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O raporcie

W jakim celu?

Raport Biuletyny eksportera mebli to opracowanie 

kompleksowo opisujące działania eksportowe polskiej 

branży meblarskiej. Celem Biuletynu jest dostarczenie 

aktualnych informacji o eksporcie mebli z Polski, czyli 

głównego czynnika rozwoju polskiej branży (ponad 80% 

produkcji trafia na eksport). Biuletyn jest zatem narzędziem 

umożliwiającym śledzenie bieżącej sytuacji w branży i tym 

samym ułatwiają zarządzanie menedżerom firm 

produkcyjnych oraz ich dostawcom. 

Jaki zakres?

W biuletynach prezentowane są wyniki eksportu mebli 

ogółem oraz w podziale na: 

▪ meble tapicerowane

▪ fotele i krzesła nietapicerowane

▪ meble do salonu i jadalni

▪ meble sypialniane

▪ meble do biur i sklepów

▪ meble kuchenne

▪ elementy meblowe

▪ materace

▪ pozostałe meble

Dla każdego z tych segmentów dostarczane są informacje 

o wielkości, strukturze, dynamice oraz kierunkach

eksportu mebli. 

Jaki okres?

Raport Biuletyn eksportera mebli podsumowuje działania 

eksportowe w 2017 roku. 

Poza wydaniem podsumowującym 2017 rok Biuletyny 
eksportera mebli publikowane będą cyklicznie co 3 miesiące, 
około 12-13 tygodni po zakończeniu danego okresu. Dzięki 
temu podsumowanie I kwartału dostępne jest w czerwcu, 
I półrocza we wrześniu, trzech kwartałów w grudniu, a całego 

roku w marcu. 
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Jakie informacje?

Wielkość eksportu 
/ w tonach oraz EUR /

Struktura eksportu 
/ 9 segmentów /

Kierunki eksportu
/ mebli w każdym segmencie / 

Dynamika eksportu 
/ na 20 wiodących rynkach / 
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Biuletyn eksportera mebli powstaje w oparciu o analizę danych 

wtórnych. W opracowaniu wykorzystywano dane CAAC oraz 

Eurostat. 

Produkty branży meblarskiej zostały opisane w klasyfikacji 

Nomenklatury Scalonej (CN) w dziale 94, w którym mieszczą się
meble i wyroby pokrewne. W opracowaniu uwzględniono 

wyłącznie meble, natomiast pominięte zostały produkty takie jak: 

fotele stosowane w statkach powietrznych oraz pojazdach 
mechanicznych, meble medyczne, materace, śpiwory, oświetlenie 

czy budynki prefabrykowane. 

Szczegółowy wykaz produktów uwzględnionych w biuletynie 

wraz z przypisaniem do kategorii zaprezentowano w poniższej 

tabeli:

Grupy produktów wg CAB Klasyfikacja CN

9401  − Meble do siedzenia

nieuwzględniono
9401 10 − Fotele, w rodzaju stosowanych 
w statkach powietrznych 

nieuwzględniono
9401 20 − Fotele, w rodzaju stosowanych 
w pojazdach mechanicznych 

fotele i krzesła nietapicerowane
9401 30 − Meble do siedzenia, obrotowe, 
z regulacją wysokości:

meble tapicerowane
9401 40 − Meble do siedzenia, 
przekształcalne w miejsca do spania, 
z wyjątkiem ogrodowych lub kempingowych

fotele i krzesła nietapicerowane
9401 50 − Meble do siedzenia trzcinowe, 
wiklinowe, bambusowe lub z podobnych 
materiałów

9401 60 − Pozostałe meble do siedzenia, z 
drewnianą ramą

meble tapicerowane 9401 61 00 − Tapicerowane 

fotele i krzesła nietapicerowane 9401 69 00 − Pozostałe

9401 70 − Pozostałe meble do siedzenia, z 
metalową ramą

meble tapicerowane 9401 71 00 − Tapicerowane 

fotele i krzesła nietapicerowane 9401 79 00 − Pozostałe

fotele i krzesła nietapicerowane 9401 80 − Pozostałe meble do siedzenia

Metodologia, 
klasyfikacja
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Grupy produktów wg CAB Klasyfikacja CN

9401 90 − Części

nieuwzględniono
9401 90 10 − foteli, w rodzaju stosowanych 

w statkach powietrznych

elementy meblowe 9401 90 30 − Z drewna

nieuwzględniono 9401 90 80 − Pozostałe

pozostałe meble 9402  − Meble medyczne oraz fryzjerskie

9403  − Pozostałe meble i ich części

meble do biur i sklepów 9403 10 − Metalowe meble biurowe

9403 20 − Pozostałe meble metalowe

meble sypialniane 9403 20 20 − Łóżka 

pozostałe meble 9403 20 80 − Pozostałe

meble do biur i sklepów 9403 30 − Drewniane meble biurowe

meble kuchenne 9403 40 − Meble drewniane kuchenne

meble sypialniane 9403 50 − Meble drewniane sypialniane

9403 60 − Pozostałe meble drewniane

meble do salonu i jadalni
9403 60 10 − Meble drewniane, w rodzaju 

stosowanych w pokojach stołowych 
i salonach

meble do biur i sklepów
9403 60 30 − Meble drewniane, w rodzaju 

stosowanych w sklepach

pozostałe meble 9403 60 90 − Pozostałe meble drewniane

pozostałe meble 9403 70 − Meble z tworzyw sztucznych 

pozostałe meble 9403 80 − Meble z pozostałych materiałów

elementy meblowe 9403 90 − Części

9404 − Stelaże pod materace, materace, 
poduszki i inne

meble sypialniane 9404 10 − Stelaże pod materace 

materace 9404 20 − Materace

nieuwzględniono 9404 30 − Śpiwory 

nieuwzględniono 9404 90 − Pozostałe

nieuwzględniono 9405  − Lampy i oprawy oświetleniowe

nieuwzględniono 9406  − Budynki prefabrykowane

Metodologia, 
klasyfikacja
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Warunki 
sprzedaży

Format opracowania

PDF wysłany na wskazany adres e-mail

Objętość

51 stron, 51 tabel i wykresów 

Język

polski

Data publikacji

Marzec 2018 roku

Pozostałe wydania dostępne są w ciągu 12-13 tygodni po zakończeniu 
każdego kwartału 

Cena netto

Biuletyn eksportera mebli 2017: 900 PLN 

Dostępna jest także prenumerata roczna (4 biuletyny) w cenie 2700 PLN

Prawa autorskie

Centrum Analiz Branżowych
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