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Szanowni Państwo,  

Z pełną satysfakcją przedstawiam Państwu pierwszą analizę 

rynku meblowego w Wielkiej Brytanii przygotowaną przez 

zespół Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady 

Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie.  

Sporządzony raport zawiera charakterystykę brytyjskiego 

rynku meblowego i jego asortymentu, a także analizę 

problematyki tego sektora. Opracowanie przedstawia 

również czołowych dostawców i producentów mebli  

w Wielkiej Brytanii, pokazuje oddziaływanie zagranicznych 

konkurentów oraz perspektywy tego rynku.  

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury i zachęcam polskich przedsiębiorców do sukcesywnego 

udziału w eksporcie mebli na rynek brytyjski.  

 

Z poważaniem,  

Bolesław Gryzel  

I Radca 

Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 

 

 

 

 

Zdjęcie: Piotr Apolinarski 
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WSTĘP 

Warunki handlowe obowiązujące obecnie na brytyjskim rynku mebli oraz zmieniająca się struktura 

przemysłu meblowego sprawiają, że przedsiębiorstwa produkujące i sprzedające meble w Wielkiej 

Brytanii spotykają się m.in. z problemami dotyczącymi planowania swoich strategii 

marketingowych, określenia potrzeb produkcyjnych czy dokonania właściwych ocen 

długoterminowych programów inwestycyjnych. Dodatkowo, pomimo zwiększenia się możliwości 

dostępu do dużej ilości danych o brytyjskim sektorze meblarskim, nadal zauważalny jest brak 

opracowań o charakterze analitycznym na temat wielu aspektów tego sektora.  

Niniejsze opracowanie stanowi próbę wypełnienia istniejącej luki informacyjnej. Sporządzone 

przez zespół Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie 

opracowanie zawiera analizę sektora meblowego w Wielkiej Brytanii. Raport określa i definiuje 

główne produkty sektora; klasyfikuje i ocenia obecnie dostępny na rynku asortyment mebli; 

charakteryzuje istniejący rynek i dokonuje jego analizy przy uwzględnieniu panujących na nim 

trendów, mechanizmów dystrybucji i metod stosowanych w obszarze marketingu, itp. Publikacja 

szacuje także względny udział wiodących producentów i dostawców sektora meblowego; ocenia 

poziom wpływu konkurencji zagranicznej oraz zawiera główne wnioski i perspektywy rynku.  

Opracowanie charakteryzuje brytyjski rynek sektora meblowego i dotyczy w szczególności 

produktów przeznaczonych do wyposażenia domów oraz mieszkań. Meble instalowane  

w hotelach, biurach, instytucjach rządowych zostały wykluczone z analizy, z powodu braku 

dostępności takich danych.  

Przedstawione w raporcie analizy zostały oparte na podstawie badań przeprowadzonych w latach 

2000-2010 przez Office for National Statistics, Business and Research Associates, Furniture Industry 

Research Association oraz na bazie danych udostępnionych przez HM Tresury, Howden Joinery 

Group plc, Nobia Holdings Ltd, Symphony Group plc, HM Customs and Excise i inne. 

Niniejsze opracowanie adresowane jest do polskich firm branży meblarskiej, które są 

zainteresowane eksportem swoich produktów na rynek brytyjski.  
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Z uwagi na charakter opracowania, komentarz został ograniczony do zaprezentowania zjawisk  

i uzasadnionej prognozy. Każde przedsiębiorstwo posiada inne zasoby, możliwości czy politykę  

i konkretne zalecenia dotyczące kierunków działań powinny być dokonywane jedynie po wnikliwej 

analizie indywidualnej sytuacji firmy. Raport nie zawiera żadnych zaleceń odnoszących się do 

taktyki wejścia na rynek, polityki reklamy i sposobów promocji sprzedaży oraz innych związanych  

z tą tematyką zagadnień.  
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CZĘŚĆ 1: GOSPODARKA WIELKIEJ BRYTANII 

1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA  

Przed przystąpieniem do charakterystyki gospodarki w Wielkiej Brytanii, a w szczególności jej 

przemysłu meblowego, ważne jest zwrócenie uwagi na niektóre czynniki kształtujące tą gałąź 

przemysłu. Do najważniejszych z nich należą: produkt krajowy brutto (PKB), dochód netto, stopa 

oszczędności oraz wydatki gospodarstw domowych.  

Z danych Office for National Statistics (ONS) wynika, że w 2008 r. gospodarka w Wielkiej Brytanii 

wzrosła o 0,7%. W drugiej połowie 2008 r. wskaźnik PKB zaczął znacznie spadać (o 4,9%), co 

zapoczątkowało okres recesji gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Obecnie gospodarka brytyjska 

znajduje się w fazie umiarkowanego wzrostu. Ostatnie szacunki wskazują, że w 2010 r. wzrost 

brytyjskiego PKB wyniósł 1,7%. Prognozy na 2011 r. wskazują wzrost PKB rzędu 2,0%, a na 2012 r. 

– 2,8% .  

Tabela 1. Dochód netto (disposable income) oraz stopa oszczędności (personal saving ratio)  

w Wielkiej Brytanii (2003-2009*) 

ROK DOCHÓD NETTO (mld GBP) STOPA OSZCZĘDNOŚCI (%) 

2003 760,9 5,1 

2004 782,6 3,7 

2005 817,6 3,9 

2006 845,3 2,9 

2007 873,9 2,2 

2008 915 1,5 

2009* 957,1 7,0 

* wartość szacunkowa 

Źródło: Office for National Statistics. 

Przedstawione dane wskazują 3,4% wzrost dochodu w 2007 r.; 4,7% w 2008 r. oraz około 4,6%  

w 2009 r. Zauważalny jest poważny spadek współczynnika oszczędności indywidualnych – z 5,1%  
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w 2003 r. do 1,5% w 2008 r. W 2009 r. wzrost stopy oszczędności wyniósł 7,0% – tak duża zmiana 

była spowodowana sytuacją finansową i gospodarczą kraju. 

Wykres 1. Wydatki gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii (2008-2009) 

 

Źródło: Office for National Statistics. 

Z powyższych danych wynika, że liczba wydatków gospodarstw domowych w 2009 r. wyniosła 

875,5 mld GBP i była niewiele niższa w porównaniu z 891,4 mld GBP w 2008 r. Liczby te są 

wyrażone w cenach bieżących. Zauważalny jest również spadek tych wydatków. Dane wskazują 

1,8% spadek wydatków na początku 2009 r. z powodu panującej recesji gospodarczej. Wartość 

kwartalnych wydatków zaczęła spadać pod koniec 2008 r. , a następnie wzrastać w drugiej połowie 

2009 r. 

 

1.2. WYDATKI KONSUMENCKIE NA ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Suma sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego stale rośnie i stanowi około 40% całkowitych 

wydatków konsumenckich. Jednak pod względem wartości, sprzedaż artykułów rośnie wolniej niż 

wielkość sprzedaży, z uwagi na niższą inflację cen detalicznych w tym sektorze. Najnowsze dane 

pokazują, że sprzedaż detaliczna mebli spadła w drugiej połowie 2008 r. Konkurencja cenowa  

w tym obszarze pozostaje wysoka z powodu narastającej liczby niższych kosztów oferowanych 

przez zagranicznych producentów.  
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Wydatki konsumentów rosły stale również w ostatnich latach do 2009 r. – wynikało to częściowo 

ze zmniejszającej się stopy oszczędności, która spadła do 1,5% w 2008 r. oraz rosnącego poziomu 

zadłużenia gospodarstw domowych, a także z kapitału otrzymanego z kredytów hipotecznych. 

 

1.3. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

Poziom aktywności na rynku mieszkaniowym ma istotny wpływ na krajowy przemysł meblarski. 

Liczba mieszkań, zarówno w trakcie budowy, jak i ilość wybudowanych domów kształtuje kluczowe 

wskaźniki przyszłych zakupów w tej branży.  

Ceny domów rosły gwałtownie do 2008 r. Zjawisko to było powiązane przede wszystkim z niskimi 

stopami procentowymi, niskim bezrobociem, wzrostem realnych dochodów i niedoborem 

mieszkań na sprzedaż. W 2008 r. relacja cen nieruchomości do dochodów netto osiągnęła swój 

najwyższy poziom od czasów kryzysu rynku nieruchomości z 1989 r. 

Sytuacja w sektorze mieszkaniowym ulega znacznemu pogorszeniu od ostatniego kwartału 2007 r. 

Wartość oddanych do użytku mieszkań z 2007 r. była na zadowalającym poziomie, a liczba 

nowobudowanych zaczęła gwałtownie spadać. Jednocześnie poziom cen wszystkich zakupionych 

domów oraz gruntów pod ich budowę spadł znacząco. Agenci nieruchomości, doradcy prawni oraz 

inni dostawcy usług działających na rynku mieszkaniowym poważnie odczuli efekty kryzysu 

mieszkaniowego. 

Tabela 2. Całkowita ilość mieszkań oddanych do użytku wg danego sektora (2004-2010*) 

ROK SEKTOR PRYWATNY 
ZAREJESTROWANI WŁAŚCICIELE 

MIESZKAŃ I DOMÓW 

WŁADZE 

LOKALNE 

WSZYSTKIE 

MIESZKANIA  

I DOMY 

2004-2005 182,0 20,7 0,1 202,8 

2005-2006 186,8 23,5 0,2 210,5 

2006-2007 186,1 26,0 0,3 212,4 

2007-2008 195,3 26,8 0,4 22,5 

2008-2009 150,0 29,2 0,3 179,5 

2009-2010* 118,0 30,0 0,6 148,6 

* wartość szacunkowa 

Źródło: Office for National Statistics. 
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Wyniki badań przeprowadzone przez Business and Research Associates pokazują, że liczba lokali 

oddanych do użytku systematycznie wzrastała z 202,800 jednostek (2004-2005) do 222,500 (2007-

2008). Najnowsze dostępne informacje wskazują, że liczba ukończonych mieszkań osiągnęła 

poziom 148,600 jednostek w latach 2009-2010, co stanowi 17% spadek w stosunku do wartości  

z 2008-2009. Z danych wynika, że jest mało prawdopodobne osiągnięcie, wyznaczonego przez 

poprzedni rząd brytyjski, celu jakim jest oddanie 240,000 mieszkań do 2016 r.  

Według ONS, liczba wszystkich zasobów mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii wynosi około 28 mln, 

z czego 67,3% jest wykupionych na własność, 17,4% – wynajętych przez władze lokalne lub nowe 

korporacje, 10,4% – wynajętych prywatnie i 4,9% – wynajmowanych przez spółdzielnie 

mieszkaniowe.  
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CZĘŚĆ 2: SEKTOR MEBLOWY W WIELKIEJ BRYTANII 

2.1. SYTUACJA NA RYNKU BRYTYJSKIM 

Produkcja mebli jest znaczącą częścią przemysłu brytyjskiej gospodarki – w 2008 r. jej obroty 

wyniosły 8,3 mld GBP.  

Tabela 3. Udział całkowitej sprzedaży mebli w Wielkiej Brytanii wg grupy produktów (1990-2009)  

GRUPA PRODUKTÓW 1990 (%) 2000 (%) 2009 (%) 

Meble tapicerowane 28 30 32 

Meble kuchenne 24 25 22 

Meble do jadalni  

i pokoju dziennego 
18 16 14 

Meble do sypialni 15 13 12 

Łóżka i materace 13 12 13 

Pozostałe* 2 4 7 

RAZEM 100 100 100 

* meble do biura w domu, ogrodu, łazienki, itp.  

Źródło: Business and Research Associates, Review of the UK Domestic Furniture Industry, 2010. 

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że meble tapicerowane stanowią nadal dominującą 

(32%) część krajowego rynku meblowego w porównaniu z meblami kuchennymi (22%) czy 

meblami do jadalni i pokoju dziennego (14%). Analizowane dane wskazują również na stabilną 

strukturę sprzedaży mebli w ostatnich latach. Przyczyną wzrostu sprzedaży mebli tapicerowanych 

w latach 90-tych była rosnąca liczba wyspecjalizowanych grup detalicznych w tym sektorze. 

Pozostała grupa produktów posiadała znacznie mniejszy udział w sprzedaży w porównaniu do 

mebli tapicerowanych. Tylko produkty biurowe, łazienkowe i pozostałe rodzaje mebli w okresie 

1990-2009 odnotowały niewielki wzrost sprzedaży. 
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2.2 STRUKTURA SEKTORA 

2.2.1. PRODUKTY 

W Wielkiej Brytanii przemysł meblowy charakteryzuje się dużą różnorodnością produktów oraz 

rynków. Do pełnego obrazu brytyjskiego rynku meblowego wskazane jest zwrócenie uwagi na 

poszczególne grupy produktów w tym sektorze. W poniższej tabeli przedstawione zostały dane 

obrazujące sprzedaż mebli tapicerowanych kuchennych, sypialnianych w 2008 r.; sprzedaż mebli 

do jadalni i pokoju dziennego, łóżka i materace i pozostałe w 2009 r.  

Tabela 4. Udział całkowitej sprzedaży mebli w Wielkiej Brytanii wg grupy produktów  

GRUPA PRODUKTÓW MLN GBP 

Meble tapicerowane (2008 r.) 1520 

Meble kuchenne (2008 r.) 1060 

Meble do sypialni (2008 r.) 580 

Meble do jadalni i pokoju dziennego (2009 r.) 680 

Łóżka i materace (2009 r.) 610 

Pozostałe* (2009 r.) 305 

* meble do biura w domu, ogrodu, łazienki, itp.  

Źródło: Business and Research Associates, Review of the UK Domestic Furniture Industry, 2010. 

Meble tapicerowane są bardzo popularne na rynku europejskim i ich popularność ciągle wzrasta  

w punktach sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Obecnie produkty te stanowią około 55% 

wartości (1520 mln GBP) całego rynku meblowego. Znaczna część mebli skórzanych jest 

importowana z Chin. Ostatnie badania wskazują, że ogólny poziom importu tego typu mebli od 

2006 r. wykazuje tendencję spadkową i wynosi obecnie 41,3%.  

Sektor mebli kuchennych jest stabilny i pomimo silnej konkurencji na poziomie detalicznym rynek 

ten wykazywał stały wzrost do 2008 r. (1060 mln GBP). Według prognoz, sytuacja ta 

najprawdopodobniej nadal utrzyma się na podobnym poziomie z powodu innowacyjnego 

charakteru sektora w obszarze wykończeń, użytych materiałów oraz stylu. Wysokie wydatki na 

promocję mebli kuchennych przez największych detalistów w kraju, tj. MFI, Howden, B&Q, Wickers 

odegrały ważną rolę w utrzymaniu rozwoju rynku.  
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Sprzedaż mebli do sypialni rosła do 2004 r., jednak później wykazywała tendencję spadkową –  

w 2008 r. wyniosła 580 mln GBP. Największy udział w rynku tego typu mebli miały wolnostojące  

i wbudowane szafy, komody, a także meble sosnowe. 

Wartość sprzedaży mebli do jadalni i pokoju dziennego utrzymywała się na niskim poziomie do 

2005 r.; w latach 2006-2007 była ona bardziej stabilna, a w 2009 r. nastąpił jej spadek do 680 mln 

GBP. Najpopularniejszymi meblami w tym sektorze w 2009 r. były kredensy, gabloty, szafy 

wbudowane w ściany (185 mln GBP), siedzenia (165 mln GBP) i stoły (125 mln GBP). 

Zainteresowanie tradycyjnymi zestawami stołu z krzesłami zmniejszyło się z powodu wysokiego 

popytu na meble produkowane według nowych, bardziej praktycznych wzorów. Sytuacja ta 

odzwierciedla coraz bardziej popularne podejście do aranżacji pomieszczeń, które jest 

spowodowane mniejszym metrażem nowoczesnych domów i mieszkań. Pomimo nowych trendów, 

zestawy składające się ze stołu i krzeseł są nadal wystawiane w punktach sprzedaży detalicznej. 

Największym zainteresowaniem klientów cieszą się tanie zestawy dębowych mebli kuchennych. 

Zestawy te są najczęściej importowane z Europy Środkowo-Wschodniej.  

Sprzedaż łóżek i materacy zmniejszyła się w 2005 r.; w latach 2006-2007 nastąpił jej niewielki 

wzrost. W 2009 r. sprzedaż spadła i osiągnęła wartość 610 mln GBP. Sprzedaż łóżek 

wielkoformatowych stanowi wciąż poważny udział brytyjskiego rynku sektora meblowego. Szacuje 

się, że w strukturze sprzedaży łóżka wielkoformatowe stanowią obecnie około 39% rynku; framugi 

z materacami lub bez posiadają 30% rynku, a pozostały udział w rynku należy do łóżek dla dzieci, 

łóżek piętrowych, materacy indywidualnych, itp. 

Sektor pozostałych mebli wykazał znaczny wzrost sprzedaży w okresie do 2007 r., przed spadkiem 

w latach 2008-2009 osiągając 305 mln GBP do końca tego okresu. Meble biurowe produkowane na 

potrzeby klientów indywidualnych stanowiły w 2009 r. największa część rynku (około 135 mln 

GBP). Cały rynek mebli biurowych dla domu szacuje się na około 210-220 mln GBP. Poziom 

sprzedaży mebli łazienkowych wzrastał umiarkowanie osiągając w 2009 r. wartość 115 mln GBP. 

Rynek mebli do ogrodu był dość stabilny i w ostatnich latach kształtował się na poziomie około 55 

mln GBP. 
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2.2.2. IMPORT I EKSPORT 

Ta część raportu przedstawia rolę zagranicznych konkurentów brytyjskiego rynku mebli. Dane 

dotyczące tego zagadnienia oparte są na statystykach HM Customs and Excise. 

Do końca 1970 r. wartość brytyjskiego eksportu w sektorze meblowym przekraczała wartość 

importu. Jednak od 1980 r. sytuacja zmieniła się i Wielka Brytania zaczęła odnotowywać 

negatywny bilans handlowy. Wyniki badań potwierdzają, że ta tendencja utrzymywała się przez 28 

lat. Szczególny spadek bilansu handlowego nastąpił w 1997 r. W latach 2008-2009 sytuacja uległa 

poprawie i bilans osiągnął poziom 1486,1 mln GBP.  

Tabela 5. Poziom importu i eksportu mebli w Wielkiej Brytanii (2000-2009) 

ROK EKSPORT (mln GBP) IMPORT (mln GBP) BILANS HANDLOWY (mln GBP) 

2000 201,7 762,5 -560,8 

2001 214,7 948,0 -733,3 

2002 221,4 1095,2 -873,8 

2003 218,6 1253,4 -1034,8 

2004 213,2 1372,5 -1159,3 

2005 211,0 1579,2 -1368,2 

2006 244,3 1682,7 -1438,4 

2007 246,0 1845,3 -1599,3 

2008 238,3 1835,4 -1597,1 

2009 187,7 1673,8 -1486,1 

Źródło: HM Customs and Excise.  

Od 1980 r. bilans handlu w sektorze mebli w Wielkiej Brytanii stale maleje. W latach 1997-2007 

deficyt tego bilansu wzrósł gwałtownie i wyniósł 1599,3 mln GBP. Najnowsze dane wskazują 

marginalny spadek deficytu handlowego w 2008 r.; w 2009 r. osiągnął on wartość 1486,1 mln GBP.  

Na podstawie danych HM Customs and Excise, wartość eksportu mebli na rynku brytyjskim 

wzrastała stopniowo do 1996 r. W 2000 r. eksport spadł do poziomu 201,7 mln GBP, następnie 

wzrósł do 238,3 mln GBP w 2008 r., przed spadkiem do 187,7 mln GDP w 2009 r. Import wzrósł 

znacząco po 1993 r. (364,2 mln GBP). W 2007 r. osiągnął on poziom 1845,3 mln GBP, a następnie 

nieznacznie zmalał – do 1835,4 mln GBP w 2008 r. i 1673,8 mln GBP w 2009 r. Szybki wzrost 



 

9 
INVEST in POLAND www.london.trade.gov.pl 
 

   Invest in Poland www.london.trade.gov.pl 

importu od 1997 r. jest szczególnie niepokojący dla brytyjskich producentów mebli, gdyż 

zagraniczni dostawcy posiadają większy udział w rynku brytyjskim w porównaniu do udziału 

zagranicznych dostawców.  

Rysunek 1. Import mebli przez Wielką Brytanię (2008 r.) 

 
Źródło: FIRA, Competitiveness of the UK Furniture Manufacturing Industry, 2011.   

Największymi dostawcami w 2008 r. były Chiny (38%), a następnie Włochy (17%) i Niemcy (14%). 

Polska uplasowała się na 4 pozycji z 6% udziałem w imporcie mebli do Wielkiej Brytanii. 

Znaczącymi dostawcami mebli na rynek brytyjski była również Malezja, Czechy, Francja, USA oraz 

Wietnam. 

Rysunek 2. Eksport mebli w Wielkiej Brytanii (2008 r.) 

 
Źródło: FIRA, Competitiveness of the UK Furniture Manufacturing Industry, 2011.   
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Do największych importerów mebli brytyjskich należała Irlandia (31%) i USA (22%), a następnie 

Niemcy i Francja (po 10%).  

Następne zestawienie tabelaryczne przedstawia analizę importu i eksportu w 2009 r. mebli 

krajowych ze względu na grupy produktów.  

Według danych zamieszczonych w raporcie Competitiveness of the UK Furniture Manufacturing 

Industry, sporządzonym przez Furniture Industry Research Association (FIRA), wartość krajowego 

rynku meblowego w latach 2001-2008 wzrosła o 20% (do prawie 13,3 mld GBP). W tym samym 

okresie import mebli prawie się podwoił; eksport zwiększył się o 22%. 

Tabela 6. Poziom importu i eksportu mebli w Wielkiej Brytanii wg grupy produktów (2009 r.) 

GRUPA PRODUKTÓW 
EKSPORT  

(mln GBP) 
IMPORT (mln GBP) BILANS HANDLOWY (mln GBP) 

Meble tapicerowane 48,4 603,4 -555,0 

Meble kuchenne 24,6 152,4 -127,8 

Meble do sypialni 33,1 412,3 -379,2 

Meble do jadalni  

i pokoju dziennego 
42,9 323,1 -280,2 

Łóżka i materace 33,9 131,3 -97,4 

Pozostałe* 4,8 51,3 -46,5 

* meble do biura w domu, ogrodu, łazienki, itp.  

Źródło: HM Customs and Excise.  

W latach 1998-2006 poziom importu mebli tapicerowanych znacznie wzrósł. Główną przyczyną 

takiej sytuacji był import tego typu asortymentu z Chin oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

W 2009 r. wartość importu wyniosła 603,4 mln GBP, a eksportu – 48,4 mln GBP. Meble 

tapicerowane stanowią największą część importu oraz eksportu brytyjskiego. W latach 1998-2007 

import mebli do jadalni i pokoju dziennego podwyższył się dzięki niskim kosztom materiałów 

używanych do produkcji mebli z Azji, choć dane wskazują, że całkowita wartość importu spadła  

w latach 2008-2009. Od 2000 r. wzrasta liczba importowanych, z krajów Europy Środkowo-

Wschodniej i Dalekiego Wschodu oraz z Brazylii, mebli stanowiących wyposażenie sypialni. Pod 

koniec 2009 r. import tych mebli wyniósł 412,3 mln GBP; zaś eksport 33,1 mln GBP. Import łóżek 

oraz materacy odnotowuje stały wzrost. Największym dostawcą tego rodzaju mebli są Chiny oraz 
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Malezja. Import mebli kuchennych spadł w 2009 r. (do 152,4 mln GBP) w porównaniu do wartości 

z lat poprzednich. 

Na podstawie danych HM Customs and Excise można stwierdzić, że handel meblami z krajami 

wschodnimi jest ważnym aspektem handlu międzynarodowego i stanowi on 55% ogólnego 

importu, w porównaniu z 42% w 1998 r. Meble do wyposażenia kuchni to jedyna grupa 

produktów, gdzie kraje Europy stanowią znaczny udział w imporcie. Kraje te stanowią obecnie 

około 50% brytyjskiego importu mebli. Głównym źródłem importu krajów europejskich są Włochy, 

Niemcy, Francja Dania oraz Belgia. 

Aktualnie większość mebli importowanych do Wielkiej Brytanii nie posiada znaczącej na rynku 

meblowym marki. Produkty z Dalekiego Wschodu i Europy Środkowo-Wschodniej pochodzą  

z nowopowstałych, ale tanich firm meblarskich.  

2.2.3. DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW 

Ta część raportu koncentruje się na procedurach dystrybucji przyjętych przez producentów mebli 

w Wielkiej Brytanii. Na potrzeby tego raportu, informacje dotyczące mebli kuchennych oraz 

tapicerowanych zostały przedstawione na oddzielnych rysunkach – struktura dystrybucji tych 

mebli różni się od dystrybucji pozostałych rodzajów mebli.  

Według raportu Competitiveness of the UK Furniture Manufacturing Industry, 31% sprzedaży 

krajowego rynku meblowego przypada na południowo-wschodnią część Wielkiej Brytanii (Londyn 

oraz jego aglomeracja) w porównaniu z 12% i 10%, które należą do północnej i zachodniej części 

kraju. 

Udział wyspecjalizowanych punktów sprzedaży mebli kuchennych stanowi obecnie 35% całości 

tego rynku. Najistotniejszymi dystrybutorami są Magnet, In-Toto i Moben. 26% dystrybucji należy 

do firm budowlanych oraz hydraulicznych, 13% stanowią punkty sprzedaży DIY (Do It Yourself – 

Zrób to Sam). Do najważniejszych dystrybutorów w tej kategorii należą sklepy B&Q, Homebase 

oraz Wickers. Pozostały udział w sprzedaży posiadają firmy zajmujące się zamówieniami 

bezpośrednimi (10%), sklepy meblowe (7%), niezależni sprzedawcy (5%) oraz inne punkty 

dystrybucji (4%). 
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Rysunek 3. Udział sprzedaży mebli kuchennych w Wielkiej Brytanii 

 
Źródło: Business and Research Associates, Review of the UK Domestic Furniture Industry, 2010. 

Rysunek 4. Udział sprzedaży mebli tapicerowanych w Wielkiej Brytanii 

 
Źródło: Business and Research Associates, Review of the UK Domestic Furniture Industry, 2010. 
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posiada 12% udziału sprzedaży. Argos i Shop Direct Home Shopping LTD są największymi 

sprzedawcami w tej kategorii sprzedaży. 

Poniższa tabela przedstawia udział sprzedaży pozostałych mebli w Wielkiej Brytanii wyłączając 

omówione meble kuchenne i tapicerowane. 

Rysunek 5. Udział sprzedaży pozostałych mebli w Wielkiej Brytanii 

 

Źródło: Business and Research Associates, Review of the UK Domestic Furniture Industry, 2010. 
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Domy handlowe Marks & Spencer, John Lewis, House of Fraser i Laura Ashley posiada 14% udziału 

sprzedaży mebli w Wielkiej Brytanii. Większość tych firm coraz częściej udostępnia swoją ofertę 

produktów w Internecie oraz w formie katalogów. Taki rodzaj sprzedaży stanowi 14% udziału 

sprzedaży brytyjskich mebli. Grupa Argos jest największym dystrybutorem mebli takiego rodzaju 

sprzedaży. Sprzedaż za pośrednictwem Internetu cały czas wzrasta i w 2008 r. ponad 10% całej 

sprzedaży detalicznej zostało zrealizowane w wyniku zakupów za pośrednictwem Internetu,  

w porównaniu z 0,5% poziomem z 2000 r.  

10% sprzedaży stanowi bezpośrednia sprzedaż na straganach meblowych, wyspecjalizowanych 

sklepach, niezależnych dystrybutorów, itp.; 4% stanowi sprzedaż za pośrednictwem sklepów DIY, 

tj. B&Q czy Homebase.  

 

2.3. KANAŁY SPRZEDAŻY 

W tej części raportu zostaną przedstawione metody promowania produktów stosowane przez 

producentów i dostawców mebli w Wielkiej Brytanii. 

2.3.1. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA 

Reklama bezpośrednia w formie wkładki w krajowej i lokalnej prasie czy telewizji stanowi ważny 

element strategii marketingowych większości dużych firm brytyjskiego przemysłu meblowego.  

W ostatnim dziesięcioleciu ogólny poziom wydatków przeznaczonych na reklamę bezpośrednią 

spadł; poziom kosztów utrzymania się firm na rynku ciągle wzrasta i znacznie przekracza wydatki 

przeznaczone na promocję.  

Wyniki badań przeprowadzonych przez Business and Research Associates pokazują 7,6% wzrost 

wydatków na sprzedaż bezpośrednią. W 2000 r. wydatki te wyniosły 32,7 mln GBP ; w 2001 r. ich 

wartość przekroczyła 34 mln GBP, a w 2002 r. osiągnęła wartość 33,6 mln GBP. Najnowsze badania 

wskazują, że wydatki przeznaczone na reklamę bezpośrednią osiągnęły poziom 23,1 mln GBP  

w 2007 r.; w 2006 r. – 26,7 mln GBP, następnie spadły do poziomu 17,9 mln w 2008 r. i pod koniec 

2009 r. osiągnęły wartość 15,3 mln GBP.  
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Przemysł meblowy w Wielkiej Brytanii nadal preferuje niski priorytet na reklamę konsumencką 

jako sposób na zwiększenie sprzedaży produktów. Jest to spowodowane przede wszystkim 

wzrostem importowanych produktów na rynek brytyjski oraz wysoką konkurencyjnością wśród 

producentów sektora meblowego. Przewaga największych firm zmniejsza szansę na skuteczność 

promocji stosowaną przez mniejszych przedsiębiorców.   

Z analizy wydatków przeznaczonych na reklamę bezpośrednią wynika, że producenci stosują tzw. 

reklamę jednego produktu. Znacząca część tych wydatków przeznaczona jest na reklamę mebli 

kuchennych. Nadal zauważalny jest brak stosowania tzw. reklamy całościowej – promującej ofertę 

produktów podczas jednej reklamy, co skutkuje wzrostem wydatków.  

Tabela 7. Udział wydatków przeznaczonych na bezpośrednią sprzedaż mebli w Wielkiej Brytanii wg 

grupy produktów (1990-2009)  

GRUPA PRODUKTÓW 1990 (%) 2009 (%) 

Meble tapicerowane 8 7 

Meble kuchenne 62 52 

Meble do jadalni  

i pokoju dziennego 
4 3 

Meble do sypialni 12 18 

Łóżka i materace 14 20 

RAZEM 100 100 

Źródło: Business and Research Associates, Review of the UK Domestic Furniture Industry, 2010. 

Informacje zawarte w tabeli wskazują, że udział wydatków przeznaczonych na promocję mebli 

kuchennych spadła w 1990 r. z 62% do 52% w 2009 r. Całkowite wydatki w 1990 r. wyniosły 31,4 

mln GBP w porównaniu do 15,3 mln GBP w 2009 r.  

Zgodnie z danymi raportu opracowanego przez Business and Research Associates wynika, że 

głównymi promotorami przemysłu meblowego w Wielkiej Brytanii są firmy: Sharps, Moben, 

Kitchens Direct oraz Multiyork.  

Do producentów mebli, którzy rozpowszechniają swoje produkty poprzez tradycyjne kanały 

handlowe należą m.in. Silentnight, Sealy, G Plan, Ercol, Vi-Spring, Dunlopillo i Slumberland. 

Powyższe dane wskazują znaczny spadek wydatków na promocję. Według raportu Review of the 

UK Domestic Furniture Industry wynika, że przed kryzysem finansowym, wiele firm (np. Vale 
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Upholstery, Tetrad) zwiększyły poziom promocji swoich produktów, pomimo wysokiej konkurencji 

panującej na rynku. IKEA, Furniture Village, Harveys, B&Q, Wickers, Homebase, DFS, Magnet czy 

Reid są przedstawicielami grup sprzedaży detalicznej, którzy przeznaczają znacznie większą sumę 

swoich kosztów na reklamę bezpośrednią w porównaniu do innych producentów mebli. Wyniki 

badań wskazują, że całkowite wydatki na reklamę bezpośrednią największych grup sprzedaży 

detalicznej wyniosły w 2009 r. 130 mln GBP – stanowi to niewielki spadek w stosunku do 2008 r. 

Wiodącymi reklamodawcami byli: DFS, Harveys, Furniture Village, IKEA, ScS, Magnet, Multiyork, 

Dreams, itd.  

Analizując wydatki poniesione przez producentów mebli na działalność marketingową, większa 

część tych kosztów przeznaczona jest na reklamę w formie kolorowej wkładki w prasie lokalnej czy 

krajowej. Reklama bezpośrednia ma także formę kuponów i broszur wysyłanych za pośrednictwem 

poczty; darmowych infolinii; stron internetowych, itp.  

Mimo, że wydatki na reklamę telewizyjną stanowią niewielki procent ogółu bezpośrednich 

wydatków reklamowych wielu firm, dla producentów Silentnight i Harveys wydatki te są głównym 

elementem ich budżetu promocyjnego. Harveys jest sponsorem serialu telewizyjnego Coronation 

Street. Tylko duże grupy detaliczne posiadające efektywną strukturę dystrybucyjną umieszczają 

swoje reklamy  w krajowej telewizji. W ostatnich latach obserwuje się również, że przedsiębiorcy 

średniego poziomu stosują kampanie reklamy w telewizjach regionalnych.  

Dla wielu firm, szczególnie małych i średnich, reklama stanowi większą część ich wydatków 

promocyjnych. Wydrukowana reklama w postaci zakładki czy suplementu do periodyków Cabinet 

Maker czy KBB Review w znaczący sposób wspiera handel detaliczny produktów danej firmy. 

Kolejną formą promocji jest członkowstwo w stowarzyszeniach np. w National Bed Federation, 

które zostało powołane do reprezentowania producentów łóżek oraz materacy. Przynależność do 

tego rodzaju stowarzyszeń wywiera korzystny wpływ na poziom osiąganych zysków. 

2.3.2. TARGI I WYSTAWY 

Targi oraz wszelkiego rodzaju wystawy odgrywają istotną rolę w promowaniu produktów sektora 

meblowego w Wielkiej Brytanii.  
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Największymi targami mebli i wyposażenia wnętrz są odbywające się raz w roku w National 

Exhibition Centre (NEC) w Birmingham targi Interiors (www.interiorsbirmingham.com). To 

przedsięwzięcie jest niepowtarzalną okazją dla handlowców, projektantów wnętrz, architektów 

oraz producentów do zapoznania się z gamą produktów oferowanych przez ponad 600 wystawców 

z całego świata, w tym Wielkiej Brytanii, Chin, Włoch, Francji, Niemiec i Irlandii. W trakcie targów 

prezentowane są także nowe trendy, m.in. w oświetleniu, podłogach oraz akcesoriach. Wystawcy  

i szeroko rozumiana klientela mają możliwość uczestniczenia w ciekawych seminariach i panelach 

dyskusyjnych. Uczestnictwo w takich spotkaniach daje okazję do nawiązania nowych kontaktów 

biznesowych, jak i uzyskania wiedzy dotyczącej problematyki przemysłu meblowego w Wielkiej 

Brytanii.   

Cyklicznie odbywa się jeszcze wiele innych targów tego typu. Do najważniejszych należą: 

1) Spring Fair International 

Strona internetowa: www.springfair.com 

Opis: Największe krajowe targi upominków i wyposażenia wnętrz, podczas których wystawcy  

z całego świata oferują szeroki wybór produktów i usług z zakresu sztuki, mody, artykułów 

dekoracyjnych oraz kosmetyków.  

2) KBB London 

Strona internetowa: www.kbb.co.uk 

Opis: Krajowe targi prezentujące najnowsze trendy oferowane przez czołowych producentów  

i dostawców wyposażenia kuchni, łazienek oraz sypialni.  

3) Manchester Furniture Show 

Strona internetowa: www.manchesterfurnitureshow.com 

Opis: Regionalne targi branżowe z udziałem wielu wiodących producentów i dostawców mebli 

z Wielkiej Brytanii.  

4) 100% Design 

Strona internetowa: www.100percentdesign.co.uk 

Opis: Wiodąca krajowa impreza targowa współczesnego wyposażenia wnętrz.  

http://www.interiorsbirmingham.com/�
http://www.springfair.com/�
http://www.kbb.co.uk/�
http://www.manchesterfurnitureshow.com/�
http://www.100percentdesign.co.uk/�
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Wiele brytyjskich firm stosuje politykę promowania swoich produktów poprzez sieć punktów 

sprzedaży. Metoda ta pozwala producentom na zwiększenie efektywności reklamy wśród swoich 

klientów. Jednak nadal większość przedsiębiorstw w branży zajmuje się głównie wystawianiem 

asortymentu do handlu detalicznego, aby uzyskać dystrybucję na wysokim poziomie.  

2.3.3. PROMOCJA SPRZEDAŻY 

Promocja sprzedaży odgrywa coraz większą rolę marketingową na brytyjskim rynku meblowym. Do 

metod promujących sprzedaż produktów należą m.in. ulotki, plakaty, banery, naklejki na okna, 

broszury, poradniki, katalogi, sponsorowanie różnego rodzaju imprez sportowych, itp. Badania 

przeprowadzone przez Business and Research Associates potwierdzają, że wydatki przeznaczone 

na promocję sprzedaży tworzą niewielki, ale wciąż znaczący udział w wydatkach na reklamę  

w przemyśle meblarskim, zwłaszcza wśród największych producentów i dostawców. 

Jak wynika z badań, dostawcy mebli używający różnego rodzaju kanały handlowe muszą 

wykazywać się większą kreatywnością w promowaniu sprzedaży swoich produktów. Takie 

działania stanowią warunek utrzymania marki na konkurencyjnym rynku meblarskim.  

 

2.4. GŁÓWNI PRODUCENCI I DOSTAWCY 

Przedstawione wcześniej informacje obrazują duże zmiany, które zaszły w tym sektorze brytyjskiej 

gospodarki. Obecna struktura przemysłu meblowego różni się znacznie od tej sprzed dziesięciu lat. 

Dokonujące się w niedalekiej przeszłości upadki i powstawanie nowych, często w wyniku fuzji, firm 

produkujących, jak i zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów branży meblarskiej, wpływają 

na dynamikę i charakter tych przeobrażeń, a także podkreślają konieczność ich kontynuacji.  

2.4.1. LIDERZY RYNKU 

Do najważniejszych liderów sektora meblowego w Wielkiej Brytanii należą m.in. Howden Joinery 

Group, Nobia Holdings UK Ltd, Symphony Group plc, Silentnight Holdings Ltd, Moores Furniture 

Group Ltd i Sofa Brands International Ltd.  
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Rysunek 6. Liderzy sektora meblowego w Wielkiej Brytanii 

 
Źródło: Business and Research Associates, Review of the UK Domestic Furniture Industry, 2010. 

1) Howden Joinery Group plc jest wiodącym dostawcą mebli do kuchni i sypialni w całej Wielkiej 

Brytanii. W 2009 r. spółka znacznie zwiększyła swoją produkcję i wyprodukowała ponad 3,5 

mln szafek, blatów, stolików do śniadań, itp. Szacuje się, że grupa posiada 7% udziału całego 

rynku mebli w Wielkiej Brytanii.  

Strona internetowa: www.howdenjoinerygroupplc.com 

2) Nobia Holdings UK Ltd jest oddziałem największego w Europie producenta mebli kuchennych 

– Nobia AB. W Wielkiej Brytanii spółka jest reprezentowana przez firmy: Magnet, Magnet 

Trade, Interior Solutions i Gower. W I kwartale 2009 r. wartość sprzedaży uzyskana przez te 

przedsiębiorstwa wyniosła 115 mln GBP. Nobia AB posiada 6% udziału w całkowitym rynku 

sektora brytyjskich mebli. Grupa ta jest również drugim co do wielkości dostawcą mebli 

kuchennych w Wielkiej Brytanii.  

Strona internetowa: www.nobia.com 

3) Symphony Group plc jest spółką należącą do Symphony Holdings Ltd. Specjalizuje się ona  

w produkcji i sprzedaży mebli do kuchni, sypialni i łazienek. Szacuje się, że grupa wnosi około 

2-3% wkład w całym rynku mebli w Wielkiej Brytanii.  

Strona internetowa: www.symphony-group.co.uk 

LIDERZY 
RYNKU 

HOWDEN JOINERY 
GROUP PLC

NOBIA HOLDINGS 
UK LTD

SYMPHONY 
GROUP PLC

SILENT NIGHT 
HOLDINGS LTD

MOORES 
FURNITURE 
GROUP LTD 

SOFA BRANDS 
INTERNATIONAL 

LTD

http://www.howdenjoinerygroupplc.com/�
http://www.nobia.com/�
http://www.symphony-group.co.uk/�
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4) Silentnight Holdings Ltd – wcześniej znana jako Soundersleep Ltd – dominuje w produkcji  

i sprzedaży łóżek oraz materacy. Jej udział w krajowym rynku mebli wynosi 2-3%. Firma znana 

jest m.in. pod markami: Silentnight, Sealy, Layezee, Pocket Spring oraz Rest Assured.  

Strona internetowa: www.silentnightgroup.co.uk 

5) Moores Furniture Group Ltd specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży mebli kuchennych. 

Posiada ważną pozycję na brytyjskim rynku mebli; grupa posiada 2% udziału całego rynku 

mebli domowych.  

Strona internetowa: www.moores.co.uk 

6) Sofa Brands International Ltd jest spółką zajmującą się produkcją oraz sprzedażą mebli 

tapicerowanych. Na rynku brytyjskim jest reprezentowana przez Derwent Upholstery, Duresta 

Upholstery oraz G Plan Upholstery. Sofa Brands jest wiodącym dostawcą mebli 

tapicerowanych i szacuje się, że grupa posiada 2% udziału w całym rynku mebli w Wielkiej 

Brytanii. 

Strona internetowa: www.sofabrands.com 

7) Slumberland Ltd zajmuje się produkcją i sprzedażą łóżek, materacy oraz innych typów mebli. 

Głównymi markami spółki są Slumberland i Dunlopillo. Grupa jako całość stanowi około 1-2% 

udziału całego rynku mebli i jest obecnie drugim największym producentem łóżek i materacy 

w Wielkiej Brytanii.  

Strona internetowa: www.slumberland.com 

2.4.2. INNI PRODUCENCI 

23% całego rynku mebli w Wielkiej Brytanii należy do kilku wiodących producentów i dostawców.  

Do grupy ważnych firm w tym sektorze należą także Steinhoff, JDP i Simmons. Wartość sprzedaży 

tych firm osiągnęła w 2009 r. poziom około 40-60 mln GBP. Wszystkie poniżej wymienione firmy 

uzyskały obrót ponad 20 mln GBP. Wiele przedsiębiorstw meblarskich odnotowało stabilny rozwój 

lub spadek swoich obrotów w ciągu ostatnich dwóch lat. Przykładem takiej sytuacji jest firma 

Morris, której zyski w styczniu 2008 r. osiągnęły wartość rzędu 50 mln GBP, a w 2009 r. spadły do 

poziomu 37 mln GBP. 

 

http://www.silentnightgroup.co.uk/�
http://www.moores.co.uk/�
http://www.sofabrands.com/�
http://www.slumberland.com/�
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Tabela 8. Inni wiodący producenci i dostawcy mebli na rynku brytyjskim 

NAZWA SPÓŁKI FIRMY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ STRONA INTERNETOWA 

Steinhoff UK Holdings Ltd Steinhoff UK Retail Ltd, Steinhoff UK Beds Ltd www.sukf.co.uk 

JDP Furniture Group Ltd 

Wade Furniture Ltd, Welbeck House Ltd,  

Parker and Farr Furniture Ltd, YP Furniture Ltd, 

Cintique Ltd, Celebrity Motion Furniture Ltd 

www.jdp-furniture-group.co.uk 

Simmons Bedding Group plc 
Sleepeezee Ltd, Nestledown Beds Ltd, 

Cumufilux Beds Ltd 
www.simmons-group.co.uk  

DFS Furniture Co plc  www.dfs.co.uk  

Belfield Furnishings Ltd  www.belfieldfurnishings.co.uk  

Airsprung Furniture Group plc Airsprung Beds Ltd, Gainsborough Ltd www.airsprung-furniture.co.uk  

H Morris & Company Ltd 
Morris Furniture, G Plan Cabinets, Beautility, 

Relaxateeze 

www.morrisfurniture.co.uk;   

www.gplancabinets.co.uk; 

www.relaxateeze.co.uk  

Źródło: Business and Research Associates, Review of the UK Domestic Furniture Industry, 2010. 

 

2.5. PROGNOZY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 

2.5.1. PERSPEKTYWY ROZWOJU GOSPODARKI WIELKIEJ BRYTANII 

Na przełomie XIX i XX w. brytyjska gospodarka wykazywała stałą tendencję rozwoju – jej PKB 

oscylował na poziomie 2.0-2.3%. Wartość ta lokowała Wielką Brytanię w czołówce najbardziej 

rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. W 2004 r. PKP wyniósł 3,1%, zaś w 2005 r. nastąpił jego 

spadek do poziomu 1,8%. W okresie 2006-2007 miał miejsce dalszy wzrost PKB, jednak jego 

wartość powoli obniżała się od początku 2008 r. Niższy poziom PKB był wynikiem wzrostu 

wydatków gospodarstw domowych, spadkiem cen mieszkań i domów oraz poziomem 

oszczędności obywateli w Wielkiej Brytanii. W tym samym okresie brytyjska gospodarka została 

dotknięta skutkami globalnego kryzysu, co przyczyniło się do dalszego pogorszenia koniunktury  

w gospodarce kraju. Wzrost gospodarczy w 2008 r. spadł do 0,5%, a w 2009 r. osiągnął poziom – 

4,9%. 
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http://www.jdp-furniture-group.co.uk/�
http://www.simmons-group.co.uk/�
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Tabela 9. Prognozy gospodarki Wielkiej Brytanii (2010-2012*)  

WSKAŹNIK EKONIMICZNY 2010 (%) 2011* 2012* 

Wzrost PKB 1,5 1,8 2,1 

Popyt krajowy 1,2 2,4 NT 

Stopa inflacji (RPI) 4,8 4,2 3,1 

* wartość szacunkowa 

Źródło: HM Treasury, Forecasts for the UK economy: a comparison of independent forecasts, 2011.  

Informacje zawarte w tabeli wskazują niewielki wzrost PKB i popytu w 2011 r., a następnie dalszy 

wzrost obu wskaźników w 2012 r. Zgodnie z przewidywaniami inflacja osiągnie poziom 4,2% i 3,1% 

w latach 2011-2012.  

PKB Wielkiej Brytanii zaczął wstępnie wzrastać pod koniec 2009 r. Pomimo tego, nadal istnieją 

poważne obawy związane z sytuacją panującą w sektorze budownictwa mieszkaniowego – ilość 

wybudowanych mieszkań i domów od 2007 r. drastycznie spada. Zgodnie z celem określonym 

przez brytyjski rząd, rocznie 240 tys. mieszkań i domów ma zostać oddanych do użytku, co stwarza 

szanse ponownego wzrostu sektora mieszkaniowego, a tym samym może wpłynąć na poprawę 

kondycji branży meblarskiej.  

Negatywnymi czynnikami wpływającymi na poziom gospodarki w Wielkiej Brytanii są m.in. 

• Wysoki poziom zadłużenia gospodarstw domowych, 

• Ścisła kontrola kredytu nałożona przez kredytodawców, 

• Niski poziom oszczędności wśród gospodarstw domowych,  

• Recesja gospodarki światowej, 

• Spadek kondycji rynku mieszkaniowego.  

Liczba mieszkań i domów oddanych do użytku w latach 2008-2009 spadła o 40%. Sytuacja ta 

wywołała drastyczne obniżenie poziomu sprzedaży mebli, produktów wyposażenia domowego, 

AGD i innych towarów konsumpcyjnych trwałego użytku. Ponadto, obecny, wysoki poziom 

zadłużenia konsumentów ogranicza wzrost sprzedaży w brytyjskim sektorze meblowym.  
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2.5.2. PROGNOZY RYNKOWE 

Ta część raportu przedstawia prognozę wartości sektora meblowego w Wielkiej Brytanii do 2012 r. 

Jednym z najważniejszych problemów w prognozowaniu przyszłej wartości jakiegokolwiek rynku 

jest ryzyko w oszacowaniu przyszłego poziomu inflacji. Pod koniec 2010 r. wyniósł on 4,8%.  

Poniższa tabela przedstawia szacunkową wartość sprzedaży na podstawie aktualnych cen.  

Z braku dostępnych źródeł przedstawiających wartość sprzedaży w latach 2009-2010, raport 

ujmuje dane udostępnione w opracowaniu Review of the UK Domestic Furniture Industry, które 

zawiera tylko szacunkowe dane obejmujące okres 2009-2012. 

Tabela 10. Szacunkowa wartość rynku mebli w Wielkiej Brytanii (2009-2012*)  

ROK MLN GBP % ZMIANA 

2009 4755 NT 

2010* 4790 0,6 

2011* 4890 2,1 

2012* 5035 3,0 

* wartość szacunkowa 

Źródło: Business and Research Associates, Review of the UK Domestic Furniture Industry, 2010. 

Z informacji ujętych w powyższej tabeli wynika, że wartość sprzedaży mebli w 2009 r. wynosiła 

4755 mln GBP. Według szacunkowych danych raportu Business and Research Associates, sprzedaż 

mebli w 2010 r. osiągnęła wartość 4790 mln GBP; w 2012 r. jej poziom może wzrosnąć do 5035 

mln GBP. Zgodnie z raportem Business and Research Associates koszty określone przez 

producentów mebli w Wielkiej Brytanii wzrastają rocznie o około 2-3%; jest to spowodowane 

wysokimi cenami materiałów oraz surowców.  

Brytyjscy konsumenci chętnie korzystają z wielu udogodnień oferowanych przez różne punkty 

sprzedaży. Klienci najczęściej korzystają z rabatów i niskooprocentowanych kredytów. Według 

informacji podanych przez Business and Reseach Associates, konkurencja w sektorze detalicznym 

będzie na wysokim poziomie. Prognozy dotyczące inflacji brytyjskiego sektora meblowego 

zakładają, że tańszy import i warunki stawiane na rynku przez konkurencję utrudnią producentom  

i dostawcom mebli wprowadzenie wyższych cen, które gwarantują zniwelowanie kosztów 

materiałów i produkcji, a tym samym osiągnięcie większego zysku. 
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Tabela 11. Szacunkowa wartość wielkości krajowego rynku mebli wg grupy produktów (2009-

2012*) 

GRUPA PRODUKTÓW 2009 (mln GBP) 2010* (mln GBP) 2011*(mln GBP) 2012* (mln GBP) 

Meble tapicerowane 1520 1530 1565 1615 

Meble kuchenne 1060 1070 1095 1135 

Meble do sypialni 580 580 585 595 

Meble do jadalni  

i pokoju dziennego 
680 685 700 

715 

Łóżka i materace 610 615 630 650 

Pozostałe** 305 310 315 325 

* wartość szacunkowa 

** meble do biura w domu, ogrodu, łazienki, itp.  

Źródło: Business and Research Associates, Review of the UK Domestic Furniture Industry, 2010. 

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że do 2013 r. wielkość sprzedaży mebli odnotuje 

niewielki wzrost w większości grup produktów. Sprzedaż mebli tapicerowanych może wzrośnąć do 

1615 mln GBP w 2012 r., co stanowi około 32% całkowitej sprzedaży na rynku tego roku. Prognozy 

dotyczące mebli kuchennych przewidują sprzedaż na poziomie 1135 mln GBP – około 23% rynku.  

W ostatniej dekadzie spójny i stabilny wzrost wartości wydatków konsumenckich i optymistyczne 

założenia rządu brytyjskiego dotyczące wybudowania 240 tys. mieszkań rocznie nie zawsze miały 

swoje odzwierciedlenie w wynikach dotyczących sprzedaży odnotowanej przez dostawców  

i producentów mebli. Zgodnie z prognozami, tylko bardziej efektywni producenci i dostawcy 

zwiększą swoje obroty i wzmocnią pozycję na rynku.  

Z powodu presji wywieranej przez konsumentów na sprzedawców detalicznych i producentów, 

przedsiębiorstwa coraz częściej szukają tańszych źródeł produkcji. Według raportu Review of the 

UK Domestic Furniture Industry jest mało prawdopodobne, aby wartość importu z lat 2000-2007 

powtórzyła się, jednak mogą pojawić się szanse dalszego wzrost importu z krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej, Dalekiego Wschodu czy Azji. 
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PODSUMOWANIE 

Informacje zawarte w raporcie wskazują, że całkowita sprzedaż sektora meblarskiego wzrosła  

z 310 mln GBP (6,7%) w 2002 r. do 5260 mln GBP w 2004 r. Jednak 2005 r. był niekorzystny dla 

sektora meblowego – sprzedaż mebli spadła o około 2,5% do poziomu 5128 mln GBP; wiele firm 

ogłosiło swoją upadłość. W 2006 r. sprzedaż osiągnęła poziom 5220 mln GBP, co stanowi 1,8% 

wzrost w porównaniu z 2005 r. W 2007 r. miał miejsce umiarkowany wzrost wynoszący 65 mln 

GBP, wartość sprzedaży osiągnęła poziom 5285 mln GBP. Jednak kryzys finansowy pod koniec 

2008 r. miał negatywny wpływ na przemysł meblowy. Sprzedaż spadła o 3,8%, a następnie 

gospodarka brytyjska weszła w okres recesji. Łączna wartość sprzedaży w sektorze pod koniec 

2009 r. oszacowano na 4755 mln GBP – 6,5% spadek w porównaniu do 2008 r. Tylko niewielu 

producentów mebli, takich jak IKEA, DFS, Argos czy John Lewis poprawiło swoje wyniki sprzedaży  

i pozycję na rynku w 2009 r. 

Import nadal stanowi znaczącą część całego rynku mebli, zwłaszcza z krajów Europy Środkowo-

Wschodniej i Azji. Największymi dostawcami w 2008 r. były Chiny, które razem z krajami Europy 

Środkowo-Wschodniej realizują ponad 55% ogólnego importu. 

Główne zagadnienia opisane w niniejszym raporcie ujęto w formie, niżej przedstawionych tez.  

• Całkowity dochód netto (disposable income) w Wielkiej Brytanii wynosił 957,1 mld GBP (2009 

r.), w porównaniu do 915 mld GBP (2008 r.) i 873,9 mld GBP (2007 r.). Jednocześnie stopa 

oszczędności (personal savings ratio) wzrosła z poziomu 1,5% w 2008 r. do 7,0% w 2009 r. 

• Łączna sprzedaż mebli domowych szacowana była na 4755 mln GBP (2009 r.), w porównaniu 

do 5085 mln GBP (2008 r.) i 5285 mln GBP (2007 r.). Całkowita sprzedaż w przemyśle 

meblowym spadła o 6,5% w 2009 r., zaś ceny produkcji wzrosły o około 2-3%  

w tym samym roku.  

• Sprzedaż mebli tapicerowanych wyniosła 1520 mln GBP (2009 r.) w stosunku do 1625 mln GBP 

(2008 r.) i 1690 mln (2007 r.) i obecnie stanowi 32% całego rynku mebli w Wielkiej Brytanii. 

Sprzedaż mebli kuchennych osiągnęła w 2009 r. wartość 1060 mln GBP, w porównaniu do 
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2008 r. kiedy wartość ta osiągnęła 1135 mln GBP i 1185 mln w 2007 r.; meble kuchenne 

stanowią 22% całego rynku. 

• Sprzedaż wszystkich pozostałych grup produktów znacznie się zmniejszyła od 2005 r. Meble 

tapicerowane oraz kuchenne zanotowały najmniejszy spadek, a meble do sypialni i pokoju 

dziennego – największy.  

• Sprzedaż mebli w południowo-wschodniej części kraju stanowi 31% całkowitej sprzedaży  

w ujęciu wartościowym. Sam Londyn i jego okolice był odpowiedzialny za 12% sprzedaży, 

kolejne 12% i 10% poziomu sprzedaży należy do północnej i zachodniej części kraju.  

• Udział w sprzedaży mebli kuchennych przez specjalistyczne punkty sprzedaży mebli 

kuchennych stanowią 35% całości tego rynku, 26% należy do firm budowlanych oraz 

hydraulicznych, 13% stanowią punkty sprzedaży DIY.  

• Sklepy meblowe stanowią 45% udziału sprzedaży mebli tapicerowanych w porównaniu  

z 18% udziału niezależnych punktów sprzedaży.  

• Badania wskazują, że sklepy meblowe są obecnie głównymi dystrybutorami pozostałych mebli 

w Wielkiej Brytanii i ich udział w sprzedaży wynosi 36% w porównaniu z 21% niezależnych 

sklepów meblowych.  

• Wartość importu mebli domowych wyniósł w 2009 r. 1673,8 mln GBP; w 2008 r. – 1835,4 mln 

GBP i 1845,3 mln w 2007 r. W 2009 r. import stanowił 35% całego rynku w porównaniu do 

38% w 2008 r.  

• Głównymi targami branży jest wystawa Interiors, która odbywa się co roku w National 

Exhibition Centre (NEC) w Birmingham. Do pozostałych ważnych targów należą: Spring Fair 

International, KBB London, Manchester Furniture Show, 100% Design, itd.  

• Najważniejszymi grupami producentów mebli są Howden Joinery Group plc, Nobia Holdings 

UK Ltd, Symphony Group plc, Moores Furniture Group Ltd, itp.  

• Głównymi grupami detalicznymi mebli domowych w Wielkiej Brytanii są: IKEA, DFS, Shop 

Direct Home Shopping, John Lewis, Steinhoff Retail i Marks & Spencer. 
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• Według szacunków Business and Research Associates, łączna sprzedaż mebli domowych może 

wynieść w 2010 r. 4790 mln GBP, w 2011 r. – 4890 mln GBP i 5035 mln GBP w 2012 r.; wzrost 

cen producentów mebli może wzrosnąć o 2-3% w każdym roku.  

• Największym zainteresowaniem klientów cieszą się meble tapicerowane, której wartość 

sprzedaży ma wzrosnąć do 2012 r. do 1615 mln GBP, co będzie stanowiło 32% ogółu rynku 

meblowego. Sprzedaż mebli kuchennych może osiągnąć poziom 1135 mln GBP w 2012 r. – 

23% rynku w tym okresie.  

Zauważalny niewielki wzrost na rynku mieszkaniowym, a także zapotrzebowanie na wysokiej 

jakości nowoczesne a zarazem praktyczne meble pozwalają twierdzić, że przemysł meblowy nadal 

będzie odgrywał znaczącą rolę w brytyjskiej gospodarce. 
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1. Airsprung Furniture Group plc: www.airsprung-furniture.co.uk 
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3. Belfield Furnishings Ltd: www.belfieldfurnishings.co.uk 
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5. DFS Furniture Co plc: www.dfs.co.uk 

6. Furnishing Industry Trust: www.fi-trust.co.uk  

7. Furniture Industry Research Association, Competitiveness of the UK Furniture Manufacturing 

Industry, 2011. 

8. Furniture Industry Research Association: www.fira.co.uk  

9. HM Customs and Excise: www.hmrc.gov.uk  

10. H Morris & Company Ltd: www.morrisfurniture.co.uk 

11. HM Treasury, Forecasts for the UK economy: a comparison of independent forecasts, 2011. 

12. Howden Joinery Group plc: www.howdenjoinerygroupplc.com  

13. JDP Furniture Group Ltd: www.jdp-furniture-group.co.uk 

14. KBB: www.kbb.co.uk  

15. Manchester Furniture Show: www.manchesterfurnitureshow.com  

16. Meble.pl: www.meble.pl  

17. Moores Furniture Group Ltd: www.moores.co.uk  

18. Nobia Holdings UK Ltd: www.nobia.com  
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19. Office for National Statistics: www.statistics.gov.uk  

20. Simmons Bedding Group plc: www.simmons-group.co.uk 

21. Silentnight Holdings Ltd: www.silentnightgroup.co.uk  

22. Slumberland Ltd: www.slumberland.com.sg  

23. Sofa Brands International Ltd: www.sofabrands.com  

24. Spring Fair International: www.springfair.com 

25. Steinhoff UK Holdings Ltd: www.sukf.co.uk  

26. Symphony Group plc: www.symphony-group.co.uk  

27. 100% Design: www.100percentdesign.co.uk 
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