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Wstęp
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport, którego celem jest analiza
rynku meblarskiego w Polsce. Publikacja przedstawia aktualną sytuację branży,
kompleksowy obraz trendów konsumenckich wpływających na ten rynek oraz
stopień rozwoju przemysłu meblarskiego w naszym kraju.
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Wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej w 2016 roku szacowana jest na
około 42 mld złotych. Nasze prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu
lat przekroczy ona poziom 50 mld złotych. Polska zalicza się do ścisłej światowej
czołówki zarówno pod względem wartości produkcji, jak i eksportu mebli.
Ta gałąź przemysłu stanowi jeden z kluczowych obszarów rodzimej gospodarki.
Aby przedstawić zagadnienie całościowo, oprócz analizy danych rynkowych
przeprowadziliśmy także badanie konsumentów oraz producentów
i dystrybutorów mebli w Polsce. Wyniki pozwalają spojrzeć na rynek
z różnych perspektyw oraz stwarzają możliwość konfrontacji wyobrażeń firm
z oczekiwaniami i potrzebami konsumentów.
Pragniemy podziękować wszystkim przedstawicielom firm, którzy wzięli udział
w badaniu. W szczególności dziękujemy zarządzającym i ekspertom branżowym,
którzy poświęcili nam czas w ramach pogłębionych wywiadów. Mamy nadzieję,
że lektura publikacji dostarczy Państwu wielu ciekawych spostrzeżeń na temat
rynku meblarskiego w Polsce.

Sylwester Grochowina
Partner w KPMG w Polsce

Joanna Krzemińska
Dyrektor w KPMG w Polsce
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Kluczowe wnioski
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w Polsce
w 2016 roku wyniosła 42 mld złotych
Prognozy na najbliższe lata odzwierciedlają pozytywne nastroje dotyczące rozwoju
analizowanego rynku. Szacuje się, że do 2020 roku wartość produkcji sprzedanej
mebli zwiększy się o ponad 18% i wyniesie prawie 50 mld złotych.

Wartość polskiego rynku meblarskiego stanowi ponad 7% wartości produkcji mebli
w całej Europie. Wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Włochy i Wielka Brytania.

Polska jest czwartym największym eksporterem mebli
na świecie
Eksport odgrywa kluczową rolę w polskim przemyśle meblarskim. Głównym
rynkiem zbytu dla polskich wyrobów meblarskich są kraje europejskie, przede
wszystkim Niemcy (36% wartości polskiego eksportu mebli), Wielka Brytania (8%)
oraz Czechy (7%).

Rośnie rola internetu jako miejsca dokonywania zakupów
mebli
Wraz z dynamicznym rozwojem technologii oraz poziomem i różnorodnością
oferty sklepów online zauważalnie zwiększa się udział roli internetu jako miejsca
dokonywania zakupów – niemal co trzeci respondent kupuje meble online. Jeszcze
większy odsetek, bo aż 41% Polaków rozważa zakup mebli przez internet w ciągu
najbliższego roku.

Średnia kwota przeznaczona na zakup mebli przez
gospodarstwo domowe w ciągu ostatnich trzech lat wynosi
4,5 tys. złotych
Prawie połowa ankietowanych, którzy dokonali zakupu mebli w ciągu ostatnich
trzech lat, zadeklarowała przeznaczenie na ten cel sumy mieszczącej się
w przedziale pomiędzy 1 001 a 5 000 złotych. Źródłem finansowania mebli
najczęściej były oszczędności odkładane na ten cel oraz bieżące środki.
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Polska znajduje się w ścisłej czołówce największych
europejskich producentów mebli

Drukowane katalogi producentów i sprzedawców mebli
są najpopularniejszym źródłem pozyskiwania informacji
o ofercie meblowej
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Znaczna część klientów branży meblarskiej wyszukuje tego typu informacji na
stronach internetowych producentów i dystrybutorów oraz w punktach sprzedaży
mebli, gdzie mają możliwość fizycznego obejrzenia interesujących ich kolekcji.
Co trzeci respondent polega na informacjach uzyskanych od przyjaciół i rodziny.

Funkcjonalność i trwałość mebli w największym stopniu
determinują decyzje o zakupie
Na trzecim miejscu pod względem znaczenia w procesie podejmowania decyzji
zakupowych uplasował się stosunek jakości do ceny produktu. Czynnik ten
w sposób istotny wpływa także na producentów i dystrybutorów mebli, sprawiając,
że cena staje się istotnym elementem walki o klienta.

Aż 64% badanych firm zdecydowanie pozytywnie ocenia
obecną sytuację na rynku meblarskim w Polsce
Przedsiębiorstwa optymistycznie opisują obecną i przyszłą sytuację w branży.
Niemal jedna trzecia respondentów przewiduje dalszą jej poprawę a ponad połowa
uznaje, że pozostanie na obecnym, niezmienionym poziomie. Ponadto 37% firm
przewiduje wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku.

Kluczowymi obszarami w strategii firm są bezpieczeństwo
i jakość produktu oraz dostosowanie działalności do
panujących trendów konsumenckich
Z badania przeprowadzonego wśród firm działających w branży meblarskiej
wynika, że na kolejnych miejscach znalazły się efektywne zarządzanie finansami
oraz prowadzenie polityki cenowej.

Estetyka, funkcjonalność i prostota będą najsilniej
kształtować branżę meblarską w perspektywie kolejnych lat
Przedstawiciele firm działających na rynku meblarskim twierdzą, że meble
utrzymywane będą przede wszystkim w jasnych odcieniach drewna, bieli i szarości.
Do trendów istotnie kształtujących poziom i dynamikę sprzedaży zaliczają się także
reprezentacyjność oraz lekkość form i kształtów.
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Polska należy do światowych liderów pod względem wartości produkcji
oraz eksportu mebli. Produkcja mebli stanowi również istotną część
naszego rodzimego przemysłu. Świadczą o tym nie tylko dane statystyczne
dotyczące produkcji oraz wymiany zagranicznej, lecz również poziom
rozwoju wielu polskich firm działających w tej branży. Czynnikami
wpływającymi na tę sytuację są przede wszystkim wysoka jakość
produkowanych w Polsce mebli oraz relatywnie niskie koszty pracy.
Należy jednak zdawać sobie sprawę, że elementy te mogą okazać się
niewystarczające, by utrzymać aktualne tempo wzrostu.

Produkcja sprzedana
Wartość produkcji sprzedanej
przemysłu meblarskiego w Polsce
w 2016 roku wyniosła 42 mld złotych,
co stanowi niespotykany dotychczas
wynik. Prognozy na kolejne lata są
równie optymistyczne – do 2020 roku
produkcja sprzedana wzrośnie do
prawie 50 mld złotych.
Historycznie największy wzrost
wartości produkcji sprzedanej
odnotowano w 2011 roku,
kiedy wyniósł 17,3%. Wzrost ten
wynikał przede wszystkim ze
zwiększenia obrotów na rynku
klientów instytucjonalnych, co z kolei
związane było bezpośrednio z polską
prezydencją w Unii Europejskiej
i organizacją piłkarskich mistrzostw
EURO 2012. Stąd też bierze się
wyraźny spadek produkcji sprzedanej
w 2012 roku (-4,6%).
Cała branża meblowa w latach
2010-2015 rosła w średniorocznym
tempie równym 8,7%, co stanowi

lepszy wynik niż osiągnięty przez całe
polskie przetwórstwo przemysłowe
(5,2%). Różnica w średniej dynamice
wzrostu jest tym bardziej istotna, gdy
analizujemy krótszy okres – tempo
wzrostu przemysłu meblarskiego
w okresie 2012-2015 wyniosło 10,7%,
podczas gdy średnia dla przemysłu
była równa 2,5%.
Polska jest ważnym graczem na
światowym rynku producentów mebli.
Na tle producentów europejskich,
nasz kraj zajmuje czwarte miejsce
pod względem wartości produkcji
sprzedanej, plasując się bezpośrednio
za Niemcami, Włochami oraz Wielką
Brytanią i wyprzedzając takie kraje
jak Francja czy Holandia. Od 2010
roku mieścimy się w grupie pięciu
największych producentów mebli
w Europie i wzmacniamy swoją
pozycję praktycznie każdego roku.
Polska produkcja sprzedana mebli
stanowi aż 7,1% produkcji mebli
w całej Europie.
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Przemysł
meblarski w Polsce

Wartość produkcji sprzedanej mebli w Polsce (w mld PLN)

39,1

41,8

45,6

43,6

47,6

49,5

35,3
30,2
25,7
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31,6

28,8
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2016 (p)

2017 (p)

2018 (p)
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Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych GUS-u oraz Euromonitor International;
(p) – wartości całkowitej produkcji sprzedanej za lata 2016 -2020 są wartościami prognozowanymi
wyznaczonymi na podstawie średniorocznego tempa zmian prognozy wartości produkcji w latach 2016-2020
z bazy Euromonitor International
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Dynamika zmian wartości produkcji sprzedanej mebli i PKB
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10,6%

9,8%

7,0%

5,0%
3,3%
1,6%

3,8%
2,7%

1,4%

Zmiana wartości produkcji sprzedanej
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- 4,6%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zmiana PKB

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych GUS-u
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Wartość produkcji sprzedanej mebli w wybranych krajach europejskich
w 2016 roku (w mln EUR)

3 245

1 613
13 231
10 456

27 900
3 026
2 829
24 451

2 792

2 095
7 520

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie Euromonitor International

Branża meblarska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin
polskiego przemysłu. Polskie meble stopniowo umacniają swoją pozycję w Europie.
Charakterystyczny dla polskiego sektora meblarskiego jest duży udział krajowego
kapitału. Zdecydowana większość rynkowych graczy to firmy o polskiej strukturze
własnościowej. Pod tym względem branża meblarska wyróżnia się na tle innych
sektorów polskiego przemysłu, gdzie inwestorzy zagraniczni zajmują kluczową pozycję.
Polskie meble kupuje nie tylko Europa, trafiają one m.in. do Brazylii i Emiratów
Arabskich. Dla branży otwierają się także rynki chiński czy irański. To znak, że polska
branża meblowa dopiero rozwija skrzydła.
Jan Szynaka
Prezes Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Producentów Mebli
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Wymiana handlowa
z zagranicą

Najwięksi eksporterzy mebli na świecie w 2015 roku (w mld USD)

Branża meblarska w Polsce
odnotowuje wyraźną nadwyżkę
w bilansie handlu zagranicznego.
Od wielu lat wskaźnik relacji eksportu
do importu mebli utrzymuje się na
bardzo wysokim poziomie. Według
danych GUS-u w 2015 roku wartość
eksportu mebli wyniosła 36,3 mld
złotych, podczas gdy import był
sześciokrotnie mniejszy i wyniósł
zaledwie 6,1 mld złotych. W kolejnym,
2016 roku eksport mebli z Polski
wyniósł 40,5 mld złotych. Oznacza
to wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 11,5%, co wskazuje
na utrzymujący się trend zwyżkowy
bilansu płatniczego. Mimo nieco
zwolnionego tempa wzrostu PKB
rynki zagraniczne zdają się ciągle
nienasycone a potencjalni nabywcy
chętnie zaopatrują się w dobra
dostarczane przez polski sektor
meblarski.
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10,0
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Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych Euromonitor International

Polski import i eksport mebli w latach 2010-2016 (w mld PLN)
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Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych GUS-u
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Eksport odgrywa kluczową rolę
w polskim przemyśle meblarskim
– ponad 90% wartości produkcji
sprzedanej stanowią meble
przeznaczane na rynki zagraniczne.
Nasz kraj jest czwartym największym
eksporterem mebli na świecie, więcej
eksportują jedynie Chiny, Niemcy
i Włochy.

Struktura polskiego eksportu mebli w 2016 roku w podziale na kraje

Pozostałe kraje

Dania
Belgia

17,8%

36,2% Niemcy

2,3%

2,3%

Włochy

2,4%

Słowacja

2,4%

Hiszpania

3,0%

W strukturze importu niezmiennie
od ponad pięciu lat dominują meble
z Niemiec i Chin z łącznym udziałem
na poziomie ponad 40%.

Stany Zjednoczone 3,5%
Szwecja

3,9%

Holandia

5,1%
Francja

Główny rynek zbytu dla polskich
wyrobów meblarskich stanowią
kraje europejskie, gdzie do głównych
partnerów Polski zaliczają się Niemcy
(ponad 36% polskiego eksportu),
Wielka Brytania (8%) oraz Czechy
(7%). Zaledwie około 13% polskich
mebli jest eksportowanych poza
obszar Unii Europejskiej, trafiając
m.in. do USA, Rosji i Chin. Wynika to
z bardzo wysokich kosztów transportu,
które powodują, że cena danego
produktu staje się mało atrakcyjna
na tle wyrobów lokalnych.

6,1%

7,8%

Wielka Brytania

7,2% Czechy
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Struktura polskiego importu mebli w 2016 roku w podziale na kraje
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Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych GUS-u
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Średnioroczne zatrudnienie w branży
meblarskiej w 2016 roku wyniosło
150 tysięcy osób i odnotowało
6,4% wzrostu w porównaniu do
analogicznego okresu poprzedniego
roku. Wraz ze wzrostem liczby
zatrudnionych obserwujemy również
wzrost płac w analizowanym
sektorze. Przeciętne wynagrodzenie
w 2016 roku wyniosło 3 220 złotych
i było o 21% niższe niż w przemyśle
przetwórczym ogółem. Koszty pracy
w branży meblarskiej już od lat
utrzymują się na niższym poziomie
niż w większości branż przetwórstwa
przemysłowego, co przyczynia
się do relatywnie niskich kosztów
produkcji polskich mebli. Jednak
przeciętne wynagrodzenia w tej branży
nieustannie rosną – średnioroczne
tempo wzrostu od 2010 roku wynosi
blisko 5%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w PLN)

2 448

2010

3 592

3 466

3 319

3 147

2 570

2011

2 669

2012

2 795

2013

Przetwórstwo przemysłowe

4 055

3 883

3 747
2 945

2014

3 054

2015

3 220

2016

Produkcja mebli

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie danych GUS-u. Dane bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących
do 9 osób

Sytuacja polskiej branży meblarskiej, zwłaszcza producentów mebli, jest dobra. Śmiem
twierdzić, że najlepsza od kilku lat. Potwierdzają to dynamicznie rosnące produkcja
i eksport. Wielu producentów inwestuje w nowe zakłady i zwiększa swoje moce
produkcyjne. Eksport do krajów Unii Europejskiej jest od wielu lat głównym motorem
napędowym branży. Jesteśmy mocno uzależnieni od sytuacji na rynkach europejskich,
zwłaszcza na najbardziej nas interesującym i najbardziej chłonnym rynku niemieckim.
Rozwojowi eksportu sprzyja z jednej strony coraz lepszy produkt proponowany przez
polskich producentów, z drugiej strony – stabilny i korzystny kurs euro do złotówki.
Perspektywy rozwoju rynku meblarskiego są również optymistyczne. Uważam, że nadal
z sukcesami będziemy konkurować na rynkach zachodnich i eksport będzie rósł, nawet
w tempie kilkunastoprocentowym. Kłopot jest z rynkiem krajowym, który wprawdzie
rośnie z roku na rok o kilka procent, ale jego chłonność, odnosząc to do naszego
potencjału produkcyjnego, jest niewielka. Polacy kupują mało mebli, rzadko zmieniają
wystrój swoich mieszkań.
Problemem w najbliższych latach dla producentów będzie brak pracowników
i rosnące koszty pracy. Jest to nieuniknione i musimy temu zaradzić poprzez większą
innowacyjność i wzrost wydajności. Polskie meble muszą być po prostu dobre,
świetnie zaprojektowane i perfekcyjnie wykonane. Ale niekoniecznie będą najtańsze
z proponowanych naszym kontrahentom. Polscy producenci w większości mają już
wypracowaną w Europie markę wiarygodnych i rzetelnych partnerów. Na naszym
przykładzie – od kilkunastu lat pracujemy z największymi sieciami detalicznymi na
Zachodzie. Jesteśmy firmą znaną z jakości naszych wyrobów, ale również z solidności
naszych kontaktów i realizacji zobowiązań. Teraz to będzie odgrywać coraz większą rolę.
Argument bardzo niskiej ceny, w jakiej można wyprodukować meble w Polsce, będzie
coraz trudniejszy do zastosowania.
Grzegorz Kalinowski
Dyrektor Handlowy
LIBRO
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Zatrudnienie oraz
wynagrodzenia
w branży meblarskiej

Produkcja mebli w Polsce dzisiaj jest bardzo istotną częścią gospodarki. Od ponad 25 lat obserwujemy dynamiczny rozwój produkcji
mebli w Polsce. Wartość produkcji mebli w 2016 roku według szacunków przekroczyła już poziom 42 mld zł (łącznie z firmami mikro).
Polskie meblarstwo liczy aktualnie blisko 26 tysięcy zarejestrowanych podmiotów, z czego ponad 22 tysiące to firmy mikro, blisko
1 500 to firmy małe, około 330 – firmy średnie i 89 – firmy duże. Według danych GUS-u łączna liczba zatrudnionych w branży
meblarskiej na koniec listopada 2016 roku wyniosła 151 tys. osób.
Co należy podkreślić, to fakt, iż polski przemysł meblarski należy do ścisłego grona liderów produkcji mebli na świecie. Oficjalne
dane statystyczne zbierane z poszczególnych państw wskazują, że w ostatnich latach Polska awansowała z 10 miejsca na pozycję
6 na świecie w produkcji mebli w ujęciu wartościowym. Na podium rankingu znajdują się Chiny, Stany Zjednoczone, Niemcy. Dalsze
miejsca zajmują Włochy, Indie, Polska, Japonia oraz Wielka Brytania.
O znaczeniu polskiej branży meblarskiej w kontekście światowym świadczy również wysokie miejsce w rankingu wartości i wolumenu
eksportowanych mebli w 2015 roku. Wypracowane wyniki plasują Polskę na 4. i 2. miejscu odpowiednio w ujęciu wartościowym
i wolumenu eksportowanych mebli.
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Skąd się wziął zatem sukces polskiego przemysłu meblarskiego? Należy tu wskazać kilka czynników:
•
Wieloletnie doświadczenia w handlu meblami z rynkami Europy Zachodniej i konieczność spełnienia wysokich wymagań 		
		
jakościowych i technicznych tych rynków;
•
Korzystna lokalizacja chłonnych rynków Europy Zachodniej;
•
Aktywna polityka rozwoju produktów, w tym ciągłe doskonalenie wzornictwa i ciągła praca nad budową wizerunku 		
		
marek firmowych;
•
Otwartość na inwestycje i optymalne wykorzystanie Funduszy UE;
•
Relatywnie niższe koszty produkcji, w tym nadal relatywnie niższe koszty pracy;
•
Bliskość i zasobność bazy surowcowej zarówno w odniesieniu do drewna litego jak i materiałów drewnopochodnych;
•
Relatywnie „płytki”, ale ciągle rozwijający się rynek krajowy.
Pomimo rekordowych wyników produkcja meblarska to obszar ciągłych wyzwań. To właśnie wśród wymienionych poniżej wyzwań
należy upatrywać głównych determinantów rozwoju branży meblarskiej w Polsce:
•
Rozwinięcie systemowej współpracy z rządem Rzeczypolspolitej w celu budowy dużych, silnych i rozpoznawanych marek
		
polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych;
•
Rozwinięcie mechanizmów badania i rozwoju w celu budowy mocnych marek meblowych poprzez tworzenie wartości 		
		
dodanej do mebli;
•
Rozwój kapitału ludzkiego poprzez rozwój kształcenia zawodowego i promocji meblarstwa jako stabilnego i atrakcyjnego 		
		
sposobu na życie;
•
Stabilność zaopatrzenia w surowce i materiały do produkcji.
Szanowni Państwo, jestem przekonany, iż raport, który trzymacie teraz w swoich rękach, będzie obowiązkową lekturą dla osób
zarządzających firmami meblarskimi.
Michał Strzelecki
Dyrektor Biura
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli
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Przeprowadzone badanie konsumenckie miało na celu poznanie
zwyczajów zakupowych Polaków w odniesieniu do zakupów mebli oraz
zebranie informacji dotyczących miejsc zakupów, planów oraz sposobów
finansowania zakupów mebli.

Zakupy nowych mebli
W ciągu ostatnich trzech lat aż
61% wszystkich respondentów
biorących udział w badaniu dokonało
zakupu nowych mebli. Dodatkowo
czterech na dziesięciu Polaków
zadeklarowało kupno drobnych
mebli, mających na celu uzupełnienie
obecnego wyposażenia domu lub
mieszkania, takich jak pojedyncza
szafka, półka czy stolik. Jedynie 7%
ankietowanych nie dokonało zakupu

żadnych mebli od 2014 roku. Warto
odnotować wzrostową tendencję
dokonywania zakupu nowych mebli
wraz ze wzrostem dochodu netto
gospodarstwa domowego. Ponad trzy
czwarte ankietowanych o dochodzie
przypadającym na gospodarstwo
powyżej 10 tysięcy złotych
zadeklarowało kupno nowych mebli
w ciągu ostatnich trzech lat, podczas
gdy w grupie o najniższych dochodach
(do 2 tysięcy złotych) odsetek ten
wyniósł jedynie 53%.

Odsetek respondentów dokonujących zakupów nowych mebli w ciągu
ostatnich 3 lat

7%

Nie kupiło mebli

41%

Kupiło drobne meble
uzupełniające

93%
Kupiło meble

61%

Kupiło nowe meble
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź
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Klienci branży
meblarskiej

Odsetek respondentów planujących zakup nowych mebli w ciągu
najbliższych 12 miesięcy

19%

Nie planuje
zakupu mebli

41%

Planuje zakup drobnych
mebli uzupełniających

81%
Planuje zakup

44%

Planuje zakup nowych
mebli
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź
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Rodzaje mebli kupowanych w ciągu ostatnich 3 lat

40%

Meble do pokoju dziennego

29%

Meble tapicerowane wypoczynkowe

18%

Meble do zabudowy lub przedpokoju

36%

Meble kuchenne

20%

35%

Meble do sypialni

20%

Meble ogrodowe

Meble dziecięce lub młodzieżowe

6%

2%

Meble do biur

Blisko połowa (44%) badanych
respondentów planuje zakup nowych
mebli w ciągu najbliższego roku.
Niewiele mniej, bo 41% deklaruje,
że dokona zakupu drobnych mebli
uzupełniających. Prawie co piąty
przebadany Polak nie kupi żadnego
mebla w ciągu najbliższych 12
miesięcy.
Plany zakupu nowych mebli
najczęściej deklarowane są przez
grupę respondentów w wieku
pomiędzy 26 a 35 lat. Osoby w tej
kategorii wiekowej często wyposażają
swoje pierwsze mieszkania i dokonują
zakupów nowych mebli. Zakup
drobnych mebli uzupełniających
najczęściej planowany jest przez osoby
w wieku pomiędzy 50 a 65 lat (45%)
oraz 18 a 25 lat (42%).

Rodzaje
kupowanych mebli
Najczęściej wskazywanym przez
badane osoby rodzajem kupowanych
mebli były meble do pokoju
dziennego. Zakup tej kategorii
mebli w ciągu ostatnich trzech lat
zadeklarowało aż 40% respondentów.
Następne w kolejności najbardziej
popularne okazały się meble
kuchenne (36%) oraz do sypialni
(35%). Kolejne miejsca zajęły meble
tapicerowane wypoczynkowe (29%),
meble ogrodowe (20%) oraz meble
dziecięce lub młodzieżowe (20%).
Niewiele niższy wynik, wynoszący
18%, zanotowano dla kategorii
mebli do zabudowy lub przedpokoju.
Najmniejszym zainteresowaniem
cieszyły się meble biurowe, gdzie tylko
6% ankietowanych zadeklarowało ich
zakup w ciągu ostatnich trzech lat.

Inne

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź
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Polacy zdecydowanie najczęściej
kupują meble w sieciowych salonach
meblowych. Odpowiedź tę wskazało
aż 70% wszystkich osób biorących
udział w badaniu. Kolejnym pod
względem częstości wskazań
miejscem dokonywania zakupów
są niesieciowe salony meblowe
(30%). Trzecim najpopularniejszym
miejscem dokonywania zakupów
okazał się internet, osiągając 28%
wskazań. Istotnie częściej niż
pozostali przez internet kupują osoby
w wieku pomiędzy 26 a 35 lat (40%
wskazań) oraz ankietowani z wyższym
wykształceniem (43%). Pokazuje to,
że młodsi klienci są zdecydowanie
bardziej otwarci na ofertę internetową
i zakupy online. Ponadto 41%
respondentów rozważa zakup mebli
tym kanałem w najbliższej przyszłości.
Rzadziej (24%) respondenci decydują
się na zakup mebli w marketach
remontowo--budowlanych.
Bezpośrednio w warsztacie
producenta mebli lub u stolarza kupuje
18% przebadanej grupy, na stoiskach
z meblami w wielobranżowych
supermarketach, hipermarketach
lub dyskontach – 9%, natomiast
miejskie targowisko wskazane zostało
przez 4% osób biorących udział
w badaniu.

Miejsca zakupów mebli

70%

30%

W sieciowych salonach
meblowych

24%

W niesieciowych salonach
meblowych

18%

W markecie
remontowo-budowlanym

Bezpośrednio w warsztacie
producenta mebli lub u stolarza

4%

1%

Na miejskim targowisku

28%

Przez internet

9%

Na stoiskach z meblami
w wielobranżowych supermarketach,
hipermarketach lub dyskontach

Inne

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź

41%

respondentów rozważa zakup mebli
przez internet w ciągu najbliższych
dwunastu miesięcy
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania
konsumenckiego

Rozwój technologii nieustannie przyczynia się do zmian, jeżeli chodzi o nawyki zakupowe
klientów. Z każdym rokiem zauważamy wzrost sprzedaży mebli za pośrednictwem
internetu. Nasza firma umożliwia klientom zakup mebli online już od 2010 roku.
Do grona osób kupujących nasze produkty właśnie tą drogą zaliczają się z jednej
strony stali klienci, którzy dobrze znają nasz asortyment i dokonują u nas kolejnych
zakupów, z drugiej natomiast – coraz częściej są to klienci zupełnie nowi, mieszkający
w różnych miejscach w Polsce. Obserwując obecną sytuację e-commerce, uważam, że
w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się dalszego rozwoju sprzedaży mebli za
pośrednictwem urządzeń mobilnych.
Klaudiusz Kujawa
Managing Director
Telmex
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Miejsca
zakupów mebli

24%
Polaków dokonało zakupu mebli
używanych w ciągu ostatnich trzech lat

W przeprowadzonym badaniu
zapytano respondentów o zakupy
mebli używanych. Okazało się, że
blisko co czwarty Polak deklaruje
nabycie używanych mebli w ciągu
ostatnich trzech lat. Co ciekawe,
odsetek ten nie jest wyższy
wśród gospodarstw o niższych
miesięcznych dochodach. Wyniki
badania wskazują, że gospodarstwa
o dochodach przekraczających
10 tysięcy złotych decydują się na
kupno mebli używanych równie często

co gospodarstwa z dochodami do
2 tysięcy złotych netto miesięcznie.
Analogicznie sytuacja przedstawia
się w odniesieniu do wykształcenia
– respondenci z wykształceniem
podstawowym, średnim i wyższym
nie różnią się istotnie w przypadku
odpowiedzi na to pytanie. Może to
wskazywać na istnienie trendu na
kupowanie mebli z drugiej ręki nie
tylko jako sposobu na zaoszczędzenie
i tańsze wyposażenie mieszkania,
ale na poszukiwanie oryginalnych
rozwiązań i wyławianie perełek
meblarskich.
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Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania
konsumenckiego

Zakupy
mebli używanych
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4,5 tys. zł

Wydatki na meble

Prawie połowa ankietowanych
zadeklarowała przeznaczenie sumy
mieszczącej się w przedziale pomiędzy
1 001 a 5 000 złotych na zakup mebli
w ciągu ostatnich 3 lat. Co piąta
przebadana osoba wydała na zakupy
meblowe od 5 001 do 10 000 zł,
a 16% respondentów zdecydowało
się na łączny wydatek w granicach
501 – 1 000 zł.
Taka tendencja ma szansę utrzymać
się w przyszłości, gdyż bardzo
podobnie rozkładają się planowane
wydatki na meble w ciągu najbliższych
12 miesięcy.
Warto jednocześnie zwrócić
szczególną uwagę na istotne
zróżnicowanie kwot przeznaczanych
na zakup mebli w zależności od
miesięcznego dochodu, liczby osób
w gospodarstwie domowym czy
powierzchni mieszkania.
Ankietowani z gospodarstw
domowych, których miesięczny
dochód netto przekracza 10 tysięcy
złotych w 65% przypadków
zadeklarowali, że w ciągu ostatnich
trzech lat przeznaczyli na zakup mebli
ponad 5 tysięcy złotych. Zupełnie
inaczej sytuacja przedstawia się
wśród respondentów z gospodarstw
o najniższych dochodach – 45% z nich
przeznaczyło na meble mniej niż
tysiąc złotych.
Polacy zdecydowanie optymistycznie
patrzą w przyszłość – niemal połowa
respondentów planujących dokonać
zakupu mebli w ciągu najbliższego
roku chce przeznaczyć na nie kwotę
mieszczącą się w przedziale pomiędzy
1 001 a 5 000 złotych.

wynosi średnia kwota przeznaczona na zakup mebli przez
gospodarstwo domowe w ciągu ostatnich trzech lat

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Na pytanie odpowiadali respondenci, którzy
dokonali zakupu mebli w ciągu ostatnich 3 lat

Kwoty przeznaczone na zakupy mebli w ciągu ostatnich 3 lat
49%

20%

16%
6%

5%

1%
Poniżej
100 zł

101-500 zł

501-1 000 zł

1 001-5 000 zł

5 001-10 000 zł

10 001-20 000 zł

1%

2%

Powyżej
20 001 zł

Odmowa
odpowiedzi

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Na pytanie odpowiadali respondenci, którzy
dokonali zakupu mebli w ciągu ostatnich 3 lat

Planowane wydatki na zakupy mebli w ciągu najbliższych 12 miesięcy
47%

23%
12%

9%
2%
Poniżej
100 zł

101-500 zł

501-1 000 zł

1 001-5 000 zł

5 001-10 000 zł

2%

1%

10 001-20 000 zł

Powyżej
20 001 zł

3%
Odmowa
odpowiedzi

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Na pytanie odpowiadali respondenci, którzy
planują dokonać zakupu mebli w ciągu najbliższych 12 miesięcy

3,4 tys. zł

wynoszą średnie planowane wydatki na zakup mebli w ciągu
najbliższych dwunastu miesięcy
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Na pytanie odpowiadali respondenci, którzy
planują dokonać zakupu mebli w ciągu najbliższych 12 miesięcy
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Zasobność portfeli Polaków z roku na rok
rośnie, a co za tym idzie – zwiększają się
ich możliwości finansowania zakupów
mebli. Kwestia ta ma istotne znaczenie,
ponieważ kwoty, którymi dysponują
Polacy na umeblowanie ich mieszkań
czy domów, w dużej części decydują
o ofercie sklepów meblowych.
Jednocześnie ma to wpływ na rodzaj
projektowanych mebli przeznaczonych
dla poszczególnych grup odbiorców na
polskim rynku.

Średnie kwoty przeznaczone na zakupy mebli w ciągu ostatnich 3 lat w poszczególnych grupach wiekowych
i dochodowych
Miesięczny dochód netto
w gospodarstwie
domowym

Do 2 000 zł

Od 2 001 zł
do 5 000 zł

Od 5 001 zł
do 10 000 zł

Powyżej
10 000 zł

Wiek respondenta

18-25 lat

3 448 zł

26-35 lat

4 375 zł

36-49 lat

4 681 zł

50-65 lat

3 713 zł

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1 327 zł

2 674 zł
do 1 000 zł

6 383 zł
1 000-5 000 zł

11 063 zł

Średnia kwota przeznaczona
na zakupy mebli w ciągu
ostatnich 3 lat

powyżej 5 000 zł

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Na pytanie odpowiadali respondenci, którzy dokonali zakupu mebli w ciągu ostatnich 3 lat
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Dokonując analizy zwyczajów
zakupowych Polaków oraz kwot, które
przeznaczają oni na meble, nie można
pominąć zagadnienia dotyczącego
sposobów finansowania kupowanych
mebli. Wśród respondentów,
którzy dokonali zakupów mebli
w ciągu ostatnich trzech lat, aż 47%
sfinansowało je z oszczędności
odkładanych na ten cel. Co trzeci
ankietowany wskazał bieżące środki
jako główne źródło finansowania
mebli. Może to oznaczać, że dla
tych osób zakupy mebli nie są tak
dużym wydatkiem, na który muszą
odkładać pieniądze, a w związku
z tym planowanie ich zakupu ze
znacznym wyprzedzeniem nie jest
konieczne. Odsetek respondentów
finansujących ten typ zakupów
z bieżących środków jest istotnie
wyższy wśród gospodarstw
o najwyższych dochodach (ponad
10 tysięcy złotych) i wynosi 42%.
Na kolejnych miejscach respondenci
wskazali zakup mebli na raty bądź
finansowanie ich za pomocą pożyczki
(11%), oszczędności odkładanych na
inny cel (3%) oraz niespodziewanego
przypływu gotówki (3%). Jedynie 2%
ankietowanych deklaruje, że aby kupić
meble, pożyczyło pieniądze od rodziny
lub znajomych.
W zrealizowanym badaniu zapytano
również o sposoby finansowania
zakupów mebli planowanych
w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Ponad połowa Polaków, którzy
mają w planach podjęcie takiego
zakupu, odkłada na ten cel pieniądze.
Prawie co trzeci respondent nie
przygotowuje się w szczególny
sposób do zakupu mebli i chce opłacić
go z bieżących środków. Trzecim
najczęściej wskazywanym sposobem
finansowania planowanych zakupów
mebli są pożyczki gotówkowe i raty
(12% wskazań).

Sposoby finansowania zakupów mebli
Z oszczędności odkładanych
na ten cel

47%

34%

Z bieżących środków
Kupiliśmy meble na raty
/ zaciągnęliśmy pożyczkę
w instytucji ﬁnansowej

11%

Z oszczędności odkładanych
na inny cel

3%

Z niespodziewanego
przypływu gotówki
(wygrana, darowizna, premia)

3%

Pożyczyliśmy pieniądze
od rodziny lub znajomych

2%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Na pytanie odpowiadali respondenci, którzy
dokonali zakupu mebli w ciągu ostatnich 3 lat

Sposoby finansowania planowanych zakupów mebli w ciągu najbliższych
12 miesięcy
Z oszczędności odkładanych
na ten cel

53%

Z bieżących środków

30%

Kupimy meble na raty
/ zaciągniemy pożyczkę
w instytucji ﬁnansowej

12%

Z oszczędności odkładanych
na inny cel
Inne

4%

1%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Na pytanie odpowiadali respondenci, którzy
planują dokonać zakupu mebli w ciągu najbliższych 12 miesięcy
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Sposoby finansowania
zakupów mebli
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Czynniki wpływające
na decyzje
o wyborze mebli
Analizując szereg czynników mających
wpływ na decyzje zakupowe,
największe znaczenie dla konsumenta
ma funkcjonalność nabywanych
mebli (88% respondentów określiło
ten czynnik jako ważny lub bardzo
ważny) oraz ich trwałość (87%).
Na trzecim miejscu pod względem
znaczenia uplasował się stosunek
jakości do ceny produktu (84%).
Aż 82% wszystkich ankietowanych

zadeklarowało, że wysoka jakość
produktu, jak również możliwość
dopasowania go do swoich
indywidualnych potrzeb mają duży
wpływ na ich decyzje nabywcze. Dla
ośmiu na dziesięciu Polaków istotne
znaczenie ma możliwość zwrotu bądź
reklamacji zakupionych mebli, a także
atrakcyjny wygląd.
Część czynników uznawanych
ogólnie za istotne dla procesu decyzji
zakupowych wykazała mniejszy wpływ
na zachowania nabywców mebli.
Tak jest między innymi w przypadku
panującej mody. Jedynie 31%
respondentów zadeklarowało, że

aktualne trendy w znaczny sposób
wpływają na podejmowane przez
nich decyzje zakupowe, podczas
gdy aż 34% stwierdziło, że nie mają
one znaczenia. Również marka mebli
okazała się odgrywać znaczącą
rolę jedynie w przypadku 31%
przebadanych osób. Co trzeci Polak
twierdzi, że nie jest to ważny czynnik
w procesie decyzji dotyczących kupna
mebli. Pozostałe uwarunkowania,
które mają relatywnie niewielki
wpływ na zachowania klientów branży
meblowej, to rekomendacja znajomych
lub rodziny, lokalizacja sklepu czy
możliwość kupna na raty.

Czynniki wpływające na decyzje zakupowe
Istotne

Funkcjonalność mebla

3%

Trwałość wykonania

2%

Stosunek jakości do ceny

3%

84%

Wysoka jakość

3%

82%

Możliwość dopasowania
do indywidualnych potrzeb

3%

82%

Możliwość dokonania
reklamacji, zwrotu mebla

4%

80%

Atrakcyjny wygląd, design

4%

80%

Łatwość montażu mebli

6%

76%

Długość gwarancji

7%

75%

Dostępność mebli „od ręki”

7%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Na pytanie odpowiadali respondenci, którzy dokonali zakupu mebli w ciągu ostatnich 3 lat.
Respondenci ustosunkowywali się do każdego z czynników na skali od 1 do 5, gdzie 1 – w ogóle nie jest istotne, 5 – jest bardzo istotne

88%

87%

72%
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Nieistotne

Czynniki wpływające na decyzje zakupowe – c.d.
Nieistotne
Styl mebli

6%

69%

Fachowe doradztwo
w punkcie sprzedaży

7%

68%

Niska cena

9%

Możliwość negocjacji cen
w punkcie sprzedaży

9%

Obsługa posprzedażowa

10%

Porada sprzedawcy

12%

Możliwość kupna na raty
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Istotne

63%

63%

59%

56%

21%

Lokalizacja sklepu, odległość
od miejsca zamieszkania

20%

Rekomendacja znajomych/rodziny

20%

53%

50%

43%

Marka mebli

33%

31%

Panująca moda, trend

34%

31%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Na pytanie odpowiadali respondenci, którzy dokonali zakupu mebli w ciągu ostatnich 3 lat.
Respondenci ustosunkowywali się do każdego z czynników na skali od 1 do 5, gdzie 1 – w ogóle nie jest istotne, 5 – jest bardzo istotne
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Proces wyboru i zakupu mebli
poprzedzany jest wcześniejszym
poznaniem oferty i najaktualniejszych
rozwiązań. Dominują trzy źródła
pozyskiwania informacji na ten temat:
gotowe katalogi przygotowywane
bezpośrednio przez producentów
i sprzedawców (55%), strony
internetowe (54%) oraz punkty
sprzedaży mebli, w których klienci
mają możliwość fizycznego obejrzenia
kolekcji mebli (53%). W mniejszym
stopniu respondenci polegają na
informacji uzyskanej od przyjaciół
i rodziny (35%), sprzedawcy (21%) czy
reklam (20%). Również czasopisma
i magazyny wnętrzarskie nie stanowią
istotnych źródeł informacji o meblach
i zostały wskazane jedynie przez
19% badanych.
Dość niewielka jest natomiast
popularność platform
społecznościowych, z których
informacje czerpie 11%
respondentów. Również nieznaczny
odsetek ankietowanych zasięga
porad architektów lub dekoratorów
wnętrz (6%) oraz poszukuje informacji
o meblach w prasie codziennej
i czasopismach niezwiązanych
z tematyką urządzania wnętrz
(5%). Zaskakuje natomiast brak
zainteresowania targami branżowymi
(tylko 1% przebadanych konsumentów
zadeklarowało, że korzysta z nich
w celu pozyskania informacji
o meblach).

Źródła pozyskiwania informacji o meblach

55%

Drukowane katalogi producentów
i sprzedawców mebli

35%

Przyjaciele, znajomi, rodzina

19%

Czasopisma branżowe
o urządzaniu wnętrz

6%

Architekci, dekoratorzy wnętrz

54%

53%

Strony internetowe producentów
Punkty sprzedaży mebli – meble
i sprzedawców mebli
znajdujące się na wystawach, możliwość
ich oglądania i porównywania

21%

Rozmowy ze sprzedawcami
w punktach sprzedaży

16%

Programy telewizyjne
o urządzaniu wnętrz

5%

Prasa codzienna i czasopisma
niezwiązane z tematyką
urządzania wnętrz

20%

Reklamy mebli

11%

Platformy społecznościowe, blogi,
fora dyskusyjne

1%

Targi branżowe

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego. Respondenci mogli zaznaczyć do czterech
możliwych odpowiedzi
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Źródła informacji
o meblach

Rozwój technologii, wielokanałowe poszukiwanie i weryfikowanie informacji przez
klientów oraz rosnący w siłę e-commerce to atrybuty rządzące obecnym rynkiem.
Dotyczy to także branży meblarskiej. Z naszych obserwacji wynika jednak, że sprzedaż
internetowa nie zdominuje całkowicie sprzedaży stacjonarnej w kwestii zakupu
mebli. Konsumenci przeglądają strony internetowe, portale tematyczne i czasopisma
wnętrzarskie, poszukując tam inspiracji dla swoich wymarzonych przestrzeni. Jednak
to w salonie najczęściej podejmują decyzje zakupowe, które ewentualnie finalizują
w internecie. Mogą tam bowiem fizycznie dotknąć interesujący ich mebel czy sprawdzić
jego teksturę. Ponadto na miejscu klienci mają możliwość skorzystania z profesjonalnej
obsługi doradców, mogą rozważyć z nimi możliwe opcje finansowania zakupu, warunki
płatności i inne udogodnienia skonstruowane na potrzeby indywidualnego konsumenta.
Obserwując preferencje klientów, dostrzegliśmy różnice w podejściu do zakupu nowych
mebli. W przypadku mieszkań tymczasowych konsumenci kierują się przede wszystkim
ceną i funkcjonalnością. Urządzając swoje docelowe lokum, znacznie częściej stawiają
na design, poszukują w naszej ofercie mebli, które pozwolą im stworzyć wymarzone
wnętrze, dobrze wykonanych i funkcjonalnych. Lubią także korzystać z pomocy
profesjonalnych doradców, projektantów i stylistów, aby dopasować dany produkt do
swojej wizji i przeznaczonego budżetu.
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Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat polski przemysł meblarski osiągnął
istotny sukces – awansował do wąskiego grona liderów eksportu na
świecie. Te dane statystyczne znajdują potwierdzenie w wynikach badania
firm. Co więcej, rynek ten ma przed sobą optymistyczne perspektywy
rozwoju. Niemal jedna trzecia respondentów przewiduje dalszą poprawę
sytuacji branży meblarskiej w Polsce.
Uzupełnieniem ankiety konsumenckiej
jest badanie przeprowadzone wśród
producentów i dystrybutorów mebli
działających na polskim rynku.
Badaniem objęto ponad sto firm.
Uzyskane odpowiedzi dostarczają
cennych informacji o tym, w jaki
sposób producenci i dystrybutorzy
oceniają obecną sytuację rynkową,
możliwości rozwoju oraz trendy
konsumenckie, które w najbliższych
latach będą odgrywać kluczową rolę
na polskim rynku meblarskim.
Firmy o obecnej sytuacji na rynku
meblarskim w Polsce

17%

Bardzo dobra

7%

Raczej zła

47%

Raczej dobra

5%

Bardzo zła

20%

Ani dobra ani zła

4%

Nie mam zdania

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm
działających na rynku meblarskim w Polsce

Sytuacja rynkowa
Przedstawiciele branży meblarskiej,
zapytani o ocenę obecnej sytuacji
na polskim rynku, aż w 64% ocenili
ją pozytywnie. Jedynie 12% firm
ma o niej negatywne zdanie, a co
czwarta ocenia ją neutralnie bądź nie
ma zdania.
Z wyników badania można wyciągnąć
wniosek, że to, w jaki sposób firmy
oceniają ogólną sytuację panującą
na rynku mebli, przynajmniej
częściowo może zależeć od rodzaju
ich działalności. Podmioty działające na
rynku polskim oceniają ją pozytywniej
niż eksporterzy. Również firmy krócej
działające na rynku wypowiadają się
o sytuacji bardziej optymistycznie
– niemal 80% z nich wskazało
odpowiedzi „bardzo dobrą” lub „raczej
dobrą” w odniesieniu do aktualnego
stanu branży.
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Ocena poszczególnych elementów polskiego sektora meblarskiego
Oceny pozytywne

Różnorodność oferty

2%

Nowoczesność środków produkcji

88%

4%

82%

Jakość produktów

3%

76%

Terminowość realizacji zleceń

2%

75%

Konkurencyjność/dojrzałość sektora

8%

74%

Wielkość rynku zbytu

6%

73%

Innowacyjne rozwiązania

10%

Doświadczenie kadry zarządzającej

68%

4%

Terminy rozliczeń

64%

9%

61%

12%

Świadomość konsumenta

Dostępność kapitału

55%

18%

44%

Stosowanie rozwiązań
prośrodowiskowych

14%

42%

Możliwość wchodzenia na nowe rynki

15%

42%

Dostępność pracowników

58%

17%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce. Respondenci ustosunkowywali się do każdego z czynników
na skali od 1 do 5, gdzie 1 – zdecydowanie negatywnie, 5 – zdecydowanie pozytywnie
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Oceny negatywne

oraz terminowość realizacji zleceń
(75% ocen pozytywnych). Warto
zauważyć, że przedstawiciele firm
meblarskich dobrze oceniają kwestie
konkurencyjności sektora – aż trzy
czwarte ma o niej pozytywne zdanie.
Biorąc pod uwagę wielkość rynku
zbytu, 73% respondentów nie ma co

Blisko 9 na 10 firm pozytywnie oceniło
różnorodność oferty polskiego sektora
meblarskiego. Drugim elementem pod
względem odstetka ocen pozytywnych
jest nowoczesność środków produkcji
– aż 82% firm oceniło ją jako dobrą
lub zdecydowanie dobrą. Na kolejnych
miejscach uplasowały się: jakość
produktów (76% ocen pozytywnych)

Firmy o prognozowanej sytuacji na rynku meblarskim w Polsce w 2017 roku
w stosunku do 2016 roku
Zdecydowanie się poprawi

22%

Raczej się poprawi

52%

Pozostanie bez zmian

7%

Raczej się pogorszy

2%

Zdecydowanie się pogorszy

9%
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Nie mam zdania
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce

Firmy o prognozowanych przychodach ze sprzedaży w 2017 roku w stosunku
do 2016 roku

>25%

11-25%

9%

18%

Brak zmian

Spadek

1-10%

10%

57%

6%

Firmy o prognozowanej zmianie liczby podmiotów w sektorze meblarskim
w Polsce w ciągu najbliższych 2-3 lat
Brak zmian

Zdecydowanie
wzrosnie

Raczej
wzrosnie

6%

22%

37%

Spadek

Nie mam zdania

Raczej
zmaleje

Zdecydowanie
zmaleje

23%

4%

Przyszłość branży

Podmioty działające w Polsce są
nie tylko zadowolone z sytuacji
panującej na rynku krajowym, ale
również w znaczącej części wierzą
w dobrą kondycję swojej firmy. Aż
37% respondentów odpowiedziało
twierdząco w odniesieniu do prognozy
wzrostu sprzedaży w 2017 roku.
Wśród tej grupy ponad jedna czwarta
przewiduje wzrost sprzedaży do
10%, połowa – o 11- 25%, a pozostała
część – o ponad 25% w stosunku do
2016 roku.
Dokładnie 57% spośród przebadanych
firm twierdzi, że poziom sprzedaży nie
zmieni się w ciągu obecnego roku,
a jedynie 6% uważa, że ulegnie on
spadkowi.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce

Wzrost

Jako najsłabszy punkt polskiego rynku
meblarskiego uznano dostępność
pracowników. Tutaj prawie 6 na 10
badanych uważa, że jest to pięta
achillesowa branży, a jedynie 17% ma
o niej pozytywne zdanie.

Rynek meblarski w Polsce ma przed
sobą optymistyczne perspektywy
rozwoju. Przemawiają za tym wyniki
badania, w którym prawie jedna
trzecia respondentów przewiduje
poprawę sytuacji na rynku meblarskim,
a 52% uznaje, że pozostanie ona
na niezmienionym poziomie. Tylko
nieliczna część badanych firm
(9%) uważa, że sytuacja może
się pogorszyć, a zaledwie 9% nie
ma zdania.

8%

Wzrost

do niej większych zarzutów, natomiast
6% ma opinię negatywną.

8%

Najbardziej podzielone zdania
dotyczą liczby podmiotów
w sektorze meblarskim – 28%
badanych firm uważa, że ta liczba
wzrośnie, natomiast 27% jest zdania
odmiennego i przewiduje spadek.
Największy odsetek (37%) twierdzi,
że w najbliższej przyszłości liczba
działających podmiotów na rynku
meblowym pozostanie bez zmian,
a 8% nie ma wyraźnej opinii na
ten temat.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce
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43%

firm działających na rynku meblarskim
w Polsce sprzedaje swoje produkty za
granicą

Sprzedaż zagraniczna
Polska od lat znajduje się w światowej
czołówce eksporterów mebli. Wpływ
na to ma wiele czynników, w tym
relatywnie niskie koszty pracy, wysoka
jakość produktów oraz elastyczność
produkcji. Zapytaliśmy przedstawicieli
firm o eksport mebli oraz powody
nieobecności na rynkach zagranicznych.

Warto zastanowić się także, jakie firmy
najczęściej decydują się na eksport.
Jak pokazuje przeprowadzone badanie,
sprzedaż zagraniczną częściej deklarują
firmy działające na rynku poniżej
7 lat oraz te osiągające przychody ze
sprzedaży powyżej 10 mln złotych.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm
działających na rynku meblarskim w Polsce

Prowadzi sprzedaż
zagraniczną

Nie prowadzi sprzedaży
zagranicznej

Do 7 lat

53%

47%

Od 8 do 15 lat

39%

61%

Powyżej 15 lat

42%

58%

Okres działalności

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce

Sprzedaż zagraniczna a przychody ze sprzedaży w roku ubiegłym

Przychody ze
sprzedaży

Prowadzi sprzedaż
zagraniczną

Nie prowadzi sprzedaży
zagranicznej

Do 10 mln PLN

38%

62%

Powyżej 10 mln PLN

71%

29%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sprzedaż zagraniczna a czas działalności firm meblarskich

Przyczyny nieeksportowania produktów przez firmy działające w branży
meblarskiej w Polsce
Zbyt mała skala działalności ﬁrmy

63%

Koncentracja na rynku krajowym

38%

Brak znajomości rynków zagranicznych

18%

Trudności ze znalezieniem odpowiednich
partnerów biznesowych za granicą

17%
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Trudność w zbudowaniu
wizerunku marki za granicą

13%

Brak wsparcia publicznego

8%

Prawne i administracyjne bariery wejścia
na rynki zagraniczne

8%

Brak ﬁnansowania

7%

Zbyt silna konkurencja
na rynkach zagranicznych

7%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce. Na pytanie
odpowiadały firmy, które nie prowadzą sprzedaży zagranicznej. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź

Polskie firmy z branży meblarskiej,
które nie prowadzą sprzedaży swoich
produktów za granicą, zostały zapytane
o przyczyny tego stanu rzeczy.
Dominującym argumentem okazała
się skala działalności firmy. Aż 63%
respondentów odpowiedziało, że są
nastawieni na działalność lokalną,
dlatego rezygnują ze sprzedaży
zagranicznej, a 38% firm wyraziło
istotną chęć koncentracji tylko na
rynku krajowym.
Badanie pokazało, że polskie
przedsiębiorstwa wskazują także na
niewystarczającą znajomość rynków
zagranicznych (18%) i trudności
w znalezieniu odpowiednich
partnerów biznesowych (17%).
Respondenci zwrócili również uwagę
na kłopoty w budowaniu silnego
wizerunku marki za granicą (13%).
Kwestie konkurencyjności, możliwości
finansowania czy braku wsparcia
publicznego stanowiły przyczyny
rezygnacji z eksportu dla mniejszej
grupy polskich spółek meblarskich.
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Roman Kaleta
Prezes
Malow

Wychodzenie poza granice rodzimego rynku i zdobywanie zagranicznych klientów jest
istotnym czynnikiem wspierającym rozwój branży meblarskiej. Z naszej perspektywy
jest to szansa na globalizację marki, zwiększanie sprzedaży, ale również na podnoszenie
konkurencyjności naszych produktów, lepszy design, nowoczesny park maszynowy,
bardziej zaawansowane technologie. Konkurencja z najlepszymi światowymi
firmami jest dla nas motorem napędowym rozwoju i pozwala na lepsze poznawanie
światowych trendów.
Eksport jest jednak twardym orzechem do zgryzienia, a branża musi brać pod uwagę
wiele czynników, jak choćby dodatkowe koszty i elastyczność produkcji pozwalająca na
dostosowanie oferty dla różnych rynków zagranicznych. W wielu firmach nadal panuje
przeświadczenie, że im taniej, tym lepiej. Niższa cena była zresztą dosyć długo naszą
najważniejszą kartą przetargową, co niekoniecznie jest wystarczające do budowania
trwałej przewagi konkurencyjnej. Warto stawiać na przemyślane budowanie marek
i kompleksowość oferty opartej na meblach wykonanych z wysokiej jakości materiałów
i odpowiadających na najnowsze trendy we wzornictwie. Na szczęście Polska branża
meblarska staje się coraz bardziej nowoczesna, inwestuje w rozwój i automatyzację
produkcji, świadomy rozwój marek i kanałów dystrybucji, dlatego perspektywy są bardzo
obiecujące.
Marcin Barański
Dyrektor Generalny
Meble VOX

Strategie rozwoju
W jaki sposób producenci
i dystrybutorzy mebli chcą zapewnić
sobie sukces rynkowy? Jakie są
najważniejsze problemy, z którymi
zmagają się podmioty działające
w analizowanej branży? Zapytaliśmy
wszystkich ankietowanych o kluczowe
obszary, na których koncentrować
się będzie strategia ich firmy
w perspektywie najbliższych dwóch lat.
W celu zapewnienia stałego rozwoju,
przedsiębiorstwa stawiają przede
wszystkim na bezpieczeństwo
i jakość produktu oraz rozpoznanie
trendów konsumenckich i reakcje
na ich zmiany. Te dwa obszary były
wskazane przez odpowiednio 87%
i 85% respondentów jako kluczowe
w strategii ich firm. Ponad trzy
czwarte wszystkich przedsiębiorstw
koncentruje się na odpowiednim
zarządzaniu finansami.
Co ważne, znaczna większość badanych
firm (70%) zapytana o strategiczne plany
w perspektywie najbliższych lat wskazała
obszar polityki cenowej, głównie
w zakresie jej wdrażania i optymalizacji,
w tym procesów i narzędzi związanych
z analizowaniem i ustalaniem cen.
Z kolei istotnym obszarem dla 65%
ankietowanych jest zarządzanie
marką, w tym kampanie reklamowe
nakierowane na promocję marki,
tworzenie nowych marek, rebranding czy
likwidacja nierentownych marek.
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Produkcja i sprzedaż mebli metalowych, będące specjalizacją naszej firmy, to
stosunkowo niewielka część całej branży meblowej w Polsce. Popyt na nie na rynku
krajowym jest ograniczony, co wynika przede wszystkim ze specyfiki produktu.
Większość przychodów ze sprzedaży stanowi sprzedaż zagraniczna – nasze meble
nabywają głównie klienci z Europy – zarówno Zachodu, jak i krajów zza wschodniej
granicy. Sprzedaż mebli do krajów pozaeuropejskich jest pociągającą perspektywą,
lecz wiąże się z wysokimi kosztami transportu, co może powodować jej nieopłacalność.
Sprzedajemy nasze wyroby na Bliski Wschód, ale głównie w paczkach jako meble
składane. Czynnikami wpływającymi na decyzje o zakupie mebli, niezależnie od
geograficznego usytuowania klientów, jest wysoka jakość produktów i korzystna relacja
jakość – cena.

Kluczowe obszary w strategii firm w najbliższej przyszłości
Bezpieczeństwo i jakość produktu

87%

Zarządzanie jakością, standardy, identyfikacja i śledzenie pochodzenia produktu
Trendy konsumenckie
Rozpoznanie trendów i reakcja na zmiany stanu finansów konsumentów, skłonności do wydatków, potrzeb, oczekiwań,
czynników zakupowych
Zarządzanie finansami

85%
76%

Planowanie finansowe, kontrola, optymalizacje finansowe i podatkowe
Polityka cenowa
Wdrażanie/optymalizacja polityki cenowej, w tym procesów i narzędzi związanych z analizowaniem i ustalaniem cen

70%

Zarządzanie marką
Kampanie reklamowe nakierowane na promocję marki, tworzenie nowych marek, rebranding, likwidacja nierentownych
marek
Portfolio produktowe

63%

Innowacje produktowe, wprowadzanie nowych produktów, reorganizacja portfolio produktów, rezygnacja
z nierentownych produktów
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65%

Zasoby ludzkie

63%

Rekrutacja, retencja, szkolenia, zarządzanie efektywnością
Operacje i technologie
Inwestycje w efektywność operacyjną w obszarze produkcji, logistyki, wdrożenia systemów IT, outsourcing/SSC
Łańcuch dostaw

60%
54%

Zarządzanie relacjami z dostawcami, optymalizacja łańcucha dostaw, renegocjacje kontraktów
Otoczenie regulacyjne
Reakcja na zmiany stawek podatkowych, regulacji dotyczących reklamy, obecności w poszczególnych kanałach
dystrybucji
Odpowiedzialność społeczna

51%
49%

Zmiany klimatyczne, etyka, sustainability, działalność charytatywna, edukacja konsumentów
Inwestycje kapitałowe

48%

Inwestycje w bazę produkcyjną, maszyny i urządzenia, nieruchomości, środki transportu
Ekspansja zagraniczna
Poszukiwanie nowych zagranicznych rynków zbytu, umocnienie pozycji na obecnych rynkach zagranicznych
Obecność w krajowych kanałach dystrybucji
Zarządzanie relacjami z kluczowymi odbiorcami, intensyfikacja obecności w wybranych rodzajach kanałów dystrybucji

42%
37%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
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Efektywne zarządzanie
dystrybucją w znacznym stopniu
decyduje o sukcesie lub porażce.
W zrealizowanym badaniu wzięły udział
zarówno firmy zajmujące się wyłącznie
produkcją mebli na zlecenie pod obcą
marką (dla innych firm bądź sieci), jak
również przedsiębiorstwa produkujące
pod marką własną i posiadające własną
sieć dystrybucji.
Znaczna część respondentów (57%)
wskazała sprzedaż we własnych
sieciach sprzedaży jako istotny kanał
dystrybucji mebli. Wraz z dynamicznym
rozwojem technologii oraz poziomem
i różnorodnością oferty sklepów on-line
zauważalnie zwiększa się udział roli
internetu w obrocie meblami. Aż 39%
firm wskazało ten kanał jako jeden
z głównych kanałów dystrybucji.
Na kolejnych miejscach respondenci
wymieniali hurtownie (13%), duże
multibrandowe sieci handlowe
(10%) oraz autoryzowane salony
meblowe (10%).

Główne kanały dystrybucji mebli

57%
Własne sieci
sprzedaży

10%
Duże multibrandowe
sieci handlowe

39%
Internet

13%
Hurtownie

10%
Autoryzowane salony
(franczyza)

3%
Markety
remontowo-budowlane

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce. Respondenci
mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

Sprzedaż mebli pod marką własną jest niemałym wyzwaniem, co wynika ze
specyfiki sektora meblarskiego. Wejście na rynek z własną marką i jej odpowiednie
utrzymanie stanowi przedsięwzięcie kosztowne, wymagające dużej wiedzy, wysiłku
i odpowiedzialności. Jednak decyzja o eksporcie mebli pod własną marką nie musi
oznaczać rezygnacji z innych form dystrybucji naszych produktów. Stosujemy oba
sposoby sprzedaży mebli – pod naszą marką bądź pod marką dystrybutora – nie
konkurują ze sobą, lecz się uzupełniają.
Roman Kaleta
Prezes
Malow
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Kanały
dystrybucji mebli

W budowaniu długofalowej relacji z klientem niezwykle istotną rolę odgrywa
świadomość marki. Dążymy do tego, by nasza firma w umysłach konsumentów była
nierozerwalnie związana z rzetelnością i solidnością wykonania. Aby to osiągnąć, należy
uważnie monitorować rynek, zachowania klientów, ich preferencje, zwyczaje zakupowe
oraz aktualne trendy. Rynek meblarski od strony popytowej nieustannie się zmienia,
dlatego jego baczna analiza leży w interesie wszystkich producentów i sprzedawców
mebli. Jest to kluczowy czynnik wpływający na sukces.
Z naszych obserwacji wynika, że dotychczasowa dominacja klientów poszukujących
przede wszystkim jak najniższej ceny (nawet kosztem jakości) powoli ustępuje.
Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na jakość wykonania, ergonomię, miejsce
produkcji mebli oraz design.
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Ryszard Rychlik
Prezes Zarządu
Profim

Zdecydowana większość produkowanych przez nas mebli sprzedawana jest na rynki
niemieckojęzyczne. Nasza współpraca z partnerami zza Odry ma już długą historię.
Rynek ten jest niezwykle chłonny, lecz jednocześnie bardzo wymagający. Przyczynia
się do tego charakterystyka klienta niemieckojęzycznego – który dawno już zapomniał
o kryzysie i chętnie nabywa meble (również te z wyższych półek cenowych),
jednocześnie mając w stosunku do nich bardzo wysokie oczekiwania.
Z naszych obserwacji wynika również, że silnym trendem na rynku mebli w krajach
Europy Zachodniej jest tzw. patriotyzm konsumencki. Nabywcy chętniej wybierają meble
rodzime niż pochodzące z importu. Powoduje to, że większość mebli eksportowanych
przez nas na rynki niemieckojęzyczne sprzedawana jest finalnemu klientowi pod marką
sieci dystrybucyjnej.
Klaudiusz Kujawa
Managing Director
Telmex
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Rynek meblarski, tak jak każda inna branża, obfituje w liczne nowości
w zakresie trendów, rozwiązań technologicznych i mody. Zmiany te mają
charakter cykliczny, ulegają mniejszym lub większym przekształceniom
wraz z nadejściem nowego sezonu. Cechuje je krótkotrwałość, natomiast
większość klientów buduje swoje preferencje na podstawie długofalowych
doświadczeń i ugruntowanego już gustu. Nie inaczej jest w przypadku
wyboru i zakupu mebli.

Najbardziej popularne
style mebli

kolorach z użytecznymi rozwiązaniami
technologicznymi, wykorzystując do
tego wysokiej jakości materiały.

Mimo przemijających trendów
większość firm meblarskich utrzymuje
w swojej ofercie kilka stałych kolekcji,
aby móc trafić do jak najszerszej
grupy klientów. Przedsiębiorstwa
produkujące meble są świadome
niestałości panującej mody, dlatego
w swoich meblach stawiają na wysoką
jakość, design, wygodę i umiejętność
odpowiadania na potrzeby
konsumentów.

Analizując upodobania klientów,
można zauważyć tendencję
zmierzającą w kierunku form prostych,
lekkich, o jasnej kolorystyce. Stąd duża
popularność wśród konsumentów
stylu minimalistycznego (24%),
charakteryzującego się lekkością,
naturalnością oraz wyrazistością
kolorystyki w odcieniach bieli,
brązu, czerni i szarości. Rosnący na
popularności styl skandynawski, który
cechuje dużo światła, naturalność
oraz dominacja mebli drewnianych,
najczęściej w bieli, został wskazany
przez 22% konsumentów i 11%
firm. Wnętrza w stylu klasycznym,
w którym dominują antyki i meble
stylizowane na stare, a kolorystyka
utrzymana jest w stonowanych
odcieniach beży, brązach i szarościach,
wskazane zostały przez 18%
konsumentów i 17% firm.

Jak pokazują wyniki badania,
zdecydowana większość polskich
konsumentów (58%) wskazała
styl nowoczesny jako najbardziej
popularny. Przekonuje on prostotą
i funkcjonalnością, a bryły mebli
charakteryzują się zazwyczaj
geometrycznymi kształtami
i kolorystyką zdominowaną przez
stonowane barwy. Wynika to
również z opinii firm meblarskich,
które w znaczącej większości
(74%) wskazały ten styl jako
bestsellerowy. Widać to także
w kolekcjach prezentowanych przez
firmy meblarskie, które często
w swojej ofercie proponują lekkie
konstrukcje w uniwersalnych

Warto jednak pamiętać, że mamy
do czynienia z różnymi stylami,
które coraz częściej wzajemnie
się przenikają, co skutkuje tym, że
jednoznaczne określenie stylu danego
mebla może być trudne.
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Trendy na rynku
meblarskim

Najpopularniejsze style mebli według konsumentów oraz firm

Styl nowoczesny
Popularny, oszczędny w kształtach, prosty i funkcjonalny
Styl minimalistyczny
Mała liczba mebli i kolorów, gładkie powierzchnie, naturalność i lekkość
Styl skandynawski
Dominacja bieli, dużo światła i naturalności, proste kształty i drewno
Styl klasyczny
Meble stylizowane na stare, antyczne, eleganckie wnętrza i ponadczasowość
Styl prowansalski
Dominacja ciepłych kolorów (fioletu, bieli i odcieni żółtego), motywy roślinne
Styl eklektyczny
Łączenie mebli z różnych epok i stylów, nietypowe połączenia dodatków i kolorów
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Styl kolonialny
Dostojny charakter, połączenie mebli z ciemnego, egzotycznego drewna z delikatnymi dodatkami
Styl rustykalny
Nawiązanie do stylu wiejskiej chaty, obecność miedzi, ceramiki i wikliny
Styl glamour
Luksusowy charakter, blask i przepych, liczne dodatki oraz ozdoby
Styl vintage
Nawiązanie do lat 60-tych, odważne kolory i zdecydowane połączenia
Styl industrialny
Przemysłowy, stylizowany na przedwojenne fabryki, dominują surowe materiały

Konsumenci

Firmy

58%

74%

24%

6%

22%

11%

18%

17%

7%

5%

7%

4%

6%

3%

5%

6%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego oraz badania firm meblarskich. Respondenci mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi

Dla klientów liczy się przede wszystkim jakość i trwałość mebli – użytkownikom zależy głównie na precyzyjnym wykonaniu i użyciu
materiałów jak najwyższej jakości. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się projekty wykonane z drewna. Użytkownicy cenią
minimalizm, ale jednocześnie są indywidualistami, dlatego szukają nietuzinkowych projektów. Klienci przywiązują też dużo uwagi
do funkcjonalności, więc coraz częściej kupowane są meble umożliwiające wielofunkcyjne wykorzystanie przestrzeni. Stonowana
gama kolorystyczna stwarza nieograniczone możliwości aranżacyjne, a jednocześnie pozwala nadać pomieszczeniu indywidualny
styl. Wzornictwo oparte na najnowszych światowych trendach, dlatego firma Szynaka-Meble odwiedza najbardziej cenione imprezy
branżowe, takie jak Targi Mediolan Salone Internationale del Mobile czy Interzum w Kolonii.
Jan Szynaka
Prezes Zarządu
Szynaka-Meble
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Prognoza trendów
Trendy, które najsilniej będą kształtować branżę meblarską w najbliższej
przyszłości
Estetyka
Meble powinny przede wszystkim ładnie wyglądać i dobrze prezentować
się we wnętrzu mieszkania
Funkcjonalność
Podstawowym zadaniem mebli jest spełnianie określonych funkcji
Prostota
Odchodzenie od bogatych zdobień, poszukiwanie funkcjonalnych
rozwiązań

97%

92%

89%

Stonowane kolory
Preferowanie jasnych odcieni drewna, bieli i szarości, rezygnowanie
z ciemnej lub intensywnej kolorystyki

81%

Reprezentacyjność

Lekkość form i kształtów
Popularność lekkich, delikatnych mebli, odchodzenie od mebli ciężkich,
masywnych
Podejście użytkowe
Meble są jedynie produktem użytkowym, na który nie powinno się
przeznaczać zbyt dużych środków pieniężnych

81%

76%

75%

Hygge
W mieszkaniu powinno być przede wszystkim przytulnie, ma panować
nastrój beztroski, intymności i spokoju

74%

Value for money
Poszukiwanie jak najlepszego stosunku jakości do ceny, polowanie na
promocje
Mieszanie stylów
Łączenie różnych stylistyk mebli, różnych kolorów i materiałów w jednym
pomieszczeniu

66%

51%

Krótkoterminowość
Meble są elementem wystroju pomieszczenia, zmienianym, gdy tylko
znudzą się użytkownikom
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce.
Respondenci ustosunkowywali się do każdego z trendów

43%
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Salon jest pomieszczeniem w mieszkaniu, który ma spełniać przede
wszystkim rolę reprezentacyjną

Z naszych obserwacji wynika, że XXI wiek to czas personalizacji – klienci coraz
chętniej sami wymyślają projekty swoich ubrań, zamawiają sportowe obuwie
dostosowane do ich nietypowych potrzeb, konfigurują samochody, w których decydują
o kolorze i kształcie wszystkich elementów, jak również zamawiają meble na wymiar
według własnego projektu. Współczesnych konsumentów charakteryzuje również
coraz mniejsze przywiązanie do marki, natomiast coraz silniejsza chęć posiadania mebli
niepowtarzalnych, dostosowanych do ich gustu, wymagań i wymiarów mieszkania.
Jednocześnie należy zauważyć, że dzisiaj odbiorcy zarówno z Polski, jak i z zagranicy
dążą do jak najprostszych rozwiązań. Jednak, bez względu na kraj odbiorcy, klienci
szybko przekonują się do nowych rozwiązań, takich jak aplikacja, dzięki której stają się
współtwórcami i projektantami swoich mebli, tworzą produkty nie tylko ciekawe i ładne,
ale również idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb.
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Jacek Majewski
Współzałożyciel
Tylko.com

Widzę dwa wyraźne trendy dotyczące rynku polskiego. Pierwszy to zbliżenie
kolorystyki mebli kupowanych w Polsce do mebli niemieckich. Jeszcze kilka lat temu
różnice były kolosalne, dzisiaj kolorystyka jest bardzo zbieżna – dominacja szarości
i prawie wyeliminowanie tkanin wzorzystych. Drugim wyraźnym trendem są meble
tapicerowane na wysokich nóżkach – nawet kilkunastocentymetrowych. Temat o tyle
trudny na rynku polskim, że jednak w segmencie popularnym sprzedają się wyłącznie
meble wyposażone w funkcję spania i pojemniki na pościel. Trudne do pogodzenia, ale
okazuje się, że możliwe. Mamy coraz więcej takich modeli w swojej ofercie.
Grzegorz Kalinowski
Dyrektor Handlowy
LIBRO
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Polskie firmy meblarskie z roku na rok umacniają swoją pozycję w Europie.
W 2016 roku eksport mebli wyniósł 40,5 mld zł. Najwięcej mebli trafiło
do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Polskie meble kupują nie tylko
Europejczycy. Trafiają one na przykład do Brazylii i Emiratów Arabskich.
Dużym zainteresowaniem cieszą się również w Stanach Zjednoczonych,
Rumunii oraz na Słowacji. Przed polskimi eksporterami otwiera się także
rynek chiński czy irański.
Polscy producenci mebli stale inwestują w podniesienie wydajności i nowe maszyny,
dzięki czemu poziom produkowanych w Polsce mebli to klasa światowa – zarówno
we wzornictwie, jak i w jakości. W ciągu ćwierćwiecza branża osiągnęła ogromny
sukces technologiczny. Wielkie europejskie sieci kupują w Polsce, a eksperci
szacują, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Nastał teraz czas, kiedy przed
polskimi producentami mebli staje nowe wyzwanie – tworzenie własnych marek
i ochrona patentowa rodzimych rozwiązań.

Czas na własne marki
Ocenia się, że gdyby polscy producenci mebli eksportowali towary pod własnymi
markami, wartość sprzedanych za granicą mebli mogłaby sięgnąć nawet 50-60
mld zł rocznie. Choć Polska jest potęgą meblarską, nasze marki nie zawsze są
rozpoznawalne za granicą. Tylko nieliczne polskie firmy sprzedają produkty pod
swoim logo. Wielu polskich wytwórców produkuje meble dla zagranicznych
kontrahentów, którzy później sprzedają je pod własnymi markami.
Tworzenie własnych marek to wyzwanie biznesowe, które już na etapie ich
budowania wiązać się będzie z koniecznością zapewnienia im właściwej ochrony
prawnej. Ochronę poza znakiem zapewnić warto również unikatowym rozwiązaniom
o charakterze technicznym.

Znak użytkowy a patent
Stosowane w meblarstwie rozwiązania o charakterze technicznym podlegają
ochronie na gruncie prawa własności przemysłowej jako tzw. wzory użytkowe. Dzięki
temu przedsiębiorstwo, w którym opracowano dany wzór użytkowy, może uzyskać
na niego ochronę, która zagwarantuje mu wyłączność w zakresie korzystania
z takiego wzoru i zapewni zakaz kopiowania innowacyjnych rozwiązań przez
konkurentów.
W niektórych wypadkach innowacyjne użytkowe rozwiązania wykorzystywane przy
produkcji mebli czy stosowane w samych meblach mogą być przedmiotem ochrony
patentowej. Patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki na wynalazki,
które są nowe w skali światowej, posiadają poziom wynalazczy (są nieoczywiste)
i nadają się do przemysłowego zastosowania.
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Ochrona znaków
towarowych i patentów
w branży meblarskiej

W przypadku gdy producent chce uzyskać ochronę za granicą, musi to zrobić
w stosownych trybach krajowych lub międzynarodowych (np. trybie wspólnotowego
wzoru przemysłowego, patentu europejskiego). Wspomniane prawa, jako prawa
majątkowe, stanowią składnik przedsiębiorstwa i posiadają określoną wartość
ekonomiczną, wpływającą na wartość całego przedsiębiorstwa.
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Lokalizacje zagranicznych spółek
Wraz z planowaniem ekspansji eksportowej na konkretne rynki przedsiębiorcy
stają przed decyzjami: w jakiej lokalizacjach zakładać bazy sprzedażowe, a w jakich
lokalizacjach tworzyć centra własności intelektualnej; z jakiej lokalizacji prowadzić
międzynarodową e-sprzedaż; czy planując ekspansję na rynki Bliskiego i Dalekiego
Wschodu, warto tworzyć tam centrum sprzedażowe w ZEA; czy popularna dla
tworzenia centrów własności intelektualnej Szwajcaria to w przypadku każdego
przedsiębiorcy z branży meblarskiej rzeczywiście najlepszy wybór?
Na te pytania nie ma oczywiście jednoznacznych odpowiedzi. Aby wybrać właściwie,
nie ryzykując, że koszty zminimalizują korzyści, trzeba poprzedzić ostateczne decyzje
analizą całokształtu planów biznesowych i inwestycyjnych, przepływów, źródeł
finansowania, przyszłych celów inwestycyjnych lub konsumpcyjnych, jak również
zakresu możliwego wykorzystania praw majątkowych, jakimi są znaki towarowe
czy patenty.

Znak towarowy i patent w planowaniu
podatkowym
Prawa majątkowe, jakimi są znaki towarowe, patenty czy prawa ochronne na wzór
użytkowy poza wzmocnieniem pozycji przedsiębiorcy mogą stać się cennym
aktywem. Podwyższają one wartość bilansową i prezentują rzeczywistą wartość
przedsiębiorstwa, ale również mogą stanowić aktywo podatkowe i przyczynić się do
ograniczenia obciążeń podatkowych.
Przy okazji zmian w strukturze warto jednocześnie uwzględnić w tych planach
przygotowanie rodzinnej firmy na wejście do biznesu młodych pokoleń, które
w przyszłości przejmą stery przedsiębiorstwa, tak aby zachować neutralność
podatkową przy wymianie pokoleń.
Właściwe budowanie modelu wykorzystania znaków towarowych jest również
istotne z puntu widzenia podatku VAT, gdzie w zależności od sposobu wykorzystania
znaków towarowych możemy wykorzystać neutralne z punktu widzenia VAT
metody przenoszenia i wykorzystania patentów i znaków towarów, nie ryzykując
oczekiwaniami na zwrot tego podatku.

Przedmiotowe prawa
Objęte ochroną prawa majątkowe
stanowią wartość niematerialną i prawną,
która może podlegać amortyzacji
podatkowej, o ile w odpowiedni sposób
zaplanujemy, która spółka w grupie
będzie właścicielem wspomnianych
praw majątkowych, w jaki sposób i na
podstawie jakiego typu umów z ochrony
tych praw będą korzystały inne spółki
w grupie. Przedmiotowe prawa są
zatem ważnym narzędziem planowania
podatkowego, a ich wykorzystanie
należy ustrukturyzować, w sposób, który
jednocześnie pozwoli na zwiększenie
efektywności podatkowej.
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Analiza rynku meblarskiego w Polsce bazuje na następujących metodach
badawczych:

Analiza danych wtórnych
W raporcie wykorzystano dane uzyskane od firm i instytucji badawczych (głównie
Euromonitor International) oraz instytucji statystycznych (Eurostat i GUS).
Segment mebli według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) rozumiany
jest jako meble i wyroby pokrewne, z dowolnego materiału, z wyłączeniem
kamienia, betonu i ceramiki. W jego skład wchodzą następujące kategorie: meble
do siedzenia i ich części, meble biurowe i sklepowe, meble kuchenne, materace
oraz pozostałe meble (meble używane w sypialniach, pokojach stołowych
i salonach).

Badanie nabywców mebli w Polsce
Badanie konsumenckie zostało zrealizowane z udziałem firmy badawczej ARC
Rynek i Opinia na reprezentatywnej grupie 1016 dorosłych Polaków. Respondenci
zostali zapytani o swoje zwyczaje w odniesieniu do zakupów mebli, miejsc ich
zakupów, planów oraz sposobów finansowania. Przeprowadzone badanie miało
również na celu poznanie trendów konsumenckich oraz czynników, którymi Polacy
kierują się w procesie zakupowym. Badanie zostało przeprowadzone metodą
CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) w marcu 2017 roku. W badaniu
konsumenckim pytaliśmy Polaków o zakupy mebli do ich gospodarstw domowych,
meble ogrodowe oraz biurowe nie były przedmiotem analizy.
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Metodyka badania

Wiek
18-25 lat

26-35 lat

36-49 lat

50-65 lat

16%

22%

29%

33%

Płeć
Mężczyźni Kobiety

50% 50%

Miejsce zamieszkania
Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania
konsumenckiego

Rodzaj miejsca zamieszkania

53%
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Mieszkanie

Wieś

Miasto (liczba mieszkańców):
Do 20 tys.
20-49 tys.
50-199 tys.

200-499 tys.

Powyżej
500 tys.

30%

16%

10%

13%

13%

18%

Wykształcenie
Podstawowe Zawodowe

Średnie

Wyższe

8%

33%

21%

47%
Dom
jednorodzinny

38%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania
konsumenckiego

Wielkość miejsca zamieszkania
Poniżej 40 m2

41-70 m2

71-120 m2

121-200 m2

Powyżej 200 m2

10%

46%

26%

14%

4%

Liczba osób w gospodarstwie domowym
1

2

3

4

5 i więcej

5%

24%

32%

25%

14%

Łączny dochód miesięczny netto gospodarstwa domowego
Do 2 000 zł

Od 2 001 zł
do 5 000 zł

Od 5 001 zł
do 10 000 zł

Od 10 001 zł
do 15 000 zł

Od 15 001 zł
do 20 000 zł

Powyżej
20 000 zł

13%

56%

25%

4%

1%

1%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania konsumenckiego

Czas obecności ﬁrmy na rynku
Krócej niż rok

Od 1 roku
do 3 lat

Od 4 do 7 lat

meblarski
Od 8 do 15 latRynek
Powyżej
15 latw Polsce 45

Badanie firm działających na rynku meblarskim
w Polsce
W raporcie zostały wykorzystane także dane zebrane poprzez badanie
ankietowe przeprowadzone wśród przedstawicieli przedsiębiorstw z branży.
Respondentami były osoby ze ścisłego kierownictwa firmy – prezesi, członkowie
zarządów, dyrektorzy lub właściciele. W badaniu wzięły udział zarówno duże
firmy, jak również średni i mali producenci oraz dystrybutorzy mebli. Ankieta
była skierowana do firm produkujących lub dystrybuujących co najmniej jedną
z następujących kategorii mebli: meble kuchenne, tapicerowane wypoczynkowe,
do pokoju dziennego, sypialni, dziecięce lub młodzieżowe bądź do zabudowy lub
przedpokoju. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2017 roku z udziałem
firmy badawczej ARC Rynek i Opinia. Zrealizowano je metodą CATI (ang.
Computer Assisted Telephone Interview) i objęto nim 106 firm meblarskich.
Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące sytuacji i perspektyw branży,
obecnej sytuacji swojej firmy oraz trendów kształtujących rynek mebli.
Z przedstawicielami niektórych firm z branży meblarskiej zostały przeprowadzone
wywiady pogłębione.

3%

78%

Prezes, członek
zarządu

13%

Właściciel,
współwłaściciel

Dyrektor jednostki,
kierownik działu

6%
Inne

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce

Czas obecności ﬁrmy na rynku
Krócej niż rok

Od 1 roku
do 3 lat

Od 4 do 7 lat

Powyżej
Od 8 do 15 lat 15 lat

7%

3%

8%

22%

60%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce

Struktura badanych firm według liczby zatrudnionych

68%
Firmy mikro
(do 10 osób)

21%
Firmy małe
(10‑49 osób)

11%
Firmy średnie i duże
(co najmniej 50 osób)

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce
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Stanowiska respondentów

Struktura badanych firm według zakresu działalności

68%
Producent mebli

28%
Zarówno producent,
jak i dystrybutor mebli

4%
Dystrybutor mebli
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Kategorie mebli sprzedawanych przez badane firmy

67%

Meble do sypialni

64%

Meble do zabudowy lub przedpokoju

31%

Meble tapicerowane wypoczynkowe

66%

Meble do pokoju dziennego

58%

64%

Meble kuchenne

58%

Meble do biur

Meble dziecięce lub młodzieżowe

14%

25%

Meble ogrodowe

Inne

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania firm działających na rynku meblarskim w Polsce. Respondenci
mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
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