
SZKOLENIA I KONFERENCJE POZNAJ NASZE PRODUKTY E-SKLEP KOMUNIKATY NEWSLETTER

OK

IPAD  SKLEP  FACEBOOK

         

Gospodarka Firmy Świat Dane gospodarcze Budżet i podatki Samorządy Pieniądze z Unii

Tutaj jesteś: ekonomia24 » Biznes

PLIKI COOKIESPLIKI COOKIES
Czym są pliki cookies  

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

 

WIADOMOŚCI BIZNES FINANSE NOTOWANIA MOJE PIENIĄDZE NIERUCHOMOŚCI PRACA OPINIE LUDZIE RP.PL

Zarówno pod względem
wartości produkcji
stolarki budowlanej, jak i
eksportu towarów Polska
znajduje się wśród
najbardziej liczących się
krajów europejskich. Pod
względem wartości okien
i drzwi sprzedanych za
granicę ustępujemy już
tylko Niemcom.
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Ponad 20 mln sztuk okien i drzwi produkują rocznie fabryki w
Polsce. Sporo trafia za granicę

Polska w ostatnich latach stała się potęgą w produkcji stolarki
okiennej i drzwiowej. Wśród krajów Unii Europejskiej pod
względem wartości produkcji wyprzedza nas już tylko kilka
państw.

Z szacunków firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie
danych europejskiego urzędu statystycznego Eurostat wynika, że
wartość produkcji okien i drzwi w Polsce sięga już 2,3 mld euro. W
Niemczech jest to prawie 8,5 mld euro, we Włoszech ponad 6,9
mld euro, a we Francji – 6,4 mld euro.

Mniejszy rynek krajowy

Na rodzimym rynku  hossa trwała długo. Branża produkowała okna i
drzwi na potrzeby szybko rosnącego rynku deweloperskiego, a
także masowo wymienianych przez rodaków okien montowanych

jeszcze w czasach PRL. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat  popyt wewnętrzny na stolarkę
okienną spadł. Szacuje się, że średnio o ok. 10 proc.

– Z roku na rok obserwujemy spowolnienie rynku budowlanego w Polsce. Spadający popyt na
rynku deweloperskim i coraz niższa liczba wydawanych pozwoleń na budowę domów,
wynikająca z ograniczeń w dostępie do kredytowania,   także optymizmu nie dodają – mówi
Marcin Łachecki, dyrektor handlowy i członek zarządu Stolbudu Włoszczowa.

Nie ma wątpliwości, że w tym roku też trzeba będzie się zmierzyć ze spadającymi marżami.

– Dostosowujemy koszty produkcji, inwestując np. w nowoczesną linię do produkcji okien
drewnianych. Podwajamy w ten sposób moce produkcyjne oraz poszerzamy ofertę o gamę 
produktów nowoczesnych, energooszczędnych, w rozsądnej akceptowalnej przez klienta cenie
– mówi  Łachecki, dodając, że szansą na utrzymanie pozycji rynkowej jest ekspansja na rynki
zagraniczne, cały czas dużo atrakcyjniejsze niż rynek krajowy.

Polskiej branży sprzyja bowiem przyjęty przez kraje Europy Zachodniej „kurs na oszczędzanie"
kosztów energii. W całej Europie masowo wymienia się okna i drzwi na cieplejsze, a firmy z
Polski szybko dostrzegły w tym swoją szansę.
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– Klienci bardziej zwracają uwagę na stosunek jakości wyrobu do ceny. Przyszłość to rozwój
budownictwa energooszczędnego i staramy się dostosowywać naszą ofertę do tych wymagań –
mówi Andrzej Salamon, dyrektor ekonomiczny z firmy Wiśniowski.

Z danych izby Polskie Okna i Drzwi, Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów wynika,
że już ok. 30 proc. stolarki otworowej w krajach Unii Europejskiej stanowią okna i drzwi
wyprodukowane  w naszym kraju. Pod względem wartości eksportu stolarki drewnianej i PCV
(bez okien i drzwi produkowanych z żeliwa lub stali i z aluminium)  Polska zajmuje pierwsze
miejsce w Unii Europejskiej.  Rynek wciąż rośnie, a jego siłą napędową stał się eksport.

Bogdan Tysiąc, prezes firmy M&S Okna i Drzwi produkującej okna drewniane doskonale wie,
jak duże znaczenie mają dla producentów rynki zewnętrzne. – Eksport już od kilku lat stanowi
większość naszej sprzedaży. W ostatnich czterech latach regularnie osiągał poziom 85 proc., a
w 2012 r. przekroczył 94 proc. naszych obrotów – mówi Tysiąc. Głównie dzięki eksportowi w
ubiegłym roku firma zwiększyła sprzedaż o 17 proc. – Na rynkach zewnętrznych dynamika
wzrostu osiągnęła poziom ponad 21 proc. rok do roku – dodaje prezes Tysiąc. Ponadprzeciętne
zwyżki dotyczyły zwłaszcza Niemiec i Anglii.

Miliard euro w zasięgu ręki

Eksport wyprodukowanych w naszym kraju okien i drzwi dynamicznie rośnie od 2004 r. – Od
wejścia Polski do Unii Europejskiej wartość rynku stolarki budowlanej wzrosła o 190 proc., a
rynku stolarki PCV o ponad 500 proc. – mówi Janusz Komurkiewicz, prezes Polskich Okien i
Drzwi.

Każdego roku sprzedaż za granicę zwiększa się o ok. 18 proc. Jeszcze w 2004 r. firmy
wyprodukowały ok. 7,2 mln okien i 5,5 mln sztuk drzwi. W 2011 r.  było to odpowiednio 12,8 i
8,7 mln. Obecnie eksportujemy do krajów Unii stolarkę okienną i drzwiową za prawie 937 mln
euro.

A perspektywy są bardzo optymistyczne. – Spodziewam się, że w tym roku przekroczymy
miliard euro, jeśli chodzi o wartość sprzedaży zagranicznej – mówi Paweł Wróblewski, dyrektor
Biura Polskie Okna i Drzwi. W jego opinii kryzys w Europie Zachodniej może przysłużyć się
producentom z Polski, którzy oferują bardzo dobre produkty, ale jednak nieco tańsze niż
zagraniczna konkurencja.
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Ponad 20 mln sztuk okien i drzwi produkują rocznie fabryki w
Polsce. Sporo trafia za granicę

Cena w parze z jakością

Obecnie w Polsce funkcjonuje 3 tysiące producentów okien i drzwi.
Kilkadziesiąt firm to duże przedsiębiorstwa, reszta to małe i
średnie firmy.  Oprócz rodzimych spółek fabryki w naszym kraju
mają najbardziej znaczący producenci na świecie. Przede
wszystkim ze względu na tańszą siłę roboczą, dostęp do
wykwalifikowanej kadry i położenie geograficzne. – Szczególnie
spektakularny sukces odnotowała branża okien dachowych. To w
Polsce powstaje dziś 40 proc. światowej produkcji. Dynamiczny
rozwój naszej firmy wymusił na zagranicznych koncernach takich
jak duński Velux i niemiecka firma Roto przeniesienie swojej
produkcji do Polski – przekonuje Janusz Komurkiewicz, który
oprócz szefowania branżowej izbie jest członkiem zarządu
nowosądeckiej fabryki Fakro.

Przekonuje, że czynnikiem decydującym o wyborze polskich produktów jest przekonanie
klientów o ich najwyższej jakości i trwałości.

Eksport okien i drzwi napędza obroty branży

Najwięcej wyprodukowanych w Polsce okien i drzwi trafia na rynki niemiecki, duński i
angielski. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej dynamicznie rośnie eksport
produkowanej u nas stolarki budowlanej. Z danych firmy ASM, która na podstawie wyników
GUS i Eurostatu monitoruje branżę w Polsce i w Europie, wynika, że aż 22 proc. polskiego
eksportu trafia na rynek niemiecki. Wartość eksportu wynosi już prawie 937 mln euro, z czego
do Danii eksportujemy ok. 13 proc., a do Wielkiej Brytanii – 12 proc. Znaczna część naszego
eksportu trafia też do Czech i Francji (po 9 proc.), a także na Słowację (6 proc. eksportu), do
Belgii  (5 proc.) i do Włoch (4 proc.). Do Szwecji i Norwegii trafia z kolei ok. 3 proc. eksportu,
głównie stolarka drewniana. Firmy produkujące w Polsce są już eksportową potęgą w
przypadku stolarki PCV i drewnianej. Eksportują okna PCV o wartości ponad 458,5 mln euro. Z
kolei  wartość sprzedanych za granicę okien oraz drzwi drewnianych warta jest odpowiednio
prawie 282 mln euro i 103 mln euro. Pod względem wartości produkcji ustępujemy jednak
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zdecydowanie innym krajom; Niemcom, Francji, Włochom. Niemcy i Włosi wyprzedzają nas
też, jeśli chodzi o eksport okien wykonanych w żeliwa i stali oraz produktów z aluminium. 
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