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WSTĘP 

Przedmiotem raportu jest analiza wybranych branż gospodarki, zidentyfikowanie pomorskich przedsiębiorstw 

należących do tych branż oraz wyznaczenie potencjalnych zagranicznych rynków zbytu.  

W raporcie zawarta jest analiza i ocena działalności eksportowej wybranych branż i produktów, które oferują, w tym: 

charakterystyka podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże, 

 charakterystyka działalności eksportowej podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże,  

 identyfikacja produktów o największym potencjale eksportowym w poszczególnych branżach, 

 określenie silnych i słabych stron pomorskich branż, 

 identyfikacja trudności i barier w rozwoju wybranych, pomorskich branż, 

 opracowanie prognoz i możliwych perspektyw rozwoju branży, 

 określenie kierunków eksportowych charakteryzujących się największym potencjałem, 

 charakterystyka wybranych branż w województwie pomorskim na tle tożsamych branż w Polsce, 

 identyfikacja czynników makroekonomicznych i trendów gospodarczych oddziałujących na wybrane branże  

i ich produkty, 

 identyfikacja organizacji branżowych (zrzeszeń regionalnych, krajowych, magazynów, stron internetowych 

branż). 

W badaniach zastosowano triangulację metodologiczną. Podejście takie 

umożliwiło uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu, pozwoliło też 

wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej neutralizacji ich 

słabości. Uzyskany w ten sposób materiał z jednej strony pozwolił na statystyczną 

analizę danych, z drugiej zaś umożliwił zebranie pogłębionych informacji o 

charakterze wyjaśniającym. W ramach niniejszego opracowania wykorzystano 

techniki: desk research, CATI oraz ITI.  

 

Desk research to technika badawcza opierająca się na analizie danych zastanych. Analiza źródeł wtórnych to metoda 

badań służąca zebraniu i analizie danych dotyczących wybranego problemu bez konieczności podejmowania pracy  

w terenie. Cechy charakterystyczne metody desk research to fakt, iż badanie opiera się na analizie materiałów 

zastanych. Zgodnie z SIWZ dane wtórne wykorzystane przy analizie stanowiły: 

 statystyki publiczne i opracowania rządowe, samorządowe, branżowe, instytucji gospodarczych, instytucji 

statystycznych, organizacji, zrzeszeń, 

 prace naukowe – publikacje naukowe, raporty badawcze instytucji naukowych, 

 publikacje w massmediach, w tym prasa, czasopisma fachowe, 

 katalogi, prospekty, 

 raporty i opracowania komercyjnych agencji badań marketingowych, 

 bazy danych. 

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku za 

pomocą telefonicznego wywiadu przeprowadzonego przez ankietera z respondentem. W trakcie wywiadu ankieter 

odczytuje respondentowi pytania wyświetlane na ekranie monitora komputerowego i rejestruje usłyszane 

odpowiedzi. Technika CATI pozwala na szybkie zbieranie danych na rozproszonej zbiorowości, jak ma to miejsce  

w przypadku przedmiotowego projektu. CATI daje możliwość analizy materiału empirycznego zaraz po zakończeniu 

badania, co pozwala na szybkie raportowanie do klienta. W ramach przedmiotowego projektu przygotowano  

w porozumieniu z Zamawiającym narzędzie badawcze. Badanie właściwe wśród firm zakwalifikowanych do 
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poszczególnych branż zostało przeprowadzone w I etapie prac, a analiza wyników została uwzględniona w niniejszym 

raporcie. Łącznie przeprowadzono N=1 600 wywiadów CATI.  

Tabela 1 Liczba przeprowadzonych wywiadów CATI w poszczególnych branżach w województwie pomorskim 

Rodzaj branży Wielkość próby 

branża meblarska N=120 

 

Wykonawca dodatkowo przeprowadził wywiady ITI wśród firm zakwalifikowanych do branż (wartość dodana 

wykraczająca poza SIWZ). Łącznie przeprowadzono N=66 wywiadów pogłębionych. Szczegółowy podział próby 

prezentuje tabela poniżej. Wywiady ITI (Individual Telephone Interview) to jedna z najbardziej popularnych metod 

badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem. Celem badania jest dotarcie 

do precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy związanej z tematem. W trakcie wywiadu zadawane są pytania  

o charakterze eksploracyjnym mające doprowadzić do wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, 

zachowań. Metoda ITI była użyteczna w kontekście realizacji przedmiotowego badania ze względu na możliwość 

poznania indywidualnych opinii respondentów w zakresie objętym przedmiotem badania, przy eliminacji czynnika 

związanego z presją grupy mającej wpływ na formułowanie opinii i postaw. Badanie umożliwiło również dobór 

respondentów w taki sposób, aby byli oni w stanie udzielić wyczerpujących i pogłębionych odpowiedzi na pytania 

służące realizacji badania.  

Tabela 2 Liczba przeprowadzonych wywiadów pogłębionych ITI w poszczególnych branżach w województwie 
pomorskim 

Rodzaj branży Wielkość próby 

branża meblarska N=11 
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BRANŻA MEBLARSKA 

Branża meblarska jest najszybciej i najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią polskiej gospodarki. Na przestrzeni lat 

Polska awansowała do czołówki światowych liderów zarówno pod względem produkcji (6-miejsce na świecie  

i 3-miejsce w UE), jak i eksportu (3-miejsce na świecie).1 Dla gospodarki Polski branża meblarska jest tym bardziej 

ważna, bowiem jej sprzedaż w odniesieniu do wartości PKB wynosi aż 2,3%. Dla drugich, pod względem produkcji  

w UE, Włoch jest to 1,29%, dla trzeciej Portugalii 0,93%, czwartych Czech już tylko 0,87%, a kolejnych Niemiec 

0,72%.2 Wartość eksportu rodzimych firm meblarskich plasuje Polskę na trzeciej pozycji, tuż po Chinach i Niemczech. 

Jednakże dla Chin eksport mebli do PKB wynosi 0,72%, a dla Polski 2,52%.3 

 

Według informacji publikowanych przez OIGPM w 2018 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 28 tys. firm 

związanych z branżą meblarską, a udział sektora w PKB osiągnął poziom 2,3%. Dynamiczny rozwój przemysłu 

meblarskiego w Polsce sprawił, iż obecnie jesteśmy w czołówce eksporterów mebli, a 90% zysków ze sprzedaży 

generuje popyt zewnętrzny (w tym 87% rynki europejskie). Bardzo dobrą sytuację w branży potwierdzają dane 

statystyczne. W 2019 roku wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w Polsce wyniosła 51,8 mln PLN, 

a więc o 8,1% więcej niż w roku 2018 i aż o 101,1% więcej niż w roku 2010. Konsumenci zdecydowanie częściej 

decydują się na wymianę mebli, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Dynamiczne zmiany trendów na 

rynku generują wśród klientów potrzebę dostosowywania się do panującej mody. Dodatkowo poprawa sytuacji 

finansowej na świecie spowodowała wzrost generowanego na meble popytu. W 2019 roku przeciętne wydatki per 

capita na meble na świecie wyniosły bowiem 170,3 EUR – o 9,7% więcej niż w 2016 roku. Ze względu na pandemię 

COVID-19, w 2020 roku prognozowany jest spadek przeciętnych wydatków per capita do poziomu 164,8 EUR, 

a w 2021 roku wzrost wynoszący 174,2 EUR. W Polsce, w 2019 roku, Kowalski wydał na meble średnio 158,6 EUR. 

W 2020 roku prognozowany jest niewielki spadek do poziomu 155 EUR, a w 2021 roku wzrost wynoszący 166,8 EUR.4  

W 2018 roku, największą wartość produkcji sprzedanej mebli w Polsce wygenerowało woj. wielkopolskie –  

14,4 mld PLN. Na drugim miejscu z wartością bliską 3,9 mld PLN uplasowało się woj. warmińsko-mazurskie. W tym 

                                                           
1 Na podstawie Polish Furniture Export Catalog 2020, OIGPM, http://www.oigpm.org.pl/art/files/304  
2 Na podstawie Kwartalnego przeglądu danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa oraz wybrane informacje o rynkach zagranicznych. Obraz tuż 
przed COVID-19, I kw. 2020, PFR, https://pfr.pl/analizy-ekonomiczne/kwartalny-przeglad-danych-statystycznych-dotyczacych-polskiego-meblarstwa-1-2020.html  
3 Ibidem 
4 Na podstawie raportu Banku Polskiego, „Wpływ światowej pandemii koronawirusa na branżę meblarską”, 
https://wspieramyeksport.pl/api/public/files/1950/Meblarska_lipiec_2020.pdf  

http://www.oigpm.org.pl/art/files/304
https://pfr.pl/analizy-ekonomiczne/kwartalny-przeglad-danych-statystycznych-dotyczacych-polskiego-meblarstwa-1-2020.html
https://wspieramyeksport.pl/api/public/files/1950/Meblarska_lipiec_2020.pdf
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samym okresie, wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w województwie pomorskim wyniosła  

1,7 mld PLN, a więc o 5,8% więcej niż w roku 2017.  

Tabela 3 Produkcja sprzedana mebli (w mln PLN, ceny bieżące) 

 2010 2015 2017 2018 2019 

Polska 25 728,2 39 103,2 45 204,8 47 895,7 51 756,3 

woj. pomorskie* 1 010,4 1 359,4 1 608,3 1 702,1 brak danych 

woj. kujawsko-pomorskie* 1 266,2 2 076,0 2 355,0 2 487,5 brak danych 

woj. warmińsko-mazurskie* 2 262,7 3 172,7 3 783,6 3 857,4 brak danych 

woj. zachodniopomorskie* brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych 

woj. lubuskie* 681,9 1 060,3 1 467,2 1 319,9 brak danych 

woj. wielkopolskie* 6 298,8 11 282,1 13 235,9 14 368,9 brak danych 

woj. mazowieckie* 984,6 2 189,5 2 626,1 3 136,8 brak danych 

woj. łódzkie* 835,8 1 111,3 1 360,4 1 468,5 brak danych 

woj. dolnośląskie* 1 466,0 1 980,8 2 149,6 2 101,9 brak danych 

woj. opolskie* 439,6 501,2 549,5 634,3 brak danych 

woj. śląskie 702,7 1 132,3 1 389,6 1 467,0 brak danych 

woj. małopolskie* 564,5 801,2 852,0 936,7 brak danych 

woj. świętokrzyskie* brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych 

woj. podkarpackie* 1 365,6 1 476,5 1 733,7 1 822,4 brak danych 

woj. lubelskie* 1 059,6 1 218,3 1 288,4 1 371,0 brak danych 

woj. podlaskie* 217,9 453,5 595,8 650,2 brak danych 

*dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  

Źródło: ASM na podstawie danych GUS (Biuletyn Statystyczny) oraz wojewódzkich Urzędów Statystycznych 

Według danych GUS w 2019 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze produkcji mebli wyniosło 162 tys. osób. 

Najwyższy poziom zatrudnienia dotyczył województwa wielkopolskiego, w którym generowana jest największa 

wartość produkcji. Z kolei, w województwie pomorskim przeciętny poziom zatrudnienia w branży wyniósł 7 406 – 

dotyczy podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  

Tabela 4 Przeciętne zatrudnienie w sektorze produkcji mebli 

 2010 2015 2017 2018 2019 

Polska 129 tys.  140 tys. 157 tys.  161 tys.  162 tys. 

woj. pomorskie* 7 445 6 582 7 402 7 406 brak danych 

woj. kujawsko-pomorskie* 8 483 9 560 9 419 9 670 brak danych 

woj. warmińsko-mazurskie* 14 163 15 098 16 924 17 237 brak danych 

woj. zachodniopomorskie* brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych 

woj. lubuskie* 5 079 5 278 6 056 6 393 brak danych 

woj. wielkopolskie* 33 232 40 470 45 424 46 901 brak danych 

woj. mazowieckie* 5 210 8 117 9 258 9 728 brak danych 

woj. łódzkie* 5 704 5 452 6 359 6 583 brak danych 

woj. dolnośląskie* 10 092 10 076 10 895 9 867 brak danych 

woj. opolskie* 3 608 2 734 3 129 3 149 brak danych 

woj. śląskie* 5 337 5 533 6 055 5 647 brak danych 

woj. małopolskie* 5 146 4 499 4 526 4 740 brak danych 

woj. świętokrzyskie* brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych 

woj. podkarpackie* 8 958 7 616 8 559 8 841 brak danych 

woj. lubelskie* 5 487 5 760 6 435 6 536 brak danych 

woj. podlaskie* 1 622 2 284 2 699 2 823 brak danych 

*dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  

Źródło: ASM na podstawie danych GUS (Biuletyn Statystyczny) oraz wojewódzkich Urzędów Statystycznych 



 

7 
 

W I kw. 2020 r.  produkcja sprzedana mebli wyniosła 9 348,6 mln PLN, czyli o 3,4% mniej niż w analogicznym okresie 

roku poprzedniego. Przy produkcji mebli w tym okresie pracowało 129,6 tys. osób (tyle samo co w I kw. 2019 r.), 

a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 4 187,38 PLN, co daje 6,1% wzrost w porównaniu do analogicznego 

okresu roku poprzedniego.5 

Na koniec 2018 roku branżę meblarską w Polsce tworzyło 28 127 firm, wśród, których: 

 94,0% to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników,  

 4,6% to firmy małe zatrudniające od 10 do 49 pracowników, 

 1,1% to firmy średnie zatrudniające od 50 do 249 pracowników, 

 0,3% to duże firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników.6 

Największe zagłębie meblarskie występuje w województwie wielkopolskim, gdzie według danych z „Kwartalnego 

przeglądu danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa – I kw. 2020 roku” zarejestrowanych jest 14,3% 

wszystkich podmiotów branży w Polsce. Na drugim miejscu, z 12,9% udziałem znajduje się województwo 

mazowieckie. Z kolei, w regionie pomorskim zarejestrowanych jest 6,2% firm prowadzących działalność 

zakwalifikowaną do branży meblarskiej. Bez względu na obszar administracyjny dominują mikroprzedsiębiorstwa 

zatrudniające do 9 pracowników (ich udział stanowi ponad 90%). W branży charakterystyczna jest przewaga firm, 

których główną działalnością jest produkcja oraz produkcja łączona z handlem i/lub usługami.  

 

We wszystkich regionach kraju dominuje produkcja i sprzedaż produktów meblarskich z przeznaczeniem do salonu, 

jadalni, sypialni i kuchni. Na produkty z tych kategorii generowany jest największy popyt zarówno na rynku 

krajowym, jak i rynkach zagranicznych. Do głównych przewag branży meblarskiej w Polsce można zaliczyć przede 

wszystkim: 

 doświadczenie - polscy producenci posiadają bogate, wieloletnie doświadczenie we współpracy 

z zagranicznymi rynkami, a także rozumieją konieczność spełniania wysokich wymogów i oczekiwań 

tamtejszych klientów, 

 lokalizacja – świetne położenie względem Europy Zachodniej generującej wysoki popyt na meble, 

 rozwój – aktywne doskonalenie wzornictwa, a także praca nad doskonaleniem marek, 

 inwestycje – intensywne korzystanie z wszelkich inwestycji i funduszy UE.7 

                                                           
5 Na podstawie GUS, Nakłady i wyniki przemysłu w I kw. 2020 r. 
6 Na podstawie Polish Furniture Export Catalog 2020, OIGPM, http://www.oigpm.org.pl/art/files/304 

http://www.oigpm.org.pl/art/files/304
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Co istotne, w ciągu ostatnich kilku lat poprawie uległy wskaźniki finansowe firm produkujących meble. W 2018 roku 

wskaźnik rentowności sprzedaży brutto wynosił 4,6%, a w 2019 roku wzrósł do poziomu 5,8%. Szczegóły prezentuje 

tabela 3.8   

Tabela 5 Wybrane wyniki finansowe przedsiębiorstw branży meblarskiej 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA 2019 2018 

Przychody z całokształtu działalności mln PLN 42 116,9 40 544,9 

Przychody ze sprzedaży produktów mln PLN 38 290,2 36 733,0 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów mln PLN 3 311,9 3 165,3 

Pozostałe przychody operacyjne mln PLN 349,7 363,9 

Przychody finansowe mln PLN 165,2 282,7 

Koszt uzyskania przychodów z całokształtu działalności mln PLN 39 893,0 38 640,6 

Koszt własny sprzedanych produktów mln PLN 36 317,5 35 340,1 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów mln PLN 2 887,8 2 713,5 

Pozostałe koszty operacyjne mln PLN 355,3 332,7 

Koszty finansowe mln PLN 332,4 254,3 

Zysk netto mln PLN 2 369,5 1 936,6 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto % 5,8 4,6 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto % 5,3 4,7 

Wskaźnik rentowności obrotu netto % 4,8 4,2 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia % 38,0 30,7 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia % 107,7 97,5 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia % 174,4 156,0 
Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS - Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2019 i I-XII 2018 

Na etapie I projektu, do branży meblarskiej w województwie pomorskim zaliczono 909 firm. Wśród podmiotów 

zakwalifikowanych do branży znalazły się przedsiębiorstwa z sekcji C, G, M, S. Do branży meblarskiej zaliczono tym 

samym zarówno produkcję mebli m.in. do domu, sklepu, szkół, restauracji, budynków niemieszkalnych, jak również 

usługi sprzedaży i projektowania mebli. Warto podkreślić, że każdy podmiot w bazie opisany jest jednym kodem PKD, 

podczas gdy działalność części przedsiębiorstw opisana jest kilkoma różnymi PKD. Tym samym opis zakresu PKD 

znajdującego się w bazie nie musi odnosić się w sposób bezpośredni do analizowanego sektora, jednak działalność 

podmiotu zaliczana jest do branży.  

Tabela 6 Charakterystyka podmiotów zakwalifikowanych do branży meblarskiej wg kodów PKD 

SEKCJA PKD DZIAŁ PKD OPIS DZIAŁU PKD 

C - Przetwórstwo 
Przemysłowe 

13.92.Z produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 

16.10.Z produkcja wyrobów tartacznych 

16.22.Z produkcja gotowych parkietów podłogowych 

16.23.Z produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

16.29.Z 
produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych 

do wyplatania 

20.30.Z produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających 

22.23.Z produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 

22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

23.69.Z produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 

23.70.Z cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 

25.11.Z produkcja konstrukcji metalowych i ich części 

25.62.Z obróbka mechaniczna elementów metalowych 

25.99.Z produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

28.30.Z produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

31.01.Z produkcja mebli biurowych i sklepowych 

31.02.Z produkcja mebli kuchennych 

31.03.Z produkcja materaców 

31.09.Z produkcja pozostałych mebli 

33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn 

33.15.Z naprawa i konserwacja statków i łodzi 

                                                                                                                                                                                                                 
7 Na podstawie https://semtak.pl/analiza-rynek-meblowy-w-polsce/  
8 Dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 pracowników 

https://semtak.pl/analiza-rynek-meblowy-w-polsce/
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SEKCJA PKD DZIAŁ PKD OPIS DZIAŁU PKD 

33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

G - Handel Hurtowy i 
Detaliczny; Naprawa 

Pojazdów 
Samochodowych, 

włączając Motocykle 

46.15.Z 
działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych 

wyrobów metalowych 

46.16.Z 
działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, 

obuwia i artykułów skórzanych 

46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

46.47.Z sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 

46.49.Z sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 

46.65.Z sprzedaż hurtowa mebli biurowych 

46.73.Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali 

46.74.Z 
sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego 

i grzejnego 

46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

47.59.Z 
sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.79.Z sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

M - Działalność 
Profesjonalna, 

Naukowa i 
Techniczna 

71.11.Z działalność w zakresie architektury 

74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

S – Pozostała 
Działalność 
Usługowa 

95.24.Z  naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 

Źródło: ASM na podstawie baz danych opracowanych na Etapie I projektu oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności 

Struktura firm według wielkości zatrudnienia w województwie pomorskim jest bardzo zbliżona do tej 

ogólnokrajowej. Zdecydowaną większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników.  

Tabela 7 Przedsiębiorstwa branży meblarskiej w województwie pomorskim według wielkości zatrudnienia 

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA FIRM UDZIAŁ PROCENTOWY 

Mikro przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników 825 90,8% 

Małe przedsiębiorstwa zatrudniające 10-49 pracowników 51 5,6% 

Średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 50-249 pracowników 25 2,8% 

Duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników 8 0,9% 

Źródło: ASM na podstawie baz danych opracowanych na Etapie I projektu 

Większość przedsiębiorstw w województwie 

pomorskim, podobnie jak w pozostałych 

częściach kraju, stanowią podmioty, których 

głównym przedmiotem działalności jest 

produkcja. 29,4% firm z analizowanego 

regionu rozszerza zakres swojej działalności, 

łącząc produkcję z handlem i/lub usługami. 

W opinii badanych firm, konkurencja 

w sektorze meblarskim w województwie 

pomorskim jest silna, a możliwości wejścia na 

rynek są trudne. Każde przedsiębiorstwo ma 

swoją specyfikę działania i konkuruje zarówno 

technologią, produktem, ceną, niestandardowymi rozwiązaniami, jak również kompleksową obsługą klienta. 

Respondenci zwrócili uwagę, że w przypadku branży meblarskiej wszystko uzależnione jest tak naprawdę od gustu 

ostatecznego odbiorcy – „kwestią ostateczną jest to, co klientowi ostatecznie się spodoba”. Na znaczeniu zyskuje 

więc oferowanie niestandardowych rozwiązań, dopasowanych do indywidualnych potrzeb konsumenta. Oczywiście 

na branżę meblarską, zarówno w woj. pomorskim, jak i w całym kraju, oddziałują różne czynniki makroekonomiczne, 

które determinują rozwój branży, w tym w szczególności: 

 społeczno-ekonomiczne – poziom wzrostu gospodarczego w kraju i na świecie wpływa na generowany popyt 

na produkty meblarskie. Osłabienie koniunktury w bezpośredni sposób przekłada się bowiem na wskaźnik 
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ufności konsumenckiej i w ostateczności na podejmowane przez klientów decyzje zakupowe. Poprawa 

sytuacji na rynku pracy, a więc wzrost zatrudnienia i wynagrodzenia, zwiększa siłę nabywczą konsumentów, 

a tym samym ich aktywność inwestycyjną. Dodatkowo istotną rolę odgrywają świadczenia społeczne 

przekładające się na budżety gospodarstw domowych. W opinii badanych respondentów program 500+ 

pozytywnie wpłynął na wielkość popytu i przychody branży meblarskiej – „Bardzo mocno odczuliśmy 

wprowadzenie programu 500+. Wszystkie działania nakierowane na społeczeństwo w bezpośredni sposób 

przekładają się na nasze wyniki finansowe”. 

 polityczno-prawne – niepewność i zmienność sytuacji prawnej determinują rozwój wszystkich branż. 

Dodatkowo, w przypadku sektora meblarskiego badani respondenci zwrócili uwagę na czynnik podatkowy, 

jakim są trudności z interpretacją poziomu stawki VAT, które dotyczą w szczególności mebli na wymiar 

(możliwość zastosowania 23%, jak i 8% VAT-u). 

 gospodarcze – bez wątpienia na branżę meblarską oddziałuje wiele, szeroko ujętych czynników 

gospodarczych, do których można zaliczyć m.in. ceny surowców oraz zmiany kursów walut, które przy 

sektorze nastawionym na eksport produktów odgrywają kluczową rolę.  

 społeczne – jednym z istotniejszych czynników oddziałujących na rynek i mających wpływ na podejmowane 

przez firmy działania strategiczne jest zasób siły roboczej. Branża meblarska boryka się z brakiem 

wykwalifikowanych pracowników, co przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstw i wykorzystywane 

moce produkcyjne.  

W ostatnim czasie istotny wpływ na branżę meblarską miał trend, który był pokłosiem pandemii COVID-19 – 

wzmożona aktywność remontowa Polaków. Badania CAWI9 przeprowadzone przez ASM-Centrum Badań i Analiz 

Rynku, na grupie N=1067 gospodarstw domowych w Polsce wykazały, że 84,5% z nich planuje przeprowadzić remont 

mieszkania/domu w latach 2020-2021. Jest to o 12,8 pkt. proc. więcej niż w latach 2018-2019. Świadczy to o jeszcze 

większym potencjale rynku wtórnego. Renowacje będą bowiem dotyczyły 12,2 mln gospodarstw domowych w 

Polsce. Mimo pandemii COVID-19 inwestorzy wcale nie zamierzają rezygnować z planów remontowych, a część 

społeczeństwa podjęła decyzję dotyczącą renowacji właśnie ze względu na panującą sytuację. Sklepy i składy 

budowlane wciąż są oblegane przez kupujących, którzy posiadając oszczędności oraz mając więcej czasu wolnego 

postanawiają nie tylko nie rezygnować z planów remontowych, ale wręcz je przyspieszyć. Wzmożona aktywność 

remontowa Polaków jest pozytywnym sygnałem dla branży meblarskiej – bardzo często remont wiąże się bowiem z 

wymianą mebli. 

Oczywiście, jak w każdej branży, również w meblarskiej można zauważyć kilka trendów, które oddziałują w znacznym 

stopniu na sektor i produkty meblarskie: 

 indywidualizm – bardzo szeroka konkurencja na rynku wymaga od producentów mebli wyjścia poza 

dotychczasowe schematy. Celem wyróżnienia się na rynku, coraz istotniejszą rolę odgrywa indywidualne 

podejście do klienta. Konsumenci chcą mieć wpływ na ostateczny produkt, który będzie dopasowany do ich 

potrzeb. 

 stopniowy wzrost sprzedaży internetowej – w 2017 roku 5,8% przychodów ze sprzedaży mebli w Polsce było 

generowane przez sklepy online. W 2019 roku odsetek ten wzrósł do poziomu 7,7%. Prognozuje się, iż 

w 2023 roku już 12,3% będzie stanowił e-przychód.  

 Eko - trend „eko” przeniósł się również do branży meblarskiej. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na 

hasła: ekologiczne, zgodne z naturą.  

 meble drewniane – producenci zauważają, że na rynku występuje coraz większe zainteresowanie meblami 

drewnianymi, o wyższej jakości. 

                                                           
9
 Badanie CAWI to ankieta internetowa, w której respondenci w dowolnie wybranym przez siebie czasie przystępują do odpowiedzi na 

wskazane w narzędziu badawczym pytania. 
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Największe zagłębie meblarskie bez wątpienia występuje w województwie wielkopolskim. Region pomorski rozwija 

się jednak w podobnym tempie do pozostałych obszarów naszego kraju posiadając zarówno mocne, jak i słabe 

strony.  

Do silnych stron branży meblarskiej w województwie pomorskim można zaliczyć: 

 wieloletnią tradycję – województwo pomorskie ma bardzo dobre tradycje meblarskie: „Kiedyś gdańskie 

meble były znane na całym świecie. Ta opinia ciągle jeszcze krąży, że w Gdańsku mamy dobrych 

producentów” 

 doświadczenie eksportowe – producenci posiadają bogate, wieloletnie doświadczenie we współpracy  

z zagranicznymi rynkami, a także rozumieją konieczność spełniania wysokich wymogów i oczekiwań 

tamtejszych klientów 

 jakość produktów i relację ceny do jakości – branża korzysta z wysokiej jakości materiałów oraz 

komponentów posiadając jednocześnie dostęp do najnowszych technologii i oferując przy tym atrakcyjną 

cenę. Przewagą nad konkurentami w Unii Europejskiej była dotychczas tania siła robocza. Mimo tego, iż 

w Polsce w ostatnich latach koszty pracownika znacząco wzrosły, to jednak nie wpłynęło to istotnie na naszą 

dotychczasową przewagę, gdyż w pozostałych krajach płace również rosną. 

 lokalizację – woj. pomorskie ma bardzo dobre położenie zarówno względem Europy Zachodniej, gdzie 

znajduje się bardzo duża liczba nabywców mebli, jak również Skandynawii, która jest jednym z kierunków 

eksportowych. Przewagą województwa jest również bliskość portu stanowiącego kluczową przewagę 

transportową.  

 dosyć duży, lokalny rynek zbytu – wg badań ASM, 92,4% gospodarstw domowych w woj. pomorskim planuje 

przeprowadzić remont w latach 2020-2021. Stawia to ten region w czołówce pod względem popytu 

generowanego przez renowacje tuż za woj. opolskim i kujawsko-pomorskim. 

 szeroki asortyment produktów – w województwie produkowane są wszystkie rodzaje mebli, co pozwala 

różnicować i dostosowywać produkty zarówno pod względem dostępnych materiałów, jak również 

wykończenia oraz wzornictwa.  

 aktywny rozwój produktów – ciągle doskonalenie wzornictwa i praca nad ofertą produktową.  

Natomiast do słabych stron branży meblarskiej w województwie pomorskim można zaliczyć: 

 brak wykwalifikowanych pracowników – branży brakuje specjalistów, a lukę często wypełnia się 

niedoświadczonymi pracownikami z Ukrainy. Firmy z branży zwróciły uwagę, iż jest to wynikiem systemu 

edukacji szkolnictwa zawodowego, w którym brakuje profesjonalnych szkół technicznych, które mogłyby 

przygotować kadrę pracowników. W tej chwili przedsiębiorstwa są zmuszone przyuczać osoby zatrudnione 

od podstaw.   

 wysoką konkurencję – w branży występuje wysoka konkurencja. Na rynku jest wiele mikroprzedsiębiorstw, 

których koszty utrzymania są zdecydowanie niższe od tych średniej firmy. 

 trudności z dotarciem do klienta – branża meblarska charakteryzuje się szerokim asortymentem. Klient może 

wybierać produkty z bardzo szerokiej oferty. Polskie, rodzime firmy mają trudności z dotarciem do klienta  

i wygraniem z dużymi sieciami meblowymi. Główną przyczyną jest brak takich możliwości finansowych, aby  

z jednej strony konkurować tak niską ceną, a z drugiej przeznaczyć podobne środki pieniężne na promocję  

i marketing.  

 niską rozpoznawalność marek za granicą – pomimo, że polska jest potęgą meblarską to krajowe marki nie są 

rozpoznawalne za granicą. Wiele zarówno pomorskich, jak i innych krajowych przedsiębiorstw produkuje 

meble dla zagranicznych kontrahentów, którzy później sprzedają je pod własnymi markami.  

 

Z kolei, do problemów oraz zagrożeń branży meblarskiej w województwie pomorskim, często wymienianych również 

przez badane firmy, można zaliczyć: 
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 wzrost kosztów produkcji – głównie związany z szybko rosnącymi wynagrodzeniami, 

 pandemię COVID-19 – pandemia COVD-19 i zamknięcie gospodarki przełożyło się na ogromne straty branży 

meblarskiej. Ryzyko kolejnego lockdownu miałoby dramatyczne skutki nie tylko dla sektora meblarskiego, ale 

również całej polskiej i światowej gospodarki. Ponowne zahamowanie popytu, zarówno wewnętrznego, jak  

i zewnętrznego, oznaczałby upadek wielu przedsiębiorstw z branży. 

 spadek popytu w sektorze biurowym – pandemia koronawirusa spowodowała, że biznes przeniósł się do 

Internetu. Telekonferencje, video spotkania stały sią normą. Coś co do niedawna wydawało się niemożliwe,  

z dnia na dzień stało się standardem. W perspektywie długookresowej okazać się może, że część firm 

utrzyma, chociaż częściowo, pracę zdalną, a to w bezpośredni sposób przełoży się na generowany na meble 

biurowe popyt.   

 presję cenową – istotne z punktu widzenia producentów mebli są zmiany wśród największych detalistów na 

rynkach zachodnioeuropejskich. Następuje proces konsolidacji największych sieci handlowych, co będzie 

skutkowało jeszcze większą presją cenową na polskich dostawców. 

 presję na transport – boom remontowy wpłynął na wydłużone terminy realizacji zamówień. Dziś na sofę 

trzeba czekać nawet do 10 tygodni, co negatywnie wpływa na postrzeganie marki przez klienta. Dodatkowo 

blisko 50% robiących zakupy online pokolenia milenialsów oczekuje dostawy w ciągu 1-2 tygodni.10 

Przed pomorską branżą meblarską jest wiele perspektyw i szans rozwoju.  Do głównych z nich można zaliczyć: 

 zmieniającą się modę – branże meblarską charakteryzują duże możliwości wzornicze i stosunkowo szybkie 

zmiany asortymentu. Branża nie jest ograniczona pod względem nowych koncepcji pomysłów: „zawsze coś 

nowego można wdrożyć”. 

 wzrost pojedynczych gospodarstw domowych - W 2016 roku co trzecie spośród 220 mln gospodarstw 

domowych w krajach UE prowadzone było w pojedynkę. Globalny wzrost pojedynczych gospodarstw 

w latach 2016-2030 będzie o 32% szybszy niż pozostałych gospodarstw, co spowoduje wzrost popytu na 

meble.11 

 indywidualizm – dużą szansą na wzrost przychodów branży i zdobycie nowych rynków zbytu jest 

indywidualne podejście do potrzeb klientów. Klienci, a w szczególności milenialsi, cenią sobie autentyczność, 

wyrażanie własnego „ja” i personalizację. 40% osób w wieku 25-34 lat oczekuje umeblowania, które będzie 

wyrażać ich osobisty styl.12 

 wysoki światowy popyt poza rynkami europejskimi - rynek europejski powoli staje się zbyt mały, aby 

przemysł meblarski mógł się dynamicznie rozwijać. Dlatego firmy muszą dywersyfikować swój koszyk 

kierunków eksportowych i otworzyć się na bardziej odległe rynki, również o odmiennej kulturze. To zarówno 

szansa, jak i wyzwanie, bowiem szczególnie ważne jest zapewnienie ciągłości dostaw między dostawcą mebli, 

a ich odbiorcą. W dużej mierze dalsza ekspansja branży meblarskiej, zarówno na rynku krajowym, jak  

i międzynarodowym, będzie zależała od bezpieczeństwa prowadzonych procesów i niezawodności dostaw. 

Branża meblarska jest najszybciej i najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią polskiej gospodarki. Kluczowy dla branży 

jest eksport, który generuje ok. 90% przychodu firm. W 2018 roku wartość produkcji sprzedanej mebli w Polsce 

wyniosła 47 895,7 mln PLN, z czego aż 94,0% stanowiła wymiana zagraniczna (45,01 mld PLN). Szacuje się, iż w 2019 

roku wartość eksportu branży wyniosła 46,87 mld PLN – a więc jego udział w strukturze wyniósł 90,5%. Branża 

meblarska w Polsce rozwija eksport bardzo dynamicznie. W ciągu ostatnich ośmiu lat wartość eksportu polskich 

mebli wzrosła o ponad 80%.  

Tabela 8 Wartość eksportu polskiej branży meblarskiej 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                                                           
10 https://www.parp.gov.pl/images/sites/documents/Zadanie_2_Analiza_trendow_20190311.pdf  
11 Ibidem  
12 Ibidem  

https://www.parp.gov.pl/images/sites/documents/Zadanie_2_Analiza_trendow_20190311.pdf
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Eksport (w mld EUR) 6,50 6,63 7,11 8,08 8,82 9,48 10,19 10,56 10,90 

Eksport (w mld PLN) 26,77 27,75 29,86 33,83 36,92 41,34 43,40 45,01 46,87 
Źródło: ASM na podstawie danych http://www.oigpm.org.pl/art/files/304  

Oczywiście głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy, do których wyeksportowano, w 2018 roku, 

meble za kwotę 3 781,8 mln EUR - udział tego kierunku w sprzedaży eksportowej stanowił 36,55%. Eksport do Czech, 

drugiego co do wielkości importera polskich mebli, wyniósł 841,7 mln EUR (8,05% udział). Kolejne pozycje zajmują 

Wielka Brytania i Francja. Największym polskim importerem mebli spoza UE są USA (384 mln EUR), a następnie 

Szwajcaria (167,4 mln EUR), Chiny (124,8 mln EUR) i Rosja (120,3 mln EUR). 

 

Tabela 9 Wartość eksportu produktów branży meblarskiej do poszczególnych krajów w 2018 ROKU (W MLN PLN) 

KIERUNEK EKSPORTU WARTOŚĆ EKSPORTU KIERUNEK EKSPORTU WARTOŚĆ EKSPORTU 

Niemcy 16 110,5 Hiszpania 965,3 

Czechy 3 585,6 Austria 950,0 

Wielka Brytania 2 793,3 Włochy 936,8 

Francja 2 721,3 Węgry 839,2 

Holandia 2 166,6 Szwajcaria 713,1 

USA 1 635,8 Rumunia 700,3 

Szwecja 1 616,2 Norwegia 535,1 

Słowacja 1 311,2 Chiny 531,6 

Belgia 1 152,3 Rosja 512,5 

Dania 1 003,7 Portugalia 373,2 
Źródło: ASM na podstawie danych http://www.oigpm.org.pl/art/files/304 , dane w EUR przeliczono na PLN - kurs przeliczeniowy PLN/EUR: 4,26  

W 2018 roku największy przychód z eksportu dotyczył mebli tapicerowanych. Wyeksportowano ich za łączną kwotę 

2 943,5 mln EUR, a więc o 8,7% więcej niż w roku poprzednim. Największa dynamika wzrostu dotyczyła zaś mebli 

biurowych, których wartość sprzedaży zagranicznej była o 17,1% wyższa niż w roku 2017. 

Tabela 10 Wartość eksportu wg wybranych grup produktów branży meblarskiej (w mln EUR i mln PLN) 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 

EUR PLN EUR PLN EUR PLN EUR PLN 

Meble biurowe 500,8 2 133,41 541,4 2 306,36 621,6 2 648,02 727,7 3 100,00 

Meble tapicerowane 2 391,9 10 189,49 2 524,8 10 755,65 2 708,8 11 539,49 2 943,5 12 539,31 

Meble z twardym 
siedziskiem 

184,2 784,69 220,5 939,33 216,2 921,01 241,8 1 030,07 

http://www.oigpm.org.pl/art/files/304
http://www.oigpm.org.pl/art/files/304
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Elementy mebli 2 588,4 11 026,58 2 765,2 11 779,75 2 903,6 12 369,34 2 685,6 11 440,66 

Meble medyczne 145,1 618,13 135,8 578,51 182,3 776,60 201,0 856,26 

Meble kuchenne 81,0 345,06 82,0 349,32 88,2 375,73 107,3 457,10 

Meble do salonu i 
jadalni 

1 619,3 6898,22 1 774,3 7 558,52 1 907,5 8 125,95 2 057,9 8 766,65 

Meble do sypialni 517,2 2203,27 587,2 2 501,47 649,0 2 764,74 745,1 3 174,13 

Materace 582,0 2479,32 570,7 2 431,18 652,3 2 778,80 713,7 3 040,36 

Pozostałe meble 214,6 914,20 215,4 917,60 263,1 1 120,81 278,1 1 184,71 

SUMA 8 824,5 37 592,37 9 417,2 40 117,27 10 192,5 43 420,05 10 696,5 45 567,09 
Źródło: ASM na podstawie danych http://www.oigpm.org.pl/art/files/304 , dane w EUR przeliczono na PLN - kurs przeliczeniowy PLN/EUR: 4,26 

Na postawie danych eksportowych prezentowanych na stronie International Trade Centre 

(https://www.intracen.org/), w ramach branży meblarskiej przeanalizowano 94 grupę produktów, w skład której 

wchodzą: meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy 

oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; znaki świetlne, podświetlane tablice i znaki 

informacyjne i tym podobne; budynki prefabrykowane. Szczegółowe dane eksportowe dotyczące tej grupy 

przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 11 Eksport wybranych produktów branży meblarskiej  

KOD PRODUKTU 
EKSPORT DO EUROPY (w mln EUR) EKSPORT NA CAŁY ŚWIAT (w mln EUR) 

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 
9401 - Siedzenia, nawet przekształcalne w 

łóżka, oraz ich części, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (z wyłączeniem 

medycznych, chirurgicznych, 
dentystycznych lub weterynaryjnych 

objętych pozycją 9402) 

4 404,7 4 677,2 4 958,6 5 209,9 5 413,0 4 643,7 4 930,9 5 235,3 5 491,6 5 711,3 

9403 - Meble i ich części, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (z wyłączeniem mebli 

do siedzenia i mebli medycznych, 
chirurgicznych, dentystycznych lub 

weterynaryjnych) 

2 772,1 3 100,5 3 262,3 3 925,9 4 348,9 3 245,5 3 601,2 3 818,6 4 497,5 4 891,7 

9404 -  Stelaże pod materace (z 
wyjątkiem elementów sprężynowych do 
siedzeń); artykuły pościelowe i podobne 

wyposażenie, np. materace, kołdry, 
pierzyny, poduszki, pufy i poduszki, 

wyposażone w sprężyny lub wypchane lub 
wypełnione od wewnątrz dowolnym 

materiałem lub z gumy komórkowej lub 
tworzyw sztucznych, nawet pokryte (z 

wyłączeniem materacy i poduszek 
pneumatycznych lub wodnych, koce i 

narzuty) 

929,4 925,9 962,6 1 102,3 1 118,0 972,8 955,7 998,5 1 142,2 1 157,2 

9405 - Lampy i oprawy oświetleniowe, w 
tym reflektory poszukiwawcze i punktowe 

oraz ich części, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; znaki świetlne, 

podświetlane tablice i znaki informacyjne i 
podobne, ze stałym źródłem światła, oraz 
ich części, gdzie indziej niesklasyfikowane 

601,6 731,5 857,7 864,1 1 039,9 656,4 800,5 948,8 973,6 1 151,9 

9402 - Meble medyczne, chirurgiczne, 
dentystyczne lub weterynaryjne, np. Stoły 
operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne 

z osprzętem mechanicznym i fotele 
dentystyczne; krzesła fryzjerskie i podobne 
krzesła z możliwością ruchu obrotowego, 

odchylanego i unoszącego; ich części 

90,5 87,9 120,1 158,1 156,2 141,5 131,6 174,0 203,9 209,1 

RAZEM 8 798,3 9 523,0 10 161,3 11 260,3 12 076,0 9 659,9 10 419,9 11 175,2 12 308,8 13 121,2 
Źródło: ASM na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre 

(https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%

7c1%7c1%7c1, dostęp: 12.08.2020) 

http://www.oigpm.org.pl/art/files/304
https://www.intracen.org/
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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Tabela 12 zawiera informacje o popycie13 na meble w poszczególnych krajach UE zaspokajanym przez polski eksport. 

Jest to szacunek metodologicznie niedoskonały, bowiem kwoty wartości produkcji nie zawierają marży, a eksport już 

je posiada, ponadto w przypadku reeksportu kraj importuje meble taniej by je wyeksportować drożej. Jednakże są to 

najlepsze dane, jakie dostarcza statystyka publiczna państw UE. Przykładowo: Polska zaspokaja 13,0% 

wartościowego popytu generowanego w Chorwacji i 28,2% popytu generowanego na Łotwie. W tabeli znajduje się 

również miejsce Polski w imporcie mebli przez wybrane kraje. Według danych, w 2019 roku Polska mieści się  

w dziesiątce największych dostawców mebli we wszystkich krajach UE.14  

Tabela 12 Zaspokojenie potrzeb popytowych, w wybranych krajach, na meble polskim eksportem  

 Ile popytu na meble zaspokaja Polski 
eksport? (dane za 2018 rok) 

Miejsce Polski w imporcie mebli przez 
wybrane kraje (dane za 2019 rok) 

Belgia 9,4% 4 

Austria 4,6% 4 

Chorwacja 13,0% 1 

Czechy -736,7% 1 

Dania 18,7% 2 

Bułgaria 14,7% 2 

Cypr 2,6% 6 

Estonia -10,8% 3 

Finlandia 6,0% 5 

Francja 5,4% 4 

Grecja 2,5% 5 

Hiszpania 1,1% 6 

Holandia 12,1% 3 

Irlandia 2,1% 5 

Litwa -379,8% 1 

Łotwa 28,2% 1 

Malta 1,2% 7 

Niemcy 16,5% 1 

Portugalia 13,2% 2 

Rumunia 17,3% 1 

Słowacja 28,7% 1 

Słowenia -121,6% 6 

Szwecja 12,8% 2 

Węgry -266,9% 1 

Wielka Brytania 5,2% 4 

Włochy 2,1% 3 
Źródło: ASM na podstawie raportu PRF, Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa – I kw. 2020 

W województwie pomorskim 24,3% firm branży meblarskiej prowadziło w ciągu ostatniego roku działalność 

eksportową. Z kolei, w perspektywie najbliższego roku: 

 49,2% firm planuje podjąć działania eksportowe, 

 15,0% całkowicie kończy działania eksportowe, 

 32,5% wstrzymuje się z działaniami eksportowymi, 

 3,3% nie podjęła jeszcze decyzji. 

Natomiast spośród tych firm, które zamierzają kontynuować działalność eksportową, 39,1% prognozuje mniejszą 

sprzedaż eksportową w najbliższym roku, 28,3% uważa, że wartość eksportu będzie utrzymywać się na tym samym 

poziomie, a 13,0% deklaruje wyższą wartość sprzedaży eksportowej. 19,6% przedsiębiorców nie jest wstanie 

przewidzieć czy wartość eksportu w najbliższym roku będzie wyższa, niższa czy na tym samym poziomie. 

                                                           
13 Popyt liczony jest jako suma produkcji i importu pomniejszona o eksport. 
14 Raport Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa oraz wybrane informacje o rynkach zagranicznych - I kw. 2020 
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W ciągu ostatniego roku udział w przychodzie sprzedaży zagranicznej w firmach eksportujących wahał się od 3% do 

100%. Średnia wartość przychodu generowana przez eksport w firmach branży meblarskiej w woj. pomorskim 

wynosiła 50,7%.  

W opinii przedsiębiorców, firmy z województwa pomorskiego, które nie decydują się na działania eksportowe robią 

to m.in. z powodu bariery językowej, obawą przed ryzykiem i niepewnym kontrahentem, brakiem środków 

pieniężnych i ogólnym brakiem rozpoznania rynkowego.  

Najczęściej eksportowanymi produktami branży meblarskiej w województwie pomorskim są w szczególności meble 

tapicerowane oraz te przeznaczone do jadalni, salonu i sypialni. Są to również produkty, które mają największy 

potencjał eksportowy ze względu na wysoki zagraniczny popyt na te towary. Meble do sypialni, salonu oraz te 

jadalniano-kuchenne są najszybciej rosnącymi segmentami mebli na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wartość wydatków 

na meble do sypialni wyniosła w 2017 roku 117 mld USD, natomiast mebli do siedzenia 75 mld USD. Prognozy na 

najbliższe 5 lat wskazują na dwucyfrowy wzrost czterech największych segmentów mebli: do sypialni (11%), do 

siedzenia (11%), kuchennych (15%) oraz do salonu (14%).15 Dodatkową konkurencyjność tych produktów należy 

upatrywać w ciekawym designie i wzornictwie, a także wysokiej jakości przy jednocześnie atrakcyjnej cenie. 

Przedsiębiorstwa dodatkowo indywidualnie podchodzą do potrzeb klientów zwiększając swoją przewagę 

konkurencyjną. Przedsiębiorstwa regionu pomorskiego eksportują zarówno do krajów europejskich jak i spoza granic 

Europy. Do krajów europejskich należą m.in.: Niemcy, Szwecja, Ukraina, Norwegia, Finlandia, Francja, Włochy, 

Holandia, Czechy, Estonia, Wielka Brytania, Hiszpania, Słowacja, Bułgaria, Węgry, Słowenia, Szwajcaria. Natomiast 

pozaeuropejscy importerzy pomorskiej branży meblarskiej to: Stany Zjednoczone, Rosja, Turcja, Liban, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie, Izrael.  

Najbardziej perspektywicznymi rynkami eksportowymi są:  

 kraje UE i Skandynawia – w szczególności ze względu na doświadczenie eksportowe i bliskość rynków zbytu, 

dodatkowo m.in.  

o Holandia i Szwecja w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydają średnio rocznie na meble najwięcej 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca, odpowiednio 411 USD i 377 USD. 

o Rumunia, Finlandia, Portugalia, Czechy i Holandia to kraje, w których eksport rośnie najszybciej, 

 Chiny - do 2017 roku były najdynamiczniej rosnącym rynkiem meblowym na świecie, jego wartość potroiła 

się od 2006 roku,  

 USA - jest to największy rynek meblowy na świecie posiadający 27% udziału w jego globalnej wartości),  

 kraje Wschodu - mimo, że ze względu na dużą niestabilność tych rynków są one bardziej obciążone ryzykiem, 

to są to kraje aktualnie prężnie rozwijające się, 

 Indonezja - będzie najdynamiczniej rosnącym rynkiem meblowym na świecie do 2022 roku.  

  

Do najważniejszych barier w prowadzeniu działalności eksportowej produktów meblarskich należą: 

                                                           
15 https://www.parp.gov.pl/images/sites/documents/Zadanie_2_Analiza_trendow_20190311.pdf 
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 transport – jedną z głównych trudności w eksporcie produktów meblarskich, wskazywanych przez firmy  

z województwa pomorskiego, jest logistyka. Począwszy od konieczności rozbudowania sieci logistycznych, po 

duże koszty transportowe, a skończywszy na problemach na granicach utrudniających transport. 

Respondenci wskazali tu w szczególności na przykład rynku rosyjskiego, który jest bardzo chłonny, ale 

przewóz produktów przez granicę bardzo utrudniony. 

 bariery językowe – brak znajomości językowych ogranicza możliwości eksportowe przedsiębiorców. 

 bariery kosztowe – przedsiębiorstwa były zgodne, że aby zaistnieć na danym rynku eksportowym należy 

uczestniczyć w targach zagranicznych, które są bardzo kosztowne i nie każda firma może uwzględnić taki 

wydatek w swoim budżecie.  

 wymagania kulturowe – bariera ta dotyczy w szczególności rynków pozaeuropejskich, często o odmiennej 

kulturze. Każde dostosowanie się do indywidualnych potrzeb wymaga poniesienia dodatkowych nakładów 

finansowych.  

 nasycenie rynku – coraz więcej przedsiębiorstw eksportuje swoje produkty, w szczególności na rynki 

europejskie, które stają się coraz bardziej nasycone. Pojawia się konieczność dywersyfikowania swojego 

koszyka odbiorców i poszukiwania kontrahentów na bardziej odległych rynkach, co zwiększa ryzyko 

i generuje dodatkowe koszty, chociażby te związane z transportem. 

 pandemia COVID-19 – główna bariera eksportowa, która miała wpływ na branżę meblarską w ostatnim 

czasie. Wyhamowanie popytu zewnętrznego przełożyło się w znacznym stopniu na wyniki finansowe firm. 

Jeżeli pojawi się kolejna fala koronawirusa branża meblarska odnotuje straty na niespotykaną dotąd skalę.  

Do zniwelowania barier w eksporcie w największym stopniu powinien przyczynić się rząd i Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych wspierając przedsiębiorców chcących sprzedawać swoje towary na zagranicznych rynkach. Pomoc  

w ramach wsparcia sprzedaży eksportowej powinna obejmować przede wszystkim promocję polskich produktów  

i pozycjonowanie ich jako dobrych jakościowo. Dodatkowo firmy oczekiwałyby m.in. dotacji i programów 

wspierających marketing firm, finansowania stoisk oraz wyjazdów na targi/wystawy branżowe, organizowania 

spotkań z potencjalnymi klientami, wspierania akcji promocyjnych, kojarzenia producenta z odbiorcą zagranicznym, 

kursów językowych oraz działań osłonowych zwiększających bezpieczeństwo eksportowe firm.  

Branża meblarska jest bez wątpienia polskim hitem eksportowym. Jak kształtuje się jej przyszłość? Jeszcze kilka 

miesięcy temu nikt nie spodziewał się, że cały świat stanie przed koniecznością zmierzenia się z pandemią COVID-19 

(SARS-CoV-2). Zarówno w perspektywie krótko- i długoterminowej COVID-19, powszechnie zwany koronawirusem, 

będzie wywierał wpływ na gospodarkę globalną i rynki krajowe. Od momentu zamknięcia gospodarki sytuacja 

w branży meblarskiej w Polsce pogarszała się. Brak popytu wynikający z lockdownu praktycznie z dnia na dzień 

wpłynął na działalność firm sektora. Zamknięcie i ograniczenia w sklepach, zalecenia pozostania w domach, 

przerwane łańcuchy dostaw automatycznie spowodowały wyhamowanie popytu i spadek wskaźników ufności 

konsumenckiej.  Dodatkowo, z punktu widzenia branży meblarskiej, istotny jest również popyt zewnętrzny. Ok. 90% 

produkcji przeznaczane jest bowiem na eksport, głównie do krajów Europy Zachodniej. Ograniczenia w handlu 

dotknęły wszystkich najważniejszych rynków eksportowych, a trudności dodatkowo napędzane były utrudnieniami 

w transporcie. Branża w Polsce, bez względu na województwo, odczuwała skutki pandemii. Wstępne prognozy 

z marca wskazywały, że branża skurczy się o co najmniej 17 mld PLN. Jednak szybsze niż zakładano otwarcie handlu, 

inwestycje Europejczyków w wyposażenie mieszkań w konsekwencji rezygnacji z wakacyjnych wyjazdów oraz niski 

kurs złotówki do euro pozwalają szacować, iż spadek obrotów w branży meblarskiej wyniesie 6%. Oznacza to, że 

w 2020 roku wartość rynku meblarskiego ukształtuje się na poziomie ok. 48,7 mld PLN.  

W branży meblarskiej istnieje mała liczba stowarzyszeń. Głównym jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów 

Mebli, której celem jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa 

w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz 

wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego 

przemysłu meblarskiego. Zestawienie najważniejszych organizacji branżowych, a także portali internetowych 

i magazynów przedstawia poniższa tabela. 
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Lp. Nazwa organizacji branżowej Strona internetowa 

ZRZESZENIA KRAJOWE I REGIONALNE 

1 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli www.oigpm.org.pl  

2 Stowarzyszenie Producentów Płyt 
Drewnopochodnych w Polsce 

www.sppd.pl 

3 Polski Klaster Meblowy www.klaster-meblowy.pl 

MAGAZYNY/STRONY INTERNETOWE 

1 biznes.meble.pl  www.biznes.meble.pl  

2 Biznesmeblowy.pl www.biznesmeblowy.pl  

3 Meble Plus X 

4 Kurier Drzewny https://kurierdrzewny.eu/  

5 Meblarstwo https://www.meblarstwo.eu/  

6 Magazyn Dom i Wnętrze http://domiwnetrze.pl/  

7 Meble Portal https://mebleportal.pl/  

8 Meblosfera https://www.meblosfera.pl/  

9 Meble.com.pl  https://www.ptwp.pl/grupa/portale/meble/  

10 Homebook https://www.homebook.pl/  

11 4woodi.pl  https://www.4woodi.pl/  

12 Meblarska Polska http://www.meblarskapolska.pl/  

13 Meble, materiały i akcesoria http://test1.mmia.pl/meble-materialy-i-akcesoria/  

14 Tapicer pismo producentów https://wydawnictwofaktor.pl/tapicer-pismo-producentow/  

15 Maszyny w przemyśle drzewnym https://wydawnictwofaktor.pl/maszyny-w-przemysle-
drzewnym/  

16 Kuchnia, materiały i technologie https://wydawnictwofaktor.pl/kuchnia-materialy-i-
technologie/  

17 Mebleinfo.pl https://www.mebleinfo.pl/  

18 Drewno.pl https://www.drewno.pl/  

19 Tapicerstwo http://tapicerstwo.co/  
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