Polskie meble podbijają świat
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Produkcja mebli jest silnie rozwijającym się przemysłem w polskiej gospodarce o globalnym znaczeniu i dużym
potencjale wzrostu. Polska należy nie tylko do europejskich, ale także światowych liderów w produkcji i eksporcie
mebli.

W 2016 roku zarejestrowano ponad 16 tysięcy producentów mebli w Polsce. To czyni nas drugim największym
rynkiem w Unii Europejskiej. Wyprzedziliśmy kraje takie jak: Hiszpania, Niemcy, Francja lub Holandia. Obecnie w
całej UE zarejestrowanych jest około 120 tysięcy ﬁrm z tej branży.

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

Producenci mebli są drugą branżą pod względem eksportu netto, zaraz po producentach części i akcesoriów do
pojazdów mechanicznych.

Polskie ﬁrmy mają bardzo szeroką gamę produktów. Produkują meble przeznaczone dla różnych segmentów
rynku, zarówno dla bogatych, jak i dla mniej zamożnych.

Polska należy do pięciu największych na świecie eksporterów mebli
W 2016 roku Polska była na czwartym miejscu wśród największych światowych eksporterów mebli. Pierwszym z
nich były Chiny, które stanowiły ponad 37% światowej sprzedaży. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio
Niemcy (7,2%) i Włochy (5,6%).
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Ponad 90% produkcji krajowej przeznaczono na eksport, a 87% traﬁa na rynki europejskie. W 2016 roku wartość
eksportu wyniosła 40,5 mld PLN. Większość mebli została sprzedana przez polskich producentów do Niemiec
(36,2% całkowitego eksportu), Wielkiej Brytanii (8%) i Czech (7%). Polscy producenci mebli mają klientów
również poza Unią Europejską, w takich krajach jak USA, Rosja, Chiny.

Wśród produktów eksportowych dominują elementy meblowe. W 2016 r. wartość eksportu tej grupy towarów
oszacowano na 2,7 mln EUR. Kolejna grupa to meble tapicerowane (2,57 mld euro) i meble do salonu i jadalni
(1,8 mld euro).

Przemysł meblarski jest jednym z największych pracodawców w Polsce
Cały przemysł meblarski zatrudnia prawie 180 tysięcy osób, a duże i średnie ﬁrmy meblarskie tworzą miejsca
pracy dla około 130 tysięcy osób.

Polski sektor meblarski jest wspierany przez rząd
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje program promocji branży meblarskiej, którego celem jest promocja
polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktów wchodzące w zakres Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.
Działania realizowane w ramach zadania koncentrują się na promocji całego przemysłu meblarskiego.
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