
Polskie okna w Europie 

W
różnego rodzaju publikacjach daje się ostatnimi 
czasy zauważyć przekaz, że polskie okna i drzwi 
dominują na europejskim rynku stolarki budowla
nej. Rozpowszechniane informacje starają się 

przekonywać, że w Europie jesteśmy potęgą. Niestety, fakty 
temu przeczą. Wartość europejskiego rynku okien i drzwi re
gularnie przekracza w ostatnich latach 40 mld euro, podczas gdy 
wartość polskiej produkcji nie sięgnęła nawet 2,5 mld euro. Ozna
cza to, że nasz udział w tym rynku jest nie większy niż kilka pro
cent. Tymczasem w Niemczech wartość wyprodukowanej sto
larki sięga 8,5 mld euro, we Włoszech 7 mld euro, niewiele 
mniej, bo 6,5 mld euro we Francji, a na rynku brytyjskim pra
wie 5,5 mld euro. Mówienie w tym kontekście o „potędze" jest 
więc raczej projekcją marzeń, a nie stwierdzeniem faktu. 

Może więc chociaż w eksporcie jesteśmy „potęgą"? Skoro 
tyle mówi się ostatnio o naszej ekspansji na rynek włoski, to 
spójrzmy na liczby. We Włoszech sprzedaje się rocznie okna 
i drzwi o wartości 7 mld euro, a w tym udział okien i drzwi z Pol
ski sięga zaledwie 50 mln euro. Jak łatwo zauważyć, jest to 
mniej niż 1%. Podobnie jest we Francji i Austrii, a niewiele le
piej w Wlk. Brytanii i w Niemczech. Na żadnym europejskim ryn
ku nie dominujemy, choć trzeba przyznać, że nasi producenci 
stolarki z roku na rok zwiększają swoją sprzedaż poza granice 
Polski. Także rok miniony był kolejnym sezonem wzrostu wiel
kości eksportu polskich okien. Jak wyliczyło Centrum Analiz 
Branżowych*, w 2012 r. na rynki zagraniczne trafiło 4,35 mln 
okien z Polski, co oznacza, że wielkość eksportu w porówna
niu z 2011 r. zwiększyła się o blisko 13%, a ilościowy udział 
sprzedaży na rynkach zagranicznych w całkowitej wielkości 
sprzedaży polskich producentów okien wzrósł do 36,6%. 
Ponad 70% eksportu stanowiły okna z PCW (3,1 mln), 27% 
- drewniane (1,2 mln), a zaledwie 2% - metalowe (80 tys. 
okien). Największym odbiorcą okien z Polski są Niemcy, do któ
rych w 2012 r. wyeksportowano ponad milion okien, a dalej w ko
lejności: Czechy, Francja, Dania oraz Słowacja. 

Mimo że nie dominujemy w Europie, to jesteśmy na pewno li
czącym się, bo piątym pod względem wartości produkcji stolar
ki, krajem UE. Z produkcją okien i drzwi o wartości na pozio
mie 2,35 mld euro Polska uzyskała w 2012 r. niespełna 6% udział 
w rynku unijnym. Samych okien wyprodukowano w Polsce pra
wie 12 mln jednostek o łącznej wartości 6,6 mld zł. Mimo niewiel
kiego wzrostu wartości produkcji w porównaniu z 2011 r., liczba 
wytworzonych w Polsce okien zmniejszyła się o 3,2% i była naj
niższa od 2007 r. Spadek wielkości produkcji odnotowano w każ
dym segmencie, a największy - w segmencie okien drewnianych, 
w którym produkcja spadła aż o 7,4% w porównaniu z 2011 r. 

Skoro cała produkcja okienna spadła, a sprzedaż zagranicz
na wzrosła, to oznaczałoby, że spadek sprzedaży krajowej był 
jeszcze głębszy. I rzeczywiście, z wyliczeń Centrum Analiz 
Branżowych wynika, że w minionym roku w całym kraju sprze
dano ok. 7,7 mln jednostek okiennych, tj. o ponad 10% mniej 
niż w 2011 r. Oznacza to, że na krajowym rynku był to już 
czwarty kolejny rok spadku sprzedaży. Ponad 80% wielkości 
sprzedaży w Polsce stanowiły okna tworzywowe, 17% 
- okna drewniane, a około 2,4 procent - okna metalowe (ze 
stali lub aluminium). Liderami na polskim rynku okien pionowych 
pozostały firmy: Drutex z Bytowa oraz Dobroplast z Zambrowa 
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ze sprzedażą prawie 200 mln zł. Powyżej 100 mln zł ze sprze
daży na rynku krajowym wypracowały także: Oknoplast z Kra
kowa oraz Eko-Okna z Kornic. W przypadku okien dachowych 
niekwestionowanym liderem jest Fakro, które w 2012 r. 
sprzedało na rynku krajowym okna za ok. 215 mln zł. 

Wzrost wielkości eksportu oraz spadek sprzedaży w segmen
cie remontowym to dwie najwyraźniej rysujące się obecnie ten
dencje na okiennym rynku. W 2012 r. na krajowym rynku prze
znaczono 6 mln okien na wymianę starych, czyli aż o 1,2 mln 
okien mniej niż w 2010 r. Oznacza to spadek udziału segmentu 
remontowego w sprzedaży polskich producentów z 58 do 50% 
w ciągu zaledwie dwóch lat. W rym czasie udział eksportu wzrósł 
z 30 do ponad 36%, co przekłada się na ilościowy wzrost z 3,7 
do 4,35 mln okien. W nowym budownictwie (mieszkaniowym 
i niemieszkalnym) w 2012 r. zamontowano 1,6 mln okien, co sta
nowiło ponad 13% całkowitej wielkości sprzedaży polskich firm. 
Oznacza to z kolei, że po dwóch latach spadku, w ubiegłym ro
ku sprzedaż w tym segmencie powróciła do poziomu z 2009 r. 

Podsumowując dokonania polskich producentów okien w mi
nionym roku, można wyróżnić dwie grupy firm: te, które ekspor
tują i mają się raczej dobrze oraz te, które działają wyłącznie 
na rynku krajowym. Te drugie dużo mocniej odczuły skutki sta
gnacji w budownictwie i wyraźny spadek popytu na swoje wy
roby. Niestety obecny sezon pogłębia te dysproporcje, ponieważ 
ze wstępnych podsumowań I półrocza 2013 r. wynika, że eks
port utrzymał swój poziom, ale sprzedaż krajowa znowu spadła 
i to aż o kilkanaście procent. Kłopoty firm, które nie eksportują 
okien, pogłębiają się. Dzięki rosnącemu popytowi za granicą 
produkcja okien w Polsce ma jednak szansę utrzymać się 
na ubiegłorocznym poziomie, choć analitycy Centrum Analiz 
Branżowych prognozują że o 2 - 3% spadnie. Oznacza to, że 
w Polsce wyprodukowanych zostanie w bieżącym sezonie 
ok. 12 mln okien, ale już w 2014 r. oczekiwany jest powrót na 
ścieżkę wzrostu: produkcja w stosunku do 2013 r. będzie więk
sza o ok. 5 - 8%, co przełoży się na wyprodukowanie 12,2 -
12,6 mln jednostek okiennych. I chociaż wciąż nie będziemy do
minować w Europie, to nadal będziemy się w niej liczyć, a pol
skie okna i drzwi nadal stanowić będą wdzięczną wizytówkę 
możliwości polskiego przemysłu materiałów budowlanych. 

* Źródło: Raport Centrum Analiz Branżowych: „Rynek okien w Pol
sce 2010-2012. Prognoza 2013-2014.", Warszawa, lipiec 2013. 
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