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МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ:
ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА МЕБЕЛИ
СЕГМЕНТИ;

В

РУСИЯ:

ДИНАМИКА

И

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ N311
ОТ 9 МАРТ 2022 Г. ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗА НА
ПРЕЗИДЕНТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ОТ 8 МАРТ 2022 Г.;
ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ, КОИТО РЯДКО СЕ
СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ:
КИМБЕРЛИТОВА ТРЪБА „МИР“, ЗАПАДНА ЯКУТИЯ, РФ

МИНАЛИ БАЗАРИ И ИЗЛОЖБИ В МОСКВА ПРЕЗ М. МАРТ 2022 Г.

ДАТА

НАЗВАНИЕ, КРАТКО ОПИСАНИЕ

29.03
31.03.2022

Архимед - 2022
Московски международен салон на изобретенията и иновативните технологии

29.03
31.03.2022

Композит-Экспо - 2022
Единствената международна специализирана изложба на композитни
материали, технологии и оборудване в Русия

29.03
31.03.2022

Полиуретанэкс - 2022
13-та международна специализирана изложба на полиуретанови материали,
технологии и оборудване за производство на полиуретан

22.03
24.03.2022

BUYBRAND Franchise Market - 2022
Пролетен проект за продажба и покупка на франчайзи от създателите на
международното изложение BUYBRAND Expo

22.03
24.03.2022

Christmas Box. Podarki - 2022
Международна специализирана изложба за новогодишни и коледни продукти,
украшения и подаръци.
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HouseHold Expo - 2022
Международна специализирана изложба на стоки за бита, посуда и стоки за
дома.

22.03
24.03.2022

Outdoor Dacha - 2022
Международна специализирана изложба на стоки за вилата, бои и лакове,
инструменти и оборудване за градината, стоки за туризъм и отдих

22.03
24.03.2022

Stylish Home. Gifts - 2022
Международна специализирана изложба на стоки за дома премиален-клас

22.03
24.03.2022

VendExpo и WRS5 - 2022
15-то международно изложение за вендинг технологии, оборудване и
автоматизирано обслужване. Основна вендинг изложба в Русия.

22.03
25.03.2022

Электрические сети России - 2022
Международна специализирана изложба на схеми и конструкции на
разпределителни устройства, превключващо оборудване, силови и
разпределителни трансформатори, устройства за компенсация на реактивна
мощност, ограничители на напрежение, високочестотни реактори и др.

21.03
23.03.2022

Wasma - 2022
18-та международна изложба на оборудване и технологии за рециклиране и
пречистване на отпадъчни води

17.03
20.03.2022

AQUA SALON: Wellness & SPA. Бассейны и сауны - 2022
Международна специализирана изложба на: басейни – проектиране и
изграждане на обществени и частни басейни и водни паркове, Wellness и SPA –
проектиране и изграждане на уелнес и СПА съоръжения, бани и сауни –
проектиране и изграждане на бани, сауни, хамами, офуро и др.

17.03
20.03.2022

Барбекю и грили - 2022
Международна специализирана изложба за оборудване за готвене: барбекюта,
скари – с въглища, газ, електрически, соларни. Инструменти, аксесоари и
консумативи за барбекю и др.

17.03
20.03.2022

Деревянный Дом. Весна - 2022
Международна специализирана изложба за проектиране и строителство на
дървени къщи, строителни и довършителни материали, отоплителна техника,
басейни, водоснабдяване, пречистване на водата, канализация, вентилация и
климатизация, електричество.

17.03
20.03.2022

Дом и Сад. Moscow Garden Show - 2022
Международна изложба за градини и ландшафтен дизайн

17.03
20.03.2022

Салон каминов и отопления - 2022
18-то международно изложение за камини и отопление

16.03
18.03.2022

Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА Экспо - 2022
24-то международно изложение на атракции, парково и развлекателно
оборудване на РАППА Expo – 2022 (Руската асоциация на производителите на
паркове и развлечения)
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СПГ Россия - 2022
8-ми Международен конгрес и изложба - призната експертна платформа за
диалог и намиране на решения за развитието на една от най-важните
стратегически области в газовата индустрия - производството и развитието на
пазара на втечнен природен газ

15.03
17.03.2022

Cabex - 2022
Международна изложба на кабелни и жични продукти

15.03
17.03.2022

MITT - 2022
28-а Московска международна туристическа изложба

15.03
17.03.2022

Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК
- 2022
Международна изложба на иновативни технологии и перспективни разработки
в областта на агропромишления комплекс

14.03
17.03.2022

Инлегмаш - 2022
21-ва международна изложба на оборудване за производство и обработка на
текстил

14.03
16.03.2022

ИНТЕРТКАНЬ - 2022
Международна изложба на платове и текстилни материали

14.03
17.03.2022

ЛЕГПРОМФОРУМ - 2022
Най-голямото конгресно и изложбено събитие в Русия, посветено на
текстилната и леката промишленост

12.03
14.03.2022

Интурмаркет - 2022
Международна туристическа изложба

11.03
12.03.2022

ИНВЕСТШОУ / Moscow Overseas Property & Investment Show - 2022
Московска международна изложба за недвижими имоти

10.03
12.03.2022

Wedding Fashion Moscow - 2022
Международна изложба за булчински рокли, вечерни и абитуриентски рокли,
мъжки костюми, сватбени аксесоари, сватбени обувки, детски сватбени рокли,
сватбени платове, сватбени услуги

04.03
08.03.2022

Ювелирный Вернисаж - 2022
Специализирана ювелирна изложба

03.03
06.03.2022

Московское Боут Шоу - 2022
Международна изложба на катери и яхти

03.03
06.03.2022

Охота и рыболовство на Руси - 2022
51-во международно изложение Лов и риболов в Русия - 2022 г

02.03
06.03.2022

Ладья. Весенняя фантазия - 2022
Изложба-панаир на народните занаяти на Русия

01.03
03.03.2022

Kids Russia & Licensing World Russia - 2022
16-то международно специализирано B2B изложение на стоки за деца
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ИнтерБытХим - 2022
Международна специализирана изложба за битова химия, продукти за лична
хигиена и свързани с тях домакински продукти

01.03
04.03.2022

Интерлакокраска - 2022
26-та юбилейна международна специализирана изложба за суровини и
спомагателни материали: за производство на бои и лакове и покрития; смоли,
свързващи вещества, пигменти, пълнители, разтворители, добавки,
втвърдители, десиканти, смолни компоненти, полимери, мономери,
пластификатори, функционални добавки

01.03
04.03.2022

Малоэтажное домостроение - 2022
Ниско жилищно строителство - 2022г . Специализиран салон

01.03
04.03.2022

Мир климата - 2022
Светът на климата - 2022г. Международна специализирана изложба

01.03
04.03.2022

Российская строительная неделя - 2022
Руска строителна седмица - 2022 г. Международна изложба

01.03
03.03.2022

Российский Канцелярский Форум - 2022
Изложение за професионалисти в сферата на офис стоки

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
Постановление на правителството на Руската федерация N311 от 9 март 2022 г.
относно мерките за изпълнение на Указа на президента на Руската федерация
от 8 март 2022 г.
„За прилагане на специални икономически мерки в сферата на външноикономическата
дейност с цел гарантиране сигурността на Руската федерация“
Правителството на Руската федерация решава:
Да въведете до 31 декември 2022 г. включително забрана за износ на стоки извън
територията на Руската федерация съгласно списъка в приложението.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 г. №311
МОСКВА
С оригинала можете да се запознаете тук:
https://customsonline.ru/6107-postanovlenie-pravitelstva-rf-n311-ot-9-marta-2022-g311.html
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Маркетингови проучвания на руския пазар
ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА МЕБЕЛИ В РУСИЯ:
ДИНАМИКА И СЕГМЕНТИ
Какво се очаква на пазара на мебели в Русия?
Пазарът на мебели в Русия, според TEBIZ GROUP, е
нараснал рязко през 2021 г. поради голямото увеличение на
вноса (над 30% ръст) и вътрешното производство (над 7%), като
достига 4,9 милиарда долара. Основните фактори за развитието
на руското производство са увеличаването на обема на
жилищното строителство и увеличаването на дела на вече
обзаведените апартаменти. Частичното или пълното обзавеждане
става все по-популярно, защото се оказва по-евтино, отколкото в
магазините, тъй като производителите доставят мебели на строителите по цени на едро.
Въвеждането на ипотечен кредит с намален лихвен процент също изигра значителна роля, тъй
като при закупуване на жилище, ново строителство или от вторичния пазар, трябва да се
обзаведе. Несъмнено въведената през 2017 г. забрана (съгласно 44-ФЗ) за закупуване на вносни
мебели за държавни нужди на бюджетните организации, която освободи значителна ниша за
руските производители, имаше положително въздействие върху отрасъла. От 2021 г. бяха
въведени ограничения за покупките и за държавните корпорации, като минималният дял на
покупките на мебели от руски произход в обществените поръчки на големи компании и
корпорации беше определен на 75% от общия обем. В бъдеще се очаква двусмислена ситуация.
Тъй като основното търсене на мебели се формира от населението, обемите на производството
до голяма степен ще зависят от реалните доходи на населението и обема на въвеждане в
експлоатация на жилища. В същото време, според оценките на Министерството на
строителството се очаква по-нататъшно увеличаване на обема на жилищното строителство, но
според прогнозите на строителните фирми, обемът на въвеждането на жилища може да намалее.
Динамика на обема на пазара на мебели в Русия през 2017 – 2021 гг./млрд. долари

Динамичен ръст на производството на мебели в Русия.
По-голямата част от пазара се формира от продукти на руски производители (около 75%).
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Според оценките на TEBIZ GROUP обемът на вътрешното производство надхвърли 260 милиарда
рубли.
Сравнение на производството и импорта на руския пазар на мебели
през 2017 – 2021 гг./рубли

импорт

вътрешно производство

В структурата на руското производство водеща позиция заемат „Дървени мебели за
спалня, трапезария и всекидневна“, като този сегмент заема повече от 31%. Повече от 16% са
кухненските мебели, а повече от 10% - метални мебели за офиси.
Структура на производството на мебели по видове, %

дървени мебели за спалня,
трапезария и всекидневни
кухненски мебели
26%

31%

метални мебели за офиси
офисна дървена мебел
други дървени мебели

0,5%
0,5%
2%

други метални мебели

6%
16%

8%
10%

дървени мебели за търговски
предприятия
мебели от пластмаси или др.
материали
други мебели

Основни производители на мебели в Русия.
Сред най-големите производители на мебели в Русия са:
 ООО „МЕБЕЛЬ СТИЛЬ“
 ООО „ДОК-15“
 ООО „РИВАЛЬ“
 ООО „МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МАРИЯ“
 ООО „КОРОЛЬ ДИВАНОВ“
 АО „ОЗ М„ИКРОН“
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АО МК „ШАТУРА“
ООО „МЦ5 ГРУПП“
ООО „ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН“
ООО „ЖИВЫЕ ДИВАНЫ“
ООО „ЛИТВУД“
ООО „САРМА КОМПАНИ“
ООО „АСКОНА-ВЕК“
ООО „ОРМА ГРУПП“
ООО „БЮРОКРАТ“
ООО „МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ „ЛЕРОМ“
ООО ПК „АНГСТРЕМ“
ООО „ПАКС-ТРЕЙД“
ЗАО „БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ“
ЗАО „ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА“

Продажбите на дребно на мебели спадат за трета поредна година.
Що се отнася до средните цени на дребно на пазара на мебели, най-високите цени са
фиксирани за комплекти мека мебел (около 44 000 рубли/брой) и за комплекти корпусни мебели
(около 37 000 рубли/брой), следващият сегмент по отношение на цените са разтегателните
дивани (около 23 000 рубли/брой). Сред най-евтините пазарни сегменти са кухненски табуретки
и висящи шкафове.
Продажбите на дребно намаляват за трета поредна година, и според оценките на TEBIZ
GROUP към 2021 г., пазарът на дребно възлиза на повече от 410 милиарда рубли, пикът на
търговията на дребно се наблюдава през 2019 г. и надхвърля 450 милиард рубли.
Динамика на продажбите на дребно на мебели в Русия през 2017 – 2021 гг., рубли

Сред ТОП-10 региона с най-големи продажби на дребно, най-голям спад в продажбите
през 2021 г. е регистриран в Тюменска област - спад с над 20%, а най-голямо увеличение - в
Санкт Петербург (повече от 30%).
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Рейтинг на регионите на Русия по прираст на продажбите на дребно
на мебели през 2021 г.

Ръст на сегмента на икономични мебели от Китай и Беларус.
Ключова роля във формирането на руския внос на мебели принадлежи на китайския
сегмент. За последните 5 години той се е удвоил и надхвърля 550 милиона долара или 16
милиона единици в количествено изражение. Мебелите от Китай като цяло се отнасят към
икономичния сегмент, като средната цена на китайския внос е почти 2 пъти по-ниска от
средната цена в Русия и няколко пъти/десетки пъти по-ниска от цената на мебелите от САЩ,
Германия, Италия, Южна Корея.
На второ място по внос са белоруските мебели, чиито продажби в Руската федерация през
2021 г. възлизат на над 300 милиона долара.
Структура на руския импорт на мебели по страни в стойностно изражение
през 2017 – 2021 гг., хил. долара

На пазара на вносни мебели се наблюдава сезонна тенденция - цените са минимални в
началото на годината и нарастват значително до края на годината, като в рамките на всяка
година ръстът е значителен 40-70%. До януари на всяка следваща година цената на вноса
отново пада рязко.
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Динамика на ежемесечните доларови цени на импорта на мебели
през 2017 – 2021 гг., долари за бр.

Двоен ръст на износа на мебели от Руската федерация.
Износът на мебели от Русия за 5 години е нараснал почти 2 пъти. В руския износ
водещият купувач е Казахстан, като през последната година покупките са нараснали значително
и надхвърлят 170 милиона долара. Сред основните вносители на мебели от Русия са Беларус и
Германия (общо повече от 100 милиона долара).
Структура на руския експорт на мебели по страни в стойностно изражение
през 2017 – 2021 гг., хил. долара

Не се наблюдават ясни сезонни ценови тенденции при износа през последните 5 години.
През 2021 г. цената на износа започна да расте.
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Динамика на ежемесечните доларови цени на експорта на мебели
през 2017 – 2021 гг., долари за бр.

https://tebiz.ru/

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В РУСИЯ,
КОИТО РЯДКО СЕ СПОМЕНАВАТ В ПЪТЕВОДИТЕЛИТЕ

КИМБЕРЛИТОВА ТРЪБА „МИР“,
ЗАПАДНА ЯКУТИЯ, РФ
Кимберлитовата тръба "Мир" е основната
атракция на град Мирни, разположен в Западна
Якутия, в долината на реката Ирелях. Това е гигантска
диамантена кариера, където са добивани повечето от
скъпоценните камъни в Русия и една четвърт от
всички диаманти в света.

www.cprb.ru

10

Център на промишлеността на Република България в Москва
март 2022/брой 03
на овал с горен диаметър 1100–1200 м и долен диаметър 160–
е 525 м, дължината на спиралния път е 7,7 км. Понастоящем
не се извършва, като е спрян през 2001 г. За това време са
скали и са продадени диаманти на стойност 17,5 милиарда

Тръбата „Мир“ има формата
310 м. Дълбочината на кариерата
открит добив на диамантена руда
извозени около 350 милиона m3
долара.
Именно тук през декември 1980 г. е добит минерал с тегло 342,5 карата (повече от 68
грама). Днес скъпоценният камък, наречен "XXVI-ти конгрес на КПСС", се съхранява във фонда
на Московския Кремъл и е най-големия екземпляр в колекцията.
Също така, много интересни образци от кимберлити и други геоложки образувания от
мината могат да се видят в Музея на кимберлитите на името на Д. И. Саврасов, разположен в
град Мирни. За да се полюбувате на внушителните размери на самата кимберлитна тръба, е
организирана платформа. От нея се вижда в детайли целият стъпаловиден „кратер“ и езерото,
което се е появило на дъното му. На същото място в близост се намира и минното оборудване,
използвано при разработването на кариерата.
Грандиозното творение на човека е по-удобно да се посети през топлия сезон. През
зимата, при -40⁰ C, долните нива на тръбата обикновено са скрити от мъгла. Понякога има
емисии на сероводород, и в този момент е по-добре да се стои далеч от източника. Между
другото, на хеликоптерите е забранено да летят над диамантената кариера, тъй като огромната
бездна привлича летателните апарати.
История на появата на кимберлитовата тръба „Мир“.
Кимберлитовата тръба е разлом, по който някога магмата е излизала на повърхността на
земята. В резултат на бързи физични и химични процеси, огромния кладенец се напълва с
кимберлит, състоящ се от фрагменти от различни минерали (оливин, флогопит, пироп, карбонати
и др.).
Тази скала е преносител на диаманти с индустриална концентрация, които някога са се
образували в земните недра при температури над 1000⁰ C, при условия на огромно налягане.
Геоложката структура е получила името си в чест на град Кимбърли в Южна Африка. През 1871
г. там е добит диамант с тегло 85 карата (17 грама), след което започва „Голямата диамантена
треска“ в Южна Африка.
Според U-Pb метода (Уран-оловно датиране) за
циркон, възрастта на тръбата „Мир“ е 362 милиона
години. През това време вулканичното възвишение
напълно се е разрушило от ерозивни процеси. Но както
е известно, реките и потоците измиват от кимберлитите
диамантите.
И така, в края на XIX век. става известно за
ценни находки в района на реките Чона, Вилюй,
Кемпендяй.
Находището е открито официално през юни 1955
г. от 132-ра проучвателна група на Амакинската
проучвателна компания. Кодираното съобщение до
ръководството за важната находка е предадено по радиото и изглеждало така: „Запалихме
лулата на мира, тютюнът е отличен“. Този добре известен културен термин е използван за
назоваването на обекта.
Добив на диаманти.
Разработването на находището започва през 1957 г. Първоначалният етап е труден,
защото земята е замръзнала и се налага да се използват експлозиви. След това темповете се
ускоряват и през 60-те години на миналия век вече са се добивали по 2 кг диаманти годишно.

www.cprb.ru

11

Център на промишлеността на Република България в Москва
март 2022/брой 03
По-късно се преминава към по-рентабилен
метод за добив на диаманти - подземен. През юни
2001 г. кариерата е законсервирана и за понататъшно развитие е построен рудник "Мир".
Пускането в експлоатация е извършено през 2009 г.
Капацитетът на завода е 1 милион тона руда годишно.
Особена заплаха за подземната мина е водата,
която трябва да се изпомпва и излива в разломи на
земната кора. Инсталирани са общо 10 помпи с
капацитет от 180 до 400 m³ на час. За
предотвратяване на наводняване на рудника между
работния слой и дъното на кариерата е оставен 20метров пласт скала. Освен това на дъното на самата тръба „Мир“ е положен водоустойчив слой.
Въпреки всички тези мерки през август 2017 г. подземният рудник „Мир“ е наводнен в
резултат на авария. В момента лидерът на глобалната индустрия за добив на диаманти,
корпорация АЛРОСА, прави изчисления за възстановяване на производството на находището.
Производството в мината може да бъде възобновено през 2030-2031 г.
Проект на бъдещето.
Днес служителите на архитектурно бюро "Елис" разработиха грандиозен план за
използване на отработената кариера. Авторите на тази концепция предлагат да се създаде "Град
под купол" в празната огромна яма.
Вътрешното пространство е
планирано да бъде разделено на три
нива:
• ниско ниво - за отглеждане
на селскостопанска продукция;
• средно ниво - за създаване
на горски паркове, предназначени
за пречистване на въздуха;
• горно ниво - ще бъде заета
от жилищен район за 10 000 души.
Отгоре ще бъде монтиран
прозрачен
купол
със
слънчеви
панели, способни да генерират до
200 MW електроенергия.
На
територията
на
автономния
еко-град
ще
се
поддържа
постоянна
комфортна
температура. Освен това може да се използва топлината на земята. През зимата въздухът в
гр.Мирни се охлажда до -60°C, но на дълбочина под 150 m температурата на земята е
положителна, което прави проекта по-енергийно ефективен.
Околни територии.
Територията на Якутия е пълна с природни ресурси: днес е известно, че съществуват
повече от двеста кимберлитни тръби. Например има и "Успешна", която също се разработва по
открит начин. Открита е по същото време като „Мир“, но развитието на мината започна едва в
началото на осемдесетте.
Днес тази кариера е дори по-голяма от „Мир“: ямата е нараснала на дълбочина почти до
650 метра, а размерите на повърхността са 1,6 на 2 километра. През последните седем години се
работи в закрити мини.
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Друг подземно находище в Мирнински район се намира близо до град Айхал: има също
кимберлитна тръба и две кариери с дълбочина 320 и 460 метра. Смята се, че те са само
наполовина развити.
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