Meble polskim hitem eksportowym
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Meblarstwo to silnie rozwijająca się branża polskiej gospodarki o globalnym znaczeniu i dużym potencjale
wzrostu. Polska należy nie tylko do europejskich, ale także światowych liderów w produkcji i eksporcie mebli.

Wg danych Eurostatu na koniec 2015 r. w Polsce zarejestrowanych było ponad 16 tys. ﬁrm zajmujących się
produkcją mebli. To daje nam drugą pozycję wśród krajów Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas jedynie Włosi gdzie
w sektorze meblarskim zarejestrowanych jest ponad 18 tys. przedsiębiorstw. Za nami uplasowały się takie kraje
jak: Hiszpania, Niemcy, Francja czy Holandia. Obecnie w całej UE zarejestrowanych jest około 120 tys. ﬁrm z
branży meblarskiej.

Wartość produkcji sprzedanej polskich mebli w ubiegłym roku wyniosła 42,5 mld zł (wzrost o 3,4 mld zł w
porównaniu z rokiem ubiegłym). Jak podaje KPMG prognozy na kolejne lata są również optymistyczne. Zakłada
się że do 2020 r. produkcja sprzedana wzrośnie do prawie 50 mld złotych.

Producenci mebli uzyskali drugą wśród gałęzi przemysłu pozycję pod względem eksportu netto zaraz za
producentami części i akcesoriów do pojazdów silnikowych.

Polska w 2016 r. zajęła czwarte miejsce wśród największych światowych eksporterów mebli. Na pierwszym
miejscu znalazły się Chiny, które odpowiadały za ponad 37% światowego eksportu. Miejsca drugie i trzecie zajęli
odpowiednio Niemcy (7,2% udziału) i Włosi (5,6% udziału).
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Ponad 90% produkcji krajowej przeznaczona jest właśnie na eksport, z czego aż 87% traﬁa na rynki europejskie.
Wg danych GUS wartość eksportu w 2016 r. wyniosła 40,5 mld zł. Najwięcej mebli polscy producenci sprzedali do
Niemiec (36,2% całego eksportu), Wielkiej Brytanii (8%) oraz Czech (7%). Polskie meble znajdują
równieżodbiorców poza Unią Europejską w takich krajach jak: USA, Rosja, Chiny.

Wśród produktów eksportowych dominują elementy meblowe. W 2016 r. eksport tej grupy towarów został

4
oszacowany na 2,7 mln euro. Kolejnymi grupami eksportowymi są meble tapicerowane (2,57 mld euro) oraz
meble do salonu i jadalni (1,8 mld euro).

Sektor meblarski jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Cała branża meblarska daje zatrudnienie
prawie 180 tys. osobom co czyni ją czwartą branżą w Polsce pod względem zatrudnienia.

Źródło:
Raport KPMG "Rynek meblarski w Polsce"
Raport specjalny PFY "Polskie Meble"
Raport "Polskie Meble Outlook 2017" - BR Studio

5

