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Branża meblarska w Finlandii - informacje podstawowe
Dane statystyczne:- produkcja mebli
Z najnowszych dostępnych danych Urzędu Statystycznego Tilastokeskus (TOL2008) wynika, iż w 2009 roku
działało 1163 przedsiębiorstw z branży produkcji mebli, co oznacza spadek w stosunku do roku 2008, kiedy to na
rynku obecnych było 1214 podmiotów gospodarczych z tej branży.
Zatrudnienie w branży w 2009 roku wyniosło 8222 osób, co również oznacza spadek w stosunku do roku 2008,
kiedy to zatrudnienie wynosiło 9531 osób.
Obroty ﬁrm producentów z branży meblarskiej wyniosły w 2009r. 1,06 mld EUR, co oznaczało spadek w
stosunku do 2008 roku (1,41 mld EUR).
Jeśli chodzi o wielkość produkcji sprzedanej do dane przedstawiają się następująco: 1,03 mld EUR w 2008 roku,
758 mln EUR w 2009r i 759 mln EUR w 2010r.
Tabela - wskaźniki

Produkcja
sprzedana
mln EUR

Obroty
mln EUR

Liczba ﬁrm

Zatrudnienie

Rok 2008

1 034

1415

1214

9531

Rok 2009

758

1060

1163

8222

Rok 2010

759

bd

bd

bd

Ogólna charakterystyka:
Jeśli chodzi o rozmieszczenie geograﬁcznie to najwięcej ﬁrm z branży produkcji mebli działa kolejno w
regionach: Uusima, Etelä-Pohjanmaa, Vasinais Suomi i Häme, przy czym za główne skupiska uważa się dwa
pierwsze z wymienionych regionów. W regionie Uusima przeważają ﬁrmy o większej liczbie pracowników, z kolei
ﬁrmy z regionu Etelä-Pohjanmaa to w większości małe ﬁrmy rodzinne o długoletnich tradycjach. Biorąc pod
uwagę obroty ﬁrm to wiodący jest region Häme ze względu na fakt, iż w tym regionie działalność swą ulokował
największy w Finlandii koncern meblowy grupa ISKU.
Co ciekawe praktycznie wszystkie ﬁrmy z branży meblarskiej to ﬁrmy reprezentujące rodzimy kapitał.

3
Większość produkcji (ok 80%) przeznaczona jest na rynek krajowy.
Produkcja mebli koncentruje się głównie na meblach domowych i meblach kuchennych.
Inną cechą charakterystyczną rynku jest dość silne powiązanie ﬁrm z branży produkcji mebli z ﬁrmami i sieciami
sprzedaży detalicznej. Z kolei rynek sprzedaży detalicznej mebli w ostatnich latach uległa znacznym przemianom
co doprowadziło do koncentracji sprzedaży w obrębie kilku wiodących grup kapitałowych.

Eksport i import
Wg statystyk Tulli 2010 r. eksport mebli wyniósł 125 mln EUR. Głównymi krajami eksportu były: Szwecja, Rosja i
Niemcy. Dużym rynkiem zbytu jest dla Finlandii Skandynawia.

Główne pozycje w eksporcie to kolejno:
Meble domowe 34%
inne meble 34%
meble biurowe 11%
meble kuchenne 1%
inne 20%
W imporcie przeważają:
meble domowe 42%
inne meble 21%
meble biurowe 6%
meble kuchenne 2%
inne 29%

Wymiana handlowa z Polską
Polska jest krajem, którego udział w ﬁńskim imporcie mebli i części meblowych jest dość znaczący. W 2010 r.
import z Polski w sekcji 82 meble i ich części wg klasyﬁkacji SITC wyniósł 27,9 mln EUR, a eksport do Polski 3,5
mln EUR. W 2009 r. wymiana handlowa wyniosła odpowiednio 27,4 mln EUR i 5,2 mln EUR.

Import z Polski
1000 EUR

Eksport do Polski
1000 EUR
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Rok 2009

27 466,00

5 289,00

Rok 2010

27 934,00

3 543,00

Źródło: Tulli
Nisze eksportowe
Biorąc pod uwagę strukturę towarową ﬁńskiego importu ogółem oraz możliwości produkcyjne polskich ﬁrm, jak
również analizując zapytania ofertowe ﬁrm ﬁńskich kierowane do Wydziału należy zauważyć, że Finlandia
stwarza realne możliwości eksportu z Polski następujących grup towarów w obrębie branży meblarskiej:
meble domowe
meble do biur, kawiarni, restauracji, barów i miejsc publicznych
akcesoria meblowe i okucia meblowe
elementy mebli takie jak np. spawane szkielety metalowe, odlewy z tworzyw sztucznych itd.

Największe ﬁrmy producenci mebli

1.

Isku Interior - http://www.isku.com/

2.

Isku Teollisuus - http://www.isku.com/

3.

Isku Keittiöt - http://www.isku.com/

4.

Martela konserni - http://www.martela.ﬁ/

5.

Novart Oy - http://www.novart.ﬁ/

6.

Puustelli Group Oy - http://www.puustelli.ﬁ/

7.

Topi Kalustaja Oy - http://www.topi-keittiot.ﬁ/

8.

Unituli Oy - http://www.unituli.ﬁ/

9.

Pohjanmaan Kaluste Oy - http://www.pohjanmaankaluste.ﬁ/

10. Mellano Oy - http://www.mellano.ﬁ/

Rynek sprzedaży detalicznej

Największe sieci sprzedaży detalicznej to:
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1.

IKEA

2.

Indoor Group (Asko, Sotka)

3.

Masku

4.

Vepsäläinen

5.

Jysk

6.

Stemma

7.

Kodin Ykköonen

Przydatne adresy:

The Association of Finnish Furniture Retailers - http://www.formamessut.ﬁ/
The Association of Finnish Furniture and Joinery Industries - http://www.puusepanteollisuus.ﬁ/

Opr. Gabriela Kojonsaari, II sekretarz
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Helsinkach
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