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O raporcie

Rynek okien w Polsce, edycja 2017 to kolejne wydanie rocznego raportu Centrum Analiz Branżowych na temat
rynku okien w Polsce. Opracowanie powstało w celu dostarczenia producentom okien, dostawcom oraz firmom
dystrybucyjnym, kompleksowych informacji o rozwoju polskiej branży w kraju oraz zagranicą.
W raporcie omówiono wyniki branży okiennej w 2016 roku, zaprezentowano także prognozę eksportu oraz
sprzedaży okien w Polsce w latach 2017-2018.
Raport składa się z 8 rozdziałów, w których zaprezentowano:
▪ otoczenie makroekonomiczne, w którym działają polscy producenci,
▪ pozycję polskiej branży na tle innych krajów UE,
▪ produkcję okien w Polsce, jej strukturę produktową oraz materiałową, a także wyniki wiodących producentów,
▪ wielkość, dynamikę oraz kierunki eksportu okien z Polski,
▪ wyniki importu okien oraz udział okien importowanych w sprzedaży krajowej,
▪ wielkość sprzedaży okien w Polsce, w tym w nowym budownictwie oraz na rynku remontowym,
▪ prognozę sprzedaży okien przez polskich producentów, w tym prognozę eksportu oraz sprzedaży krajowej
w latach 2017-2018,
▪ udział okien energooszczędnych w sprzedaży w Polsce w 2016 roku z prognozą na 2019 rok.
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Definicja rynku
Analiza obejmuje rynek okien w Polsce, do których zalicza się okna elewacyjne oraz dachowe, wyprodukowane
z tworzyw sztucznych, drewniane oraz metalowe. Za okna przyjęto produkty zdefiniowane według:
▪ klasyfikacji PKWiU – kody 16.23.11-10 (okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna), 22.23.14-50.01 (okna
z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 25.12.10-30.02.01 (okna stalowe), 25.12.10-50.02.01 (okna, świetliki
i iluminatory aluminiowe),
▪ oraz klasyfikacji CN – kody 39252000 (stolarka z tworzyw sztucznych), 441810 (okna z drewna), 73083000
(stolarka stalowa), 76101000 (stolarka aluminiowa).
Dane na temat produkcji oraz handlu zagranicznego okien gromadzone są w różnych jednostkach miary (sztukach,
m², kg). Za podstawową jednostkę okienną przyjęto okno O32, dane przeliczane są na okno o tym wymiarze.

Metodologia
Metody i techniki badawcze
▪ analiza danych wtórnych – w raporcie wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak urzędy statystyczne,
Służba Celna, wywiadownie gospodarcze, raporty giełdowe, materiały prasowe, prezentacje firmowe.
▪ badania własne – na potrzeby raportu wykonano dwa rodzaje badań własnych:
▪ CAWI (ankiety wysyłane pocztą elektroniczną). Badanie wśród producentów okien oraz ich dostawców na
temat wyników firm w 2016 roku. Jest to badanie, którego celem jest pozyskanie informacji o wynikach
ze sprzedaży, udziale eksportu w wynikach firmy oraz strukturze produkcji/sprzedaży,
▪ - CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne). Zrealizowano wywiady w gronie
120 producentów okien w Polsce. Szefów firm, dyrektorów handlowych lub dyrektorów marketingu
poproszono o ocenę sprzedaży w 2016 roku oraz prognozę na lata 2017-2018, a także o podanie
informacji nt. sprzedaży okien energooszczędnych.
Ważnym aspektem, który wykorzystano do badania zmian na rynku okien w Polsce jest analiza danych dostawców
materiałów do produkcji okien, w tym przede wszystkim profili, okuć, wzmocnień oraz szyb zespolonych.
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