търговия – извън ЕС-27 и внос/износ, 2004-2007

Износ на мебели 
2007

Билион 
евро

Дял Внос на мебели 
2007

Билион 
евро

Дял Съотношение Билион 
евро

ЕС 27 45,1 100% ЕС 27 41,4 100% ЕС 27 3,7

От тях 
Извън - ЕС

11,7 26% От тях 
Извън - ЕС

12,8 31% От тях 
Извън - ЕС

-1,1

От тях 
В рамките  - ЕС

33,4 74% От тях 
В рамките  - ЕС

28,6 69% От тях 
В рамките  - ЕС

4,8

Източник: Европейски съюз, ГД Предприятия и промишленост (http://ec.europa.eu/enterprise/furniture/statistics.htm

От 2000 до 2007 износът на мебели извън ЕС нараства със средно 3% годишно, докато вносът расте с 11%. 
Поради тази причина търговията с мебели извън ЕС е намаляла от излишък от 3,3 млрд. евро през 2000 до 
дефицит от 1,2 млрд. евро през 2007. 

Основните износни партньори  на ЕС през 2007 са САЩ (20 % от общият износ извън ЕС), Швейцария (16%), 
Русия (12%) и Норвегия (10%). Най-важните партньори за внос са Китай (47%), Индонезия (6%), Виетнам 
(5%) и Турция (5%).

За износа на ЕС най-много допринасят Италия (31%), Германия (18%), Франция (7%) и Швеция (7%), а 
страните с най-голям внос са Великобритания (26%), Германия (17%), Франция (10%) и Испания (7%).
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Таб .4   Търговия извън ЕС27 – TOП-10 страни  за внос /износ 2004 – 2007 (млн. евро)

Внос ЕС 27 2004 2005 2006 2007 Дял от 
вноса 

Нарастване 
2004 - 2007 

Извън – ЕС27 9.101 10.492 11.856 13.990 100,0% 53,7%
Китай 3.170 4.303 5.344 6.876 49,1% 116,9%
Индонезия 839 842 805 834 6,0% -0,6%
Виетнам 462 520 605 722 5,2% 56,3%
Турция 450 474 514 657 4,7% 46,0%
Швейцария 470 496 513 556 4,0% 18,3%
САЩ 393 466 549 527 3,8% 34,1%
Малайзия 339 372 397 439 3,1% 29,5%
Норвегия 299 297 333 352 2,5% 17,7%
Индия 213 241 273 319 2,3% 49,8%
Тайван 272 260 277 311 2,2% 14,3%
ТОП 10 6.907 8.271 9.610 11.593 82,9% 67,8%

Износ ЕС 27 2004 2005 2006 2007 Дял от 
Износ 

Нарастване 
2004 - 2007

Извън – ЕС 27 9.846 10.101 10.977 12.207 100,0% 24,0%
САЩ 2.544 2.394 2.277 2.417 19,8% -5,0%
Швейцария 1.576 1.643 1.772 1.898 15,5% 20,4%
Русия 821 962 1.220 1.486 12,2% 81,0%
Норвегия 825 920 1.044 1.207 9,9% 46,3%
Япония 497 476 463 394 3,2% -20,7%
Украйна 191 181 242 325 2,7% 70,2%
Канада 246 289 315 316 2,6% 28,5%
Обединените 
Емирства 203 244 244 310 2,5% 52,7%

Китай 250 167 181 295 2,4% 18,0%
Хърватска 230 229 277 284 2,3% 23,5%
ТОП 10 7.383 7.505 8.035 8.932 73,2% 21,0%

Източник: Европейски съюз, ГД Предприятия и промишленост (http://ec.europa.eu/enterprise/furniture/statistics.htm

Мястото на Европа в световния пазар на мебели
Европа е водещият пазар на мебели в света, далеч преди САЩ и дори пред силните страни в Югоизточна 
Азия. ЕС осъществява повече от половината от глобалния износ на мебели. Но мебелната промишленост в 
съюза бързо губи международната си конкурентоспособност и част от вътрешните и външните си пазари. 
През 2006 глобалната търговия с мебели е оценена на 79,2 млрд. евро, водена от ЕС (39,9 млрд. евро), 
НАФТА (вкл. САЩ, Канада, Мексико – 9,7 млрд. евро), Азия (24,8 млрд. евро) и други части на света (4,8 
млрд. евро). На глобално ниво най-голям ръст се забелязва в страните в Азия. Глобалното потребление се 
увеличава бързо  след 2000, особено в Китай и Индия, както и страните-членки от Източна Европа. 



33,4

13,1 14,8

3,6

39,9

9,7

24,8

4,8

 

2003 2006

51,5%

20,2% 22,8%

5,5%

50,4%

12,2%

31,3%

6,1%

2003 2006

 Азия Други 
региони

ЕС 25 СЗСТ Азия Други 
региони

ЕС 25 СЗСТ

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. | IG Metall16

Фиг. 2 Световна търговия с мебели 2003/2006 (в билиони евро и като дял в %)

Източници: Евростат. Статистически данни - 74/2008;  Мебели в Европа (UEA 2004);  Европейски съюз, ГД Предприятия и промишленост (http://ec.europa.
eu/enterprise/furniture/statistics.htm);  CISL, Преглед на мебелите по света (2003/2006)

Делът на ЕС в пазара е подобен на дела в производството: въпреки че световната търговия с мебели 
нараства всяка година, европейският дял в този ръст намалява. В сравнение с 2003-2006 се наблюдава 
следната картина: докато европейският дял се е увеличил от 33,4 млрд. евро (2003) до 39,9 млрд. евро 
(2006), процентното съотношение намалява за същия период от 51,5% на 50,4%. ЕС е все още най-големият 
пазар на мебели в света, но тенденцията е към намаляване. В това отношение най-голямата конкуренция 
идва от югоизточна Азия. Азиатските производители на мебели имаха възможност да увеличат дела си на 
глобалния пазар между 2003 и 2006 г с около 68% или от 14,8 млрд. евро на 24,8 млрд. евро. 

Негативното развитие в Европа за периода 1997-2006 може да бъде обобщено по следния начин: ЕС-15 
губи 15% от пазарния дял – новите страни-членки (ЕС-12) получават 6% а азиатско-тихоокеанските страни 
увеличават дела си с 13%. 

  Обобщение на глобалното развитие

 3 Интернационализацията на икономиката и взаимовръзките между пазарите увеличават обема на 
  износа в света. 
 3 Европа е най-големият износител на мебели и мебелни компоненти в света, но в същото време е 
  загубила пазарен дял. С други думи докато Европа расте, другите растат по-бързо.
 3 Други важни износни центрове са Азия (Китай, Малайзия, Виетнам), Канада и Мексико за 
  американския пазар, както и новите страни-членки на ЕС като Полша, Румъния и Чехия с износ към 
  ЕС-15 (60-80% от производството на тези страни се изнасят в Западна Европа). 
 3 Китай е най-големият износител на мебели в света (измествайки Италия от първата позиция). 
  Днес Китай е сред най-важните доставчици на мебели извън ЕС. 
 3 В глобален план най-важните региони-вносители са САЩ, Западна Европа и Япония, докато 
  най-големите страни-вносителки са САЩ, Германия и Великобритания. 
 3 Делът на внесените мебели от общото им потребление в ЕС-27 е между 30 и 80% за различните 
  страни
 3 За производителите от Западна Европа пазарът на по-стари модели в ЕС-15 е станал по-малко 
  достъпен. Оборотът и потреблението са в застой. 
 3 Производството, оборотът и вътрешното потребление на мебели расте по-бързо в Източна и 
  Югоизточна Европа, отколкото в „старите” страни-членки ; във вътрешната търговия в ЕС-27 новите 
  страни-членки от Източна и Югоизточна Европа имат най-висок и най-постоянен темп на растеж 
  (и за внос, и за износ). 
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Моментно състояние и перспективи пред европейската дървообработваща и 
мебелна промишленост
SWOT – Анализ

Силни страни
3 Европа е най-силният мебелен регион в света (производство и потребление)
3 Висок стандарт на дизайн, качество, функционалност и обслужване (световно търсени марки и 
 качествени продукти)
3 Високопроизводителна секторна среда (регионални дървообработващи клъстери, мрежи със 
 снабдители , FuE-среда)
3 Собствена суровинна база и близост до съседните (европейски) пазари на суровини  
3 Международна конкурентоспособност – растеж на износа 
3 Потенциал за изследвания и развитие
3 Технологическо ноу-хау – високи стандарти в производствената техника и гъвкавост в 
 производството
3 Потенциал и квалификация на работниците
3 Правни стандарти (за околна среда, здраве, технология)
3 Европейски производствени мрежи и дистрибуторски вериги

Слаби страни
3 Липса на дългосрочни стратегии – ориентация към конкурентни предимства чрез стратегии за 
 намаляване на разходите за заплати и работни стандарти 
3 Неадекватни дейности по образование, квалификация, продължаващо обучение 
 (нови служители/привлекателност) 
3 Слабости по отношение на иновациите (разходи за развойна дейност, разработване на продукти,
 нови материали и субстанции, производствени технологии, енергийноефективно производство) 
3 Липса на собствени канали за дистрибуция и пазарно влияние на търговията (потенциал за 
 налагане на ниски цени) 
3 Липса на капиталова база – слаби фирмени структури (малки и микро фирми – инвестиционна 
 слабост (МСП) 
3 Международните пазари, особено за МСП, са слабо развити (износна слабост/липса на 
 дистрибуторски структури/маркетинг) 
3 Малко специализирани изследвания, сътрудничество и обмен на знания – вътрешно 
 европейското сътрудничество може още да се развива
3 Пренебрежение към трудовите иновации като качество или конкурентни предимства
3 Липса на концепции и дейности в индустриалната политика за защита на местоположенията и 
 заетостта

Тези промени правят очевидни основните тенденции в Европа: международната конкуренция в мебелната 
индустрия ще става все по-сериозна в бъдеще, натискът върху производствените райони в Европа – както 
за индустриалното развитие, така и за заетостта – ще остане в дългосрочен план и необходимостта от 
преструктуриране на отрасъла в Европа ще остане. Тази структурна промяна трябва да е насочена в по-
голяма степен към важните области като квалификация, качество, развитие, иновации и обслужване, за 
да се подчертаят вече съществуващите предимства. Европейската мебелна промишленост може само да 
спечели в конкуренцията за знания и качество. 

Източници:

IGM / Arbeit und Leben Bielefeld, Доклад за глобализацията в дървообработването/мебелите 2009

Евростат, Статистика във фокус – 74/2008. Мебелното производство в Европа (UEA 2004), Европейски съюз, ГД „Предприятия” 

(http://ec.europa.eu/enterprise/furniture/statistics.htm);  CISL, Световен мебелен обзор (2003/2006)
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Възможности
3 Стратегическо насочване на фирмите (към водещи позиции в качеството, специализация, 
 пазарни ниши)
3 Нови позиции в глобалната икономика – достъп до неевропейски чуждестранни пазари – 
 развитие допълнителни маркетингови и дистрибуторски структури 
3 Системно развитие на персонала (трансфер на знания, нужда от професионално обучение и 
 квалификация, нови изисквания, първични и последващи услуги) 
3 Дългосрочни инвестиции в базово и прорължаващо обучение (кралифициран персонал, 
 инженери, специалисти по ИТ/ услуги/ маркетинг)
3 По-тясно обвързване на производство и услуги
3 Продължаващо усъвършенстване на продукти, функционалност, техники, материали и дизайн 
3 Секторно сътрудничество и мрежи (регионални, вертикални и хоризонтални) – специализирани 
 изследвания – сътрудничество и трансфер на ноу-хау с академии, професионални училища и 
 изследователски организации
3 Прилични заплати, еднакви стандарти и добри условия за работа

Заплахи
3 Нарастваща натиск от вноса от Азия/Китай 
3 Липса на защита на търговските марки, нарушение на авторските права и имитации
3 Наситеност на европейския мебелен пазар
3 Загуба на заетост поради концентрация (сливания, откупувания – национални и 
 транснационални) и автоматизация  
3 Структурни промени, тъй като деструктивната конкуренция застрашава средните, малки и 
 микро предприятия 
3 Отслабване на сектора поради преместване на компетенции и производство 
3 Загуба на качество и компетенции чрез дефицит на работнически стандарти, неадекватна 
 квалификация и застаряване на персонала 
3 Разрастваща се слабост на вътрешния пазар / липса на покупателна способност  
3 Иновационните предимства (технологически и качествени) намаляват
3 Заплаха за суровинната база – наличие на дървесина, цени, конкурентни индустрии 
3 Пренебрегване на фактора “работа и квалификация” за напредък чрез иновации



  
Амбалаж от 

дървен 
материал 

7 %

Разкрояване, рендосване и 
импрегниране на дървен 

материал  
39 %

Фурнир, шперплат 
и дървесни плочи 
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Дограма и 
конструкции от 
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Други  изделия от 
дървесина 

14 %

Източник: ФСОГСДП 2008

Холни и мебели 
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Не тапицирани 
мебели 
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Източник: : CBI Информация за пазара Данни 2006
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Дървообработващата и мебелна промишленост в 
България

Производството на мебели в България е по-малко в сравнение с европейската икономика. Въпреки 
това българската дървообработваща и мебелна промишленост продължава тенденцията си на 
растеж. Броят на заетите през 2005 г. постоянно нараства с около 7 % и възлиза на около 41 500 
души. Според последните статистически данни през 2005г. в сектора работят 3 605 фирми, което 
представлява увеличение с около 4,6 % спрямо 2004г. Обемът на продажбите по актуални цени 
възлиза на около 1,125 млрд. лв. (покачване с 13,5 % спрямо 2004). Произведената продукция през 
2006 (по предварителни данни) нараства с около 19 процента в сравнение с предишната година 
и възлиза на 1,4 млрд. лв. Акумулираният размер на чуждите инвестиции към 31.12.2005 е 104,6 
млн. щатски долара. Износът също продължава да расте. През 2006 г. изнесената продукция от 
дървообработващата и мебелна промишленост възлиза на обща стойност около 540 млн. лв. На 
практика около половината от общата продукция се реализира в чужбина.

Структура на дървообработващата и мебелна промишленост
През последните години производството на дървесина и на продукти от дърво се развива динамично: 
наблюдава се по-бърз растеж в сравнение с другите сектори на промишлеността, увеличаваща се 
заетост, положителен търговски баланс. Състоянието на подотрасъла „производство на дървесина и на 
изделия от него (без мебели)” се обуславя до голяма степен от търсенето в строителството и мебелната 
промишленост. Най-важните сектори в  „обработка на дървесина” са дъскорезното производството  и 
производство на дървена дограма с общ дял  повече от 60% от броя на всички заети. 
България малък производител на мебели в ЕС и произвежда главно средни по големина мебели. Според 
Евростат за 2006 г. обемът на българската продукция може да се раздели на холни и мебели за хранене 
– 29%, елементи за мебели – 27%, нетапицирани мебели – 16%, спални мебели – 12%, кухненски мебели – 
10% и други мебели – 6%.

Разпределение на фирмите по региони
Дървообработващите и мебелни предприятия са концентрирани в определени райони на България – 
Троян-Тетевен, Велико Търново, Велинград-Пещера-Батак, Бургас, Благоевград-Разлог-Банско, Смолян, 
Чепеларе и Русе. Болшинството дървообработващи предприятия се намират в селски райони; те 
допринасят за гарантиране на заетостта и стимулиране на икономическото развитие на тези предимно 
изостанали райони.  Териториалното разпределение на дървообработващите и мебелни предприятия 
предоставя рамката за бъдещо развитие на клъстери в отрасъла. С помощта на ЕС такава инициатива е 
стартирана в Троян. 

(От секторния доклад за България, представен от ФСОГСДП)

Фиг. 2 Мебелна промишленост, 2006 (дял на производството 
по продуктови групи)

Фиг. 1 Дървообработваща промишленост, 2005 
(подсектори по дела на заетите)
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Табл. 1  Данни за дървообработващата и мебелната промишленост в България

Мебели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Брой фирми  n.a. 1.260 1.251 1.369 1.521 1.608
Наети лица n.a. 14.859 15.622 18.979 21.687 23.458
Оборот (млн. евро) n.a. 117,8 146,9 184,8 246,0 290,7 336,5
Износ (млн. евро) 55,0 64,3 85,3 113,3 145,9 161,8
Внос (млн. евро) 26,0 31,5 36,2 45,3 60,3 85,4
Дървообработване 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Брой фирми n.a. 1.799 1.704 1.868 1.933 1.997 44.010 44.010
Наети лица n.a. 13.595 14.142 15.831 17.113 18.037 17.965 18.808
Продукция (млн. евро) n.a. 151,5 179,4 208,8 273,9 301,5 364,9
Оборот (млн. евро) n.a. 151,5 179,4 208,8 274,9 380,2 433,2 503,4
Износ (млн. евро) n.a. 92,4 99,8 122,5 150,2 149,9 164,7
Внос (млн. евро) n.a. 27,6 31,9 42,7 70,0 95,3 128,8
1 € = 1,95583 BGN

Източник: ФСОГСДП 2008

Брой на фирмите
Броят на фирмите в дървообработващата и мебелна промишленост се увеличава постоянно и през 2005 
г. те са 3 258, като фирмите в дървообработващия сектор са с 37% повече от тези в мебелния. Общият 
ръст за периода 1997 – 2004 г. е 26,75%, а от 2003 до 2005 възлиза на 4,1%. Наблюдава се тенденция за 
намаляване на броя на фирмите с по-малко от 10 заети, докато тези с 10-50 заети се увеличава. Броят на 
големите фирми поддържа ниските си нива от 0,3% за дървообработването и 0,6% в мебелния сектор. 

Големина на 
фирмите

Дървообработваща 
промишленост Мебелна промишленост

2003 2005 2003 2005

0-10 1.495 1.556 900 870

10-50 314 375 267 299

50-250 51 60 84 84

250 + 7 6 9 8

Общо 1.867 1.997 1.260 1.261

Наети лица в дървообработващия и мебелния сектор
През периода 1997-2000 г. броят на наетите в двата сектора е намалял, след 2000 г. обаче се наблюдава 
постоянен растеж. По данни на НСИ през 2002 г. 29 764 души са работили в двата сектора, а през 2005 – 41 
495, което представлява ръст от 39,41 %. Тези цифри включват постоянните и сезонните работници.
През 2004 г. заетите в двата сектора представляват 1,3% от общия брой на заетите в България (общата 
работна сила за 2004 г. е 3 226 343 души, източник НСИ). За дървообработващия сектор това прави 0,6% и 
за мебелния – 0,7%. Нивото на заетост в мебелния сектор е по-висок от този в дървообработващия.
Тенденцията за нарастване на работещите в дървообработващата и мебелна промишленост е стабилна 

Табл. 2  Брой на фирмите по размер и брой 

на заетите.

Фиг. 3 Развитие на заетостта в 

дървообработващата и мебелна 

промишлености 2001-2007

Източник: ФСОГСДП 2008
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през последните 4-5 години. В дървообработващия сектор най-голям брой заети има в дейност 
„Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал”. За 2005 г. те представляват 38,9 % от 
всички заети в дървообработването. При производството на мебели най-голямата група е в „Производство 
на други мебели, без столове”.

Заплати
Съгласно данните от Националния статистически институт средната годишна работна заплата за 2005 г. в 
дървообработващите и мебелни предприятия е нараснала с 12,6 % спрямо предходната година. Спрямо 
2001 г. увеличението на възнагражденията е около 40 %.

Подотрасъл 2001 2005 2001–2005

Мебели

Столове и седалки 2.570 3.519 36,9%

Канцеларски и търговски 
мебели, без столове 1.570 2.450 56,1%

Кухненски мебели, без 
столове 1.281 2.120 65,5%

Други мебели, без столове 1.758 2.382 35,5%

Производство на мебели 1.830 2.551 39,4%

Дървен материал и изделия 
от дървесина
Разкрояване, рендосване 
и импрегниране на дървен 
материал

1.592 1.991 25,1%

Производство на фурнир и 
дървесни плочи 3.351 4.617 37,8%

Дограма, конструкции и 
детайли за строителството 1.393 2.242 60,9%

Амбалаж от дървен материал 1.508 1.999 32,6%

Други изделия от дървен 
материал 1.345 2.210 64,3%

Производство на дървен 
материал и изделия от него 1.916 2.690 40,4%

(1,95583 BGN = 1€)

Може да се види, че средните доходи в микро-, малките и средни предприятия от мебелния сектор са 
малко по-големи от тези в дървообработващия сектор. В същото време има голяма разлика в нивото на 
средния доход в големите предприятия и в двата сектора. Заплатите в дървообработващия сектор са с 
116,55% по-високи от тези в мебелния сектор. Като се вземе предвид, че броят на осигурените лица с 
най-висок доход е 31% от общия брой на заетите в двата сектора, може да се заключи, че болшинството от 
заетите имат средна до малка заплата. 

Производство в сектор дървообработване
За периода 2001-2006 производството на дървесина и изделия от дърво отбелязва възходяща динамика 
по отношение на обемите продукция и продажбите, която е по-висока от тази в другите производства. 
Средният годишен растеж на производството в сектора е 15,8%. Това му отрежда четвърто място по 
развитие след изделията от метал (18,6%), текстил (16,9%) и транспортни средства (15,9%). Този растеж е с 
5% по-голям от растежа в производствения сектор (10,5%). 

Табл. 3 Средна годишна заплата в 

дървообработващата и мебелна 

промишленост по подотрасли (в лв.)

Източник: ФСОГСДП 2008
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Според предварителни данни от НСИ производството на дървен материал и изделия от него ( без мебели) 
за 2006 възлиза на повече от 713 млн. лв. Това е с 21% повече от производството за 2005 г. Най-голям 
принос в стойността на производителността за 2006 г. имат двете дейности „производство на фурнир 
и дървесни плочи” и „разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал”. В сравнение с 
предходната година най-голям скок в производството се наблюдава при „разкрояване, рендосване и 
импрегниране на дървен материал”, разлика от 38,6 %.  
Производството на фурнир и дървесни плочи през 2005 г. е 139,82% по-високо в сравнение с 2000 г. 
Нарастването от 2005 г. до 2006 г. е с около 12 %.
Производството на дограма и конструкции от дървен материал е нараснало почти за периода 2001-2006 г. 
със 138,2 %, като за последната година се наблюдава ръст от 28,4 %. Производството на амбалаж от дървен 
материал представлява относително малка част от общото производство в сектора - за 2006 г. то е 3,7%. 
Това е единствената дейност, която търпи спад спрямо предходната година в размер на 4,8 %. 

Производство в сектор мебели
През периода 2000-2006 г. производството на мебели в България продължава да нараства. През 2000 г. 
продукцията в мебелната промишленост представлява 1,2% от общата обработваща промишленост в 
България. По предварителни данни за 2006 г. продукцията в сектор производство на мебели е с 240 % по-
висока спрямо 2000 г. Стойността на производството на мебели за 2006 г. е 658 млн. лв.

Съгласно информацията от НСИ за периода 2000-2003 г. секторът показва по-бърз растеж с 20% 
в сравнение с другите промишлени сектори в страната. През 2003 г. секторът покрива 4,5% от 
производството в обработващата промишленост на България, което е значително постижение. Като се има 
предвид, че услугите представляват около 50% от БВП, нарасналият дял на сектор „мебели” означава, че 
той създава значителна част от съвкупния секторен продукт, представян от обработващата промишленост 
на страната. За периода 2000-2003 г. най-добре представената дейност е производството на мебели за 
спални, където продукцията нараства с 372%.

Фиг. 5 Производство на мебели, 2001 – 2006 

(млн. евро)

Фиг. 4 Производство на дървен материал 

и изделия от него, 2001-2006 (млн. евро)
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Производителност
Като се вземе предвид общият оборот в двата сектора, производителността е доста ниска.
(Мебели) Производителността на труда при производството на мебели е по-ниска от средната за 
производствения сектор като цяло (през 2005 г. – съответно 6 700 лв. и 9 700 лв.). За периода 2001 – 2005 
производителността се увеличава бавно с 33%, докато средната стойност за производствения сектор е 
46,8%. Сравнено със средните нива на производителността в ЕС, производството на мебели в България 
изостава значително. Местната производителност е почти 9 пъти по-ниска от тази в ЕС. Това се дължи на 
високите нива на използване на ръчен труд при производството на мебели от дърво и специализирани 
изделия с „остарели технологии”. През 2005 г. цената на труда на работник е 3 600 лв. за година при средно 
4 700 лв. в останалия производствен сектор. В това отношение предимството на отрасъла в България в 
сравнение с други страни в ЕС е 11 пъти. 
Въпреки че производителността на труда в дървообработващата промишленост се повишава в 
номинална стойност с 64%, тя е по-ниска в сравнение с производствения сектор като цяло. Изоставането 
от производителността в ЕС е почти осем пъти. По индикатора „цена на труда-производителност” 
производството на дървен материал и изделия от дърво в България изостава от средните стойности 
за производствения сектор в страната (2005, съответно 209,9% и 214,7%), но е над стойността за 
промишлеността в ЕС (134 % през 2004). По индикатора „цена на труда-производителност” българското 
производство на дървен материал и изделия от него е по-конкурентно в сравнение с отрасъла в ЕС, което 
е резултат от по-ниската цена на труда (единица цена на труда).

Инвестиции и иновации в сектора
Прави впечатление, че преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в сектора „Производство на дървен 
материал и изделия от него( без мебели)”, са значително с по-голям размер от тези в „производство на 
мебели”. За 2005 г. например те представляват 87,8 % от всички ПЧИ в бранша.

Най-голям дял от ПЧИ за 2005 има подсекторът „производство на фурнир и дървесни плочи”, на който 
се падат почти 90% от общия обем на инвестициите. Почти 60% от инвестициите са вложени в машини и 
оборудване, като този процент е по-висок за 2004, когато в сектора са открити много нови фирми.

Българските фирми имат ниска иновативна култура. В повечето случаи те свързват иновациите с нови 
технологии и не отдават достатъчно внимание на значението на процесовите иновации. Голяма част от 
българските фирми от дървообработващия и мебелния сектор са конкурентни на пазара благодарение на 
все още ниската себестойност на крайния продукт. Те все още не са принудени от икономически причини 
да инвестират в иновациите като основен инструмент за повишаване на тяхната конкурентоспособност. 
Но с намаляването на значението на ниските разходи за труд те ще трябва да се обърнат към иновациите 
и да подобрят ефективността на вътрешнофирмените процеси, за да поддържат конкурентното си 
предимство.  

Износ на изделия от дърво
Износът на дървен материал и изделия от дървен материал се характеризира с постоянен растеж за 
последните години. Количествено ръстът за периода 2001-2006 възлиза на 78 %. Спрямо общия износ на 

Фиг. 6 Преки чуждестранни инвестиции 

в секторите дървообработване и мебели 

(в млн. щатски долари)
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страната делът от този сектор възлиза на 1,59 %. През 2006 г. външнотърговският баланс е положителен, 
но с тенденция за намаляване. В разглеждания период дървообработващият сектор изнася по-големи 
количества от мебелния. В същото време приходите в мебелния сектор са по-високи отколкото в 
дървообработващия, което потвърждава предимството на продуктите с по-високо ниво на обработка. Над 
1/3 от износа е необработена дървесина, която има по-ниска добавена стойност и много по-ниски цени.

Най –големият дял на износа от дървообработващия сектор за периода 2003-2005 г. е за Гърция. През 2005 
г. може да се отбележи намаляващ износ за Италия, Франция, Германия и САЩ. От друга страна нараства 
износът за съседните страни като Гърция, Турция и Румъния. Това може да е показател, че позицията и 
икономическата ориентация на българския дървообработващ сектор в европейския югоизточен регион 
ще става все по-силна.

Внос на изделия от дърво
През периода 2001 – 2006 вносът на дървен материал се е увеличил. Общата стойност на внесената 
дървесина и изделия от дърво достига 129 млн. евро за 2006. Делът на вноса на този сектор в общия внос 
на страната е 0,64% за 2005 г.

Табл. 4  Дървообработваща промишленост- Топ 10  страни за износ/внос (1.000 евро)

Износ Внос

(Подреждане през 2005 според приноса) (Подреждане през 2005 според приноса)

Страна 2003 2005 Промени 
2005/2003

Дял
 (2005) Страна 2003 2005 Промени 

2005/2003
Дял 

(2005)

(1.000 €) (1.000 €) (%) (%) (1.000 €) (1.000 €) (%) (%)

Гърция 21.510 23.992 11,5% 29,0% Германия 13.043 18.277 40,1% 82,7%

Турция 12.033 18.729 55,6% 22,6% Китай 3.315 9.818 196,2% 44,4%

Италия 17.533 12.257 -30,1% 14,8% Австрия 5.244 8.733 66,5% 39,5%

Македония 9.480 7.586 -20,0% 9,2% Румъния 5.525 7.672 38,9% 34,7%

Румъния 1.231 1.565 27,1% 1,9% Полша 6.532 6.802 4,1% 30,8%

Франция 1.273 847 -33,5% 1,0% Турция 4.840 6.705 38,5% 30,3%

Германия 1.324 798 -39,7% 1,0% Гърция 4.819 4.584 -4,9% 20,7%

Великобритания 445 599 34,4% 0,7% Италия 3.797 3.708 -2,3% 16,8%

Австрия 289 356 23,4% 0,4% Чехия 3.076 3.609 17,3% 16,3%

САЩ 501 299 -40,3% 0,4% Швейцария 3.283 3.302 0,6% 14,9%

Топ 10 65.620 67.028 2,1% 80,9% Топ 10 53.474 73.210 36,9% 331,4%

Други страни 56.880 82.872 45,7% 100,0% Други страни 16.534 22.094 33,6% 100,0%

Общо 122.500 149.900 22,4% 180,9% Общо 70.008 95.304 36,1% 431,4%

Източник: ФСОГСДП 2008

Фиг. 7 Дървообработваща промишленост – 

износ/внос 2001 – 2006 (млн. евро)
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Трябва да се отбележи обаче, че докато количествено растежът е със 108%, покачването на цените на 
вносните материали достига 286%. В общата стойност на вноса делът на дървесните плочи е най-голям. 
Основните вносители са Германия, Китай, Австрия, Румъния, Полша и Турция. С най-голям ръст на вноса е 
Китай. В сравнение с 2004 вносът от тези страни е с 32% по-висок. Най-голямо увеличение се наблюдава 
при Китай – 3 пъти, Австрия – 67% и Германия – 40%. 

През периода 2001 – 2006 вносът на дървен материал се е увеличил. Общата стойност на внесената 
дървесина и изделия от дърво достига 129 млн. евро за 2006. Делът на вноса на този сектор в общия 
внос на страната е 0,64% за 2005 г. Трябва да се отбележи обаче, че докато количествено растежът е със 
108%, покачването на цените на вносните материали достига 286%. В общата стойност на вноса делът 
на дървесните плочи е най-голям. Основните вносители са Германия, Китай, Австрия, Румъния, Полша и 
Турция. С най-голям ръст на вноса е Китай. В сравнение с 2004 вносът от тези страни е с 32% по-висок. 
Най-голямо увеличение се наблюдава при Китай – 3 пъти, Австрия – 67% и Германия – 40%. 

Износ на мебели
Износът на мебели показва стабилна тенденция на растеж по отношение на количество и приходи през 
последните няколко години и има значителен дял в промишления износ. Той представлява 1,71% от 
общия за страната. Почти 40% от производството на мебели се продава на външния пазар. Секторът се 
характеризира с положителен търговски баланс. 

Основните пазари за българските мебели са в ЕС. Сред другите страни САЩ е един от водещите пазари. 
Най-голям износ мебелният сектор реализира в следните страни:  2003 – САЩ, Великобритания и 
Германия; 2005 – САЩ, Великобритания и Италия. Според данни на НСИ най-важните износни пазари за 
различните видове мебели са: столове и седалки – САЩ, Германия и Великобритания; офис мебели, без 
столове – Гърция, Кипър и Германия; кухненски мебели, без столове – Гърция, Великобритания и Германия. 

Внос на мебели
Растящата тенденция във вноса на мебели също се запазва. Делът от общия внос на страната за 2005 г. е 
0,58%. Динамичното индустриално, търговско и гражданско строителство предопределя увеличаването 
на вноса на мебели през 2005 с 2,7% в сравнение с 2001 г. Основен дял в структурата на вноса (около 
65%) има групата „други мебели и части от тях”. През 2005 г. почти 75% от вноса на мебели е от пет страни: 
Италия, Полша, Германия, Турция и Китай. Увеличението на вноса от тях за 2005 спрямо 2004 г. е 47%, като 
най-голямо е увеличението при Китай – с 220% и Германия – с 80%. 

Вносът от останалите страни с дял по-малък от 1,54% възлиза на 10,3 млн. евро или 12% от общия внос. 
Вносът от групата на други страни е нараснал с 3,7 млн. евро или 56%, което показва географското 
разширение на вноса на мебели.

Фиг. 8  Мебелна промишленост – износ/

внос 2001 – 2006 (млн. евро)
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Табл. 5  Мебелна промишленост – Топ 10 страни за износ/внос (1.000 евро)

Износ Внос

(Подреждане през 2005 според приноса) (Подреждане през 2005 според приноса)

Страна 2003 2005 Промяна 
2005/2003

Дял 
2005 Страна 2003 2005 Промяна 

2005/2003
Дял 

2005

(1.000 €) (1.000 €) (%) (%) (1.000 €) (1.000 €) (%) (%)

САЩ 17.046 20.234 18,7% 12,5% Италия 16.474 20.444 24,1% 24,0%

Великобритания 18.138 18.371 1,3% 11,4% Полша 12.197 18.033 47,8% 21,1%

Италия 9.235 17.495 89,4% 10,8% Германия 6.620 12.029 81,7% 14,1%

Германия 13.493 16.564 22,8% 10,2% Турция 6.364 8.944 40,5% 10,5%

Франция 8.518 14.400 69,1% 8,9% Китай 2.218 4.844 118,4% 5,7%

Гърция 8.246 10.489 27,2% 6,5% Гърция 3.262 3.707 13,6% 4,3%

Швеция 2.933 6.966 137,5% 4,3% Румъния 1.920 2.752 43,3% 3,2%

Белгия 994 5.040 407,1% 3,1% Чехия 1.370 1.654 20,7% 1,9%

Австрия 4.425 4.660 5,3% 2,9% Австрия 1.644 1.362 -17,2% 1,6%

Холандия 4.560 3.465 -24,0% 2,1% Испания 1.673 1.314 -21,5% 1,5%

ТОП 10 87.588 117.685 34,4% 72,7% ТОП 10 53.742 75.083 39,7% 88,0%

Други страни 25.619 44.115 72,2% 27,3% Други страни 6.590 10.266 55,8% 12,0%

Общо 113.207 161.800 42,9% 100,0% Общо 60.332 85.349 41,5% 100,0%

Източник: ФСОГСДП 2008

Основни развития, проблеми и тенденции според фирмите

Резултати от Барометър 2007
Проучването беше проведено през септември 2007 г. сред фирми-членове на Браншовата камара на базата на въпросник. Бяха поканени да 

участват 250 фирми от сектора, които въпреки малкия си брой произвеждат 80% от общата продукция в отрасъла.

 
p Тенденцията за растеж в сектора се запазва за 2007 г. Повече от 1/3 от анкетираните предприятия 
очакват увеличение на оборота за текущата година между 5 и 15 %. Почти 10 % очакват покачване 
дори повече от 15 %. 1/3 заявяват, че нямат промяна и само 7 % предполагат, че ще имат свиване на 
оборота.

p Производителността, измерена спрямо индикатора оборот на работник, продължава да 
нараства, дори и все още да е значително под средната в международен аспект. Около 20% от 
предприятията заявяват ръст на производителността през 2006 г. с повече от 15 %, въпреки че 
данните са общо за дървообработващия и мебелния сектор. Повече от 40 % от фирмите очакват 
подобрение на съотношението оборот на работник с 5 до 15%.

p Темпото на инвестиции намалява през 2007 в сравнение с 2006 г. Това вероятно се дължи на 
очакваните възможности по Оперативните програми, тъй като много от предприятията проверяват, 
доколко инвестициите им ще могат да се съфинансират по структурните фондове. Докато през 
2006 г. все още 1/3 от запитаните планират инвестиции повече от 250 000 лв., за 2007 няма нито 
една фирма, която да планира инвестиции в този размер. Около 20% не планират инвестиции към 
момента. Около 1/3 възнамеряват да инвестират до 50 000 лв., а други 18% – между 50 и 100 хил. лв.

p По отношение на ISO сертифицирането през 2006/2007 няма големи промени. Към септември 
2007 г. 39 фирми от бранша са сертифицирани по ISO 9000. Според проучването около 1/3 планират 
сертифициране по ISO 9001 за периода 2007/2008 г.
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p Заплатата на един зает от дървообработващия и мебелния сектор за 2005 г. според данните 
от НСИ е средно 2 620 лв. годишно (около 220 лв. месечно). Според проучването обаче нивото на 
заплатите е значително по-високо. Повече от половината отговорили фирми (64 %) плащат средно 
между 400 и 800 лв. на месец. 36 процента плащат до 400 лв. месечно. Средният мениджмънт 
получава между 750 и 1 000 лв. на месец в около 1/3 от фирмите. 20 % от запитаните споделят, че на 
ниво топмениджмънт заплатите възлизат от 1 200 до 1 600 лв. на месец.

p 61% от отговорилите фирми твърдят, че имат план за развитие на персонала. Действителната 
ситуация по отношение на обучението и образованието не е такава. Инвестициите в обучение 
и квалификация на работниците остават сравнително ниски. 1/3 от всички предприятия рядко 
провежда обучение на всички нива – работници, среден и висш мениджмънт. Само 7 % провеждат 
редовно обучение на персонала си, като висшият и средният мениджмънт по-често участват в 
обучения. 25 % от анкетираните не предприемат обучения.

Предизвикателства пред политиката на синдикатите в бъдеще  
Проучване на Федерацията показва:

3 Повече от 50% от работодателите не провеждат обучение на персонала;
3 над 56% нямат планове за развитие на човешките ресурси 
3 над 80% от предприятията от бранша не са сертифицирани по ISO 9001;
3 липсва готовност за сертифициране на горите;
3 при над 63% от работодателите липсва политика в областта на работната заплата;
3 в над 70% от предприятията не се инвестира трайно в безопасност и здраве при работа;
3 над 50% са работодателите, които нарушават трудовото законодателство

Защита и насърчаване на заетостта

През 2001 г. безработицата в страната е масово явление, а заетостта е много ниска. Ситуацията 
постепенно се променя в резултат на реформите и икономическия растеж. Поради ниските 
възнаграждения и лошите условия на труд по-голямата част от работните места остават незаети. 
Значителната разлика във възнагражденията на наемните работници в другите страни от ЕС може да 
доведе до емигрантска вълна. 

Главните заключения за политиката по заетостта в дървообработващия и мебелния сектор са:

3 Огромно подценяване на възнагражденията;
3 Липса на инвестиции в квалификация и професионално обучение;
3 Липса на политика за развитие на човешките ресурси;
3 Непредоставяне на привлекателна и безопасна среда за работа.

Нашите усилия като синдикати са насочени към:
3 Участие в развитието на миграционната политика на България, която трябва да включва 
 ефективни стимули за задържане на професионалистите;
3 Достигане на заслужено възнаграждение на труда в дървообработващия и мебелния 
 сектор;
3 Настояване за контролни функции на синдикатите, свързани със спазване на трудовото 
 законодателство по безопасни и здравословни условия на труд; 
3 Максимално използване на възможностите на колективното договаряне за увеличаване 
 на нивото и качеството на заетост на работниците;
3 Сътрудничество за разработване и прилагане на модели за гъвкава заетост;
3 Подкрепа за изграждането на система за нуждите на персонала в двата сектора.
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Федерация на синдикалните организации от 
горското стопанство и дървопреработващата 
промишленост (ФСОГСДП)

Федерацията на синдикалните организации от горското 
стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) е 
доброволна организация на работниците от горското стопанство, 

дървообработването, мебелната и целулозно-хартиената промишленост в България.
Федерацията е съучредител и основен член на най-голямото синдикално сдружение в страната – 
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

ФСОГСДП обединява 149 синдикални организации, представляващи 7033 членове и с 
членска плътност от 14,5%. Те са разпределени в четири основни бранша: горско стопанство, 
дървообработваща, мебелна и целулозно - хартиена промишленост.

През 2009 е 100-годишния юбилей на Федерацията.
браншове се развива както следва:

1909  създаване на Дърводелски работнически съюз;
1919  учредяване на Професионална организация на горските работници; 
1944 Профсъюз на земеделско – стопанските и горските  служители и работници; 
1950  Профсъюзът на дърводелските работници се обединява с Профсъюза на земеделско – 
 стопанските  и горските служители и работници в Профсъюз на  селскоктопанските, 
 горските и дърводелските работници;
1964  разделя се на две: Профсъюз на работниците от селското стопанство и Профсъюз на 
 работниците от горите и горската промишленост; 
1990  преименува се на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и 
 дървопреработващата промишленост и обединява всички браншове, свързани с 
 българската гора. 

p И при натоварването на производствените капацитети не се забелязват значителни промени през 2007 
г. Докато през 2006 г. 38% са натоварвали повече от 70% от капацитета си, то сега това са едва 25%.
Повече от половината запитани заявяват натоварване на капацитета под 70 %. Тъй като обема на 
производството като цяло се е покачил, спадът в натоварването на капацитетите може да се обясни с 
огромните инвестиции в съоръжения с по-висок капацитет, който предстои да се използва по-ефективно 
за в бъдеще.

p При развитието на износа се забелязва позитивна тенденция, както беше и през 2006. Почти 
половината от запитаните очакват повишаване на износа с повече от 5%, 1/5 – дори с повече от 15 %. 
Около 1/3 от запитаните не изнасят продукцията си.

p В подреждането на стратегическите проблеми по важност не се наблюдават съществени разлики 
спрямо предходната година. Задачата, да се модернизира и подобри работата на националните 
институции, стои както и през 2006 г. на първо място. Като втори по-важност проблем се нарежда 
професионалното образование.

Източници:

Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП), Национален 

доклад за дървообработващата и мебелна промишленост в Република България, София, март 2008

Министерство на икономиката и енергетиката, Анализ на конкурентоспособността на българските предприятия, София 2007
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Дървообработващата и мебелна промишленост в Чехия

(От секторния доклад за Чехия, представен от OS DLV / Морава 1)

Дървообработваща промишленост
Дървообработващата промишленост има дълги традиции в Чехия. Нейните изделия са широко 
използвани в строителството (главно жилищното), мебелното производство, селското стопанство, 
автомобилно производство, железопътния сектор, но също така и в производството на музикални 
инструменти, играчки, спортни стоки и др.

Трите най-важни под-сектора са: 
Дъскорезниците в Чехия се характеризират с голям капацитет, който се оценява на около 20%. Въпреки че 
процесът на модернизация в рамките на финансовите възможности на техните собственици е в ход, може 
да се подчертае общата остаряла техника на дъскорезниците с изключение на големите и новосъздадени 
предприятия. Дъскорезниците притежават 27% от общата дървообработваща промишленост за 2006 по 
приходи от продажби на собствен продукт и услуги.
Производството на фурнир, шперплат и пресовани изделия от дърво включва предимно производство на 
шперплат и дъски, фурнир, дървени плоскости и талашит, включително МДФ. 
Продуктовата гама е разнообразена с плоскости от ориентирани частици (OSB). На тази група се падат 14% 
от приходите от продажби на собствени продукти и услуги в целия дървообработващ сектор, което не е 
много, тъй като засяга групата с висока добавена стойност на продукцията.

Изделията и дограма от дърво за строителството са много разнообразни. Тук влизат производството на 
прозорци, врати, рамки, паркет, елементи за готови конструкции и др. Това производство се гарантира, 
в допълнение към няколкото големи фирми, от хиляди малки фирми (около 45 хиляди), които често го 
съчетават с производството на мебели по поръчка и в малки количества. На тази група принадлежат 47% 
от общите приходи от продажби на собствени продукти и услуги в сектора.

Позиция на отрасъла в производството
Дървеният материал е суровина, която в Чехия е в достатъчни количества, изделията от дърво са напълно 
екологични и са съобразени с всички екологични норми, освен това не са енергоемки (с изключение на 
агломерираните дъски) при обработка.
В сравнение с 2005 се наблюдава положителна промяна в общата структура на отделните групи, тъй 
като рязането на дъски и импрегнирането на дървесина намалява дела си в отрасъла с 4%, докато 
производството на агломерирани и други продукти от тази група леко се повишава. През следващите 
години е необходимо да се подобри производството на най-важните изделия от тази група 20.2, т.е. 
производство на дървени плоскости и на плоскости от ориентирани частици. Може да допуснем, че 
това ще се случи, тъй като ситуацията и повишеното потребление в чешката строителна индустрия ще го 
предизвика.

Фиг. 1 Структура на 

дървообработващата промишленост 

(НКИД 20/дял от оборота през 2006)
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Табл. 1 Данни за сектора дървообработване и мебели в Чехия

Мебели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Наети 42.616 45.370 43.938 43.912 42.869 40.414 39.769
Продукция (млн. 
ЧКрони) 32.049,7 36.149,0 37.924,6 39.399,3 42.211,4 47.705,4 46.801,4

Оборот (млн. ЧКрони) 41.472,4 46.575,3 50.124,0 48.100,7 52.397,3 56.725,9 55.639,2
Износ (млн. ЧКрони) 29.594,7 33.965,2 34.381,9 34.968,5 40.202,1 44.135,2 44.397,8
Внос (млн. ЧКрони) 12.631,0 13.065,6 12.986,1 14.475,3 18.427,5 20.386,2 23.169,0
Дървообработване 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Наети 73.224 79.462 74.279 78.406 75.278 75.084 79.886
Продукция (млн. 
ЧКрони) 41.084,6 44.255,5 42.657,8 41.502,3 44.149,0 47.028,9 57.090,3

Оборот (млн. ЧКрони) 55.393,7 60.522,6 63.891,8 67.563,8 71.872,4 76.091,3 94.718,6
Износ (млн. ЧКрони) 22.181,6 23.134,0 20.969,9 22.264,4 26.536,5 26.286,5 29.194,2
Внос (млн. ЧКрони) 9.856,9 10.050,7 10.217,0 11.229,2 13.016,3 12.876,4 13.587,2
1 CZK = 0,0373979 EUR  /  1 EUR = 26,7395 CZK (Jan.2009)

Източник:  OS DLV 2008/Министерство на промишлеността и търговията, Панорама 2006

Фирми и заетост
Производството на мебели в Чехия непрекъснато се увеличава през последните 10 години от около 32 
млрд. крони до 46-50 млрд. крони годишно в момента. Чешката мебелна промишленост претърпява 
екстензивно преструктуриране, като броят на големите фирми (с повече от 500 души персонал) е спаднал 
до едва 4. Мебелното производство включва около 4 000 фирми с 40 000 души персонал. 

Дървообработващата промишленост е концентрирана главно в микро, малки и средни предприятия. 
Броят на големите фирми е сравнително малък, като вече няма предприятия с 1 000 и повече служители. 
Около 70% от заетите в сектора работят в микро и малки фирми.

В дървообработващата промишленост има голям брой работници в микропредприятия (0-9 заети) – около 
39 000. Значителен брой от тези фирми е разположен в отдалечени райони на страната, където има малко 
възможности за работа. Тук влизат индивидуални производители или семейни фирми, които осигуряват 
заетостта си.

Табл. 2   Производствени показатели според големина на предприятията през 2005 (НКПД 20)

(млн. ЧКрони/наети) 0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 - 999 Повече от 
1000 Общо

Данни от продажбите на 
собствена продукция и 
услуги по актуални цени

23.801,1 15.279,9 16.738,9 20.271,4 0,0 76.091,3

Данък добавена стойност 
по актуални цени 8.842,4 4.378,3 4.239,8 4.754,8 0,0 22.215,3

Брой наети 38.859 16.527 12.319 7.378 0 75.083

 Източник:  OS DLV 2008/Министерство на промишлеността и търговията, Панорама 2006

Значението на тези категории е голямо особено във вътрешността на страната и отдалечените райони, 
където има малко възможности за заетост. Тези предприятия бързо се увеличават, тъй като се нуждаят 
от малък начален капитал за „стартирането” си, но също така бързо се разпадат, поради ниската им 
възможност да се справят с проблемите.

Големите предприятия са представени предимно в категорията на дъскорезниците (NACE 20.1) и в 
производството на агломерирани материали (NACE 20.2), доста често с чуждо управление и капитал 
(главно от Австрия и Германия).
Тези големи фирми имат основен дял във всички главни индикатори (приходи, добавена стойност, 
производителност, ефективност и др.): Stora Enso Timber, Ltd. в Ждирец и дъскорезница Planá 
(висококачествено нарязана дървесина), KRONOSPAN CR, Ltd. в Жихлава – производител на агломерирани 
материали, Dřevozpracující družstvo Lukavec – производство на агломерирани материали.
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Регионално разпределение
Дървообработващата промишленост е представена във всички региони (окръзи и райони). Център 
на сектора е именно регион Височина (приходи от продажби от собствени продукти и услуги – 20%, 
брой служители – 9%), регион Пилзен (съотв. 9% и 8%) и регион Южна Бохемия (съотв. 9% и 10%). Това 
са регионите, в които има голямо количество дървен материал, което обуславя логическата връзка. В 
регион Височина се намират повечето от гигантите в отрасъла като Stora Enso Timber, Ltd., в Ждирец на 
Дубраву в рязането на дъски, KRONOSPAN CR, Ltd., в Жихлава и Dřevozpracující družstvo Lukavec в Лукавец у 
Пелхржимова в областта на агломерираните продукти.

Основни икономически показатели
Цените в отрасъла поддържат непрекъснат растеж от 2000 насам; през 2005 и 2006 той възлиза на около 
10%. Към него трябва да се прибавят цените на дървесната маса и на горивата-енергията, чиито цени също 
растат.

Производителност на труда и цена на труда
От 2000 г. делът на цената на труда в добавената стойност има постоянно намаляваща тенденция в сектора 
с изключение на 2005 г. Сравнен със състоянието на цялата произвеждаща индустрия, отрасълът е около 
85% от нея. 

Фиг. 2 Дървообработваща 

промишленост – обем продукция 

2000-2006 (млн. чешки крони)

Фиг. 3 Дървообработваща промишленост- 

Развитие на цената на труда и 

производителността на труда 2000-2006  

(2000=100)
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Източник: Министерство на промишлеността и търговията, Панорама  на 
Чешката индустрия 2006
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Делът на цената на труда в отрасъла намалява сравнително бързо от 2001, което означава, че развитието 
на заплатите е по-бавно в дървообработващата промишленост отколкото в производствената сфера като 
цяло. 

Инвестиции
Трябва да се отбележи, че в дървообработващата промишленост няма достатъчно инвестиции. Преките 
чуждестранни инвестиции в по-дълъг период от време са около 40% от общите инвестиции. В сектора в 
минали години най-значимите инвестиционни проекти с оглед на увеличаване на производителността са 
тези в големите предприятия. Малките и средни предприятия поради финансови причини не реализират 
развойна дейност и нямат технологично развитие. През последните години в сектора не са изпълнявани 
проектите, свързани с рекултивиране на изоставени индустриални зони или на неизползваеми такива.

Чуждестранните инвестиции имат благоприятен ефект върху развитието на сектора. Чуждият инвеститор 
внася модерно и високотехнологично оборудване. Той има първокласен и опитен мениджмънт и 
установен маркетинг. И двата типа инвестиции са в NACE 20, значително над произвеждащата индустрия 
на Чехия, което означава, че дървообработването е интересен отрасъл от инвестиционна гледна точка. 

Развитие на външната търговия
Дървообработващата промишленост показва добри резултати за 2006 г. и се вписва в благоприятното 
развитие през последните години. Износът на сектора надвишава многократно вноса, като постигнатият 
баланс от 29,2 млрд. крони представлява сериозен принос към външнотърговския баланс на Чехия.

Износ – внос
През 2006 г. Чехия изнася дървен материал и изделия от дърво (без мебели) на стойност 13,6 млрд. крони. 
С това отрасълът носи излишък в търговския баланс от около 15,5 млрд. крони. 
Резултатът във външната търговия през 2006 г. показва, че дървообработващата промишленост постига 
добри резултати в конкурентната среда. Износът се увеличава с около 3 млрд., като постигнатият 
търговски баланс е с около 2,2 млрд. по-нисък отколкото през 2005. В повечето страни членки на ЕС 
важността на дървообработващата промишленост в производствения сектор е по-малка, отколкото е в 
Чехия.  

Износът например на агломерирани продукти през 2006 е нараснал с около 1,6 млрд. крони в сравнение с 
2005. Чуждият пазар на дървени плоскости и талашит е много голям и конкуренцията е жестока. Добрите 
резултати показват, че плочите от ориентирани частици могат значително да допринесат за успешния 
износ. Агломерираните продукти са най-силната група продукти и по внос, но през 2006 увеличението им 
е значително по-ниско отколкото при износа, така че търговският баланс се подобрява.

Фиг. 4 Дървообработваща промишленост – 

Развитие, оборот, внос и износ 2000-2006

(млн. чешки крони)
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(НКИД 20)
Страни за които се изнася през 
2006 Страни от които се внася през 2006

Германия 35% Германия 30%
Австрия 16% Австрия 15%
Италия 9% Словакия 11%
Словакия 7% Полша 9%
Полша 4% Китай 4%
САЩ 3% Русия 4%
Унгария 3% Холандия 2%
Холандия 2% Франция 2%
Други 21% Други 23%

Източник:   Министерство на промишлеността и търговията, Панорама  на Чешката индустрия 2006

Страните-членки на ЕС са добър пазар за дървообработващата промишленост, особено Германия и 
Австрия, където се изнасят 52% от продуктите на дървообработващата промишленост на Чехия за 2006. 
Износната структура включва изделия като нарязана дървесина, строителни изделия/дограми, палети, 
агломерирани продукти. Германия и Австрия са водещи страни и по вноса в Чехия, достигащ до 45%, по-
нататък в класирането е са Словакия с 11% и Полша с 9%. 

Мебелна промишленост
Отрасълът по NACE 36 (производство на мебели, спортни стоки, игри, музикални инструменти и други) 
включва шест различни промишлени групи. Производството на мебели (NACE 36.1) има дълги традиции 
в Чехия, като негов център и най-голям производители са концентрирани в Моравия. В сектора NACE 
36 мебелната индустрия от дълго време е на водещата позиция с почти две трети  от целия сектор. 
(продукция, производителност, брой заети и др. индикатори). Най-високото европейско и световно ниво 
се представлява от витите мебели. Сред другите видове изделия производството на кухненски мебели 
също държи добри позиции. Редица интересни уникални мебели (индивидуални, допълнителни) се 
виждат напоследък от много чешки малки предприятия (мебели за преддверия, зали, всекидневни), които 
като преди този асортимент е имал слаби позиции. 

Фирми и заетост
Според последните статистки има 20 211 субекта в сектор NACE 36, от които 4 351 са в най-силната 
група 36.1 или 21,5%. Най-много фирми има в категорията с 50 до 249 заети или средните предприятия. 
Ситуацията е много по-благоприятна, отколкото в дървообработващата промишленост, където голяма 
част от субектите са в категорията на микрофирмите и която постига най-лошите икономически резултати. 
Средните предприятия от мебелното производство, както и други групи (музикални инструменти, спортни 
стоки и др.) поддържат най-високата заетост и добавена стойност от производството.  В сравнение с 2005 
обемът на приходите от продажби на собствени продукти и услуги (по текущи цени) за 2006 се е увеличил 
с приблизително 2,6 млрд. крони.

Фиг. 5 Структура на бранш „Мебели и 

други производства” (НКИД 36/по дял на 

оборота за 2006)

Фиг. 3 Дървообработваща 
промишленост – Основни страни за 
износ/внос през 2006 (дял в %)



1 Euro = 26,74 CZK (Jan.2009

32.050
36.149 37.925 39.399

42.211

47.705 46.801

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Източник: Министерство на промишлеността и търговията, 
Панорама  на Чешката индустрия 2006

34 Arbeit und Leben Bielefeld e.V. | IG Metall

Табл. 4  Индикатори за производство според размера на фирмите за 2005 (NACE 36 /36.1-36.6)

(млн. Чешки крони/
наети) 0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 - 999 Повече от 

1000 Общо

Постъпления от 
продажбата на 
собствена продукция и 
услуги по сегашни цени

7.635,3 11.351,5 22.054,1 19.790,0 19.329,6 80.160,5

Данък добавена 
стойност по сегашни 
цени

2.990,7 4.050,6 6.364,4 6.124,0 4.344,1 23.873,8

Брой наети 14.522 13.366 20.174 14.342 5.925 68.329

Източник:   OS DLV 2008/Министерство на промишлеността и търговията, Панорама 2006

Броят на заетите в мебелния сектор намалява от 43 750 през 2001 до 39 796 през 2006. Това е намаление 
с 12,4%. В резултат на това всеки пети зает в мебелното производство е бил освободен през последните 
пет години. Поради тази причина мебелната промишленост спада към губещите отрасли в политиката за 
насърчаване на заетостта в Чехия. За сравнение, чешката в строителна индустрия заетостта е стабилна до 
2004 и започва да се увеличава оттогава. 

Регионална структура на отрасъла
Производството в сектора е представено във всички райони на страната. Най-силният „мебелен” регион 
по отношение на заетите е Южна Моравия, където производството има дълги традиции. Мебелното 
производство има голяма тежест и в районите Централна Бохемия, Южна Бохемия и Височина.

Вътрешно потребление
Вътрешното потребление на мебели нараства бързо за периода средно с 2 млрд. крони годишно. В 
стойност това е около 25,5 млрд. крони, изхарчени за мебели. Така растящото вътрешно търсене става 
двигател за развитието на сектора.

Основни продуктови индикатори
От 2001 г. броят на заетите в сектора намалява вследствие на увеличаването на натиска от конкуренцията 
и повишената производителност на труда. Въпреки това процесът на модернизация, свързан с иновации 
в производството в сектора не е достатъчен. Причините за това са главно ограничените финансови 
ресурси на организациите. Специфична е ситуацията при микро предприятията. Наред с подобряването 
на производителността на труда те отчитат и освобождаването на излишната работна ръка, за която е 
необходимо да се създадат нови работни места. Това обаче оказва голямо влияние във всички места, 
където възможностите за работа не са много големи и има опасност от безработица.

Фиг. 6 Мебелна промишленост – обем на 

производството, 2000-2006 (млн. крони)
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Източник: Министерство на промишлеността и търговията, Панорама  на 
Чешката индустрия 2006
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Производителност на труда и цена на труда
Сравнявайки цената на труда с приходите от продажби на собствени продукти и услуги през 2006, 
откриваме, че приходите в мебелната промишленост за 2006 спрямо 2005 са се увеличили с 1,1 млрд. 
крони, а цената на труда – едва със 734 млн. крони.

Отрасълът постига значими резултати през последните години по отношение на засилване на 
международната си конкурентоспособност. Това засяга например подобряването на производителността 
на труда от добавената стойност, въпреки че по отношение на съседните страни Австрия и Германия, 
Чехия е все още на средни нива от 70%.

Освен от реалната добавена стойност върху продуктите, производителността на труда от добавена 
стойност се влияе и от производствените разходи – заплати, суровини, разходи за опазване на околната 
среда и такива, свързани с новото законодателство за химическите продукти REACH. Разходите 
за опазване на околната среда не са високи в група NACE 36, въпреки това те имат влияние върху 
изчислението на цената.

От 2000 г. делът на цената на труда в добавената стойност на сектора постоянно остава значително по-
ниска отколкото в производствения сектор като цяло. Делът на разходите за труд в NACE 36.1 в добавената 
стойност достига 0,642 за 2006 (2005: 0,588). Това означава, че развитието на заплатите има същите 
темпове както това на производствения сектор.

Инвестиции
Има около 15 предприятия с чуждо участие в мебелната индустрия, но без каквито и да било 
инвестиционни стимули. Обемът на реалните инвестиции в сектора е нисък и принадлежи към най-
малките като обем в сравнение с други производствени сектори. През 2005 реалните инвестиции  в сектор 
NACE 36 достигат до близо 3,4 млрд. крони, от които тези в строителството са около 1,1 млрд. крони. Делът 
на инвестициите в производствения сектор са едва около 2%.

ПЧИ през 2005 на стойност 5,15 млрд. крони надвишават с повече от 1 млрд. крони обема на инвестициите 
през 2004 (4,06 млрд. крони). Техният дял в ПЧИ в производствения сектор за 2005 г. представлява по-
малко от 1%. Трудно е да се очаква развитие в този вид инвестиции през следващите години, тъй като при 
разглеждане на техния обем от 2000 г. насам се виждат големи колебания (2000 = 4,71 млрд. крони, 2001 = 
3,36 млрд. крони, 2002 = 8,84 млрд. крони и 2003 = 3,32 млрд. крони). ПЧИ имат много положителен ефект 
върху секторното развитие, тъй като дават възможност за инсталиране на съвременно технологично 
оборудване и прилагане на модерни управленски методи. Благодарение на тях фирмите достигат 
производство и търговски резултати над средните.

Фиг. 7 Мебелна промишленост 

– Развитие на цените на труда и 

производителността, 2000-2006 

(2000=100)
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Източник: Министерство на промишлеността и търговията, Панорама  на 
Чешката индустрия 2006
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Развитие на външната търговия
В периода 2006/2005 износът на мебели и мебелни компоненти е нараснал с общо 44,4 млрд. Крони. От 
2000 г. обемът на износа е нараснал със 150%.

Износ – внос
Делът на годишния износ на мебели от общото вътрешно производство в сектора достига около 70%. 
Почти 90% от този износ е насочен към индустриално напреднали страни,от които повече от 80% - за ЕС. 
Мебелната индустрия осигурява положителен баланс на чешката икономика.

Заплаща се добре за мебели от масивно дърво и първокласни дървесни видове с добра изработка. Що се 
отнася до производствената структура, витите мебели съставляват значителен дял от чешкия износ, като 
най-важни са доставките за САЩ. Високото качество, вкл. вградените уреди (кухненски фурни, хладилници 
и др.) е представено и в производството на кухненски мебели. Производството на спални и холни мебели 
поддържат европейски стандарти. Износът на тези мебелни групи се движи около 40% в разглеждания 
периода. Има надежди за неговото подобряване в бъдеще, особено с увеличаването на доставките за най-
големите страни-потребители в Западна Европа. 

По отношение на страните от ЦЕФТА позицията на Чехия и съответните групи се влияят, главно от Полша 
като конкурент в производството на по-евтини видове мебели.
В последните години делът на Чехия във външната търговия на страните от ЦЕФТА по отношение на ЕС 
намалява, въпреки че не се касае за драматична рецесия.

Вносът на мебели в Чехия нараства значително. Стойността му се увеличава от 12,6 млрд. крони през 2000 
г. до 23.2 млрд. крони през 2006. Това е нарастване с 84% за шест години. Квотата за внос се е увеличила 
до 50% през 2006 г. Основните страни-вносителки са Германия, Китай, Полша и Дания. Евтини мебели се 
внасят главно от Полша и Словакия. Други важни вносители извън ЕС са САЩ и Канада.

Източници:
Профсъюз на работниците в дървообработващата, горската и водната промишленост в Чехия (OS DLV 
/ Морава 1), Национален доклад за дървообработващата и мебелна промишленост в Чехия, Прага / 
Ходонин, април 2008

Министерство на промишлеността и търговията, Панорама на чешката промишленост 2006, Прага 2007

Фиг. 8 Мебелна промишленост – 

Развитие на оборота, износ и внос 

2000-2006 (млн. крони)
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Перспективи и предизвикателства пред дървообработващата 
промишленост

p Приема се, че дървообработващата промишленост ще добива важно значение през следващите години 
главно поради факта, че засяга екологични сектори, които осъществяват бизнеса си в съответствие с 
правилата за устойчивото развитие. 

p Секторът не би трябвало да има сериозни проблеми с прилагането на новото законодателство 
за химическите продукти REACH. Ситуацията показва, че влиянието му върху цените и оттук – върху 
конкурентоспособността на предприятията няма да бъде голямо. Чехия ще достигне в дългосрочен план 
лимит за рециклиране на дървени отпадъци до 2012. Отпадъците в сектора се обработват в нови продукти 
или се използват за отопление и производство на електрическа енергия; на практика няма неизползваеми 
отпадъци.

p Съществуват основателни предположения, че Чехия ще бъде сред най-изявените страни-
членки и по отношение на мебелите, което засяга главно възможностите за суровини, видовете 
асортимент и квалификацията на работната сила. Трябва да се наблегне на техническите достижения 
и бързото прилагане на научните резултати, техники и иновации на практика. Трябва да се създаде 
достатъчно обхватен научно-технически капацитет в университетите, професионалните институции и 
производствената сфера.

p Чехия трябва да се фокусира върху разработването на продукти с висока добавена стойност; 
настоящото състояние, при което продуктовата структура все още включва голям дял на рязането на 
дъски и неговите сравнително прости изделия с ниска добавена стойност, не е благоприятно за сектора, 
нито за чешката икономика като цяло. Въпреки това за Чехия съществуват предпоставки за изграждане на 
нов капацитет с най-съвременните световни технологии и е необходимо страната да се възползва от тази 
възможност. Законодателството на ЕС не пречи това да се направи, тъй като Чехия е заложила в своето 
законодателство необходимите директиви на Европейската общност. 

p За стабилно развитие на отрасъла е добре средноголемите и големи предприятия да бъдат подсилени 
през следващите години. Средноголемите фирми работят добре, имат добра адаптивност към новата 
ситуация и могат бързо да решават възникнали проблеми.
Дългосрочно предизвикателство за сектора е да продължи подобрението продуктовата структура на 
износа, тъй като той все още се основава до голяма степен на изделия от кръгла дървесина и рязана 
дървесина, които имат ниска добавена стойност.

Отправни точки и възможности пред мебелния сектор

p Мебелната промишленост, както и другите групи под NACE 36 се радват на добри перспективи през 
идните години, както за запазване на позицията им до момента, така и за тяхното консолидиране и 
разрастване.

p Това се изразява и във факта, че хората в Чехия по-бързо изхвърлят холни и спални мебели. Средната 
продължителност на употреба на такива мебели е около 20 години, докато в напредналите страни от ЕС тя 
е 10 години, след което старите мебели се заменят с нови.

p Производството отговаря на съответните актове и директиви на ЕС, засягащи управлението на 
отпадъците, тяхното изхвърляне и обработка (рециклиране). Новото химическо законодателство 
REACH е възприето; може да се допусне, че разходите, свързани с прилагането му няма да застрашат 
конкурентоспособността на производителите или да доведе до освобождаване на работници.
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OS DLV -   Odborový svaz pracovniku drevo - lesy - voda v 
CR (Област Морава 1)

Профсъюзът на работниците в дървообработването и горското стопанство 
и водите в Чехия е създаден след нежната революция и по-конкретно след 
разделянето със Словакия през 1990 г. Оттогава профсъюзът действа под нова 
форма. Днес OS DLV има 22 183 членове, главно от промишления сектор на 
дървообработването, управлението на водите и производството на хартия. 

Профсъюзът е структуриран по региони и отчасти – по промишлени сектори. OS DLV има членове 
и от Бохемско-моравската профсъюзна конфедерация CMKOS, най-голямата мрежа от профсъюзи в 
Чехия с 34 съюзи-членове. 

OS DLV е отворена, независима и доброволна организация на граждани, които работят в 
споменатите отрасли или се подготвят да работят в тях в бъдеще. 

OS DLV подкрепя активно и разпространява принципите на демокрацията, морала и хуманност 
и социалната справедливост. Съюзът подкрепя стриктното спазване на основни човешки права 
и свободи. Неговата международна дейност се основава на принципите на международната 
солидарност и принципите на присъщото равенство, независимост, взаимно уважение и ненамеса.

Главната цел на профсъюза е опазване и защита на правата на неговите членове. Той защитава и 
устоява техния социален, икономически, културен и правен интерес, включително инициатива за 
въвеждане на необходимите правни промени.

p Поддържането и подобряването на позициите на вътрешния и особено на външния пазар изискват 
постоянна работа. Тя засяга главно внедряването на иновации, необходимите структурни промени, 
съвременни технологии, както и управленската и информационната страна на производствения процес.

p Очевидно това ще е свързано с големи финансови разходи и следователно ще бъде необходимо да 
се достигне успешно производство и търговски резултати, така че задълженията и плановете да бъдат 
реализирани. Не всички фирми ще успеят. Поради тази причина голям брой микро и малки предприятия 
ще се разпаднат и други нови ще се появят.

p Отрасълът се нуждае по-голяма интеграция с чуждестранния капитал, защото в Чехия не е изпълнен 
нито един строителен проект за големи заводи за мебели с чуждо управление, както е в обработката на 
дървен материал.

p Един голям мебелен завод би подобрил съществено резултатите на отрасъла (производителност, 
ефективност). Бъдещата ситуация очевидно ще изисква концентрация на производителите и 
производството в големи единици. Една от възможностите е в създаването и разширяването на т. нар. 
клъстери.

Източници:

Профсъюз на работниците в дървообработващата, горската и водната промишленост в Чехия (OS DLV / Морава 1), Национален доклад за 

дървообработващата и мебелна промишленост в Чехия, Прага / Ходонин, април 2008

Министерство на промишлеността и търговията, Панорама на чешката промишленост 2006, Прага 2007



 

-

 
.

 

Спални мебели 
14%

Източник: BAT-kartellet / TIB 2008

Мебели за сядане 
16%

Офис мебели
 9%

Кухненски 
мебели 

16%

Матраци,
тапицерия и др 

10%

Дивани и 
мебели за 

дневна 
14%

Мебелни 
компоненти  

8%

Други мебели 
13%

Източник: BAT-kartellet / TIB 2008

Други продукти от 
дървен материал 

5%

Дървени части и 
дограма 

69%

Дъскорезници 
7%

Шперплат, 
дървени 

палуби, и др. 
8%

Изработване 
на строителни 

елементи 
6%

Дървени опаковки 
5%

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. | IG Metall 39

Дървообработващата и мебелна промишленост  
в Дания

(От секторния доклад за Дания, представен от BAT-kartell и TIB)

Дания е един от водещите производители на мебели в света със добра репутация в качеството и стила. 
В момента секторът включва около 560 предприятия, произвеждащи мебели на стойност 19,5 млрд. 
датски крони за 2007 г. 84,3% от продукцията (1,65 млрд. д.кр.,2007) се изнасят, като правят мебелите 
шестия отрасъл по износ в страната. В сравнение с датската индустрия като цяло дървообработването 
и мебелите са сравнително малък отрасъл. Статистиката показва, че през 2006 г. 8% от служителите на 
пълна заетост работят в търговията на дървен материал и мебели. Дървообработването и мебелите 
допринасят с около 1,2% към общата заетост. 

Структура на дървообработващия/мебелния сектор 
Един поглед върху спектъра на производство на датската мебелна индустрия разкрива балансирана 
картина със сравнително еднакви обеми за различните продуктови групи и сегменти. Датската мебелна 
промишленост произвежда висококачествени продукти, които се продават добре на международните 
пазари. През 2007 почти 60% от произведените мебели са предназначени за жилищни пространства и 
домакинства. Мебелите за офиси и магазини имат дял от )% и само 8% се падат на мебелните компоненти.

Фиг. 1 Датското мебелно производство по продуктови 

групи (2007)

Дървообработващият сектор в Дания е сравнително малък в сравнение със съседните скандинавски 
страни. Най-важните изделия са дървените елементи за строителството. По отношение на заетостта, 
около 75% от работниците са ангажирани в двете области „сглобяеми строителни елементи” и „дървени 
и строителни части”. Дъскорезниците и производството на панели и табла съставляват заедно 15% от 
общата заетост през 2007 г. или около 2 100 души.

Табл. 1   Данни за дървообработващата и мебелната промишлености в Дания

Мебели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Брой на предприятията 833 814 666 623 594 576 567 564
Наети лица 22.140 21.325 19.534 18.450 17.691 16.872 16.687 16.467
Продукция (млн. датски 
крони) 19.380 19.699 19.144 18.878 19.037 19.301 19.437 19.533

Износ (млн. датски 
крони) 15.322 15.717 15.823 15.970 16.545 15.910 15.953 16.458

Внос (млн. датски 
крони) 5.590 5.854 5.739 6.068 6.355 6.852 8.141 9.422

Дървообработване 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Брой на предприятията 561 537 473 454 443 449 449 441
Наети лица 14.473 13.685 13.031 12.590 12.702 12.895 13.555 13.858
1 dkr. = 0,134243 EUR /  1 EUR = 7,44917 dkr. (05.01.2009)

Източник:   BAT-kartellet / TIB 2008

Фиг. 2 Подсектори в дървообработващата промишленост по 

дял заетост (2007)
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Размер и брой на фирмите
Броят на фирмите в дървообработващата и мебелната промишленост намалява големите  фирми стават 
още по-големи. Броят на фирмите в дървообработването е намалял от 561 на 441 за периода 2000 
– 2007 по данни от третото тримесечие на съответната година. Това представлява намаление с 21%. 
Ясно е, че спадът се отразява предимно на малките и средни предприятия, докато големите фирми с 
повече от 50 заети поддържат статуквото. За мебелната промишленост също е налице ясна тенденция 
към намаляване на броя на фирмите. За периода 2000 – 2007 се наблюдава спад във всички видове 
предприятия по отношение на големината им. Най-значителен е той от 2001 г. (814) до 2002 г. (564). Като 
цяло от 2000 до 2007 г. намалението в броя на фирмите е 32%, което означава, че почти всяка трета 
фирма вече не съществува или е била закупена или слята с други фирми. За разлика от развитието в 
дървообработването, големите фирми с над 100 заети не успяват да се спасят и така спадът удря не само 
малките и средни фирми. В същото време намаляването на броя на големите фирми би могло да е резултат 
от сливането им с други още по-големи фирми. Разпределението на заетостта спрямо размера на фирмата, 
следва същия модел, идентифициран в дървообработването. 

Големина на 
предприятията

Дървообработваща 
промишленост Мебелна промишленост

Наети лица 2003 2005 2007 2003 2005 2007
Нито една 10 6 14 24 15 22
0-5 161 168 160 229 217 221
5-10 79 81 77 97 90 80
10-20 83 74 69 106 103 98
20-50 76 67 65 96 90 76
50-100 24 30 28 33 28 35
100 + 21 23 28 38 33 32
Общо 454 449 441 623 576 564

Източник: BAT-kartellet / TIB 2008

Фирмите с над 100 заети дават работа на 53% от работещите в сектора на търговията през третото 
тримесечие на 2007 и 47% през третото тримесечие на 2007. По данни за по-дълъг период се наблюдава 
голяма концентрация на производството в мебелния сектор в страната. Фирмите намаляват на брой, но 
стават по-големи. Тази тенденция се потвърждава от обема на мебелното производство: 45% него през 
1997 г. е от фирми с годишен оборот по-висок от 100 млн. крони. За 2005 процентът се увеличава на 78%. 
Тенденциите за концентрация се наблюдават и в дървообработващата промишленост. Тук най-големите 
фирми имат по-голям процент от общия оборот в сравнение с 1997 г.

Заетост
В началото на 2008 г. в дървообработващата и мебелната промишленост са заети над 30 000 служители на 
пълно работно време. Броят им е намалял с около 6 000 за периода 1999 – 2007, равни на спад от 16%. В 
мебелния сектор заетостта достига връх през 2000 г. с 22 140 работещи на пълна заетост. Оттогава броят 
им леко пада и се очаква да достигне около 16 500 през 2007 – намаление с 25%.

Табл. 2 Разпределение на фирмите по брой 

заети



22.140
21.325

19.534

18.450
17.691

16.872 16.687 16.467

14.473
13.685

13.031
12.590 12.702 12.895

13.555 13.858

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Мебелна промишленост

Дървообработваща промишленост

Източник: BAT-kartellet / TIB 2008
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Спадът в заетостта в дървообработващата промишленост не е толкова голям, колкото този в мебелната. 
През 2000 г. в дървообработването има почти 14 500 заети на пълно работно време, докато тази цифра за 
2007 е 13 858 или спад с над 4%. Това развитие се отразява различно на отделните отрасли. Подсекторите 
„сглобяеми строителни елементи” и „дървени и строителни части” бележат ръст в заетостта от 2000 до 2007 
г. съответно с 68% и 2%. От друга страна фирмите от секторите „други изделия от дърво”, „дъскорезници”, 
„други”, „шперплат, талашит и др.” бележат спад съответно с 50%, 30%, 19%, 14% и 2%.

Като цяло това развитие води до значително понижение на броя на заетите и двата сектора. Днес 
има много по-малък брой фирми в сравнение с преди 5-6 години, а заетостта и производството са 
концентрирани главно в големите фирми. 

Производство
От 2003 до 2007 се наблюдава слаб растеж в производството на мебели от 18,9 млрд. кр. през 2003 до 
19,5 млрд. кр. през 2007 г. (3,5%). Пазарът на мебели може да бъде разделен на две категории: има пет 
подотрасъла със значителен растеж между 2003 и 2007 и други три с намаляващо производство за същия 
период. През 2007 г. кухненските мебели и тези за сядане са главните подсектори – по обща стойност и по 
степен на растеж. 

млн. датски крони 2003 2007 Общо 
увеличение 

2003/2007

Дял 
2007

Мебели за сядане 2,557 3,072 20,1% 15,7%
Офис мебели 1,479 1,707 15,4% 8,7%
Кухненски мебели 2,131 3,271 53,5% 16,7%
Спални мебели 2,904 2,832 -2,5% 14,5%
Дивани и мебели за 
дневна 

3,980 2,642 -33,6% 13,5%

Други мебели 2,319 2,614 12,7% 13,4%
Мебелни компоненти 1,387 1,536 10,7% 7,9%
Тапициране и др. 2,121 1,859 -12,4% 9,5%
Общо 18,878 19,533 3,5%
1 dkr. = 0,134243 EUR /  1 EUR = 7,44917 dkr. (05.01.2009)

Източник: www.danishfurniture.dk

През последното десетилетие се наблюдава възходяща тенденция за работа с подизпълнители от 
Източна Европа и Азия поради по-ниските производствени разходи и лесния достъп до суровини. Дания 
има сравнително високо ниво на заплатите, затова датските производители на мебели имат стимул да 
преместват производството си в страни с по-ниски разходи. Поради повишаващите се нива на заплатите 
в Източна Европа може да се окаже по-изгодно производството да се премести в Далечния Изток в 
дългосрочен план, тъй като и разходите за транспорт остават сравнителни ниски. Това се потвърждава и 
от факта, че Китай става все по-популярно място за разполагане на производството. 

Фиг. 3 Заети в дървообработващата и 

мебелната промишленост, 2000 – 2007.

Табл. 3 Производство на мебели в Дания 

по продуктови групи, 2003 – 2007.
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Източник: Асоциация на Датската мебелна промишленост/ BAT-kartellet / TIB 2008
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Производителност
Производителността на труда се увеличава значително през последните 10 години. През 2005 Дания 
има най-голямата производителност в мебелната промишленост сред страните, с които най-често се 
сравняваме (Норвегия, Великобритания, Белгия, Финландия, Швеция, Франция, Италия, Испания). Спрямо 
2006 производителността се е увеличила от 35 100 на работник до 55 400, което е увеличение с малко под 
58% (без отчитане на инфлацията). Това е най-големият скок от всички изброени страни по-горе.
В дървообработването Дания има водещи позиции по отношение на производителността. През 1996 
тя е 33 500 евро на служител, а през 2005 – 51 700, което е увеличение от над 54% (без отчитане на 
инфлацията). Само Белгия и Великобритания имат по-голямо увеличение на производителността от Дания 
сред изброените страни. 

Оборот
Оборотът в дървообработващата и мебелната промишленост през 2006 г. достига над 36,5 млрд. крони, 
равни на 6,2% от общия оборот на промишлеността. Въпреки намаляващата заетост и в двата сектора за 
периода 2000 – 2006, търговията успява да поддържа сравнително стабилен растеж на оборота.
И двата сектора увеличението на оборота е почти непрекъснато за периода 1993 – 1998, а за мебелите за 
годините до 2000 оборотът достига 22,8 млрд. крони.

Оттогава оборотът на мебелната индустрия поддържа малко по-ниски нива – около 21 млрд. кр. (по цени 
от 2006). Намалението на оборота на мебелната промишленост от 2000 до 2006 е 7,6%, което е доста по-
малко от съответстващото намаление на заетостта от 24,6%.
По отношение на дървообработването оборотът е сравнително стабилен за периода 2000 – 2006 с 
изключение на малки спадове през 2001, 2002 и 2003. През 2005 оборотът достига 14 млрд., а през 
2006 – 15,4 млрд. крони (по цени от 2006). От 2000 до 2007, когато заетостта намалява до 4%, оборотът 
се увеличава с 12%, въпреки че това може да се отдаде главно на увеличението през 2006. Цифрите за 
оборота през първото тримесечие на 2007 показват почти непроменени нива на оборота за отрасъла 
спрямо 2006. През този период дървообработването и мебелите претърпяват масивна специализация и 
оптимизиране, което повишава производителността и поддържа оборота висок. 

Оборот
През 2006 г. износът на дървообработващата и мебелната промишленост е на стойност 21,4 млрд. крони, 
което е 6,9% от общите продажби на отрасъла в чужбина, облагаеми с ДДС и по-малко от 2,6% от общия 
износ на Дания, облагаем с ДДС. 
Износът на дървен материал за периода 1993 – 2006 остава стабилен, променяйки се в границите 4,3 – 5,5 
млрд. крони, докато износът на мебели се увеличава от 15,3 млрд. крони през 2000 до 16,5 млрд. крони 
през 2004. Оттогава износът на мебели плавно намалява и през 2005 г. е на стойност 15,9 млрд. кр. През 
2006 обаче тенденцията се обръща и износът се увеличава до 16,4 млрд. кр. през 2007. 

Фиг. 4: Продукция, износ и внос на 

мебели, 2000-2007 (млн. датски крони)
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Източник: BAT-kartellet / TIB 2008
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Това обаче не променя общата картина, която показва, че износът на мебели е в застой за дълъг период 
от време. Според Асоциацията на датската мебелна промишленост се наблюдава застой или редовен спад 
в почти всички основни износни пазари на отрасъла, освен Норвегия. Има растеж единствено на новите 
пазари, които обаче все още са твърде малки, за да компенсират застоя в момента или в близко бъдеще.
По отношение на мебелите най-важните износни пазари са Германия, на която през 2007 г. се падат 19% 
от износа, Норвегия (15%), Швеция (11%), Англия (11%) и Франция (8%). Главно тези големи дърпат износа 
напред.

млн. д. кр. 2003 2007
Общо 

увеличение  
2003-2007

Дял 
2007

Германия 4.421 3.068 -30,6% 18,6%
Норвегия 1.483 2.466 66,3% 15,0%
Швеция 1.641 1.833 11,7% 11,1%
Обединеното 
кралство 2.436 1.778 -27,0% 10,8%

Франция 823 1.238 50,4% 7,5%
ТОП 5 10.804 10.383 -3,9% 63,1%
Други страни 5.166 6.075 17,6% 36,9%
Общо 15.970 16.458 3,1% 100,0%
1 dkr. = 0,134243 EUR /  1 EUR = 7,44917 dkr. (05.01.2009)

Източник: BAT-kartellet / TIB 2008

Внос
През последните седем години Датския пазар за вносни мебели бележи ръст от 64% или от 5,6 млрд. 
крони през 2003 до 9,4 млрд. крони през 2007. Обаче за периода 2003 – 2004 се наблюдава слаб спад, 
както по отношение на обема, така и на стойността. Увеличението на вноса на мебели се дължи на 
значителното увеличение на вноса както от развиващите се страни, така и от новите членки на ЕС. Китай, 
Югоизточна Азия и източноевропейските страни днес са утвърдени износители на повечето пазари от 
ЕС, включително Дания, тъй като тези доставчици са технологично напреднали и могат да имат ползи от 
икономии от мащаба и добре организирани доставки. 

Петте най-големи вносители на мебели в Дания през 2007 г. са Китай (2,1 млрд. кр.), Швеция (1,9 млрд. кр.), 
Германия (924 млн. кр.), Италия (608 млн. кр.) и Полша (605 млн. кр.).
Доставките от Източна Европа традиционно са изключително важни в търговията с мебели, но тъй 
като повече страни от тази част на Европа стават членове на ЕС, значението на източноевропейските 
доставчици се увеличава още повече. 
През 2003 новите членки на ЕС от Източна Европа (10 страни) изнасят мебели за Дания на стойност 1,1 
млрд. кр. (14,55%). Четири години по-късно стойността нараства до 1,35 млрд. кр. или 22% от общия 
внос на мебели в Дания. Тяхната близост до ЕС и ценовите им предимства се очаква да бъдат заплаха за 
останалите доставчици от ЕС и дори за тези от развиващите се страни.

Фиг. 5. Внос на мебели в Дания за 

2007 (ТОП- 5 страни/2007)

Табл. 4   Най – важните износни пазари 

за мебели 2003/2007 (Топ 5 страни)
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млн. д. кр. 2003 2007
Общо 

увеличение 
2003/2007

Дял 
2007

Китай 529 2.142 1.613 22,7%
Индонезия 272 178 -94 1,9%
Виетнам 148 190 42 2,0%
Малайзия 61 77 16 0,8%
Тайланд 61 54 -7 0,6%
Топ 5 1.071 2.641 1.570 28,0%
Други страни 4.506 6.781 2.275 72,0%
Общо 5.577 9.422 3.845 100,0%

1 dkr. = 0,134243 EUR /  1 EUR = 7,44917 dkr. (05.01.2009)

Източник: Асоциация на Датската мебелна промишленост/ DIPP 2007, Изследване на пазара на мебели в Дания

През 2007 г. 28% от вноса на Дания на стойност 2,64 млрд. крони идва от развиващите се страни в Азия. 
Това е увеличение от 147% спрямо 2003 г.

Водещите развиващи се страни-доставчици са Китай, Индонезия, Виетнам, Малайзия и Тайланд, подредени 
по този начин. От тези пет страни идват 94,37% от целия внос в Дания от развиващите се страни и от това 
се вижда, че Азия се е превърнала в основен регион, произвеждащ мебели през последните години. 
Китай е очевидно най-силният играч сред развиващите се страни; само в рамките на пет години износа на 
мебели от страната за Дания се е увеличили впечатляващо с 305% и през 2007 г. е на стойност 2,14 млрд. 
кр.

Структурни предизвикателства пред дървообработващата и мебелна 
промишленост в Дания  

Основни резултати от анализите на актуалните предизвикателства на дървообработващата и мебелна промишленост, изготвени от 

BAT (Датската федерация на работниците в строителството и дървообработването)

p С глобализацията длъжности се променят и в резултат има по-малко позиции за неспециализиран 
персонал и такива с ниско образование и повече позиции за добре обучени и такива с бизнес 
образование.

p Следователно хората без добро образование трябва да се фокусират върху обучението си, за да 
отговорят на търсенето в бъдеще, което изисква голяма концентрация върху продължаващото обучение и 
развитие на уменията.

p Когато се сравняват различни проучвания за глобализацията в дървообработващата и мебелна 
промишленост, се вижда, че преместването на датските работни места е сравнително слабо. Нищо не 
загатва за бурно развитие на релокацията на датските работни места в близките години.

p Датчаните с малки умения в крайна сметка не са толкова неумели. Те могат да извършват различни 
дейности, затова въпреки че части от производството се превъзлагат, слабо образованите работници 
притежават различни качества, които могат да бъдат използвани.

p Аутсорсингът към страни с ниски заплати води до организационни разходи и разходи за обучение, 
контрол на качеството, логистика и транспорт. Тези разходи в много случаи надвишават очакванията 
наред с всичко друго и поради високи нива на брак.

p Решението за високите нива на брак е по-голяма автоматизация, която предполага по-малко 
работници. Когато причината за релокализацията е спестяване от заплати, спестяването ще бъде 
намалено, ако делът на заплатите е намален поради автоматизация.  

Табл. 5 Развитие на вноса от Азия, 

2003 – 2007 (млн. д. кр.).
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p Затова преди една фирма да реши да премести производството си в страна с по-ниски заплати, е важно 
да се анализира следното: 
1) Кои производствени процеси не зависят от качеството и 
2) при кои процеси трудът е изгодна алтернатива на автоматизацията?

p Съществуват алтернативи на релокализацията в страни с ниски заплати. Една от тях е инвестирането в 
нови технологии. 

p За да се преодолеят текущите предизвикателства пред отрасъла, е необходимо да се оптимизира 
работата на фирмата и да се фокусира върху основните области, в които е най-добра. 

p Важно е да се има предвид важността и цената на фирмената „марка” и при производители на краен 
продукт, и при поддоставчици.

p Важен е акцентът върху дизайна и постоянното разработване на нови продукти. Фирмите трябва 
непрекъснато да мислят за подновяване и подновяване на гамата.

p Близостта до клиента и ориентирането към обслужването са други важни фактори. Индивидуалният 
продукт трябва да може да отговори на специфичните изисквания и нужди на клиентите.

p Важен е и постоянният фокус върху новите технологии. Това е въпрос на постоянно поддържане във 
фирмата на оборудване от съвременни и ефективни производствени машини.

p Фокус върху вътрешните работни процедури, както в администрацията, така и в производството или и 
на двете места. Използване на метода за постигане на по-голяма стойност с по-малко труд.

p	Познаване на ресурса от работници и стойността на фирмата и прехвърляне на отговорности на 
служителите.

p Фокус върху логистиката и бързата и безопасна работа, като един от параметрите на производството в 
Дания.

p	Купуването и/или аутсорсингът на производството обикновено се прилагат във връзка с фокусирането 
върху основни области и даване на възможност на другите да произвеждат неща, в които вие не сте 
толкова добри.

p Наемане на високо квалифициран персонал за създаване на иновации, ново мислене и методологии, 
особено в малките и средни предприятия.

p	Фокус върху продължаващото обучение и развитие на уменията за доброто както на фирмата, така и на 
работника

p Използване на информационните центрове за подпомагане на работата по иновациите и развитието на 
уменията.

p Събиране на професионален борд от директори за осигуряване на експертиза и управленска 
компетентност във фирмата и за структуриране на потенциала за развитие.  

Източници:

BAT-kartellet и Профсъюз на работниците в дървообработващата промишленост и строителството (TIB), На фона на различията – 

анализ на структурните предизвикателства в дървообработващата и мебелна промишленост в Дания, Копенхаген, март 2008 

Датска търговска камара/Датска програма за насърчаване на вноса, Проучване на пазара на мебели в Дания, Копенхаген, 

декември 2007
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Forbundet Træ-Industri-Byg (TIB)

В периода 1870-1890  са създадени много от профсъюзите, които днес 
съставляват TIB. TIB е резултат от голям брой сливания на профсъюзи 
от дървообработването, промишлеността и строителството. TIB е 
създаден на 1 януари 1997. Междувременно се присъединяват редица 

по-малки организации, така че днес TIB обединява 32 различни сектора. Около 68 000 дограмаджии, 
дърводелци, работници с подови настилки и в сектор дървообработване, в дъскорезници, 
стъклари и други са обединени в Съюза на работниците в дървообработващата промишленост и 
строителството в Дания. 

Колективно договаряне. Според членовете TIB оказва силно влияние за това, като най-важното 
нещо е условията на работа и заплащането, работната среда и образованието. Колективното 
договаряне е една от най-важните задачи на профсъюза. То е средство, което гарантира, че 
работниците получават справедлив дял от националния продукт. Колективното договаряне обаче  
е повече от инструмент за подобряване на материалния стандарт на работниците; неговата цел е 
също да подобри социалното положение на работниците и да гарантира опазването на тяхното 
здраве. Затова условията на труд от дълго време са част от политиката по договаряне на TIB. Освен 
това колективните договори трябва да гарантират, че работниците са защитени от спорни решения 
на работодателите, както и от отрицателните ефекти от промените в технологиите. 

Визията на TBI. Организационната визия на TBI е затвърдяване на колективната общност и развитие 
на системи за споразумение и заплати, които са в съответствие със съвременната организация на 
работа и ежедневния живот на членовете. Политическата визия е влияние върху политическото 
развитие и гарантиране на такива фундаментални аспекти като социалната справедливост и 
зачитане на правата на личността. Глобалната визия е принос за зачитането във всички страни на 
основните права за заплащане, другите права и конвенции, съгласувани от ООН и МОТ.

Сътрудничество. TIB е член на LO – Датската конфедерация на професионалните организации, като 
председателстващият съюз на TIB участва в ежедневното управление на LO. TIB си сътрудничи и с 
други организации, профсъюзи и обединения и е представен в различни комисии на национално и 
международно ниво.



Източник:IGM 2008

Друга продукция от  дървен 
материал

(1,18) 
3%

Мебелна 
промишленост

(22,01) 
60%

Разкрояване и 
рендосване на 

дървен 
материал

(3,79) 
10%

Фурнир/шперплат 
и дървесни плочи

(5,59) 
15%

Дограма и конструкции от 
дървен материал 

 (4,65) 
12%

47Arbeit und Leben Bielefeld e.V. | IG Metall

Дървообработващата и мебелна промишленост  
в Германия

(От секторния доклад за Германия, представен от Arbeit und Leben Bielefeld и IG Metall)

Германия е вторият най-голям производител на мебели и най-големият вътрешен пазар на мебели 
в Европа, но никоя страна не внася повече мебели отколкото Германия. Вносът непрекъснато се 
увеличава през последните години и достига до 7,4 млрд. евро през 2007. Европейският пазар е 
изключително важен за германския дървообработващ и мебелен сектор, защото около 80% от 
износа е за европейските страни. От началото на новото хилядолетие отрасълът страда от дълбоки 
структурни промени. Вътрешни фактори като липсата на инвестиции и понижаването на иновациите 
във фирмите поради външни фактори като спад в потреблението, базиран на намаляващи заплати и 
повишаващи се разходи за живеене и увеличаващ се натиск от вноса от чужбина и особено от Азия.  
През последните 7 години ¼ от заетите в дървообработващия и мебелния сектор напускат вследствие 
на периоди на спад, сливания и премествания. Общите данни за секторното производство, оборот 
и износ от последното тримесечие на 2008 г. показват, че „възходът през 2006/2007” не довежда до 
устойчива тенденция на растеж. Глобалната рецесия може да има нов негативен ефект през 2009 
върху развитието на заетостта и локализирането в Германия. 

Структура на отрасъла. Дървообработващият и мебелният отрасъл в Германия се базира на пет стълба. 
Мебелната промишленост с около 60% е най-големият подсектор, следван от подсектора за дървени 
плоскости, строителни елементи и строителство и останалите подсектори. 

През 2007 в целия отрасъл оперират 1 033 фирми (с повече от 50 служители). От тях 42% са 
дървообработващи. В тези фирми са заети 37% от работниците и на тях се падат 40% от оборота. За целия 
отрасъл и особено за мебелната промишленост вътрешният пазар е с най-голямо значение. През 2007 г. 
около 70% от стойността идва от този пазар.

Фиг. 1 Структура на дървообработващата/
мебелна промишленост 2007 (оборот – 
млн.  евро и дял в %)
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Табл. 1  Секторни данни за дървообработващата и мебелната промишленост в Германия, 2000 – 2007.

(Само предприятия с 50 и повече наети)

Мебели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Брой предприятия 794 780 750 704 651 629 607 603
Наети 141.682 138.193 129.533 118.747 110.185 106.693 104.880 105.499
Производство (млн.  
€) * 22.690 22.450 20.272 19.785 17.107 17.403 18.586 19.208

Обем  (млн.  €) 21.303 21.064 19.014 18.119 18.392 19.460 20.793 22.009
Износ   (млн.  €) 4.883,2 5.221,5 4.927,7 5.265,3 5.573,9 6.469,5 7.465,0
Внос  (млн.  €) 6.680,0 6.706,7 6.867,6 6.722,4 6.809,0 7.315,0 7.563,8
Дървообработване 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Брой предприятия 608 582 534 486 460 442 423 430
Наети 82.605 78.107 70.678 64.273 62.144 59.702 59.699 60.930
Обем  (млн.  €) 13.549,4 12.872,8 12.469,6 11.923,8 12.599,1 12.756,2 14.256,6 15.201,1
Износ   (млн.  €) 2.503,8 2.654,6 2.890,3 2.861,2 3.244,5 3.617,4 3.988,2 4.697,5
*  С изключение на седалки за коли, самолети и др.

Източник:  Statistisches Bundesamt, IGM, HDH/VDM

58% от фирмите в бранша са мебелни с 63% от работниците и 60% от оборота. След няколко години на 
стагнация се наблюдава увеличение на оборота от над 20 млрд. евро. Отрасълът произвежда издръжливи 
изделия като кухни или мебели за сядане, офис мебели или оборудване за магазини. Производството на 
матраци също е част от мебелното производство.

Данни за продуктови групи за 2007: мебелите за сядане са най-голямата продуктова група със стойност 
от 8,87 млрд. евро или 40% от общия оборот, следвана от други мебели/мебелни компоненти (27%), 
кухненски мебели (18%), офис и магазинни мебели (11%) и матраци (4%).

Производство 
(Дървообработване) От 2000 до 2006 г. производството на тази промишленост се увеличава със средно 
2% годишно, но стойността му намалява с 3,5% за 2002 и 4,5% за 2003. След това оборотът се увеличава 
непрекъснато с нов рекорд от 15,2 млрд евро за 2007. Най-големият потребител с 50% е строителството, 
следвана от мебелната промишленост с около 30%.

(Мебели) Германия е вторият най-голям производител на мебели в ЕС, непосредствено след Италия и 
дава около 19% от цялото производство в ЕС. Стойността на общото производство на мебели в Германия 
се оценя на 192 млрд. през 2007 г. (мебели, без седалки за коли и самолети). Това е 3,3% повече от 
предходната година и 14,4% по-малко от 2000 (22,4 млрд. евро). Производството намалява в периода 2000 
– 2004 с най-ниска стойност през 2004 (17,1 млрд. евро). През последните четири години производството 
се увеличава. Въпреки това през 2007 Германия произвежда по-малко мебели в сравнени със седем 
години по-рано. Като цяло мебелното производство в Германия намалява рязко през последния 
десетгодишен период (1997 – 2007).

Фиг. 2 Мебелна промишленост – структура 

на бранша 2007 (по сегменти и дял от обема 

/ Включително  седалки за коли, самолети и 

др.)
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Стимулирана от по-голямото търсене на вътрешния и външния пазар, германската мебелна промишленост 
се преориентира към качеството, (мулти)функционалност, дизайн, стил и модерни технологии. През 
последните десет години акцентът е повече върху спестяване на разходи с цел предлагане на мебели на 
възможно най-ниската цена.
Има много конкурентни фактори, притискащи германската мебелна промишленост, най-вече от 
отвъдморски конкуренти с по-ниски цени. Голяма част от производството вече е пренасочено към 
източноевропейските съседи като Полша. Бъдещите перспективи са добри главно благодарение на 
увеличения износ в страни като САЩ, Япония, Швейцария, Русия и новите пазари като Китай и Индия. 

Регионално разпределение
Мебелното производство е по-концентрирано в сравнение с повечето страни от ЕС. то е съсредоточено 
главно в три области (Северен Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг). В източната част на 
Северен Рейн-Вестфалия има голям клъстер с най-значимите фирми за кухненски и холни мебели. 
Известни марки като Interlübke, Hülsta, Cor идват от този район. Почти 90% от капацитета за кухненски 
мебели (SieMatic, Poggenpohl, Nolte, Nobilia) се намира в по-големия район Херфорд. След падането на 
стената през 1999 г. са направени няколко инвестиции „на зелено” за производство на дървен материал 
в т. нар. нови провинции. Последствията са, че германската дървообработваща промишленост (особено 
производството на панели от дърво) става водещата в Европа.

Фирми и заетост. Дървообработващият и мебелният сектор са в силна конкуренция за местоположения, 
дял на продажбите и пазари. Това води до сериозна реорганизация със затваряне на фирми, преместване 
на производствени мощности и намаляване на персонала.

Фиг. 3 Производство на мебели 2000 – 2007 

(млн. евро/без седалки за коли, самолети и др.)

Фиг. 4 Дървообработваща/мебелна 

промишлености- развитие на 

предприятията 2000-2007
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В същото време пазарните лидери затвърждават и засилват позициите си със сливане, преместване в 
(Източна) Европа и увеличен износ. Статистическите данни за 2007 г. показват, че в сектора има 1 033 
фирми (с повече от 50 служители) и 166 429 заети. Въпреки ръста на производството броят на фирмите 
намалява с 26,3% за периода 2000 – 2007 г. Загубата на работни места за същия периода е 25,8% или 57 858 
души.

(Дървообработваща промишленост) В края на 2007 г. заетите са 60 930. Сравнено с предишната година се 
наблюдава слабо увеличение с 2,1%. В сравнение със заетостта през 2000 г. дървообработващият сектор е 
загубил 21 700 работни места. През тази година заетите са 82 600. 

(Мебели) За периода 2000 – 2006 г. германската мебелна промишленост също губи около ¼ от заетите. 
През 2000 г. те са 141 682, а седем години по-късно – едва 105 499.

Дървообработващата и мебелна промишленост се характеризират с малки и средни предприятия. 
Таблица 2 показва, че около 45% от всички фирми работят в мебелния сектор, а около 68% от фирмите 
в дървообработващия сектор имат под 50 работници (бел.: От 2007 г. статистическите данни изключват 
фирмите с по-малко от 50 работници). Много от мебелните фирми са семейни. Тенденцията за превръщане 
на тези структури в капиталови дружества не много ясна в мебелния сектор.
В дървообработването ситуацията е странна и се наблюдават някои международни концерни със 
седалища в страната и чужбина.

Табл. 2   Структура на дървообработващата/мебелна промишленост по размер на фирмите и заети (септ. 2006)

Предприятия с  …  до … 
наети 1-49 50-99 100-249 250-499 500-999 Повече 

от 1.000 Общоl

Мебелна промишленост
   Предприятия 496 286 231 66 23 7 1.109
   Наети 15.401 20.050 35.523 22.190 15.973 12.427 121.564
Среден брой наети 31 70 154 336 694 1.775 110
Дървообработваща 
промишленост
   Предприятия 926 245 133 45 8 3 1.360
   Наети 23.369 16.994 20.722 15.227 5.074 3.432 84.818
Среден брой наети 25 69 156 338 634 1.144 62

Източник: Федерално статистическо бюро (36.1/FS 4, R 4.1.2.)

Фиг. 5 Дървообработваща/мебелна 

промишленост – развитие на заетостта, 

2000 – 2007.
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Стандарти
(Дървообработваща промишленост) В следствие от на увеличението на максималните стойности на 
производителността с 10,9% през 2003, производителността през следващите години до 2006 се увеличава 
с 4%. Приходите на работниците не се увеличават по същия начин. За периода 2004 – 2006 заплатите 
намаляват със средно 1,4%. През 2007 г. те могат да се увеличат отново. От 2002 до 2005 цената на труда 
спада всяка година със средно 5,2%, а през 2005 – с 5,5%.

За целия отрасъл е валидно, че след няколкогодишни намаления на заплатите, реалните доходи и в двата 
подсектора се увеличават незначително за първи път през 2007 г. с около 2,9% за дървообработването и 
2,8% за мебелите. Така че негативните тенденции в заплатите за първи път могат да бъдат овладени.

(Мебели) Въз основа на предимствата от намаляване на реалните заплати и неплатените извънредни 
добавки фирмите от мебелния сектор в периода 2003-2006 отчитат значителни приходи от производство 
(2006: +5,1%) и намаляване на разходите за труд за единица добавена стойност (2006: -5,9%).

Последиците от намаляването на заетостта и неплатените надбавки в много фирми са ускорител на 
тенденцията за увеличаването на добавената стойност на работник в сектора. Производствената стойност 
на работник в мебелния сектор се увеличава от 129 544 евро през 2000 г. до най-високото си ниво от 
163 111 евро през 2007. Производителността на един работник е не само по-ефективна, но и по-евтина. 
работниците С всяка година работниците стават все по-малко, но вършат повече работа. Работните 
часове на един зает в дървообработването се увеличават от 1 600 за година през 2001 до 1 643 през 2007, 
а в мебелния сектор увеличението за същия период е от 1 488 на 1 552. От 2005 г. работната седмица в 
отрасъла е 35 часа, но реалната ситуация не е такава – работните часове без допълнителното време са 
38,2 часа през 2005. 

Фиг. 6 Дървообработваща 

промишленост – Развитие на 

цената на труда – заплата за един 

час - производителност 2000 – 2007 

(2000=100)
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Работните часове не са единственият проблем. През последните години заплатите на работниците не са 
свързани с увеличаването на производителността и оборота. В дървообработването за периода 2004-
2006 средната ставка на час намалява с 4,1%, а в мебелния сектор – с 1,9% (по данни на националната 
статистическа служба).

Работниците не могат да се възползват от възхода в сектора през 2006/2007. Наблюдава се обратната 
тенденция: „показателите за труд” като заплати, работни часове, брой заети и фирми намаляват, докато 
„капиталовите показатели” като производителност, оборот, разходи за труд за единица добавена стойност 
и обем работа се увеличават в някои случаи с повече от 10%.

Развитието на политиката по заетостта в сектора е двояко: от една страна се наблюдава икономически 
успех, а от друга – искания за социални придобивки като по-високи заплати, по-малко натоварване и 
работни часове и безопасност.

Фиг. 7 Мебелна промишленост – развитие 

на производството, оборот, заетост и 

работно време, 2000-2007 (2000=100)

Фиг. 8 Мебелна промишленост – развитие 

на разходите за труд за единица 

добавена стойност – заплата за час – 

производителност, 2000 – 2007 (2000=100)
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Общ размер на пазара
През 2006 г. дървообработващата индустрия има оборот от 17,5 млрд. евро, което е увеличение от около 
1,5 млрд. евро, сравнено с 2000. Секторът отбелязва увеличение на оборота от 6,6%, което е с 5,8% повече 
от мебелната промишленост. 75% от този допълнителен оборот през 2007 се дължи на увеличения износ – 
18% в сравнение с 2006.

(Мебелна промишленост) Германският пазар е най-големият пазар на мебели в ЕС със стойност 22,2 млрд. 
евро през 2006. Той е почти 50% по-голям от следващия го – италианския. Растежът през 2007 г. е най-
доброто представяне седем години насам. Разходите на потребителите за мебели са особено ниски през 
последните шест години. Тъй като много потребители считат мебелите за несъществен продукт, те отлагат 
закупуването им за по-добри времена. Потреблението на мебели също страда от увеличените разходи за 
електроника, компютри и комуникационно оборудване. Според икономическия институт ВВЕ за 2006 г. 
делът на мебелите от общите разходи на потребителите в Германия е 5,2%. Увеличеният внос на мебели от 
Азия довежда до по-голяма конкуренция и продажби на евтини мебели.

С подобряването на икономиката на страната, започнало през 2006 г. продажбите на мебели се увеличават 
и както преди потребителите считат качеството, функционалността, материалите, финансирането, 
доставките, гаранционното обслужване, цветовата гама и издръжливостта за по-важни от цената. Друга 
причина за подобряването на продажбите на мебели е, че през 2006 г. хората купуват мебели преди 
предложеното за 2007 г. увеличение на ДДС от 16% на 19%, което ще повлияе на цените.

Фиг. 9 Дъвообработваща промишленост – 

обем, износ – 2007  (млн. евро)

Фиг. 10 Мебелна  промишленост – обем, 

износ и внос 2000 – 2007 (млн. евро)
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Прогнозата на Евромонитор за продажбите на мебели показват годишно увеличение от 0,5% за периода 
2006 – 2009. Тази положителна прогноза е направена преди настъпването на световната финансова 
криза и предстоящата рецесия. Данните за третото тримесечие на 2008 за производство, оборот и износ 
показват, че вътрешната и европейската среда става все по-неустойчива. Това ще доведе до повече 
структурни промени, особено по отношение на работата и заетостта.

Износ. През 2007 г. Германия е изнесла мебели на стойност 7,47 млрд. евро. Това представлява увеличение 
от 53% спрямо 2001 г. Германия  е била вторият износител по стойност след Италия и третият по обем – и 
след Полша, която е най-големият износител по обем. Почти 80% от германския износ е в ЕС (от тях – 63% 
за ЕС-15). Основните износни дестинации през 2007 са Холандия (969 млн. евро), Франция (854), Австрия 
(745), Швейцария (725) и Великобритания (601).

Фиг. 11:  Износ/Внос  на мебели - ТОП-5 страни 2007

По продуктови групи „други мебели и мебелни компоненти” възлизат на 39,3% по стойност (2,94 млрд. 
евро). Следващата група от износа са мебелите за сядане с 31,4% (2,35 млрд. евро). Кухненските мебели 
имат 18,4% , а офис мебелите – 8,3% от общия износ (1,38 млрд. евро и 620 млн. евро).

Внос. През 2007 г. Германия е внесла мебели на стойност 7,56 млрд. евро. Това е приблизително 22% 
от целия внос от ЕС за годината. Вносът бележи ръст от 13% (6,68 млрд.) спрямо 2001. Германия е най-
големият вносител на мебели в Европа. Има вероятност търговският баланс на мебелите в Германия да се 
подобри през 2008.

Продуктова група Износ Внос

2007 Дял 2007 2007 Дял 2007

млн.  евро % млн.  евро %

Мебели за сядане 2.350 31,4% 4.150 54,9%

Офис мебели и 
мебели за магазини

620 8,3% 200 2,6%

Кухненски мебели 1.380 18,4% 80 1,1%

Други мебели 2.940 39,3% 2.940 38,9%

Матраци 190 2,5% 190 2,5%

Общоl 7.480 100,0% 7.560 100,0%

Източник: VDM / HDH

Полша е най-големият доставчик с доставки на обща стойност 1,6 млрд. евро (21%). Следват Китай (12% 
или 896 млн. евро), Италия (10% или 744 млн. евро), Чехия (7% или 503 млн. евро) и Австрия (6% или 
436 млн. евро). Делът на доставките от развиващите се страни се увеличава рязко. Доставките от Китай, 
водещата развиваща се страна-доставчик са се увеличили с 324% за периода 2002 г. (277 млн. евро) – 2007 
г. (896 млн. евро). Увеличават се и  доставките от другите азиатски страни –Индонезия, Виетнам, Тайван и 
Тайланд.

Табл. 3 Мебелна промишленост – Структура 

на износа/вноса за 2007 

(по сегменти/в млн. евро)
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Фактори за успеха на бъдещото развитие на сектора и за гарантиране  
на заетост, отправни точки

p Пазарна ориентация – Бързо производство на продукти съгласно пазарните тенденции за целевите 
групи. На фона на цялостната трудна ситуация съществува потенциал за растеж на фирмите, които 
навреме уловят тенденцията и започнат да предлагат нови продукти. Такива тенденции са резултат 
от функционалността, стила на живот, удобството и материала. Важни отправни точки произтичат от 
демографското развитие като нарастващото значение на възрастните хора. Въпреки че съществуват 
достатъчно демографски данни и информация за поведението на потребителите, напасването на 
продуктите и услугите не е оптимално. Има нужда от повече „идеи за решения”, които са насочени към 
различни целеви групи (деца, неженени/неомъжени, млади семейства, възрастни хора) и поведенчески 
структури (удобство, мобилност, добро здраве, екологосъобразност). 

p Услугите и ориентацията към нуждите на потребителите стават все по-важни. За бъдещето на 
дървообработващата и мебелна промишленост е много важно да се подобряват услугите и фокусът 
върху клиентите, особено по отношение на гъвкавостта при доставките, електронния обмен на данни, 
навременното доставяне и индивидуалните желания. Нарастващата сложност на много продукти поражда 
необходимостта от предоставяне на съвети и обслужване. Подобряването на обслужването за клиентите 
и свързаните с продуктите допълнителни услуги са важни фактори за успех на мебелната промишленост. 
Съвременните информационни и комуникационни технологии дават възможност на производителите да 
общуват с клиентите и да предлагат услуги от разстояние. Това намалява времето за изчакване (например 
промени, рекламации и дефекти на продукти) и ускорява услугите за клиентите. 

p Експортната ориентация и интернационализацията водят до нови предизвикателства. През последните 
години интернационализацията на дървообработващата и мебелната индустрия се повишава. Експортната 
квота се увеличава значително. Последствията са, че износът е „двигателят на растежа” през последната 
година, имайки основен принос за ръста на оборота в сектора. Германия обаче има експортна квота от по-
малко от 30% в ниската третина на европейските страни. Основна характеристика на отрасъла е тясната 
връзка с развитието на европейския пазар. 80% от целия износ на Германия е предназначен за страните 
от ЕС. Значението на новите страни-членки нараства. В резултат на прогнозния растеж на икономиките им, 
тези страни ще бъдат важни износни партньори на германската мебелна промишленост. В същото време 
членките от източна Европа също имат силна ориентация към ЕС. Вносът от Полша, Румъния и Чехия 
също има голям потенциал за растеж в бъдеще. Поради тази причина е необходимо да се подчертаят 
собствените силни страни и да се търси конкурентно предимство в други области. Това означава, че 
мебелният сектор първо трябва да преодолее конкуренцията в качеството на вътрешния пазар и да 
подобри експортната си ориентация, особено не пазарите извън ЕС като САЩ, Русия, Азия, Персийския 
залив и Централна и Южна Америка.  

p Инвестициите в иновации са ключов фактор за бъдещото развитие на бранша. Споменатите 
тенденции показват необходимост от постоянни иновации, които подобряват основните компетенции. 
Дървообработващият и мебелният отрасъл не е достатъчно силен в иновациите. И двата подсектора 
са на последните места по иновационни дейности от всички отрасли в Германия. Иновациите са 
много важни за активизирането на следните фактори: добре образован и квалифициран персонал, 
интелигентна организация на работата, подобряване на производствените стандарти, качество, дизайн, 
изследователска и развойна дейност. 
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Силни страни
3 Високо ниво на производствена техника и гъвкавост на производството
3 Технологично ноу-хау
3 Потенциал и квалификация на персонала (квалифициран постоянен персонал)
3 Фокус върху потребителя и пласирането
3 Възприети стандарти за работа (качество, дизайн и обслужване)
3 Разнообразни продукти
3 Силна среда за отрасъла от поддоставчика до дървообработващата промишленост
3 Утвърждаване на „Направено в Германия” на вътрешния европейски пазар
3 Регионален клъстер за дървообработване и мебели

Слабости
3 Структура на оборота и пазарна сила на търговията (нисък потенциал за достигане на цени)
3 Надвишен капацитет във всички аспекти на мебелното производство
3 Силна ценова конкуренция
3 Конкуренция вместо сътрудничество
3 Ниски маржове на печалба
3 Ниска капиталова база
3 Финансови проблеми
3 Fehlende Personalentwicklung mit Langzeitausrichtung
3 Стратегии за намаляване на цените вместо конкуренция в иновациите и продуктите
3 Намаляването на персонала през годините води до понижаване на квлификацията, ноу-хау и 
 потенциал
3 Липса на управление на човешките ресурси и на дълготрайна ориентация
3 Инвестиционни резерви основани нови и компенсаторни инвестиции
3 Неуспех на „традиционния” износ – международните пазари (извън ЕС) не са отворени 
 (особено за МСП)
3 Ниски нива на разходи за иновации, намаляваща сила на иновациите
3 Недостатъчни специализирани изследвания, сътрудничество и неадекватен трансфер на знания
3 Няма обща стратегия за сектора – реагира, но не действа
3 Неадекватни контакти с крайния клиент

Възможности 
3 Стратегическа ориентация на фирмата (в посока на повишаване на качеството и пазарните 
 ниши) 
3 Репозициониране на глобалния пазар, по-добро присъствие на чуждите (неевропейски) пазари
3 Развитие на човешките ресурси, образование и квалификация
3 По-тесни връзки на производството с услугите
3 Сътрудничество между фирмите (вертикално и хоризонтално 
3 Реорганизиране на собствената дистрибуция, маркетинга и бъдещите концепции за оборота
3 По-висок вътрешен потенциал на процесите (осигуряване на качество, ефективност на 
 ресурсите и енергията, участието на труда)

Рискове
3 Увеличаващ се внос от Азия/Китай (валидно и за продуктите от средния и високия клас) 
3 Плагиатство, „кражба” на марки и имитации
3 Намаляваща привлекателност на сектора за квалифициран персонал/инженери/обучаеми
3 Последствия от финансовата криза като проблеми с новите кредити и готовността за инвестиции
  на фирмите
3 Ограничение на конкурентоспособността поради намаляване на разходите (персонал, заплати, 
 работно време) 
3 Преместване на производството към Източна Европа/Азия (предимно компоненти и тапицерия)
3 Постоянна липса на потребление на вътрешния и европейския пазар
3 Увеличаващи се пазарни позиции на бизнеса в сравнение с производителите
3 Загуба на предимствата в производството, качеството и иновациите на глобалния пазар
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p Стратегическото приспособяване е решаващо за дълготрайния успех на отрасъла. През последните 
години фирмите предприемат защитни стратегии, които целят повишаване на ефективността, 
рационалност и намаляване на разходите. Това не изпълнява настоящите икономически изисквания. 
Необходима е иновативна реорганизация на сектора. Но иновациите само в продукти и процеси 
не са достатъчни, нужна е промяна в административните процеси и организацията. Трябва да се 
подобри прилагането на концепции и продукти дори по-бързо отколкото преди няколко години, за 
да се предложат иновативни решения на пазара. Процесът може да бъде успешен, ако всички заети се 
включат в процеса. Основата трябва да се адекватна фирмена култура, която подпомага иновациите чрез 
повишаване на квалификацията.

p Дефицитът в образованието и квалификацията трябва да бъде премахнат. Структурните промени в 
сектора, по-специално съкращаването на жизнения цикъл на технологиите, развитието и продуктите, 
увеличават нуждата от квалификация на персонала във всички области. Развитието на човешките ресурси, 
включително под формата на квалифицирани обучения е съществен стратегически фактор за успеха. Този 
момент не се отчита достатъчно. Квалификацията и мотивацията на служителите е ключов фактор във 
време на структурни промени. Преходът към информационно общество, базирано на знанието изисква 
квалификация на работниците и готовност за учене през целия живот. Способността за използване на най-
новите информационни и комуникационни технологии са съществено условия за ефективно използване 
на информацията за производствения фактор. 

p Необходимост от качество на мениджмънта. Дървообработващата и мебелната промишленост се 
нуждае от подобряване на мениджмънта във фирмите. През последните години мебелният сектор е 
загубил големи потребители и пазарни сегменти в полза на други отрасли, по-специално автомобилния, 
отдих и развлечения и здравния. Той се стреми да си върне обратно позициите. Стратегиите за намаляване 
на разходите и цените са грешният път за това. Увеличението на иновативния капацитет, разработването 
на нови продукти и техния интелигентен маркетинг излизат на преден план, което изисква мениджъри с 
висока квалификация, опит и връзка със сектора. 

p Промени чрез сътрудничество. Структурните промени в дървообработващата и мебелната 
промишленост довеждат до значителни инвестиции в изследователска и развойна дейност, 
производствени техники, логистика и дистрибуция. Малките и средни предприятия чести изпитват 
затруднения да управляват сами тези инвестиции. Обещаващи стратегии за МСП могат да бъдат 
осигуряване на икономии от мащаба чрез сътрудничество. Нужната концентрация на фирмите върху 
техните ключови компетенции в резултат на структурните промени и реорганизацията веригата на 
добавената стойност правят сътрудничеството все по-важно. Сътрудничеството между различни фирми, е 
не просто между изследователски центрове и университети е необходимо за разработването на продукти 
от най-високо качество. Този подход изисква конкуренцията между фирмите да бъде прекратена в полза 
на сътрудничеството.

Източници:

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. / IG Metall, Секторен анализ за тенденциите и предизвикателствата в дървообработващата и 

мебелна промишленост, Билефелд/Франкфурт, март 2008

Statistisches Bundesamt, VDM/HDH, Пазарно проучване CBI: Вътрешният пазар на мебели в Германия (ноември 2007)
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Индустриален съюз „Метал” (IGM) 

представлява около 2,5 млн. работници от различни сектори и отрасли: 
производство на метали, текстил и облекло, дървообработване и 
производство на пластмаси, информационна и комуникационна индустрия. 
Това би трябвало да подобри представителството на интересите на 
работниците във фирмите, икономиката и обществото. Две сливания – през 

1998 г. с профсъюза „Текстил и облекло” (GTB) и през 2000 г. с профсъюза „дървообработване и 
производство на пластмаси” (GHK) засилват позициите на съюза. Името Индустриален съюз „Метал” 
се запазва. Бившите членове на GTВ и GHK са еднакво представени както другите членове на ИС 
„Метал”. Секторите дървообработване, мебели и пластмаси има повече от 70 000 членове. 

ИС „Метал” означава успешно представителство на съюза. Това показва развитието му през 
последните години:

3 По-високи заплати
3 По-малко работни часове
3 Повече отпуски
3 По-голяма социална сигурност
3 Повече свободно пространство

Нашата история показва, че винаги е имало големи борби преди да се постигнат подобрения 
за работниците като намаляване на работните часове, по-големи отпуски и по-високи заплати. 
Понякога стачките са част от тези борби. Тогава и сега е ясно, че ИС „Метал” е толкова силен, колкото 
са силни членовете му. 

Децентрализирана задача на профсъюза е договарянето на политиката. Във фокуса са  
следните цели:

3 Гарантиране и увеличаване на доходите Намаляване на работните часове и адаптирането им в
3 Намаляване на работните часове и адаптирането им в интерес на работниците
3 Подобряване на работата
3 Създаване на заетост
3 Подкрепа за квалификацията

Колективните договори, които са актуални, трябва да изпълнят новите условия за организация 
на работата и производството, както и очакванията на работниците. Днес повечето хора очакват 
повече от печелене на пари. Те желаят да имат смислена работа, която не вреди на тяхното здраве 
и на околна среда. Те искат да участват в решенията и да имат повече свободно пространство и 
самоувереност в ежедневието си. ИС „Метал” работи по новите колективни договори, които отчитат 
споменатите очаквания.

ИС „Метал” е член на Конфедерацията на германските профсъюзи (DGB), Европейската федерация 
(EFBH/EMB/ EGV-TBL) и на международните организации на дървесината (BHI), текстила (ITBALV) и на 
работниците в металодобива (IMB).



Източник: FILCA-CISL 2008
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Дървообработващата и мебелна промишленост  
в Италия

(От секторния доклад за Италия, представен от FILCA-CISL)

Системата на дървообработването и мебелите е много важна в Италия. Процентът на 
дървообработващата и мебелната промишленост в рамката на производствения сектор в края на 2007 
г. е 13,83% от фирмите и 8,14% от общата заетост. Като цяло през 2007 повече от 74 000 предприятия 
работят в италианската дървообработваща и мебелна промишленост, като дават работа на около 
383 000 работници. През 2005 г. са произведени изделия на стойност 37 млрд. евро, което се равнява 
на 5,1% от общото производство на италианския промишлен сектор. Дървообработването и мебелите 
заемат важно място в структурата на италианската индустрия. По отношение на броя на фирмите 
отрасълът е на второ място след металообработването, а като обща заетост се нарежда на шесто 
място сред отраслите на промишлеността. Мебелната индустрия е най-значимият и добре познат 
подотрасъл. През 2007 Италия е водещата страна в Европа според обема на производството и износа. 
В световен мащаб Италия е на трето място по производство на мебели и на второ по износ. 

Структура на бранша. 60% от фирмите работят в дървообработването, но дават работа на 47% заети от 
общите за сектора, като произвеждат 44% от общия оборот на отрасъла. През 2007 г. са произведени 
изделия на обща стойност 16,2 млрд. евро. Традиционно дървообработването има отрицателен търговски 
баланс и затова е един от малкото отрасли в Италия, зависими от външната търговия. През 2007 г. са 
внесени дървен материал и изделия от дърво на стойност 4,8 млрд. евро, докато износът е едва 1,7 млрд. 
евро. 

Едва 40% от всички фирми работят в мебелния подотрасъл, но допринасят с 66% към общия оборот 
на отрасъла. През 2007 г, след няколко години относителна стагнация, оборотът на мебелния сектор 
прехвърля границата от 20 млрд. евро. При разделяне на продуктови групи се получава следната картина: 
„други мебели” е най-голямата продуктова група със стойност от 8 705 млн. евро, представляващи 45,5% 
от общия оборот. Другите продуктови групи показват сравнително слабо движение, с изключение 
на увеличението при офис-мебелите (1 502 млн. евро), кухненските мебели ( 2 959 млн. евро) и 
допълнителните части/изделия за сядане (3 733 млн. евро). Тапицираните мебели се оценяват на 2 862 
млн. евро и се увеличава с 2,2% от 2 925 млн. евро през 2006.

Производството на мебели в Италия е по-голямо от търсенето в страната. От 1995 г. търсенето на 
собствена продукция намалява от 95% на 86%, докато делът на вноса се увеличава с 9%. Днес почти 45% 
от общото производство е за износ. Италия произвежда изключително широка гама мебели в множество 
решения и продукти. Специализацията на производството, в която Италия превъзхожда е в 4 направления: 
тапицирани и нетапицирани мебели (канапета, фотьойли, столове и др.); офис-мебели, кухни, домашни 
мебели (спални, всекидневни). Специализацията почти винаги се свързва с даден регион: кухни в Пезаро и 
Тревизо, тапицирани мебели в Бари-Матера, домашни и офис-мебели в Брианца и Тревизо-Порденоне.

Фиг. 1 Производство на мебели по група 

продукти 2007 (дял от обема)
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Табл. 1  Данни за дървообработващата/мебелната промишленост в Италия

Мебели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Брой предприятия   34.671 32.793 32.163 31.312 30.958 30.712 30.000 30.000
Наети 205.403 204.984 207.208 211.068 208.424 204.637 204.500 204.500
Оборот( млн. €) 19.096 19.629 19.477 18.737 19.340 19.031 19.507 20.302
Износ   (млн. €) 8.871 9.175 8.983 8.419 8.563 8.304 8.487 9.094
Внос  (млн.  €) 933 960 978 1.027 1.205 1.367 1.567 1.754
Дървообработване 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Брой предприятия 50.007 49.705 47.818 47.857 46.397 44.937 44.010 44.010
Наети 193.663 183.925 179.261 179.799 179.440 178.184 178.666 178.666
Оборот (млн. €) 15.295 15.473 14.901 14.767 15.269 14.674 15.260 16.152
Износ   (млн. €) 1.526 1.490 1.449 1.350 1.395 1.342 1.492 1.660
Внос  (млн.  €) 3.955 3.712 3.778 3.820 3.931 3.907 4.414 4.780

Източник: FILCA-CISL 2008

Италия е най-големият производител на мебели в Европа, следвана непосредствено от Германия и доста 
пред следващите страни Испания и Франция. На Италия се пада почти 20% от цялото производство 
на мебели в Европа. Производството на мебели бележи бавен растеж след спадовете през 2005 г, 
предизвикани главно от намаляването на износа за САЩ, които са основният пазар на Италия. След 
излизането на САЩ от рецесията италианското мебелно производство също започва да нараства. 

Тъй като мебелната промишленост винаги е била насочена навън заради фокуса върху износа, тя 
прехвърля голяма част от работата в икономики с по-ниски разходи, например източна Европа. Днес 
много италиански производители работят в предимно в Румъния, но също и в Полша, Словения и Чехия.

Защита на марките и имитации
„Най-големият ни проблем в конкуренцията е Китай. Но не заради размера на заплатите. Днес нашите 
производители преместват производството си в различни части на света и затова не се страхуват 
от китайското, което най-често попада в средния до ниския ценови сегмент. Проблемът е липсата на 
уважение от страна на китайските производители на интелектуалната собственост. Това е незачитане на 
правилата, което усложнява конкуренцията”, изказва критиката си председателят на браншовата камара 
Снайдеро на годишното събрания през 2006 г.
(Източник: Федерална агенция за външна търговия (Bfai/Германия) 07.12.2006 г.

Италианският дърводобив се ограничава чрез специални правила за собственост, конкретни географски 
изисквания и малка икономическа стойност на определени месни видове дървесина. С 0,2 хектара на 
глава от населението Италия има най-малко залесени площи от всички страни в южна Европа. Добивът на 
дървесина е сравнително стабилен през последните години с 9 млн. куб. м. Италианският дърводобив е 
силно концентриран: 75% от дървения материал се добива в северна Италия (Алпите, северните Апенини), 
10% от централна Италия и 15% от южна Италия.

Важен факт за дървообработващия сектор е много високите нива на внос на първични материали. Италия 
има територия, неподходяща за залесяване (освен това множество планове за залесяване пропадат, тъй 
като типичните италиански гори са притежавани от дребни собственици) и затова фирмите, работещи в 
„първоначалната производствена фаза” трябва да се снабдяват от външния пазар от страни, богати на 
суровина. Някои водещи фирми, особено в подсектора на плоскостите са опитвали да разрешат този 
деликатен проблем (високи цени, трудно снабдяване със суровина в определени сезони на годината, 
дъмпингов внос от някои доставчици, силна конкуренция за използването на биомасата за енергия, 
трудности в търговските връзки с някои страни – особено режима в Бирма), като пренасочват част от 
производството в страни, богати на суровина или като добиват право да използват някои гори.

Трябва да се отбележи, че много от тези инициативи търпят неуспех поради високите цени на 
инвестициите (такъв е случаят с Фрати в Унгериа Груп) или политическата нестабилност в някои страни 
(какъвто е случаят с различните италиански инвестиции в Африка).
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Структура на фирмите. Дървообработващият и мебелният сектор се състои от множество малки и микро 
предприятия. Тези малки размери на фирмите са особеност на италианската система, характеризираща се 
от една страна с големи промишлени зони и от друга – със силно присъствие на малки и микро фирми.
През 2006 г. в дървообработващия и мебелния сектор работят 74 000 фирми. Сравнено с 2006, това е с 10 
000 фирми по-малко. Системата в отрасъла е доста фрагментирана и реално в него са заети около 200 000 
работници, наети в занаятчийски фирми (със или без служители), повечето от които работят „от името на 
трета страна” за големи компании.

Въпреки че промишлеността поддържа производствената си стойност на фона на значителната 
конкуренция, се наблюдава постепенно намаляване на броя на фирмите и заетите в сектора, като 
оцеляващите фирми стават по-ефективни. Повечето предприятия са малки, но са организирани в 
териториални производствени системи. 95% от фирмите имат по-малко от петима работници. Най-
известните италиански райони по отношение на производството на мебели са разположени в северната 
част на страната – Венето, Ломбардия и Фриули, Венеция, Джулия. 

Приблизително 45% от всички фирми, ангажирани в производство изнасят продукцията си. Останалите 
се концентрират на местния пазар. В италианската мебелна промишленост има два вида фирми: (1) 
Дизайнерски фирми, които развиват стратегиите си около диференцирането, високите стойности на 
марката и определянето на тенденциите; (2) Пазарно-ориентирани фирми, които работят в големи обеми, 
средно качество и продуктов маркетинг. 

Табл. 2  Структура на мебелната промишленост (разпределение на фирмите по сегменти)

Продукт 2000 2005 Промяна 
2005/2000

Дял 
2005

abs. abs. % %
Мебели за сядане 10.715 9.385 -12,4% 30,6%
Офис мебели и мебели 
за магазини 2.317 3.441 48,5% 11,2%

Кухненски мебели 981 894 -8,9% 2,9%
Други мебели 18.512 16.076 -13,2% 52,3%
Матраци 1.110 916 -17,5% 3,0%
Общо 33.635 30.712 -8,7% 100,0%

Източник: FILCA-CISL 2008

Фрагментираната структура на производството се дължи без съмнение на един от недостатъците на 
сектора. През последните години се наблюдава възходящ процес на концентрация. Все повече дружества 
с частен капитал инвестират в мебелната промишленост, участват в няколко фирми и се опитват да 
обединят усилия при събиране на електронни данни, маркетинга и доставките. Пример за това е частното 
дружество „Chame”, закупило няколко предприятия (Poltrona Frau, Cappellini и Thonet).

Фиг. 2 Дървообработващата/мебелна 

промишлености- развитие на 

предприятията 2000-2007
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Основни играчи (2006)
Съществуват няколко производители, които произвеждат широка гама мебели, но все повече фирми се 
специализират в конкретна ниша или стил:

p Natuzzi е най-големият производител на мебели в Италия с над 8 000 работници, известен най-вече с 
  тапицираните столове (работници: 8 133, обем на производството: 988 млн. евро; износ: 89,50%))
p  Snaidero Group е един от водещите производители на кухненски мебели в Европа, работещ във 
 високия и средни сегмент на пазара (работници: 1 500, обем на производството: 312,7 млн. евро, 
 износ: 66%)
p Poltrona Frau е една от водещите марки в Италия за тапицирани мебели (работници: 1 060, обем на 
  производството: 345,5 млн. евро, износ: 40%) 
 p Chateau d’Ax е вторият по-големина производител на тапицирани мебели (работници: 1 000, обем на 
  производството: 309,4 млн. евро, износ: 70%)
 p Nicoletti е друга значима италианска фирма, произвеждаща висококачествени тапицирани мебели, 
  като канапета и фотьойли
 p Scavolini е водещата марка за кухни в Италия (работници: 534, обем на производството: 232,4 млн. 
  евро, износ: 14%)
p Molteni притежава пълен контрол върху производството си – от избора на материали до окончателния 
  дизайн. Тя има отделни производства за домашни мебели и офис мебели (работници: 800, обем на 
  производството: 236,8 млн. евро, износ: 55%) 
 p Doimo International Group е пазарен лидер в домашните и офис мебели (обем на производството: 
  465 млн. евро)
 p Calligaris е пазарен лидер в домашните мебели (столове и маси; служители: 650, обем на 
  производството: 209,2 млн. евро, износ: 55%)
 p B&B Italia iе признат лидер в съвременната вътрешна декорация (домашни мебели). Базирана близо 
  до Комо, успехът на фирмата се изразява в изпреварването на тенденциите (работници: 508, обем на 
  производството: 191 млн. евро, износ: 66%)
 p Lube Cucina е добре позната марка кухненски мебели (работници: 470, обем на производството: 
  163,6 млн. евро)

Броят на работниците от дървообработващата и мебелната промишленост през 2000 г. е близо 400 000, 
докато през 2006 той е 383 000 (спад със 17 000). В производството на мебели заетостта е 205 403 през 
2000 г., а шест години по-късно е 204 500. По отношение на дървообработващия сектор се наблюдава 
намаление на заетостта с 15 000 души – от 193.663 до 178.666, съответно за 2000 и 2006 г. 

Фиг. 3 Дървообработваща/мебелна 

промишленост – промяна на 

заетостта, 2000 – 2007.



Arbeit und Leben Bielefeld e.V. | IG Metall 63

За първи път от три години спадът в италианската мебелна промишленост намалява темповете си. 
Няколко мебелни фирми, разположили производството си в страни с ниски цени на труда, са се завърнали 
в Италия. Причината за това е нарастващите производствени разходи в чужбина, напр. нивото на 
заплатите в Чехия и Полша. 

Регионално разпределение 
Италианската мебелна промишленост е концентрирана в регионални клъстери. Има много такива райони, 
като най-важните са: Брианца – Комо и Милано (най-старият район, разположен в Ломбардия, на север 
от Милано) с приблизително 30 000 заети; Тревизо и Порденоне (обхващащ районите на Венето и Фриули 
В.Г.) с около 35 000 заети; районът на Удине – столове (във Фриули В.Г., където се произвеждат над 50% от 
столовете в Европа) с около 10 000 заети; районът за традиционни мебели в низината на Верона (Венето) 
с приблизително 10 000 заети; дървообработващият район в низината на Мантова (в Ломбардия между 
Мантова и Кремона, където са седалищата на най-големите производители на плоскости) с над 7 000 заети; 
мебелният район в Песаро (в регион Марке, специализиран в производството на кухненски и полуготови 
изделия) с около 10 000 заети, област Тоскана (простираща се до Флоренция, Пиза, Пистоя и Сиена) с 
около 15 000 заети; т. нар. регион на всекидневните (образуван съвсем наскоро, обхващащ Матера в 
регион Базиликата и Бари в Пулия) с около 15 000 заети.

Тези райони имат, най-вече за мебелния подсектор, продуктова специализация, придружена от 
значителни иновации (в продукти, процеси и пазари) присъщи на традиционната компетентност и 
брилянтност на „италианския дизайн”.

Продукт 2000 2005 Промяна 
2005/2000 Дял 2005

abs. abs. % %
Мебели за сядане 60.778 58.918 -3,1% 28,8%
Офис мебели и 
мебели за магазини 34.161 38.057 11,4% 18,6%

Кухненски мебели 13.442 14.789 10,0% 7,2%
Други мебели 91.614 87.211 -4,8% 42,6%
Матраци 5.408 5.662 4,7% 2,8%
Общо 205.403 204.637 -0,4% 100,0%

Източник: FILCA-CISL 2008

Важно е да се спомене, че в даден италиански район дори и с присъствие на хиляди фирми 20-25 средни 
до големи фирми осъществяват повече от половината продажби за цялата област. Това означава, че 
много малки и микро предприятия работят по концепцията „точно навреме” от името на трета страна и 
като поддоставчик на по-големи и по-добре структурирани компании. По този начин районът прилича 
на голяма фабрика с разпределени функции (маркетинг, дизайн, продуктов инженеринг, технологичен 
трансфер, комерсиализация и др.) и продуктова специализация, която преобразува цялата верига. 

Инвестиции
 След няколко години на стагнация в инвестициите, след 2007 г. фирмите от отрасъла в Италия започват 
подновяване на оборудването си. Новите тенденции идват главно от мебелните райони, които обновяват 
структурата си и бизнес моделите си частично преместване на производствата си през последните три 
години. Такива промишлени райони съществуват, наред с други, в Манцано – Удине (столове), Верона 
(старинни мебели), Брианца, близо до Милано (холни мебели), Песаро (кухненски мебели) и др.

Все повече дружества с частен капитал се интересуват от мебелния сектор. Освен двата открояващи се 
примера – производителят на луксозни мебели Poltrona Frau, който се контролира отчасти от финансовото 
дружество Charme и мебелния гигант В&В (Bulgari), други десет италиански мебелни фирми са сменили 
собствеността си в рамките на година. Финансовото дружество L-Capital, контролирано от френската 
луксозна компания LVMH е закупило 40% от производителя на дизайнерски мебели Calligaris в Удине. 
Финансовото дружество Synergo Sr има участие във фирмата за производство на дограма и врати Arquati, 
Principe Srl е закупила част от Ares Line, а MPS Venture участва в Segis Spa. 

Табл. 3 Структура на италианската 

мебелна промишленост – служители по 

продуктови групи 2000/2005
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Външнотърговски отношения
Първият факт, който се набива на очи, са данните по отношение на износа за цялото производство. Почти 
половината от продукцията се изнася и всъщност до 2005 г. Италия е най-големият износител на мебели в 
света, изпреварен през същата година от Китай.
През 2007 г. износът на дървообработващата и мебелна промишленост възлиза на 10,7 млрд. евро – 
увеличение едва с 3,4% за седем години. За същия период общият обем на продукцията е нараснал от 34,7 
млрд. евро на 36,5 млрд. евро.

Износът на дървен материал остава стабилен, достигайки от 1,5 млрд. евро до 1,7 млрд. евро за цитирания 
период, докато вносът се увеличава от 3,9 млрд. евро през 2000 на 4,8 млрд. евро през 2007. На мебелния 
пазар се наблюдава относителна стагнация в износа за периода с намаление през 2003 и 2005 г. През 
2007 стойността на износа отново се покачва над 20 млрд. евро, достигайки най-добрите постижения от 
2001 г. насам. От друга страна вносът на мебели е бавен, но отбелязва почти удвояване от 2000 досега. 
Трябва да се спомене, че Италия дори и да запазва позиции на световен износител на мебели със своите 
12,7% (за Китай процентът е 16,8% и продължава да расте), тя прогресивно губи конкурентоспособност 
точно заради продължаващата експанзия на световния пазар, който облагодетелства страните с нови 
производители и износители (Италия остава трета производителка на мебели след Китай и САЩ).

Дървообработваща промишленост 
В продуктовата група „дървен материал и изделия от дърво” в Италия се наблюдава отрицателен 
търговски баланс няколко години. През 2007 г. отрицателното салдо достига до 3,1 млрд. евро. Вносът 
възлиза на 72% от Европа; на първо място е Австрия с дял от 26%, следвана от Германия с 11,4% и Франция 
с 5,7%, както и САЩ, Румъния и Хърватия. 

Италия внася предимно нарязан дървен материал и обла дървесина, които заедно образуват дял от 50% 
от целия внос. От няколко години се наблюдава тенденция на внос на изделия от дърво с по-висока степен 
на обработка, което подчертава ниския капацитет за обработване на суровини в Италия. Това означава, че 
вносът на дървен материал и обла дървесина намалява, докато завършените продукти стават по-значими, 
като шперплат и дъски. След Великобритания Италия е вторият най-голям вносител на дървен материал в 
Европа. 

Фиг. 4  Дървообработваща 
промишленост – оборот, износ 
и внос, 2000 – 2007
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Износът на дървен материал от Италия е предназначен предимно за други европейски страни (77%). 
Основните вносители са Германия, Франция и САЩ. Италия доставя предимно паркет, шперплат, фурнир и 
обработена дървесина.

Износ
(Мебели) През 2007 г. Италия изнася мебели на стойност 20,3 млрд. евро. Това представлява намаление 
с 2,5% в сравнение с 2000. По продуктови групи тапицираните мебели представляват 20% от целия 
износ (1 847 млн. евро), кухненските мебели – 8% (687 млн. евро) и офис мебелите – 7% (647 млн. евро). 
Най-голямата група в износа е „други мебели” с 44% от стойността (3,97 млрд. евро). Износът на мебели/
столове възлиза на 21% (1,95 млрд. евро).

Страните, в които Италия изнася най-много са: Франция (14,6%), Великобритания (13,1%), Германия (11,8%), 
САЩ (10,8%) и Русия (6,2%). На другите страни в света се падат оставащите 43,5%.

Фиг. 6 Мебелна промишленост – износ/внос по продуктови групи, 2007

Внос
През 2007 Италия внася мебели на стойност 1,75 млрд. евро. Това представлява увеличение с 88% 
в сравнение с 2000 г. или 933 млн. евро. Стойностите на вноса са пет пъти по-ниски от износа. През 
2007 Италия е седмата страна по внос на домашни мебели в Европа (по стойност) след Германия, 
Великобритания, Франция, Белгия, Холандия и Испания. 
По продуктови групи „другите мебели” и частите за столове представляват 81% от целия вност (1 435 млн. 
евро). Вносът на тапицирани  мебели се увеличава бързо – от 60 млн. евро през 2006 на 206 млн. евро през 
2007 (+243%).

Фиг. 5 Мебелна промишленост – оборот, 

износ и внос, 2000-2007
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Tаб. 4  TOП-5 страни  за износ/внос на мебели 2006/2007 (млн.  евро)

Страна 2006 2007 Промяна 
2007/2006 Дял 2007 Страна 2006 Дял 2006

млн.  евро млн.  евро % % млн.  евро %

Дестинация за  износ на мебели Източници за внос на мебели
Франция 1.239,1 1.327,7 7,2% 14,6% Китай 277,4 17,7%
Великобритания 1.052,4 1.191,3 13,2% 13,1% Германия 195,9 12,5%
Германия 950,5 1.073,1 12,9% 11,8% Австрия 163,0 10,4%
САЩ 755,3 982,2 30,0% 10,8% Румъния 122,2 7,8%
Русия 619,6 563,8 -9,0% 6,2% Швейцария 90,9 5,8%
ТОП 5 4.616,9 5.138,1 11,3% 56,5% ТОП 5 849,3 54,2%
Други 3.870,1 3.955,9 2,2% 43,5% Други 717,7 45,8%
Общо 8.487,0 9.094,0 7,2% 100,0% Общо 1.567,0 100,0%

Източник: CISL 15.11.2007

През 2006 около 32% от италианския внос по стойност (468 млн. евро) идва от развиващите се страни. 
Китай е най-големият доставчик (17,7% от общата стойност на вноса). Следващият доставчик по големина 
е Германия (12,5% от общата стойност на вноса). Следващите два големи доставчика на Италия са Австрия 
и Румъния. 
Доставките от Китай, най-голямата развиваща се страна-доставчик, се увеличават средно с 28% годишно 
за периода 2000-2006 от 81 млн. евро на 277 млн .евро. В същото време и доставките от Виетнам се 
увеличават. От страните от ЕС Полша получава все по-големи позиции на италианския пазар.

Проблеми, тенденции и предизвикателства

Промени в структурата на отрасъла

p В сектора съществува фамилно предприемачество, затова е налице оскъдна мениджърска способност, 
защото дори и във фирми с по-добра структура основните функции се поемат от членовете на една 
фамилия. Следователно когато стане така, че интересите на фирмата започнат да се разминават с тези 
на фамилията/собственика (например поради факта, че децата или внуците искат да правят нещо друго), 
фирмата рядко претърпява мениджърско или продуктово преобразуване и бива затворена. Статистиката 
показва, че голям брой малки, семейни фирми в Италия не доживяват до трето поколение. 

p Затова системата на малкия бизнес е ниско капитализирана и поради факта, че приходите от работата 
се използват от собствениците за забогатяване, а не за развитието на самия бизнес. Оттук се създава 
нелоялна конкуренция между редовните във финансово отношение фирми и тези, които безскрупулно 
избягват данъците. 

p По отношение на дизайна трябва да се отбележи, че само големите фирми имат капацитет за 
изследователска и развойна дейност, а научните центрове и приложните изследвания се намират в малко 
райони, като често малкият бизнес няма достъп до институтите за дизайн. Освен това творческата работа 
и продуктовото инженерство не винаги са добре координирани. 

p Пазарът на труда също търпи промени. Създават се професионални способности и гъвкавост, полезни 
за фирмата. Най-акцентуваното назначаване на работа довежда до професионални пречки. 

p Намаляването на професионалната квалификация също влия отрицателно на заплащането и отблъсква 
младите хора от сектора. Ако приемем, че жените, наети в сектора представляват едва 22% (жените са 
заети главно с административни, търговски или маркетингови дейности), става ясно, че секторът се отваря 
към неквалифицирани граждани извън ЕС.

p В почти всички големи райони съществуват специализирани школи и училища, но те не са достатъчни 
за нуждите на фирмите, а университетите също не са много добре свързани по отношение на по-високото 
ниво на обучение. Парадокс е, че силните страни на системата стават нейни слаби страни. 
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p Съществуват трудности и в износа, защото като цяло само големите, по-добре структурирани фирми 
могат да следят постоянно световните пазари. В миналото е било достатъчно за фирмите да участват в 
изложения и търговски панаири (предимно в Милано и Колоня), за да могат да си осигурят поръчки за 6-7 
месеца напред. Днес вече не е така и ефективните маркетингови дейности изискват високи инвестиции за 
реклама и комуникация. 

p Съществуват множество проблеми и в иновациите за комерсиализация на продуктите на общия 
пазар. Динамиката на района създава в миналото национална мрежа от много фрагментирани продажби. 
Трябва да се отчете фактът, че има повече от 20 000 мебелни магазина: огромен брой в сравнение с 
широкомащабната търговия на дребно, създадена в други страни. Това води до повишение на цените за 
производствените фирми и до нестандартен пазар (когато магазинът „продава” неофициално на крайния 
клиент и иска от производителя да не фактурира). 

p Вижда се, че производствената децентрализация през последните 10 години е намаляла значително. 
Всъщност много фирми са възстановили производствените фази, които преди са били прехвърлени 
(например лакирането и крайната обработка, които гарантират персонализация и добавена стойност на 
крайния продукт) и хаотичните действия за изнасяне на производството с единствената цел за намаляване 
на разходите са вече забравени. 

Кои са най-добрите производствени линии за гарантиране на устойчив растеж в сектора?

p Развитието и растежът на фирмите не произтичат от недвусмислени стратегии (няма единен модел, 
приложим за всички);

p Възможна е интелигентна релокация без да се намалява заетостта (а в някои случаи се увеличава), като 
се запазват „главата” и „сърцето” на фирмата в Италия;

p Необходимо е внимателно да се гарантират всички фази на производствения цикъл (дори и в случай на 
превъзлагане и под-доставчици);

p Интернационализацията на фирмите се насърчава от внимателни търговски стратегии с логистични и 
търговски предпазни мерки на новите пазари.

Някои основни перспективи и заключения за развитието на бранша през следващите години

p Италианските фирми в сектора трябва да се развиват най-вече чрез интернационализация и износ, тъй 
като вътрешното потребление се влияе твърде много както от наличността на приходи, така и от продукти 
на ниска цена.

p Фирмената система на пазара не може сама да гарантира балансирано развитие. Необходима е 
сериозна индустриална политика, която за съжаление в Италия не е добре развита нито на секторно ниво, 
нито на по-високо ниво. Създава се впечатление, че без индустриална политика много фирми рискуват да 
напуснат пазара, създавайки предпоставки за упадък на района, от който произлизат.

p Индустриалните политики означават планиране на развитието (като профсъюзите също трябва да 
изиграят своята роля) и създаване на необходимите условия за растеж.

В този смисъл италианският мебелен сектор трябва да се изправи пред следните предизвикателства:

p Регионалните тенденции трябва да се наблюдават внимателно (както краткосрочните флуктуации, 
така и структурните промени), като се насърчават активни политики на териториално ниво (мерки за 
продължително професионално обучение, центрове за сертифициране на продукти и процеси, развойни 
организации, образуване на сдружения за доставка на суровини и за комерсиализация на продуктите и 
др.);
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p Има нужда от подпомагане на растежа на малките и средни предприятия чрез благоприятна фискална 
политика (например при сливания и откупуване) и с по-добър и евтин достъп до кредити;

p Трябва да се преосмисли управлението на фирмите с въвеждане на по-добри управленски умения и 
разделяне на собствеността от управлението;

p По-добра защита на търговските марки и интелектуалната собственост като цяло с въвеждане на по-
строги норми с международно значение и гаранции за крайния клиент за проследяване и сертифициране 
на продуктите;

p Фирмите трябва да бъдат „придружавани” в процеса на интернационализация;

p Трябва да се борим срещу дъмпинговия внос, да се подпомага икономическия растеж и най-вече 
социалния растеж и този на профсъюзите в по-ниско развитите страни.

Източник:
Италиански профсъюз на работниците в строителството и други промишлености (FILCA-CISL), Национален доклад за производството, 
икономиката и синдикалната структура в дървообработващия и мебелен сектор в Италия, Рим, март 2008

FILCA-CISL Италиански профсъюз на работниците в 
строителството и други промишлености

FILCA-CISL е италианската профсъюзна Федерация, свързан с CISL, който 
обединява и организира работниците в следните сектори: строителство, 
домашни мебели от дърво, цимент, вар и хоросан, камъни и агрегати, тухли, 
ръчно изработени изделия от цимент. Към 31 декември 2007 г. Федерацията 
има регистрирани 276 704 работници.

Освен присъщата й задача да защитава работниците и членовете си от 
съответните сектори Федерацията договаря националните колективни 

договори (4 за строителния сектор, 3 за мебелния сектор, 3 за сектор „камъни и агрегати”, 2 за 
сектор „тухли и ръчно изработени изделия от цимент” и 1 за сектор „цимент, варовик и хоросан”) 
и насърчава и организира допълнителни преговори в стотици фирми и териториални нива 
(допълнителни преговори на националния договор в Италия могат да се провеждат на фирмено или 
на териториално ниво).

FILCA като член на европейската федерация FETBB (нашият генерален секретар Доменико Пезенти 
понастоящем е президент на FETBB) и участва активно във всички инициативи на европейско ниво, 
отнасящи се до секторите под нейната юрисдикция.
FILCA е член и на международната федерация BWI. Нашата история и опит обхващат повече от 50 
години.

Италианската Федерация на строителните работници и свързаните професии е създадена 
през февруари 1959 г. на учредителния си конгрес в Салерно. В новата организация секторите 
„дървообработване” (FULLAV), „строителство” (FEDEREDILE) и „каменоломна дейност” (FILIE), 
създадени с CISL се съгласяват на създаването на свободните профсъюзи и се обединяват. 

От самото начало отличителната характеристика на FILCA и CISL е тенденцията за образуване 
на сдружения (които отразяват важността на членовете и демокрацията в нашата организация), 
автономността (не само във връзка с предприемачеството, но и по отношение на политическите 
партии) и солидарността (изразяваща се особено в защитата на по-слабите ешелони на 
италианското и международното общество).



Източник: FSLIL 2008
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Дървообработващата и мебелна промишленост  
в Румъния

(От секторния доклад за Румъния, представен от FSLIL)

Място в румънската икономика. Делът на дървообработващата и мебелна промишленост в 
румънската преработваща индустрия в края на 2007 г. е: 10,3% от обема на промишленото 
производство, 11% от обема на износа на индустриални продукти, 5% от обема на общия внос, 11% от 
броя на заетите хора в индустрията.
Мебелната промишленост представлява 3,5% от промишленото производство, 4% от обема 
на износа, 0,7% от обема на вноса и 7% от броя на заетите. Общият обем на производството в 
дървообработването през 2000 г. е 1 523 млрд. евро, а през 2007 г. е 4 620 млрд. евро или увеличение 
от три пъти. В световен мащаб Румъния е на 27-мо място по производство на мебели, на 22-ро по 
износ и на 36-то по внос. За разлика от други страни-членки на ЕС мебелната индустрия в Румъния е 
сравнително силна с възможности растеж в бъдеще в условията на разрастващ се вътрешен пазар.

Подотрасли
По стойност на производството през 2006 г. (1 650 млн. евро) продуктовата сегментация на отрасъла е 
както следва: малки мебели – 21% или 363 млн. евро; други мебели – 20% или 328 млн. евро; мебели за 
хранене – 21% или 361 млн. евро; спални мебели – 13% или 206 млн. евро. 76% от общото производство на 
мебели през 2006 г. се разпределя между тези четири сегмента.

Фиг. 1 Структура на румънската мебелна промишленост – 

дял от продукцията по продуктови групи (2006)

Производството на мебели в Румъния е по-голямо от вътрешното търсене. Около 75% от румънските 
мебели са за износ, като обемът им се удвоява за периода 2000 – 2007. Мебелното производство възлиза 
на 3,5% от стойността на промишленото производство и 4,5% от обема на промишления износ за 2004. 
Обемът на производството нараства през 2000 – 2007 със 154%. Според прогнозите за развитие до 2010 
г. то трябва да се увеличи 1,8 пъти на вътрешния пазар, 1,15 пъти на западните пазари и 6,3 пъти на руския 
пазар. Но поради слабото евро и силната месна валута мебелният сектор, един от отраслите, разчитали на 
износа, започва да изглежда по-добре на вътрешния пазар.
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Табл. 1  Данни от дървообработващата и мебелната промишленост в Румъния

Мебели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Брой предприятия  2.989 2.989 2.989 2.989 3.860 3.860 3.800 3.800
Наети 95.000 99.000 99.000 106.000 103.000 99.000 91.700 90.000
Продукция (млн. евро) 717 850 1.089 1.096 1.280 1.462 1.650 1.820
Оборот(млн. евро) 717 820 1.005 1.110 1.390 1.590 1.650 1.890
Износ (млн. евро) 514 558 653 699 833 895 965 1.133
Внос (млн. евро) 70 90 104 124 157 230 304 436
Arbeitsproduktivität (TSD 
€/person) 8 9 11 10 12 15 18 20

Дървообработване 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Наети 70.000 70.000 76.000 78.000 75.000 72.000 61.600 60.300
Продукция (млн. евро) 806,0 915,0 1.060,0 1.141,0 1.370,0 2.353,0 2.546,0 2.800,0
Оборот(млн. евро) 15.295,0 15.473,0 14.901,0 14.767,0 15.269,0 14.674,0 15.260,0 16.152,0
Износ (млн. евро) 613 592 661 720 847 858 955 1.194
Внос (млн. евро) 190 232 309 344 897
Производителност на 
труда (1.000 евро на зает) 11,5 13,1 13,9 14,6 18,3 32,7 41,3 46,6

Източник: FSLIL 2008

За да устои на конкуренцията на вътрешните и външните пазари, ръководителите на фирмите 
модернизират и обновяват технологиите и оборудването, като най-големите инвестиции се реализират 
с вътрешни ресурси – 75%, вътрешни кредити – 9%, чужд капитал – 8% и други източници – 1%. Преките 
чуждестранни инвестиции в производствения капацитет се увеличават от 150 млн. евро през 2004 до 560 
млн. евро през 2007. Както фирмите от първичния сектор, много производители са част от международни 
концерни и фирми или имат чужди инвеститори от страни като Франция, Италия, Германия, Австрия, 
Полша и др. Правителството трябва да отпусне около 500 млн. евро до 2010 в подкрепа на инвестициите 
в мебелната промишленост, като производството и износът трябва да нарастват с 5% годишно за същия 
период, съгласно Националната стратегия за износа. 

Дървообработваща промишленост
Развитието на първичния обработващ сектор поддържа цялата промишленост, която не можеше да 
осъществява внос. За периода 2000 – 2007 г. чуждите инвестиции в дървообработващата промишленост 
допринасят за развитие на производството на дървен материал, пресовани дъски, MDF, HDF, дъски и 
шперплат. За периода 2000 – 2007 капацитета за производство на пресовани дъски се увеличава с 580%. 
Съпътстващата модернизация на това производство ще гарантира нарастване до 1 500 куб. м./година през 
2009. Капацитетът за дървени влакнести дъски е бил 560 хил. куб. м през 2007. Предвижда се увеличен 
растеж на плочите от ориентирани частици, използвани в строителството, което ще доведе до увеличение 
на внесените количества: 120 хил. куб. м. през 2007, спрямо 75 хил. куб. м. през 2006. 

Фиг. 2  Стойност на продукцията на 

дървообработването и мебелите, 2000 – 

2007 (млн. евро)
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Фирмата ALPSTRAT-ALPROM в Питещ планира да изгради завод за плочи от ориентирани частици с 
капацитет от 100 хил. куб. м. и да го пусне в действие през 2009 г. Обемът на произведения шперплат е бил 
165 хил. куб. м. през 2007. От 2000 производството на фурнир почти се е удвоил – от 53 хил. куб. м. до 100 
хил. куб. м. през 2007. В резултат на развитието от 2000 г. насам продуктовата структура се разнообразява 
благодарение на инвестициите в модернизация на стария производствен капацитет, но и на новите 
инвестиции.

Районите с дейности от дървообработващото и особено мебелното производство са разположени 
в осемте региона за икономическо развитие на нашата страна. Румънската дървообработваща 
промишленост е по-развита в залесените области на страната – западната, северозападната и 
североизточната. Развитието на мебелната промишленост в тези области е икономически обосновано от 
достъпа до суровини, но също и от близостта на пазарите и по-специално в ЕС, Украйна и Русия.

Размер на фирмите
От 12 633 търговски фирми, 253 са класифицирани като големи, 1 011 – големи, 2 399 – малки и 8 970 – 
микропредприятия. Чуждите инвеститори играят много важна роля в икономическото стабилизиране 
на фирмите. Много от тях са стари клиенти или купувачи на дървени изделия и мебели. Като стават 
собственици или мажоритарни акционери те стават също и производители и търговци на продукти в 
техните собствени страни. Поради тази промяна производството  в двата сектора започва да се развива. 
Между 2000 и 2007 г. нашият сектор претърпява съществени структурни промени, най-важните от които са 
в промяната на акционерната структура. През 2007 г. в Румъния има около 3 800 фирми производители на 
мебели (малките и средните имат съществен дял). Около 90 000 души са заети в мебелното производство 
през 2007, което е 7,2% от общия брой на заетите в промишлеността, от които 40% работят в МСП.

Множество наследствени фирми са напълно приватизирани, като почти всички фирми с акционери 
служители (мажоритарни или миноритарни) са изкупени от други акционери (частни търговски фирми). 
Днес работещите в дървообработващата промишленост вече не притежават акции; имаме малко на брой 
големи фирми със служители с мажоритарния дял от акциите и по-малко фирми, в които служителите 
притежават незначителен брой акции. Приватизационният процес няма пълен успех и множество фирми 
фалират. 

Броят на служителите от дървообработващата и мебелната промишленост през 2000 г. е 165 000, а през 
2007 е 151 000, като спадът е от 14 000 души. При производството на мебели заетостта е 95 000 през 2000, 
а днес е 90 000.  В дървообработващия отрасъл се наблюдава намаляване на заетостта от 70 000 до 60 300 
през периода 2000 – 2007.  

Фиг. 3  Производство на ламперия от 

дървен материал 2000-2007
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Според APMR в момента работниците в мебелната индустрия наброяват около 89 400 души, което е 6,3% 
от общата работна сила на румънската промишленост. Тази година броят на служителите в отрасъла ще 
продължи да спада, като поддържа общата тенденция в разглеждания период, особено след 2003. По 
пазарни източници тази тенденция ще става все по-видима поради ефекта от усилията за увеличаване на 
конкурентоспособността на фирмите и масовата миграция на работници в румънската промишленост. 
Например лидерът на местния пазар на мебели, Mobexpert Co., в началото на тази година има с 1 000 души 
по-малко в сравнение с началото на 2007 г. 

Безработицата в дървообработването е голям проблем поради реорганизацията на структурата на 
собствеността, на инвестициите и на новите инвестиции в нови технологии. От 1990 до 2000 г. почти 
200 000 служители са били освободени. През този период няколкостотин фирми от сектора фалират.

№ Име на 
предприятието Брой наети Местонахождение

1 MOBINS 450 Sebeş-Alba
2 PÂNCOTAŞ 375 Pâncota – Arad
3 VESTFOREST 520 Oradea – Bihor
4 MOPAL 250 Bistriţa
5 MACARS 850 Caransebeş

6 FAGEX 450 Caransebeş-Caraş-
Severin

7 VESTFOREST 175 Bucşa -  Caraş-Severin
8 MOBILA 720 Constanţa
9 ROBUR 336 Tg.Jiu – Gorj

10 FORESTAPRIM 650 Gheorgheni-Hargita
11 PRODEXCOOP 209 Tg.Mureş
12 PAMEX 375 Piatra Neamţ
13 STARFOREST 350 Tg.Neamţ
14 DREPTATEA 190 Câmpina
15 SAMOBIL 750 Satu Mare
16 HUMORFOREST 350 Gura Humorului
17 MOVAS 623 Vaslui
18 EXPIL 110 Focşani
19 ARMOM 329 Bucureşti
20 MOBEST 250 Bucuresti
21 EXFOR 750 Bucureşti
22 BRAFOR 1400 Braşov

Общо 10.462

Източник: FSLIL 2008

Фиг. 4  Развитие на заетостта в 

дървообработващата/мебелна 

промишлености 2001-2007 г.

Таб. 2  Фалирали предприятия между 

2000-2007 г.
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В началото на 2000 г. 100% от социалния капитал в дървообработващата промишленост са приватизирани. 
Инвестициите в нови технологии започват да дават резултат и в първите години след 2000 се наблюдава 
стабилност на броя на заетите, като той дори се увеличава от 165 000 до 184 000 през 2003. През 2004 г. 
дясното правителство, лошата валутна политика на Националната банка и увеличаването на данъците за 
работниците води фирмите до голяма финансова криза със сериозни последици в социален аспект. През 
2004-2007 още 33 000 служители са уволнени.

Заплати
Останалите в дървообработващата промишленост 151 000 работници не са облагодетелствани от 
увеличение на заплатата заради интереса на работодателите; това е причината много служители да се 
откажат от работните си места и да отидат в други отрасли или да имигрират в други страни, предимно 
Италия, Испания и Португалия. Затова в момента отрасълът и по-специално мебелният сектор страда от 
недостиг на квалифицирана работна ръка. След процеса на реорганизация и модернизация, структурата 
на трудовия капацитет в сектора първична преработка на дървесина претърпява големи промени, главно 
в областта на полуготовите изделия от дърво. 

Производителността на труда в първичната преработка на дървесина през 2000 г. е била 11 500 евро 
на човек за година, а в края на 2007 – 46 600 евро на човек за година, което е увеличение с три пъти и 
половина. В мебелната промишленост производителността през 2000 г. е 7 500 евро на човек за година, а 
през 2007 – 20 000 или увеличение от 2,6 пъти.

Фиг. 5: Брутни заплати 2000-2007 

(месечни/в евро)

Фиг. 6  Развитие на производителността на 

труда през 2000  - 2007

 (дял на обем продукция за един 

работник/1000 евро)
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Външнотърговски връзки
Производителите на изделия от дърво с висока добавена стойност и специално на мебели се изправят 
пред серия от проблеми, предизвикани от повишаващите се цени на суровината и енергията. 
Стабилизирането на националната валута спрямо долара и еврото води до значителни трудности в 
експортната политика. Затова ако стойността на износа, изразена в евро се е увеличила през 2007 г. 
със 17,4%, за същия период стойността на износа, изразена в национална валута по сравними цени 
представлява едва 98,7% от стойността, реализирана през 2006 г.

Общият износ на дървообработващата промишленост през 2000 г. е 1,13 млрд. евро, а през 2007 – 2,29 
млрд. евро, което е увеличение от 2,1 пъти. Износът е четири пъти по-висок от стойността на вноса и 
три пъти по-висок от обема на вноса за 2006 г. Румънското мебелно производство е много по-голямо от 
нашите вътрешни нужди, затова производителите търсят възможности за износ. Въпреки това след 2000 
г, Румъния започва внос на мебели за вътрешния пазар. Днес почти 30-35% от необходимите мебели за 
вътрешно потребление е от внос. Вносът се увеличава по-бързо от износа. Обемът на вноса за нашите 21,6 
млн. души население (през 2007) е повече от 400 млн. евро.

Целият износ на мебели от Румъния за 2006 г. е оценен на € 1 133 млн. Франция, Германия, Италия, 
Великобритания и Холандия са дестинациите на почти 60% от износа. Румънските производители са 
силно настроени към износ след присъединяването към ЕС. Между 2002 и 2006 средният годишен ръст на 
стойността на износа е 11,3%.

Фиг. 7   Дървообработване 

промишленост – износ/внос 2000 – 2007 

(млн. евро)

Фиг. 7a  Мебелна промишленост – 

износ/внос 2000 – 2007 (млн. евро)
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Табл. 3   Мебелна промишленост – ТОП – 5 страни за износ/внос 2001/2007

Най-важните страни за износ на Румъния 
(Подредени според обема за 2007)

Най-важните страни за внос в Румъния
(Подредени според обема за 2007)

Страна 2001 2007 Промяна 
2001/2007

Дял 
2007 Страна 2001 2007 Промяна 

2001/2007
Дял 

2007

Mio. € Mio. € Mio. € % Mio. € Mio. € % %
Франция 74,4 215,00 189% 19,0% Италия 24,0 102,0 325% 23,4%
Германия 91,2 203,00 123% 17,9% Полша 13,0 91,0 600% 20,9%
Италия 41,1 135,00 228% 11,9% Китай 1,0 46,0 4500% 10,6%
Великобритания 18,1 91,00 403% 8,0% Германия 9,0 28,0 211% 6,4%
Холандия 47,7 61,00 28% 5,4% Турция 2,0 39,0 1850% 8,9%
Топ 5 272,5 705,00 159% 62,2% Топ 5 49,0 306,0 524% 70,2%

Други страни 285,5 428,00 50% 37,8% Други 
страни 41,0 130,0 217% 29,8%

Общо 558,0 1.133,00 103% 100,0% Общо 90,0 436,0 384% 100,0%

Източник: FSLIL 2008

Внос
През 2007 г. румънският внос е на стойност 436 млн. евро. От 27-те членки на ЕС, Румъния е осмата 
страна с най-малък обем и като такава се счита за малка страна по отношение на обема. Тя е най-близо по 
стойност до Финландия (преди нея) и Люксембург (след нея) и с подобен обем като Унгария, Финландия, 
Португалия и Ирландия. 

По продуктови групи румънският внос може да бъде разделен по следния начин – водещите две групи са 
мебелни компоненти (108 млн. евро) и други мебели (111 млн. евро) – и двата с 25%. Четвърт от целия внос 
се пада и на мебелите за хранене, холни и стайни мебели (70 млн. евро) и офис мебелите (35 млн. евро).

Фиг. 8 Внос/износ на мебели по продуктови групи 2007 (дял в проценти в млн. Евро)

В периода 2000 – 2007 румънският внос се увеличава средно с 26,8% годишно (70 млн. евро). Италия и 
Полша, следвани от Германия са най-големите вносители от ЕС. 
Около 15% от румънския внос за 2006, оценен на 34 млн. евро, идва от развиващите се страни (15.4%). Тази 
пропорция е била 5,6% през 2002. На Турция се падат 46% от всички доставки от развиващите се страни 
през 2006, следвана от Китай (37%) и Молдова (7%). Индонезия, Виетнам и Филипините също са важни 
доставчици. Докато вносът от Турция се е увеличил с 1,850% от 2001, вносът от Китай е нараснал с 4,500%. 
Вносът от всички други водещи доставчици също се е увеличил за разглеждания период. 
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Основни проблеми пред дървообработващата промишленост

p Драстичното намаление на приходите от износа след големите флуктуации на обменния курс за 
 кратък период;

p Увеличение на цените на основните суровини;

p Повечето фирми не могат да спазват европейското законодателство, свързано със социалната 
 отговорност, безопасните и здравословни условия на труд, опазване на околната среда и 
 потребителите;

p Hohe Kosten für neue Technologien beim Umweltschutz. Wir haben immer noch viele Unternehmen mit 
 altem Werkzeug und alten Geräten, die auf dem Markt nicht bestehen können;

p Високи цени на новите технологии за опазване на околната среда. Все още има много фирми със 
 стари инструменти и оборудване, които не са конкурентни на пазара; 

p Ниските нива на нови технологии в много преработващи фирми водят до намаляване на 
 производствения им капацитет да реализират конкурентни продукти с добра цена, качество и 
 разнообразие;

p Риск от загуба на външни пазари поради ниско ниво на конкурентност на продуктите, липса на 
 маркетингови стратегии и мрежи за дистрибуция на продуктите на външните пазари;

p До голяма степен много хора се отказват от традиционни мебелни изделия в полза на нови модели, 
 поискани от клиентите. Отказването от традиционните поръчки поставя фирмите в големи 
 затруднения.

p Бърза адаптация към видовете мебели, поискани от пазара и външните клиенти;

p Липса на материали собствено производство и техният внос на висока цена;

p Завършващи процедури (лакиране) с опасни вещества;

p Ниски заплати. Ниските нива на заплащане водят до неангажираност на работниците по отношение 
 на качеството и производителността;

p Голям брой неквалифицирани работници;

p Липса на интерес у работниците за продължаващо обучение и квалификация;

p Много работодатели на уважават правата на работниците и техните представители. Работниците 
 отказват членство в профсъюзи, защото се страхуват от работодателите си;

p Законът за колективните трудови договори предвижда избор на представители на работниците; 
 те могат да договарят от тяхно име, но много от тях не са от средите на работниците.

Перспективи и предизвикателства
p Като се има предвид представянето за периода 2000 – 2007, отчитаме, че в дървообработващата 
 промишленост имаме положително развитие и годишен ръст от 7 – 8%. Задържането на традиционните 
 клиенти и привличането на нови на външните пазари ще доведе до годишен ръст на износа от 8 – 9 %.

p Дори реализираните продукти, особено мебелите, са предназначени главно за износ, за постигане 
 на балансирано развитие на отрасъла трябва да се отдели особено внимание на вътрешния пазар, да 
 се адаптира
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 предлагането към настоящото търсене посредством:

 3 Модернизация на производствения капацитет и на технологиите на преработка;

 3 Увеличение на дела на промишлени продукти с високо ниво на обработка и висока добавена 
  стойност;

 3 Развитие на изследователската и развойна дейност и връзка между изследователските 
  институции, техническите училища и работодателите с цел увеличаване на техния принос за 
  повишаване на конкурентоспособността на отрасъла; 

 3 Утвърждаване на вече завоюваните позиции на пазарните сегменти чрез разнообразяване на 
  предлагането и повишаване на качеството на продуктите;

 3 Увеличаване на предлагането за съседните страни;

 3 Създаване на партньорства с производствени или търговски структури, които могат да 
  гарантират утвърждаване на позицията на Румъния като производител;

 3 Развитие на мрежа за маркетинг и дистрибуция;

 3 Увеличаване на участията на панаири и международни изложения;

 3 Подобряване на процесите в производствените фирми и на управленския капацитет

 3 Увеличаване на прилагането на системите за контрол на качеството и за опазване на околната 
  среда;

 3 Сертифициране на продуктите и регистриране на търговски марки според желанията на 
  потребителите, свързаност със закона;

 3 Увеличаване на дейностите по обучение на служителите и повишаване на отговорността им, 
  съгласно тенденциите в преработващите технологии;

 3 Разширяване на системите за сътрудничество и разработването на мебелни компоненти чрез 
  развитие на мрежата от МСП; 

 3 Управление на отпадъците, рециклиране и повторното им използване.

Източници:

Федерация на свободните профсъюзи в дървообработващата и мебелната промишленост (FSLIL), Доклад за икономическата и 

социалната ситуация в дървообработващия и мебелен сектор в Румъния, Букурещ, март 2008

FRD Център, Румъния, Доклад за румънския мебелен пазар, Букурещ, ноември 2006

Министерство на икономиката и финансите, ПАЗАР НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2007 И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 2008 В РУМЪНИЯ (Букурещ 

2007)
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Федерация на свободните професионални съюзи в 
дървообработващата и мебелната промишленост 
(FSLIL)

FSLIL представлява работниците в дървообработващия и мебелния сектор. 
При създаването си организацията е представлявала 215 профсъюза с 245 000 членове от около 
360 000 работници в дървообработващата и мебелната промишленост. След трансформацията 
и преструктурирането на икономиката броят на работниците намалява и сега членовете на 
федерацията са около 72 000.

FSLIL удовлетворява условията за представителство и правно припознаване в дървообработващата 
и мебелната промишленост. Това й дава право и капацитет да преговаря и подписва колективни 
договори на браншово ниво. От 1991 г. FSLIL е подписала 29 браншови трудови договора. 
Последният е подписан за периода 2004 – 2007. FSLIL подписва също и допълнителен акт към този 
договор на годишна база, който променя определени разпоредби, особено тези, касаещи правата 
за заплати (минимална заплата на браншово ниво). Разпоредбите договаряни на браншово ниво 
представляват минималната отправна точка за преговори на фирмено ниво. 

В общ план федерацията не преговаря и не подписва колективни договори на фирмено ниво, 
тъй като това е задължение на профсъюзната организация във всяка фирма или на избрания 
представител на работниците, ако няма профсъюзна организация. Въпреки това до 2005 г. FSLIL е 
преговаряла и подписала четири колективни договора в големи компании, даващи работа на 5 000 
души и няколко филиала. 

На национално ниво FSLIL е член на CNSLR-Fratia. На европейско ниво е член на EFBWW и на BWI на 
международно ниво.
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Arbeit & Innovation in Europa
Сравнение на индикатори за мебелната промишленост 
в шест страни

Заетост (промяна спрямо предходната година, в %)

Оборот (промяна спрямо предходната година, в %

Износна квота (като дял от годишния оборот, в %)
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Сравнителен преглед на Колективно договаряне и социални стандарти

България Чехия Дания

1. Колективно договаряне
Преговори на национално и секторно 
ниво за дървообработващата и 
мебелната промишленост 

Една организация на работодателите и 2 
синдиката. Колективните споразумения 
са валидни за подписващите страни 
и за тези, присъединили се към 
споразумението при определени 
условия. Според законодателството, 
Министърът на труда има право да 
подпише споразумението и да го 
разпространи в отрасъла, но досега 
това право не е упражнявано за никой 
сектор. 
Социалните партньори участват в 
подкомитети на националния съвет, 
който отправя препоръки към 
правителството.
Споразуменията за заплатите 
управляват: трудовите 
взаимоотношения; условията на 
труд; работното време; отпуските и 
болничните; заплатите; извънредното 
работно време; мерките за здравето и 
сигурността.
Договорите за възнагражденията 
са обвързващи за членовете на 
дървообработващия и мебелния сектор 
за срок от две години.

Преговори на национално или фирмено 
ниво. Не всички фирми и работници са 
обхванати от колективното договаряне в 
Чехия, без преговори. 

Обсъждане в дървообработващия 
сектор – период от 1 година или 
неопределено време с изменения в 
колективните договори. 

Колективните договори за заплащане 
важат за всички работници във фирмата.

Степен на представителство на 
работниците: 10% от работниците са 
организирани в профсъюзи. 

Преговори на ниво мебелна 
промишленост – всички служители са 
част от колективното споразумение.

Степен на представителство на 
работниците: 77% . 

2. Заплащане/минимални заплати
Различен среден доход – зависи от 
квалификацията, образованието, стажа 
и опита.
 Законово определена минимална 
заплата: 113 евро на месец (2008)

Законово установени минимални 
заплати за всички сектори: най-ниското 
гарантирано заплащане – 1,89 евро на 
час/315 евро на месец.
През третото тримесечие на 2008 
средната номинална брутна месечна 
заплата в Чехия е 23 144 крони (888 
евро), това е повече от годишната със 
7,9%, увеличението на реалната заплата 
е 1,2%. 

Годишната инфлация за 2007 е около 
2,8%, през ноември 2008 6,5%

Договорно определена средна заплата: 
17,29 евро на час (минимална заплата: 
13,28 евро на час) 
Годишна инфлация: 2% – увеличение на 
производителността: 5%

3. Работно време/извънреден труд
Уикенд; 20 дни отпуск + допълнително 
платени дни: не по-малко от 5 дни за 
вредна работа; не по-малко от 5 дни за 
гъвкаво работно време и за управленска 
гъвкавост (по-голямата част от основния 
и допълнителния отпуск се договаря с 
колективните споразумения за отрасъла 
и фирмите.).
Допустимо извънредно работно време: 
част от преговорите между синдикатите 
и работодателите.

Договорен брой работни часове:
Законът предвижда 40 часа седмично и 
1890 часа годишно.
- Колективни договори – 37,5 часа на 
седмица
30 мин. неплатени почивки за осем 
часа във всяка смяна. Събота и неделя, 
национални празници – 100% -175% от 
средните доходи
Отпуск: 20-25 дни годишно, платен на 
100% от средния доход. Позволено 
извънредно работно време: част от 
преговорите между синдикатите и 
конкретни работодатели.
Правно установен таван на извънредния 
труд: 150 часа годишно и 8 часа 
седмично.
Законово установен таван на 
извънредния труд: до 416 часа годишно

Договорно определено работно време: 
37 часа на седмица – 1 623 часа годишно.

30 мин. неплатена почивка на ден.

Уикенди – 16 национални празника – 25 
дни отпуск годишно.

Допустимо извънредно работно време: 
3,33 часа на седмица.
 
Компенсации за свободно време: 
50%/100% премия за извънреден труд 
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4. Наемане/прекратяване
Законово определен периода на 
прекратяване: поне два месеца при 
определени условия: бюджетни 
съкращения и известяване на 
профсъюзите. 

Наемането на нови служители е 
възможно само при използването на 
всички вътрешни ресурси.

Договорно определен период на 
прекратяване: 1-7 седмици (зависи от 
стажа)

5. Продължаващо професионално обучение
EСъществуват разпоредби за 
продължаващо обучение на 
работниците, но те не са задължителни 
за работодателите. В момента 
законодателството се развива в тази 
насока.

Договорно определени правила 
за продължаващо образование 
на работниците – заплащани от 
работодателите, които са задължени 
от колективните договори. Мерки 
за здравеопазване и безопасност/
съветване

Разпоредби за продължаващото 
обучение на работниците: ДА 
– 2 седмици годишно според 
споразумението – заплащани напълно 
от работодателя 

6. Социални въпроси/други стандарти
Предпазни мерки за здравето и 
сигурността: комитети във всяка 
фирма. Предприятията са задължени 
да осигуряват медицинско обслужване 
и да заделят средства и капацитет 
за спазване на разпоредбите по 
сигурността.

За тежки условия на труд: предоставяне 
на храна, допълнителен отпуск и 
редовни медицински прегледи.

От 01.01.2009 болничните се изплащат 
до 15 календарни дни. За първите 14 дни 
заплащането на болничните се поема от 
работодателя.

Чешката пенсионна система се 
състои от две части: първият стълб 
е задължително базово пенсионно 
осигуряване. В допълнение към него 
съществува и допълнително доброволно 
определено осигуряване, допълнително 
пенсионно осигуряване с държавно 
финансиране.

Законът за пенсионното осигуряване 
предвижда постепенно увеличаване 
на пенсионната възраст – 2 месеца за 
мъже и 4 месеца за жени достигнали 
пенсионна възраст след 31 декември 
1995. 
Пенсия
Мъже  Жени
407 евро 333 евро

Продължаване на заплащането в случай 
на болест – поема се от правителството 
и от работодателя: 5 седмици с пълна 
компенсация – до 47 седмици с 
намалена заплата.

Помощи за майчинство: изплащани 
от правителството и от работодателя: 
46 седмици (14 седмици с пълно 
майчинство – 32 седмици с намалено 
заплащане).
 
Пенсиониране на 65 години: ок. 35% от 
заплатата (законния доход) .
Допълнени от други привилегии – 
финансирани чрез разпоредбите за 
заплатите = 11,1% от средната заплата 
(7,4% дял на работодателя – 3,7% дял на 
работника).

България Чехия Дания



Arbeit und Leben Bielefeld e.V. | IG Metall82

Германия Италия Румъния

1. Колективно договаряне

Регионални преговори или преговори 
на фирмено ниво. Не всички фирми и 
работодатели са обхванати – има фирми 
без покритие на преговорите

Колективните споразумения в мебелния 
сектор в Италия са три: промишленост, 
дребна промишленост и занаятчии.

Трите национални колективни договора 
обхващат 100% от работещите в 
дървообработването и мебелите, 
които са около 420 000. Промишлените 
колективни договори засягат около 
220 000 работещи. 

Валидността на националните 
колективни договори е 4 години 
за нормативната част и 2 години за 
системата на заплащане.

Преговори на ниво сектор 
„дървообработване и мебели”: важат 
за 100% от работниците за две години / 
APMR – FSLIL.

Споразумението за заплатите е валидно 
за всички работници в мебелната 
промишленост – 98 000 души. Членове и 
нечленове на APMR.

Представителство на работниците: 60% 
са организирани в профсъюзи

2. Заплащане/минимални заплати

Няма минимална заплата в секторите 
дървообработване и мебели. 
Договорените среди заплати са ок. 15 
евро на час/2 430 евро на месец.

Средна заплата: от 2 000 до 2 500 евро. 
Реалните заплати са малко по-високи.

Приходи от производителността за 
година – средно между 2 и 3%. Цените за 
потребителите са се повишили с 3% за 
второто тримесечие на 2008.

Платен отпуск 50% / на изток  30 %. 
Годишен бонус 70%  / на изток 20%.

Системата на заплащане на националните 
колективни договори засяга само 
повишаването на инфлацията (в Италия 
инфлацията в момента е 3,8%), докато 
има и допълнителни споразумения 
(фирмени или териториални), при които 
системата на заплащане компенсира 
увеличаването на производителността. 
Допълнителните споразумения са 
валидни 4 години.

Минималната месечна заплата 
на работник без професионална 
квалификация в промишленото 
дървообработване е 1 160,21 евро (в 
сила от 01.06.2008), ставката на час 
е 6,67 евро. Нивата на заплатите в 
националния колективен договор в 
дървообработването и мебелите са 12. 

Различен среден доход – зависи от стажа 
и позицията.

Средна ставка на час: 0,67 € (работник), 
0,80 € (служител). Актуализиране на 
тримесечие
Годишна инфлация >10%; приход от 
производителност >15% 
Законова минимална заплата: 0,42 €/час. 

Договорена минимална заплата: 0,51 €/
час / 86,00 €/месец.

3. Работно време/извънреден труд

Съгласно закона работният ден не може 
да надвишава 10 часа.

30 мин. неплатена почивка на ден.

Договорено работно време: официално 
35 часа на седмица на запад и 40 часа на 
изток. Вариране до 42 часа с договорките 
на IG Metall.

Договорено годишно работно време: 
1 550 часа средно.

Извънредно работно време със 
съответната премия – съгласно различни 
споразумения, възможно е и без 
допълнителни премии.

Договорен отпуск: 30 дни на запад и 27 
дни на изток.

Отпуските варират в различните област 
– средно 11 дни, 24 и 31 декември са 
официални празници за промишления 
сектор.

.

Договорно определено и допустимо 
работно време –  40 часа на седмица, но 
извънредният труд е много често срещан 
и е с ръст от 0-28%. 

Седмичната заетост варира в отделните 
периоди с максимум и минимум заетост 
(напр. 3 месеца с 48 работни часа и 3 
месеца с 32 работни часа).

Отпуск: целият сектор има 4 седмици 
годишен отпуск и около 9 работни дни за 
индивидуални отпуски.

Законово определени работни часове: 8 
часа на ден; 40 часа на седмица; 170 часа 
на месец.

Договорно определено работно време: 8 
часа на ден; 40 часа на седмица; 170 часа 
на месец 

30 мин. неплатена почивка на 8-часов 
работен ден 

Уикенд; 7 национални празника – 21 дни 
отпуск годишно  (26 дни след 10 години).

Допустим извънреден труд: част от 
преговорите между профсъюзите и 
отделни работодатели.

Законна горна граница: 180 часа годишно 
и 8 часа седмично 
Договорно определена горна граница: 
360 часа годишно по причини за 
гъвкавост . Добавки за извънреден труд 
(75-100%)
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Германия Италия Румъния

1. Колективно договаряне

Регионални преговори или преговори 
на фирмено ниво. Не всички фирми и 
работодатели са обхванати – има фирми 
без покритие на преговорите

Колективните споразумения в мебелния 
сектор в Италия са три: промишленост, 
дребна промишленост и занаятчии.

Трите национални колективни договора 
обхващат 100% от работещите в 
дървообработването и мебелите, 
които са около 420 000. Промишлените 
колективни договори засягат около 
220 000 работещи. 

Валидността на националните 
колективни договори е 4 години 
за нормативната част и 2 години за 
системата на заплащане.

Преговори на ниво сектор 
„дървообработване и мебели”: важат 
за 100% от работниците за две години / 
APMR – FSLIL.

Споразумението за заплатите е валидно 
за всички работници в мебелната 
промишленост – 98 000 души. Членове и 
нечленове на APMR.

Представителство на работниците: 60% 
са организирани в профсъюзи

2. Заплащане/минимални заплати

Няма минимална заплата в секторите 
дървообработване и мебели. 
Договорените среди заплати са ок. 15 
евро на час/2 430 евро на месец.

Средна заплата: от 2 000 до 2 500 евро. 
Реалните заплати са малко по-високи.

Приходи от производителността за 
година – средно между 2 и 3%. Цените за 
потребителите са се повишили с 3% за 
второто тримесечие на 2008.

Платен отпуск 50% / на изток  30 %. 
Годишен бонус 70%  / на изток 20%.

Системата на заплащане на националните 
колективни договори засяга само 
повишаването на инфлацията (в Италия 
инфлацията в момента е 3,8%), докато 
има и допълнителни споразумения 
(фирмени или териториални), при които 
системата на заплащане компенсира 
увеличаването на производителността. 
Допълнителните споразумения са 
валидни 4 години.

Минималната месечна заплата 
на работник без професионална 
квалификация в промишленото 
дървообработване е 1 160,21 евро (в 
сила от 01.06.2008), ставката на час 
е 6,67 евро. Нивата на заплатите в 
националния колективен договор в 
дървообработването и мебелите са 12. 

Различен среден доход – зависи от стажа 
и позицията.

Средна ставка на час: 0,67 € (работник), 
0,80 € (служител). Актуализиране на 
тримесечие
Годишна инфлация >10%; приход от 
производителност >15% 
Законова минимална заплата: 0,42 €/час. 

Договорена минимална заплата: 0,51 €/
час / 86,00 €/месец.

3. Работно време/извънреден труд

Съгласно закона работният ден не може 
да надвишава 10 часа.

30 мин. неплатена почивка на ден.

Договорено работно време: официално 
35 часа на седмица на запад и 40 часа на 
изток. Вариране до 42 часа с договорките 
на IG Metall.

Договорено годишно работно време: 
1 550 часа средно.

Извънредно работно време със 
съответната премия – съгласно различни 
споразумения, възможно е и без 
допълнителни премии.

Договорен отпуск: 30 дни на запад и 27 
дни на изток.

Отпуските варират в различните област 
– средно 11 дни, 24 и 31 декември са 
официални празници за промишления 
сектор.

.

Договорно определено и допустимо 
работно време –  40 часа на седмица, но 
извънредният труд е много често срещан 
и е с ръст от 0-28%. 

Седмичната заетост варира в отделните 
периоди с максимум и минимум заетост 
(напр. 3 месеца с 48 работни часа и 3 
месеца с 32 работни часа).

Отпуск: целият сектор има 4 седмици 
годишен отпуск и около 9 работни дни за 
индивидуални отпуски.

Законово определени работни часове: 8 
часа на ден; 40 часа на седмица; 170 часа 
на месец.

Договорно определено работно време: 8 
часа на ден; 40 часа на седмица; 170 часа 
на месец 

30 мин. неплатена почивка на 8-часов 
работен ден 

Уикенд; 7 национални празника – 21 дни 
отпуск годишно  (26 дни след 10 години).

Допустим извънреден труд: част от 
преговорите между профсъюзите и 
отделни работодатели.

Законна горна граница: 180 часа годишно 
и 8 часа седмично 
Договорно определена горна граница: 
360 часа годишно по причини за 
гъвкавост . Добавки за извънреден труд 
(75-100%)

4. Наемане/прекратяване

Договорно определен период на 
прекратяване: 2-6 (максимум) седмици за 
работници и 0,5-1,5 (максимум) месеца за 
служители.

5. Продължаващо професионално обучение

Недоговорен отпуск за учебни цели – в 
някои федерални области (две седмици 
за две години) – Продължителност на 
плащането чрез работодателя – по-малко 
от 2% вземат отпуск за образование.

Разрешават се и платен отпуск за семейни 
проблеми или за обучение, които са 
различни за всеки случай.

Договорно определени разпоредби за 
продължаващо обучение на работници 
– пълно заплащане от работодателите, 
които са обвързани от колективните 
договори
Мерки за здравословни и безопасни 
условия на труд, предоставяне на съвети.

6. Социални въпроси/други стандарти

Заплащане в случай на болест – до шест 
седмици, поето от работодателя, след 
това – намалени болнични добавки.

Ползи за семейството от държавата 
(намалени в сравнение с нетната заплата) 
– семейни облаги – до 67% от нетната 
заплата (300 евро до 1 800 евро на месец).

Пенсия на 65 години – най-много 67% от 
нетната заплата.

Частни добавки (официално подкрепяни) 
– малко на брой фирмени пенсии.

Социални осигуровки: разделят се между 
служителя и работника
 
Застраховка за безработица
2007 4,2%
Застраховка за сестрински
грижи 
2007 1,7%
Пенсионен фонд 
2007 19,9%
Средна здравна осигуровка
13,3%
(Здравноосигурителните компании имат 
различни размери на вноските)

Болничните се заплащат на 100% до 180 
дни на 50% за останалите три месеца. 
Болничните за трудови злополуки 
се заплащат на 100% до пълното 
възстановяване.

Отпускът по майчинство (2 месец 
преди раждане и 3 месеца след него) се 
заплаща между 80% и 100% от заплатата, 
а избираемият период от 6 месеца – на 
30%.

Пенсиониране на 60 години (жени) 
и 65 години (мъже); но съществува и 
пенсиониране по възраст с конкретни 
параметри. Възможно е пенсиониране с 
изплащане на компенсации на 40 години. 
Съществува и ранно пенсиониране за 
специални случаи на фирмени кризи, 
напр. „работа под стрес”.

За няколко години в колективното 
договаряне в дървообработването и 
мебелите се предвижда и Пенсионен 
фонд от допълнителни

Продължаване на заплащането в случай 
на болест: заплащан от работодателя в 
продължение на 16 дни, след това – от 
правителството – 85% от заплатата.

Майчинство: до 2 години. Плащане на 
средния отпуск.

Пенсиониране на 60 години (жени) или  
65 години (мъже); финансирано от 
вноски за пенсии от данъчните приходи 
и социални осигуровки (55% от 
съответната заплата).

Финансиране за пенсиониране: 23% дял 
на работодателя и 6,5% дял на работника

Германия Италия Румъния
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Програма за действие 2008 - 2011

(Приета от X общо събрание на Европейската федерация на работниците в строителството и 
дървообработването –EFBWW на 04-05 декември 2007 в Люксембург)

III. Програма за действие за Дървообработващата/мебелната/горската промишленост 

1. Индустриална политика

Въведение
На първо място трябва да се подчертае, че разширяването на ЕС оказва голямо влияние върху значението 
на дървообработващата/мебелната/горската промишленост в икономиката на ЕС като цяло (преработващ 
сектор), тъй като в много от новите страни-членки тези отрасли имат по-голямо значение върху 
националните икономики, отколкото в старите членки на ЕС (ЕС 15).
В резултат на разширяването около 2,7 млн. Работници са заети в тези промишлености в ЕС, разпределени 
в 270 000 фирми. Затова във всичките си действия EFBWW трябва да има предвид, че работи с 
промишленост, съставена главно от МСП. 

Трябва да се подчертае и фактът, че различните подсектори на дървообработващата/ мебелната/горската 
промишленост не преминават през едно и също икономическо развитие през последните години. 

Горската промишленост и дървообработването са успели да отбележат бавен, но стабилен икономически 
растеж, за съжаление с малка загуба на работни места, главно поради непрекъснато повишаващата се 
производителност, особено в новите страни-членки. 

Мебелната промишленост от друга страна се изправя пред все по-голяма конкуренция извън ЕС, което 
води до драматичен и все още увеличаващ се отрицателен търговски баланс в сектора.

Въпреки това като цяло ситуацията остава същата, както е заложено в програмата за действие 2004-2007.
Всички страни имат сходни структурни проблеми и недостатъци, които могат да бъдат разрешени с общи 
политически усилия.

Трябва да имаме предвид и факта, че дървообработващият и мебелният отрасъл са съставни от няколко 
подсектора: горска промишленост, рязане на дървесина, дървени панели, строителни материали, 
тапицирани мебели, кухненски мебели, офис мебели и домашни мебели.   

Следователно програмата за действие трябва да се разглежда като координиращ инструмент, при което 
специфичният характер на изброените подсектори трябва да се вземе предвид. 

Освен анализ на нашите сектори, което трябва да е текущ процес, нашите политически усилия трябва да са 
двустранни: 

1.1. Вътрешни действия в EFBWW, не само да се разчита на секретариата в Брюксел, но и да се полагат 
съвместни усилия от филиалите на EFBWW и секретариата. 

1.2. Действия съвместно със съответните федерации на работодателите (на национално и европейско 
ниво) и с ЕК, включително европейския секторен социален диалог и възможност за национален социален 
диалог. 
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 1.1. Вътрешни действия в EFBWW

  Дейностите на EFBWW трябва да се съсредоточат върху постижими цели в областите, върху които 
  може да се въздейства. 
  Вътрешните действия на EFBWW ще се фокусират върху две основни теми: 

   1.1.1. Биомаса
   Въпреки работата на Европейската конфедерация на дървообработващата промишленост 
   (CEI-BOIS) през последните години, политиката на Европейската комисия за възобновяемите 
   енергийни източници представлява потенциална заплаха за конкурентоспособността на 
   дървообработващата промишленост поради последващия ефект върху суровините на пазара 
   на дървен материал. 
   Необходимо е активно лобиране на национално ниво, за да се разработи целенасочена 
   европейска политика за осигуряване на суровинната база за дървообработващата и мебелната 
   промишленост. 

   1.1.2. Страни от разширяването (вкл. кандидатките)
   Една от ключовите задачи на EFBWW е да представлява интересите на всички работници в 
   ЕС и бъдещите страни-членки. 
   Въпреки че благодарение на усилията през последните години голям брой профсъюзи 
   в дървообработването и мебелите са се присъединили към EFBWW, сега е много важно EFBWW 
   да предприеме целенасочени действия да направи достъпни услугите си до въпросните 
   профсъюзи. 

   С оглед на много тесните връзки в дървообработващия и мебелния сектор между старите и 
   нови членки на ЕС е важно EFBWW да играе координиращата роля, ако искаме да развиваме 
   стабилно европейско сътрудничество. 

 1.2. Общи действия (работодатели, Европейска комисия)

   1.2.1. Биомаса
   Този въпрос трябва да се обсъжда допълнително в Европейската комисия, особено точките, 
   където няма общо споразумение между всички свързани Генерални дирекции. 
   В същото време EFBWW и CEI-BOIS трябва да стартират няколко координирани инициативи, 
   насочени към Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет. 
   Една от целите трябва да бъде гарантиране, че всички форми на устойчивата биомаса са взети 
   предвид. Дървеният материал е само един източник на енергия наред с много други, а 
   биомасата е само един компонент от възобновяемите енергийни ресурси. Целта трябва да 
   бъде да се използват всички възможни форми за облекчаване на тежестта върху суровинния 
   пазар на дървесина и да се разработят устойчиви начини за доставка на суровини в Европа. 
   Начините за събиране на вторични суровини в няколко страни-членки показват, че мерките за 
   устойчивост могат да се използват за разработване на възможности за контрол. 

   1.2.2. Иновации – изследователска и развойна дейност
   Бъдещето на дървообработващата/мебелната/горската промишленост зависи в голяма степен 
   от иновациите и изследователската и развойна дейност.
   Предишният опит показва, че проблемите в миналото са включвали и структурен елемент, 
   а именно оскъдните разходи за гарантиране на бъдещето на този отрасъл. Иновациите и 
   изследователската и развойна дейност трябва да покрият също и стандартизацията и 
   сертифицирането. Последното може да спомогне за подобряване на имиджа на дървесината 
   като суровина и по този начин да се насърчи нейната употреба за промишлени и лични нужди.
   В бъдеще дейностите на EFBWW и федерациите-членки трябва да се фокусират върху въпроси, 
   върху които профсъюзите могат окажат влияние. Сферата на продуктовата иновация е извън 
   прякото влияние на профсъюзите в нашата икономическа система. Затова основният фокус  
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   на иновациите не трябва да бъде само продуктовата иновация. Иновативна ориентирана към 
   труда политика по заетостта трябва да излезе на преде план. Области като организацията на 
   работа и процесите, повишаване на квалификация и компетенциите, заплащане и заетост, 
   адаптирани към по-старите работници също трябва да бъдат взети предвид. 
   Подходящи проекти в тази сфера могат да се подкрепят от Комисията и да включват партньори 
   в социалния диалог. Всички тези сфери не трябва да се оставят само на работниците, когато 
   става въпрос за гарантиране на бъдещето и заетостта в нашия сектор. 

   1.2.3. Квалификация/обучения/учене през целия живот
   Както и преди квалификацията на работната сила в дървообработващата/мебелната 
   промишленост са едни от най-слабите места, когато говорим за конкурентоспособността на 
   отрасъла. 

   Проектът DEWEBAS, който е изпълняван до края на 2006 и текущите проекти E-Wood и 
   Valiwood, и трите, изпълнявани в партньорство с EFBWW, могат без съмнение да помогнат за 
   повишаване на квалификацията на работната ръка и подобряване на качеството/наличността 
   на ученето през целия живот.

   И двата текущи проекта (E-wood и Valiwood), въпреки че включват различни партньори са 
   свързани един с друг, защото е взето решение да се използват резултатите от проекта DEWEBAS 
   като основа за бъдещи действия по двата проекта. 

   Като се има предвид малкият брой на фирмите (5), участващи в проекти, предизвикателството 
   ще бъде да се разпространят резултатите до всички страни-членки на ЕС. 

   В допълнение на това целта е също и да се свържат очакваните резултати с Европейската 
   квалификационна рамка (EQF) и Юропас (Europass), което също ще изисква споразумение между 
   европейските социални партньори. 

   1.2.4. Здравословни и безопасни условия на труд (OHS)
   Вж. отделната глава, засягаща ЗБУТ.

Бележки
Горната рамка на програмата за действие на отрасъла, 2008-2011 е резултат от дискусиите в рамките 
на работната група.

Тя се различава от предишните програми за действие по разграничаването на вътрешните действия 
на EFBWW и тези, предприети в сътрудничество с други институции (работодатели, ЕК и др.).
Въпреки това двете линии на действие изискват стабилен ангажимент от сродните съюзи.

Намалили сме броя на въпроси за разглеждане и сме заложили ясни приоритети. Следващите 
стъпки ще бъдат изготвяне на различни действия въз основа на конкретни предложения и идеи. Те 
трябва да са реалистични, за да се постигнат резултати с положително влияние върху секторите. 

Впоследствие трябва да определим методите за постигане на нашите ясни и измерими цели и 
времевата рамка. 
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2. Обща стратегия за договаряне 

Общата стратегия за договаряне, приета от Общото събрание на EFBWW, проведено на 4-5 декември 2003 
не е претърпяла промени през последните години. Това означава, че може да се запази общата стратегия 
по следните 4 аспекта, като се има предвид, че целите заложени по точки 2,3 и 4 имат по-дългосрочно 
действие.

 2.1. Развитие на заплащането
 Годишното развитие на заплащането в различните сектори, покрити от всяка сродна организация 
 трябва да бъде достатъчно, за да гарантира покупателната способност на членовете си, като минимум, 
 защитено и за предпочитане увеличено за поддържане на жизнения стандарт на членовете. 

 Това се постига чрез гарантиране, че заплатите отчитат поне националната инфлация и се повишават 
 в съответствие с увеличението на производителността в сектора или на ниво фирма, в зависимост от 
 нивото, на което се провежда договарянето на заплатите. 

 2.2. Работно време
 Поради големите различия в седмичното и месечното работно време в колективните договори в 
 различните европейски свързани организации се предлага да се създаде обща постоянна стратегия с 
 оглед на постигане на годишно работно време за заетите на пълен работен ден от 1620 часа и за 
 вечерни и нощни смени на работниците от 1500 часа. 

 2.3. Обучение/квалификация
 Като се има предвид, че в бъдеще ще има още по-големи изисквания към квалификацията на 
 работниците в нашите сектори, организациите са длъжни да подобряват базовото професионално 
 образование като цяло и да гарантират, че неквалифицираният или нискоквалифициран персонал ще 
 преминават базово обучение/допълнително обучение всяка година за сметка на работодателя. 

 2.4. Пенсии
 Възрастовата граница на населението в Европа ще продължи да се увеличава през следващите 
 20-30 години, като броят на старите хора ще нараства, а работоспособното население, финансиращо 
 пенсиите на възрастните хора, ще намалява. На фона на тази ситуация се предлага наред с 
 националното законодателство и колективните договори, да се създадат пенсии на работниците в 
 различните страни, които отчасти или изцяло се заплащат от работодателите, така че нашите членове 
 да продължат да се радват на нормален стандарт на живот в бъдеще. Целта е да се достигне до поне 
 80% от последната нетна заплата на работника.

 Освен поддържане на актуална информация за новосключените договори обаче през предстоящия 
 период трябва да се направи анализ на постигнатите резултати в националното/фирмено договаряне, 
 за да се направят съответните изводи, които да доведат до промени в следваната стратегия. Специално
 внимание ще се отдели на увеличаване на количеството нетипична работа и намиране на начини за 
 контролиране на това увеличение посредством колективното договаряне. 
 В допълнение към това съществуващата работна група по политиката за договаряне трябва да получи 
 нов стимул, така че на Постоянния комитет да се представи редовен доклад за развитието и 
 тенденциите в сключените споразумения. 
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3. Секторен социален диалог

За първи път през 2008-2011 в програмата за действие за индустриалната политика се прави 
разграничение между чисто вътрешните дейности на EFBWW и „съвместните дейности” с Европейската 
комисия и работодателските организации в нашите сектори. Това произтича от вярата в по-активната фаза 
на европейския социален диалог, въпреки факта, че Европейската комисия все още не е дала достатъчна 
подкрепа. Последното твърдение може да се илюстрира с факта, че за разлика от предишни години през 
2006 Европейската комисия е организирала само една годишна пленарна среща.

Целта на европейския социален диалог остава на практика непроменена от предишния конгресен период, 
фокусираща се върху следните ключови теми: 

професионално обучение/обучение през целия живот
конкурентоспособност на нашите отрасли 
изследователска и развойна дейност
съвместни дейности в новите и бъдещите членки на ЕС.

Нови добавени теми са енергийната политика на ЕС и свързаният въпрос с „биомасата”, както и „здравето и 
безопасността”, които работодателите най-накрая се съгласиха да включат като тема в социалния диалог. 

Постоянният  комитет дървообработване/мебелна/горска промишленост също вярва, че в 
светлината на постоянната глобализация на сектора е необходим постоянен анализ на ситуацията 
в дървообработващата и мебелната промишленост и на последствията от глобализацията. Подобна 
инициатива трябва да помогне на европейския дървообработващ и мебелен сектор да посрещне 
очакваното развитие по най-адекватен начин. 
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Европейската федерация на работниците от 
строителната и дървообработващата индустрия  
(EFBWW)

Европейската федерация на работниците от строителната 
и дървообработващата индустрия (EFBWW) е федерацията на заетите в строителството, 
производството на строителни материали, дървообработването, мебелната и горска промишленост 
в Европа. EFBWW има 68 сродни съюза в 27 страни и представлява 2 350 000 членове. EFBWW 
е член на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), а седалището й се намира в 
Брюксел, столицата на Европа. Основната задача на Федерацията е да представлява свързаните 
с нея организации в Европа и да им помага да защитават правата и интересите на работниците 
в съответните сектори. От отварянето на европейския пазар и особено след сключването 
на Договора от Амстердам силното представителство в Брюксел става все по-важно. ЕС е 
законодателна общност със свое собствено право, но по наше мнение той има какво да навакса 
по отношение на развитието в социален аспект. EFBWW предоставя и рамка за сътрудничество и 
координация на дейностите в отраслите, които представлява.

EFBWW има два постоянни комитета, един за строителния сектор и един за дървообработване, 
мебели и горско стопанство. След Общото събрание от 1995 г. е създадена работна група 
по здравословни и безопасни условия на труд, подчертавайки важността на тези въпроси. 
Постоянните комитети следват развитията в съответните сектори и предлагат на изпълнителния 
комитет предложения за политиката на EFBWW. Управителният съвет подготвя срещите на 
изпълнителния комитет и е административното звено на EFBWW. Президентът и вицепрезидентът 
на EFBWW представляват федерацията и контролират дейността на Главния секретар и неговия 
персонал. 

Дейностите на EFBWW се основават на взетите решения и приетата програма за действие на 
Общото събрание, което се свиква на всеки четири години. Програмата за действие очертава 
основните дейности и задачи на Федерацията. Най-общо казано ние се занимаваме със 
социалния диалог, политиката за пазара на труда, въпроси за здраве и безопасност, работническо 
представителство е мултинационални компании, условия за заетост и социална политика. Заедно 
с ETUC и други федерации на промишлености ние се опитваме да направим една по-социална 
Европа.
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Мнения на партньорите по проекта

“Нашите проектни срещи и семинари създадоха висока увереност. Общият контакт и доверие са 
необходими за формулиране и прилагане на общите интереси и възгледи на колегите от отрасъла. 
Постоянното сътрудничество в една европейска рамка позволява на профсъюзите да извършат 
точни анализи и да набележат проблемите за публично обсъждане. Чрез участието си в този проект 
ние получихме добри аргументи за колективното договаряне и сътрудничеството в социалния 
диалог. Поради тази причина ние разпространихме информацията за сектора сред нашите 
организации. Нуждаем се от тези аргументи, за да защитим интересите си. “
(Петър Абрашев, ФСОГСДП, България)

„Създадохме обща секторна мрежа за транснационален обмен на информация, която става все по 
устойчива и интензивна и в която европейската перспектива на проблемите в сектора е основната 
тема.”
(Клаус Гутброд, Arbeit und Leben Bielefeld, Германия)

“Това, което постигнахме в сътрудничество с този проект трябва да се използва и разширява за 
дългосрочното продължение на дейностите. От голямо значение са описанията на ситуацията в 
сектора в отделните страни, които са добър инструмент за повече яснота и сравнение на ситуациите 
в различните страни и съответната собствена позиция. Познаването на различните развития в 
отрасъла в различните страни, погледът върху социалните изисквания и общите проблеми – това е 
безценна информация. За реално продължение е важно да се концентрираме върху обща ключова 
тема като „професионалната квалификация и обучение във фирмите.” 
(Василе Бадица, FSLIL, Румъния)

Участниците от Европейския направляващ комитет
Правите от ляво на дясно:  Петър Абрашев (ФСОГСДП – България), Том Леонард (IGM), Габриеле Тагедър (AuL Biele-
feld), Михал Тераз (OS DLV – Чехия), Василе Бадика (FSLIL – Румъния), Гисберт Бренеке ( AuL Bielefeld), Любка Антова 
(ФСОГСДП – България), Биарне Янсен ( TIB – Дания), Строе Александру ( FSLIL – Румъния), Уйлям Ван дер Стратен  
(EFBWW – Брюксел), Йозеф Басни (OS DLV  - Чехия). Отпред: Пиеро Барони, FILCA CISL – Италия (в дясно) и 
Организаторите на проекта – Волфганг Бонейк , IGM (в ляво) и Клаус Гутброт,Arbeit und Leben Bielefeld (в средата).

Началото на Европейската секторна мрежа се постави на първото заседание по проекта, състояло се на 
25 и 26 ноември 2007 година в IG Metall, Франкфурт.
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“Оценката за проекта не трябва да се ограничава само до видимите резултати. Проектът има 
по-дълбоко значение за сектора в Европа. Той показа, че постоянният дебат за политическите 
стандарти и секторните дейности на профсъюзите на европейско ниво са повече от необходими. 
Затова трябва да продължим по този път.”
(Пиеро Барони, FILCA-CISL, Италия)

“Представляването на интересите и политиките на профсъюзите вече не трябва да се разглеждат 
единствено на национално ниво, защото по този начин се възпрепятстват общите производствени 
местоположения и трудовите интереси един срещу друг. Тази идея все още не е разбрана и 
преди всичко липсват практически средства и инструменти за организиране на солидарно 
представляване на интересите на европейско ниво. 
(Гисберт Бренеке, Arbeit und Leben Bielefeld, Германия)

“Профсъюзите се нуждаят от европейския секторен монитор като система за ранно 
предупреждение при кризи и нежелани структурни тенденции в сектора. Това дава възможност на 
профсъюзите навреме да извлекат съответните заключения и да определят общите си цели.”
(Волфганг Бонейк, IG Metall, Германия)

“Трябва да признаем, че в Европа съществуват големи социални различия. Въпреки успехите в 
хармонизацията на стандартите за труд и заплащане в Чехия все още е важно да се продължи 
в тази насока. Следователно погледът на европейско ниво е полезен, защото прави сравними 
материалните и социални постижения.”
(Михал Тераз, OS DLV, Чехия)

“Ние внесохме и обсъдихме нашия национален секторен доклад на няколко срещи с представители 
на работниците в мебелни фирми. Секторният доклад беше представен и на националния 
конгрес за глобализацията. Анализите и резултатите бяха широко обсъждани в Дания. Важно е, че 
дискусията за настоящата ситуация в сектора е повдигната и в европейските организации. Трябва 
заедно да помислим за успешното пренасяне на този дебат на европейско ниво в следващите 
месеци.”
(Бярне Йенсен, TIB, Дания)



92 Arbeit und Leben Bielefeld e.V. | IG Metall

INNOTrans – европейска мрежа на профсъюзите и представителите на работниците в 
дървообработващата/ мебелната промишленост.

На фона на ускорената интернационализация и глобализация на пазара, корпоративните стратегии 
и вериги на добавена стойност в дървообработващата/мебелната промишленост в Европа и за да 
защитят и засилят участието на работниците, високите трудови стандарти и членството в профсъюзи 
в отрасъла, профсъюзни организации от България, Чехия, Дания, Германия, Италия и Румъния 
инициират проекта за европейско партньорство INNOTrans. Проектът води до политически заключения 
и практически изисквания за опазване и защита на правата и социалните интереси на работниците в 
дървообработващия/мебелния сектор. Необходимо е  тази мрежа да се увеличава с участие на други 
страни за изграждане на солидна основа за секторна политика по социални и трудови въпроси.

Мрежата INNOTrans се подкрепя от следните профсзъюзи:

 ФСОГСДП Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и 
 дървопреработващата промишленост (България)

 OS DLV Профсъюз на работниците в дървообработващата, горската и водната 
 промишленост в Чехия 

 TIB Профсъюз на работниците в дървообработващата промишленост и 
 строителството (Дания)

 IGM Съюз на работниците в металообработването (Германия)

 FILCA-CISL Италиански профсъюз на работниците в строителството и други 
 промишлености

 FSLIL Федерация на свободните профсъюзи в дървообработващата и мебелната 
 промишленост (Румъния)  

 EFBWW Европейска федерация на работниците в строителството и 
 дървообработването

Финансиран от Европейския съюз в рамките на социалния диалог

Arbeit und Leben 
Bielefeld e.V. DGB | VHS Arbeit & Innovation in Europa
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