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СПИСОК АБРЕВІАТУР
B2B

Business-to-business

СНД

Співдружність незалежних держав

ЧПУ

Числове програмне управління

CRM

Управління відносинами з клієнтами

ГВЗВТ

Глибока і всеосяжна зона вільної торгівлі

ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄС

Європейський Союз

ФАО

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН

ВВП

Валовий внутрішній продукт

МГО

Місцева грошова одиниця

MDF

Деревно-волокниста плита середньої щільності

HDF

Деревно-волокниста плита високої щільності

MFC

Ламінована ДСП

НАФТА

Північноамериканська угода про вільну торгівлю

ДСП

Деревно-стружкова плита

OSB

Орієнтовано-стружкова плита

МСП

Малі та середні підприємства

СУП

Спілка українських підприємців

ПДВ

Податок на додану вартість

ДП

Деревинна плита

WNISEF

Western NIS Enterprise Fund
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ВСТУП
У 2016 році ЄБРР підписав угоду з Європейською Комісією, що передбачає
надання бізнес-консультацій, інформації, навчальної та іншої підтримки
малим і середнім підприємствам в Україні в рамках ініціативи EU4Business.
Одним з найбільших секторів, які потребують такої підтримки, є меблева
галузь. З метою формування цільової та детальної допомоги для цього
сектору ЄБРР замовив розробку комплексної Дорожньої карти для
української меблевої промисловості в консалтингової компанії CSIL (Центр
промислових досліджень), яка має спеціалізований досвід аналізу меблевого
сектору на глобальному рівні. Відповідне дослідження готувала міжгалузева
команда, що включала у себе наступних експертів: Алессандра Тракон’я,
спеціаліст з міжнародного ринку меблів; Паоло Гардіно, спеціаліст у галузі
первинної та вторинної деревообробки; Лаура Дельпонте, спеціаліст з
аналізу політики, розвитку приватного сектору та інвестицій; а також Андрій
Мельников, місцевий експерт.

Мета і обсяг дослідження
Метою цього завдання є підтримка розвитку конкурентоспроможної
меблевої галузі в Україні з урахуванням повної імплементації угоди про
вільну торгівлю (Угода про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі) між
Європейським Союзом (ЄС) та Україною. Очікується, що поступове усунення
торговельних бар’єрів призведе до значних змін у правилах гри та
нормативного середовища для українських компаній, включаючи ті з них, які
входять до ланцюжка вартості у деревообробній та меблевій галузі.
Ймовірніше за все, ці зміни вплинуть на: a) умови конкуренції на місцевому
ринку; б) ланцюжок вартості в українському виробництві; в)
конкурентоспроможність українського виробництва меблів на вітчизняному
та експортних ринках.
Досвід, отриманий у процесі розширення ЄС в нових країнах-членах, вказує
на те, що усунення бар’єрів для руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили
глибоко змінило бізнес-середовище, в якому працювали відповідні
підприємства, створивши, з одного боку, нові ринкові можливості, але
водночас збільшивши конкуренцію на місцевих ринках. Найбільшого впливу
від вільної торгівлі зазнали малі та середні підприємства (МСП) у галузях
виробництва та оптової торгівлі. Але при цьому важливо зазначити, що у
нових країнах-членах такі галузі з домінуванням МСП, як деревообробка,
виробництво одягу та меблів відчувають позитивний ефект від зростання
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експорту на європейський ринок, що відкрився для них 1. Утім, процес
трансформації та адаптації промисловості вимагає величезних витрат і має
супроводжуватися масштабними програмами допомоги бізнесу в
пристосуванні до нового середовища (зміцненні конкурентоспроможності,
забезпеченні відповідності новим технічним стандартам та розвитку
транскордонної кооперації). Необхідні конкретні заходи для сприяння
конкурентоспроможності на міжнародному рівні. З огляду на це ЄС наразі
надає безпрецедентну допомогу Україні, що супроводжує невпинні зусилля
України в сфері реалізації реформ.
Дане завдання включає у себе два компоненти: діагностичне дослідження
української меблевої галузі (цей звіт) та план дій, метою якого є спрямування
ресурсів на досягнення стратегічних пріоритетів розвитку національної
меблевої галузі. Висновки цього завдання будуть перевірені та підтверджені
місцевими стейкхолдерами.
Діагностичне дослідження передбачає пошук відповідей на наступні
запитання:
•

Якими є основні конкурентні переваги українського виробництва
меблів порівняно з основними конкурентами? Якими є порівняні
переваги місцевої меблевої галузі (наприклад, ціна, якість, дизайн)?

•

Які фактори обмежують конкурентоспроможність національного
меблевого сектору? Які «вузькі місця» існують у ланцюжку вартості?
Чи є будь-які зовнішні обмеження (наприклад, регуляторні бар’єри,
доступ до фінансування)?

•

Чи можна сказати, що українські виробники меблів поєднують
продуктивні вхідні фактори та ефективно управляють виробництвом?

•

Яким є теперішній та перспективний майбутній попит на меблі на
внутрішньому ринку? Чи відбуваються будь-які збої на цьому ринку?
Чи є на ньому невикористаний потенціал?

•

Що стосується експорту, чи обіцяють перспективи розвитку
глобального ринку меблів будь-які сприятливі сценарії для
українських виробників? В якій мірі українські виробники вже
інтегровані у глобальні та європейські ланцюжки вартості? Якими є
найбільш багатообіцяючі ринки для української меблевої продукції?
Якими є основні бар’єри для інтернаціоналізації?

Observatory of European SMEs (2004), The impact of EU enlargement on European SMEs (Огляд
європейських МСП (2004 р.), Вплив розширення ЄС на європейські МСП)
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Методологія та обмеження
Для того, щоб відповісти на вищенаведені запитання, автори цього звіту
зібрали та проаналізували значний обсяг даних та інформації, у тому числі в
режимі польового дослідження. При визначенні особливостей українського
ринку та існуючих обмежень для модернізації виробничих потужностей та
каналів дистрибуції були значною мірою враховані думки різних
національних стейкхолдерів, як з боку пропозиції, так і з боку попиту.
Обраний командою експертів для виконання цього завдання підхід на основі
реальних фактів і доказів був обмежений декількома факторами, у тому числі
наявністю, надійністю та узгодженістю даних. Дослідження почалося зі збору
наявних статистичних даних. Було проведено понад 50 співбесід з
представниками приватного, державного і недержавного секторів з метою
перевірки, уточнення та інтеграції цих даних. Ці співбесіди проводилися як
по телефону, так і особисто (див. Додаток 1). Співрозмовники відбиралися
таким чином, щоб забезпечити збалансоване представлення інтересів уздовж
усього ланцюжка вартості в українському меблевому секторі. Зокрема, були
представлені:
•

різні види стейкхолдерів: приватні компанії, бізнес-асоціації та
провайдери послуг, державні установи;

•

компанії, які працюють у різних сегментах ланцюжка вартості: від
виробників сировини і комплектуючих до роздрібних продавців
меблів;

•

компанії з різних меблевих підсегментів: м’які меблі, кухонні меблі,
офісні меблі, сегмент контрактного виробництва;

•

компанії з різних географічних регіонів України;

•

компанії різних розмірів: як великі, так і МСП.

Для збору даних використовувався напівструктурований опитувальник.
Для збору та валідації даних використовувалися різні інструменти:
•

2Для

Перехресна перевірка різних джерел. Зокрема, така перевірка
здійснювалася для торговельних даних: прямі потоки порівнювалися з
непрямими 2 (тобто дані українського експорту в ЄС порівнювалися з

аналізу експорту використовувалися статистичні коди HS 94.01 та 94.03 94 (меблі та комплектуючі,

за винятком крісел для повітряних суден та автомобільного транспорту).
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даними імпорту ЄС з України). Національні статистичні дані щодо
деревообробки порівнювалися зі статистичними даними ФАО.
•

Бенчмаркинг. При аналізі таких базових параметрів, як, наприклад,
споживання меблів на душу населення, рівень заробітної плати або
продуктивність праці в меблевому секторі Україна порівнювалася з
країнами на схожому етапі розвитку.

•

Прогнозні моделі. Припущення щодо майбутнього споживання
меблів, як на глобальному ринку в цілому, так і на окремих цільових
експортних ринках для України, базуються на економетричній моделі
CSIL, в якій враховуються історичні тренди основних параметрів
меблевого сектору та ключових макроекономічних показників.

Тим не менше, дане дослідження має певні обмеження:
•

Дані, що використовувалися, були отримані з офіційних джерел і мали
декілька недоліків, у тому числі: недостатня актуальність, неврахування
«сірих» ринків тощо, а отже їх слід розглядати лише як приблизне
відображення реальної ситуації.

•

Український сектор меблевого виробництва має певний «сірий»
сегмент. Звичайно, для цього сегмента немає офіційних статистичних
даних, тому доводиться покладатися лише на вторинні джерела даних.

•

Дані міжнародної торгівлі з офіційних джерел також можуть бути
неточними через низку факторів: нелегальну торгівлю (наприклад,
деревиною), невірну класифікацію виробів (наприклад, віднесення
меблів до напівфабрикатів), використання тріангуляції замість прямих
торговельних потоків (наприклад, для розрахунку ПДВ).

•

Дані про розмір, оборот і стратегію розвитку компаній часто є
конфіденційними.

•

Ми знаємо, що на відповіді деяких респондентів міг вплинути
конфлікт інтересів.

Враховуючи неповноту і неточність офіційних даних, ми зосередилися в
цьому дослідженні на визначенні основних трендів, а не розрахунку точних
числових показників.

Структура дослідження
Даний звіт структуровано наступним чином:
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•

Перша глава містить аналіз українського меблевого сектору, його
еволюції та основних факторів, які впливають на його
конкурентоспроможність.

•

У другій главі розглядається ступінь інтегрованості України в глобальні
та регіональні ланцюжки вартості в меблевому секторі та потенційні
ринки для українського експорту.

•

Третя глава містить SWOT-аналіз українського меблевого сектору з
описом його основних сильних і слабких сторін, можливостей та
загроз.

Подяки
Ми дякуємо усім галузевим стейкхолдерам за їх думки щодо поточного стану
і перспектив цього сектору та участь у відповідному обговоренні. Усі вони
зробили свої внески у цей звіт, але з огляду на конфіденційність ми не
називаємо тут конкретні компанії та/або осіб, від яких було отримано
відповідну інформацію.
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1 ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОЇ МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗІ
1.1 ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА
ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА
Україна з населенням 42 мільйона 3 та площею близько 600 тис. кв. км є
великою країною на європейському континенті. Вона має ідеальне
географічне розташування в самому серці Європи з можливістю зв’язків як з
Заходом, так і зі Сходом.
Війна з Росією, що розпочалася у 2014 році, створила загрозу для економічної
стабільності України. Через війну з найбільшим торговельним партнером та
відрізаність від найбільших продуктивних промислових потужностей,
розташованих на сході, Україна опинилася на межі економічного колапсу.
Гривня знецінилася приблизно на 70% по відношенню до долара, інфляція
сягнула 60%, а сукупний дефіцит бюджету перевищив 10% ВВП. Реальний
ВВП без урахування валютних і цінових змін зменшився на 16% у 2014-2016
рр. Хоча зростання ВВП відновилося у 2016-2017 рр. цей позитивний сигнал
виявився досить поміркованим через незавершеність програми структурних
реформ та несприятливі впливи конфлікту на сході країни.
Рисунок 1. Зміни реального ВВП України, %. Історичні та прогнозні дані
10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Джерело: Дані МВФ, оброблені CSIL
3 Джерело: Державна служба статистики України. Без урахування тимчасового окупованих територій
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.
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У 2017 р. ВВП країни складав приблизно 100 млрд. євро, але відповідний
показник на душу населення в Україні є набагато нижчим, ніж в середньому в
ЄС (2223 євро порівняно з 29833 євро). Хоча наразі в країні відновлена
макроекономічна стабільність та краще контролюється інфляція, обсяги
внутрішнього виробництва досі не повернулися на до кризові рівні.
Таблиця 1. Україна. Населення, ВВП і ВВП на душу населення, 2007-2017 р.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

45

43

43

42

Населення

47

46

46

46

млн.. жителів
46
46
46

Номінальн
ий ВВП,
млрд.

104

122

82

102

117

євро
136

136

99

82

84

94

Номінальн
ий ВВП на
душу
населення

2,237

2,637

1,781

2,228

2,555

2,971

2,982

2,188

1,905

1,970

2,223

1,300

грн.
1,405

1,465

1,587

1,989

2,383

2,832

Номінальн 15,451 20,444 19,793 23,483 28,397 30,781 32,165
ий ВВП на
душу
населення
Джерело: Попередні дані Світового банку за 2017 р., оброблені CSIL

34,934

46,321

55,733

66,788

Номінальн
ий ВВП,
млрд.

721

948

913

1,079

Таблиця 2. Україна. Валютні курси, 2007-2017 р.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
грн. за 1$
5.04
5.27
7.98
7.95
7.98
8.06
8.12 12.01 21.91 25.56 26.52
грн. за 1€
6.91
7.75 11.12 10.54 11.12 10.36 10.79 15.96 24.32 28.30 29.28
Джерело: Банк Італії, Федеральна резервна система США
Дані за 2017 р. стосуються
періоду з січня по вересень

Таблиця 3. Україна. Рівень інфляції, 2007-2017 р. Зміни порівняно з попереднім роком,
%
2007
12.8

2008
25.2

2009
15.9

2010
9.4

Інфляція, середні
споживчі ціни
Джерело: Дані Світового банку, оброблені CSIL
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2011
8.0

2012
0.6

2013
-0.3

2014
12.1

2015
48.7

2016
13.9

2017
12.8

Набрання чинності угодою про вільну торгівлю в поєднанні з близькістю до
європейського ринку дає Україні можливість стати невід’ємною частиною
ланцюжка поставок на континенті та створити нові центри економічного
виробництва для заміни потужностей, втрачених на сході. Тоді, як східна та
південна частини країни спеціалізувалися на галузях, яким притаманне
повільне зростання (гірничо-металургійний комплекс), регіоні на заході та у
центрі України зосередилися на розвитку під сектору харчової
промисловості, який зростає швидше 4. Але цих нових джерел зростання не
вистачає для того, щоб компенсувати стабільне зменшення обсягів
промислового виробництва, а отже їх необхідно розвивати далі для того, щоб
в Україні збереглася промислова економіка 5. Поки що українська
промисловість відчуває комбінований вплив значного короткострокового
шоку та довгострокового процесу скорочення обсягу промислового
виробництва, який вже знизився з 50% ВВП у 90-і роки до 27% 2013 р.
Україна традиційно спеціалізувалася на важких капітало- і технологічно
містких підсекторах. У працемістких та легких видах промисловості останнім
часом спостерігалося зростання частки харчової галузі (26% обсягу реалізації
у 2013 р.), тоді як частки інших підсекторів, таких як текстильна і
деревообробна промисловість, виробництво продукції з резини та пластмаси
зменшувалося в обсязі виробництва легкої промисловості, хоча ці підсектори
в цілому зростали швидше, ніж підсектори важкої промисловості.
Враховуючі таке нестабільне економічне і політичне середовище, Світовий
банк вважає, що для подолання бідності та покращення стандартів життя
населення Україна має забезпечити економічне зростання на (амбітному)
рівні 4% або більше на рік протягом наступних двох років. На думку
експертів, такого темпу зростання можна досягти лише за умови подальшого
прогресу в реалізації амбітного пакету реформ, що включає у себе створення
ринку землі, реформу фінансового сектору, подолання корупції та
приватизацію 6.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України затвердило план
підвищення позиції країни в рейтингу Світового банку «Doing Business». У
2017 році Україна піднялася на 4 позиції порівняно з попереднім роком і
зайняла 76-е місце серед 190 країн світу. Але в регіональному розрізі вона все

4 German Advisory Group, Institute for Economic Research and Policy Consulting (2015). The industrial
sector of Ukraine: Trends, challenges and policy options
5 Інші країни з перехідною економікою – такі, як Польща, Угорщина та Словаччина – змогли успішно
трансформувати свою промисловість, зберігши при цьому її частку на рівні приблизно 30% ВВП.
6 Джерело: Світовий банк.
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ще займає 20-у позицію серед 24 країн, включених в розрахунок для Європи
та Центральної Азії 7.
Умови бізнес-середовища згідно з динамікою показника Світового банку
“Distance to the Frontier”, який оцінює абсолютний рівень регулювання 8,
покращувалися протягом останніх років.
Таблиця 4. Україна. Doing Business. Показник «Distance to Frontier»
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
DTF -Distance to
39.6
44.1
44.3
48.8
59.9
61.7
Frontier
Джерело: База даних показників «Doing Business» Світового банку

2016
62.9

2017
63.9

2018
65.8

Це покращення пояснюється реалізацією певних конкретних заходів,
зокрема зменшенням плати за отримання дозволів на будівництво,
зменшенням ставки єдиного соціального внеску, запровадженням системи,
яка дозволяє користувачам сплачувати судовий збір електронним шляхом,
скороченням часу, потрібного на реєстрацію ПДВ, та скасуванням плати за
реєстрацію компаній, а також запровадженням електронної системи
подання звітності та оплати податків на заробітну плату.
Незважаючи
на
цей
значний
прогрес,
Україна
залишається
малопривабливою для іноземного капіталу. Хоча деякі інвестори нещодавно
повернулися в експортно-орієнтовані виробництва, зокрема у Західній
Україні, цього недостатньо для заповнення дефіциту іноземного капіталу.
Основними перепонами для здорового розвитку бізнесу є корупція та
неформальність.

Регіон Європа і Центральна Азія для цього розрахунку включає у себе наступні країни: Грузія, БЮР
Македонія, Литва, Російська Федерація, Казахстан, Білорусь, Косово, Чорногорія, Сербія, Молдова,
Румунія, Вірменія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Азербайджан, Туреччина, Албанія, Узбекистан, Україна,
Киргизька Республіка, Боснія і Герцеговина, Таджикистан.
8 Цей показник показує відстань кожної економіки до «межі», яка відображає найкращий результат
для кожного показника, досягнутий усіма економіками за весь час. Відстань країни від цієї межі
оцінюється за шкалою від 0 до 100, де 0 – це найгірший показник, а 100 – «межа».
7
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1.2 ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ І СИСТЕМА ВИРОБНИЦТВА
1.2.1

Вступ

При першому погляді на систему виробництва меблів можна визначити два
типи учасників ринку: тих, які працюють в «сірій» зоні з незареєстрованими
компаніями, і яких часто називають «приватниками» або «гаражниками», а
також офіційно зареєстровані компанії.
Подальший аналіз ускладнюється через те, що межа між цими двома
категоріями часто є розмитою. По суті, деякі «сірі» зони поширюються на
всю систему виробництва, оскільки навіть офіційно зареєстровані компанії
часто використовують незаконні методи бухгалтерського обліку, зокрема
занижують обсяги продажів, та/або залучають працівників без їх належного
оформлення.
«Сіре» виробництво меблів характеризується наступним:
•

Його роль збільшилася протягом останніх декількох років через те, що
купівельна спроможність споживачів зменшується, а отже їх більше
приваблюють нижчі ціни «сірих» виробників.

•

Частка «сірого» виробництва є більшою в сегменті мікро- і малих
компаній.

•

Частка «сірого» виробництв є більшою в сегменті більш дешевих
меблів, але є також значною в середньому ціновому сегменті.

Точно оцінити розміри «сірого» виробництва буде важко, оскільки існуючі
інші дослідження та стейкхолдери, з якими ми спілкувалися в рамках даного
дослідження, наводять різні цифри (врізка 1). Зрозумілим є лише те, що цей
підсегмент, який дехто називає «галуззю всередині галузі», є значним і має
враховуватися при аналізі української виробничої системи та її майбутньої
еволюції.
Врізка 1. Деякі заяви щодо частки «сірого» виробництва в українському
меблевому секторі, зроблені під час співбесід з галузевими експертами
Приблизно 50% українського виробництва є неформальним.
Приблизно 70/80% попиту в середньому ціновому сегменті задовольняють «сірі»
виробники.
Багато виробників є «сірими» в тому сенсі, що не показують офіційно свої повні обсяги
реалізації. На 100% «чорних» компаній не так багато.
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У дослідженні СУП «Стратегічний план експорту українських меблевих підприємств»
(2017 р.) наводиться цифра приблизно 40% від загального обсягу виробництва у секторі.

1.2.2

Розвиток виробництва

Україна історично виробляла продукцію для радянського ринку, в основному
в «радянському» стилі та з «радянською» організацією виробництва 9. У
пострадянську еру в Україні спостерігався сприятливий тренд у виробництві
меблів, як для внутрішнього, так і для міжнародних (країни СНД) ринків.
Наразі в цьому секторі працює декілька великих компаній (в основному ще з
радянських часів) і багато молодих компаній (віком 10-15 років).
До 2009 року в цій галузі спостерігалося зростання, після чого обсяги
виробництва впали. Пізніше зростання відновилося, але на нього негативно
вплинули наслідки російського військового вторгнення в Україну у 2014 р. та
закриття російського ринку, який був основним ринком збуту для
українських виробників меблів (див. більш детальну інформацію про експорт у
Главі 2).
Нижче наведено динаміку виробництва меблів за останні 20 років у
поточному вираженні.
Важлива примітка: дані виробництва отримані з використанням стандартної
методології збору та обробки даних CSIL. Дані виробництва базуються на
офіційних цифрах і не враховують неофіційне чи незареєстроване
виробництво. Як зазначалося вище, частка такого виробництва може бути
значною.

9

Ці слова повторювалися декілька разів під час співбесід.
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Рисунок 2. Українське меблеве виробництво, 1997-2016 рр. Обсяг у млн. грн.
(ліва шкала) та динаміка за роками(права шкала)
YoY
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Джерело: CSIL

Показане на діаграмі вище виробництво меблів оцінюється в номінальному
вираженні з урахуванням цінових змін.
Протягом останніх років в Україні спостерігалася висока інфляція та
девальвація національної валюти. Це призвело до подорожчання імпортних
комплектуючих. Внаслідок цього ціни на меблі значно зросли, що вплинуло
на статистичні дані виробництва.
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Рисунок 3. Україна. Динаміка цін промислового виробництва, 2013-2016 р., %
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Джерело: Дані Державної служби статистики України, оброблені CSIL

Офіційна попередня статистика за 2017 р. показує дворозрядний темп
зростання 10 виробництва меблів у місцевій валюті (7-8% в євро), який
перевищує відповідний показник за 2016 р. Ці дані підтверджуються
опитаними компаніями, які зазначили, що це зростання обумовлене
зростанням продажів на внутрішньому та експортних ринках.
Разом із цим, протягом вже декількох років (починаючи з 2013 р.) на додаток
до складної економічної ситуації та втрати експорту в Росію перед
українськими виробниками стоять три інші великі проблеми:
•

Різке збільшення вартості запозичень у поєднанні з низькою
рентабельністю призвело до значного обмеження можливостей для
інвестицій у нові технології та заводи.

•

Міграція кваліфікованих працівників у сусідні країни, внаслідок
якої галузь залишилася без компетентної робочої сили. Крім цього,
деякі спеціалісти йдуть з підприємств і починають працювати як
самостійні виробники меблів (у формі ТОВ або у «сірому» режимі),
створюючи додаткову конкуренцію для цих підприємств.

Джерело: Державна служба статистики України, індекс промислового виробництва, виробництво
меблів
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•

1.2.3

Виробники змушені підвищувати рівень заробітної плати для
того, щоб утримати потрібних їм професіоналів, які забезпечують
належну якість виробництва. Підвищення заробітної плати призвело
до підвищення цін на кінцеву продукцію.
Система виробництва

Згідно з місцевими джерелами 11, у 2016 р. українська меблева галузь
налічувала 1300 офіційно зареєстрованих компаній та 32 тис. працівників (у
2013 - відповідно 1600 і 39 тис. 12).
Географічно ці компанії розташовані по всій території країни, при цьому
багато з них працюють (лише) на своїх регіональних ринках. На
розташування меблевого виробництва впливає декілька факторів, зокрема
наявність лісових ресурсів та їх постачальників (виробників напівфабрикатів
деревини), традиції (деякі підприємства працюють ще з радянських часів), а
також інвестиційна привабливість відповідного регіону.
Однією з основних особливостей української системи виробництва
меблів, крім наявності «сірого» виробництва, є її висока фрагментованість.
Як і в декількох країнах ЄС, українська меблева галузь має значну кількість
мікропідприємств (до 10 працівників), декілька малих і середніх компаній (до
250 працівників) і незначну кількість великих компаній (більше 250
працівників). Кожна з цих груп має свої особливості в тому, що стосується
організації виробництва і товарного асортименту. Ці особливості, пов’язані з
розміром підприємств, представлені нижче.
Мікропідприємства (до 10 працівників)
Ця дуже велика група налічує приблизно 5000 компаній (включаючи
незареєстровані), але має відносно малу частку в загальному обсязі
українського виробництва. Цю групу можна розділити на дві підгрупи:
•

Компанії з 4-5 працівниками. Такі компанії не займаються значною
обробкою і працюють на малих площах. Вони зазвичай придбають
комплектуючі та збирають їх у кінцевий продукт, який продають
безпосередньо споживачам. Їх продукція має простий дизайн та
низьку якість. В основному вони використовують ручні інструменти.
Продукція продається клієнтам на дому або на вуличних ринках (чи
також в Інтернеті). Кількість дуже малих виробників зростає, оскільки

Джерело: «Стратегічний план експорту українських меблевих підприємств» (СУП, 2017 р.).
коли у цих показниках також враховувався Крим та інші території, які зараз не враховуються в
статистиці.

11
12

18

багато бідних домогосподарств шукають додаткові джерела доходу. Ця
група, ймовірно, буде зменшуватися у майбутньому по мірі розвитку
економіки. У будь-якому випадку перспективи її подальшого розвитку
є дуже обмеженими.
•

Компанії, що мають 6-10 працівників та виробничу площу 100-600 кв. м.
Ця група відіграє більш важливу роль в українському виробництві, ніж
попередня, але її внесок все ж таки є незначним порівняно з групою
МСП. Компанії даної групи можуть бути зареєстровані у формі
товариств з обмеженою відповідальністю або приватних підприємств.
Наявність обладнання в них є незначною. Частка «сірого» виробництва
може бути дуже високою (в обсягах продажів або кількості
працівників). Підхід до діяльності – промислове виробництво
ремісницьких товарів. Такі компанії є надзвичайно гнучкими та
зазвичай виробляють меблі середньої та середньо-високої якості, а
також меблі на замовлення. Вони також можуть розробляти дизайн
деяких товарів (з залученням дизайнерів-фрілансерів). Їх ринок – це
прямі продажі, включаючи деякі невеликі проекти на замовлення. Ці
компанії виконують проекти з цінами до 15 дол. США за кв. м для
клієнтів у бюджетному сегменті. Деякі з цих компаній можуть
розвинутися у найближчому майбутньому. Проте більшість компаній
цієї групи не мають чіткої стратегії розвитку та задоволені тими
прибутками, які вони можуть заробити на місцевому ринку з
рентабельністю офіційної економіки. Декілька компаній з цієї групи за
словами респондентів успішно перейшли на наступний рівень, ставши
малими або середніми підприємствами.

Малі підприємства (10-50 працівників)
У цю групу входить велика кількість компаній, але їх все ж таки менше, ніж у
попередній групі (ймовірно, близько 300 компаній). Ця категорія є
наступним кроком після мікропідприємницької моделі з вищим ступенем
формалізації, хоча «сірі» аспекти є і тут. Як і попередня, ця група
орієнтується на місцевий ринок, з яким відповідні компанії працюють або
напряму, або через архітекторів і дизайнерські студії. Проекти на замовлення
тут є більш складними і можуть коштувати більше. Ціна меблів знаходиться
в діапазоні від 15 дол. США за кв. м до 30 дол. США за кв. м у бізнес-класі.
Деякі компанії працюють в люксових нішах з навіть вищими цінами за
проект.
Індустріалізація виробництва в цій категорії знаходиться на більш
просунутому етапі, хоча виробництво при цьому залишається в основному
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несерійним. Дизайн є більш складним, компанії часто мають дизайнерів у
штаті. Деякі компанії ситуативно працюють на експортних ринках, в
основному в рамках малих контрактних проектів.
Середні підприємства (50-250 працівників)
На ці компанії також припадає велика частка українського виробництва (як
офіційного, так і «сірого»). За оцінками, в цю групу входить близько двохсот
компаній.
Процес виробництва є індустріалізованим, інколи наявне серійне
виробництво. Використовується новопридбане обладнання з ЧПУ, але
старого обладнання все ж таки більше. Якість виробництва відповідає
загальному рівню на ринку. Дизайн продукції ще не є просунутим, хоча
інколи спостерігаються більш структуровані форми співробітництва з
дизайнерами (які розробляють одну-дві колекції на рік). Компанії
орієнтуються в основному на внутрішній ринок, але в деяких з них частка
обороту припадає на експортні продажі з огляду на їх ситуативну
присутність на зовнішніх ринках. Ця категорія в основному реалізує свою
продукцію через незалежних дилерів, але також може працювати з
великими дистрибуторами. Деякі з цих компаній створили власні бренди.
Великі компанії
Компаній з більш ніж 250 працівниками (офіційно) дуже небагато (ймовірно,
не більше 30-40). В деяких з них працює 1000 чи навіть більше людей. У
виробництві промислового типу використовується обладнання з ЧПУ та
старе неавтоматизоване обладнання. В цілому технологічний рівень є
високим, хоча інколи не використовується з достатньою ефективністю.
Орієнтація на обсяги виробництва. В основному ці компанії займаються
виробництвом безбрендової продукції або продукції під власними
торговельними марками замовників, зокрема дешевих меблів для
торговельних мереж і масового ринку. Основна продукція – з ДСП.
Виробників меблів з масиву деревини з великими промисловими
потужностями та обсягами дуже мало. Деякі з цих компаній є великими
експортерами. До цієї групи входять деякі (дуже мало) компанії з
іноземними інвестиціями.
Ще одним можливим підходом до сегментації українських меблевих
компаній та аналізу виробництва може бути класифікація компаній за їх
бізнес-моделями:
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•

Компанії, що займаються масовим виробництвом меблів, які в
основному продаються оптом та/або іноземним торговельним
мережам і через великих дистрибуторів.

•

Компанії, що займаються виробництвом і розвивають власну
дистрибуторську мережу в Україні, як правило під певним брендом 13.
Таких компаній небагато, орієнтовно менше 20-30. Ця бізнес-модель є
складною для реалізації, оскільки вимагає: a) інвестицій в відкриття
магазинів та управління ними; б) підтримання певних обсягів
виробництва для постачання в магазини. Деякі з цих компаній також
розвивають експорт і проводять спотові (неструктуровані) заходи на
іноземних ринках.

•

Компанії, які займаються лише виробництвом і довіряють розвиток
дистрибуторської мережі третім сторонам. Як правило, це МСП, і
станом на сьогодні ця бізнес-модель є найбільш поширеною в Україні.
У цій групі є компанії з довгою історією та традиціями виробництва
меблів, які мають відносно конкурентоспроможний рівень
операційних витрат, але не мають достатніх можливостей для
управління власною мережею збуту з огляду на обсяги виробництва
або високі управлінські витрати, пов’язані з такою стратегією. Вони
також не здатні самостійно проводити маркетингові заходи. Такі
компанії є конкурентоспроможними на українському ринку через
відносно низькі витрати та досить високу ефективність виробництва,
але зазвичай не мають у штаті окремих спеціалістів з продажів і
маркетингу. Експортні ринки є для них багатообіцяючими, але вони
поки що не готові до виходу на міжнародний рівень (наприклад, через
відсутність контактів, рекламних матеріалів, маркетингової стратегії).

•

Компанії, які більше займаються збиранням, ніж виробництвом. Вони
імпортують комплектуючі та розробляють власні дизайни. Інколи
вони навіть можуть виробляти щось серійно, але обсяги виробництва,
як правило, є низькими.

•

Компанії, які займаються продажами і маркетингом (наприклад,
Інтернет-магазини або інші оптові/роздрібні продавці). Вони
«відчувають ринок», але нічого не виробляють.

13 Приклади брендів на внутрішньому ринку: «Меркс», «Еліо», «Рода» (кухні), «Блест», «Злата меблі»,
«Доміно» (м’які меблі), «Аква Родос» (меблі для ванних кімнат)
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Врізка 2.

Деякі українські виробники меблів

Дуже великі українські компанії: «АМФ», «Меркс», «Мебель сервіс», «Світ меблів», «ВМВ
холдинг», «Лісмастер»
Інші великі компанії: «Грейд», «Сокме», «Енран»
Великі виробники меблів з масиву деревини: «Ламелла», «Інтерстайл»
Підприємства з іноземними інвестиціями/спільні підприємства: «Морган Ферніче»
(Home Group, Естонія), «Новий стиль» (Польща), «БРВ» (Польща), «Амб’єнте Ферніче»
(Actona, Данія)

1.2.4

Розподіл виробництва за типами продукції

Нижче наведено
виробництва.

дуже

приблизну

структуру

українського

меблевого

Рисунок 4. Україна. Розподіл виробництва меблів на основні підсегменти, % від
грошового обсягу

М’які меблі
21%

Кухонні меблі

Інші меблі
та складові
56%

10%

Офісні меблі
13%

Джерело: CSIL

Майже всі меблеві фабрики виробляють все, чого потребує їх
дистрибуторська мережа, яка зазвичай є неспеціалізованою. Звичайно, є й
багато виключень: ми спілкувалися з компаніями, які спеціалізуються на
дитячих або офісних меблях, інші виробляють лише стільці та столи. Але
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основну масу на ринку все ж таки утворює дуже велика група малих
компаній, які виготовляють будь-які меблі на замовлення клієнтів.
Як і в інших країнах, в Україні в декількох секторах простежується дещо
глибша спеціалізація:
•

м’які меблі в основному виробляються спеціалізованими (невеликими)
фабриками або декількома великими виробниками (у тому числі
компаніями з іноземними інвестиціями);

•

кухонні шафи переважно виробляють компанії, що спеціалізуються на
кухонних меблях. На нашу думку, це пояснюється тим, що роздрібні
магазини кухонних меблів є більш спеціалізованими, ніж інші
магазини;

•

виробники офісних меблів в Україні в основному сконцентровані у
Київській області (близько 40% загального обсягу виробництва офісних
меблів в Україні). Деякі компанії також працюють у Харківській та
Волинській областях. Офісні стільці в основному виробляються на
сході країни (зокрема, у Дніпрі («АМФ») та Харкові («Новий стиль»));

•

так звані «проекти на замовлення» відносяться до загальної
категорії, яка охоплює усі підсегменти меблевого виробництва.
Досить велика кількість компаній виготовляє меблі у співробітництві з
архітекторами і дизайнерськими студіями для облаштування
приватних будинків «під ключ» або нежитлових приміщень (кав’ярень,
ресторанів, установ тощо).

1.3 ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ЛАНЦЮЖКА ВАРТОСТІ
1.3.1

Вступ

У виробництві меблів використовуються наступні основні комплектуючі та
матеріали:
•

деревина (пиломатеріали);

•

деревинні плити;

•

піна, тканини та шкіра для м’яких меблів;

•

фурнітура та інші металеві частини;

•

лаки і клеї;

•

скло та ін.
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Виробники меблів або виготовляють необхідні їм комплектуючі для меблів
самостійно, або придбають готові комплектуючі (дошки, плити,
напівфабрикати тощо) і збирають їх на своїх потужностях.
1.3.2

Лісові ресурси

Цифри, які стосуються лісів, часто є недостатньо точними, особливо коли
йдеться про обсяги заготівлі та експорту лісоматеріалів. «Сіра» рубка та
незаконний експорт є дуже поширеними, і заборона експорту лісу в 2015 р.
зупинила їх лише частково.
Ліси покривають близько 9,6 млн. гектарів або приблизно 17% земель
України. Більшість лісів (майже 99%) знаходяться у державній власності та
відносяться до сфери управління Державного комітету лісового господарства
України. Приблизно половина лісів відноситься до напівприродних, тоді як
4,4 млн. га лісів є штучно висадженими. Приблизно дві третини лісів можуть
використовуватися для заготівлі лісоматеріалів. Близько 3 млн. га лісів були
забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Ліси сконцентровані на півночі та заході України (рисунок 5). Частка хвойних
лісів складає 42% (сосна - 32%, решта - ялинка), листяних - 43% (дуб - 32%,
решту в основному складає бук, ясень, вільха і тополя). Приблизно 15%
лісової зони складається з м’яких листяних порід та чагарників 14.
Приблизно 50% лісів є штучними. За останні декілька десятиліть в Україні
лісовий фонд значно збільшився, що частково пояснюється молодим віком
лісової структури. Середньорічний приріст знаходиться в діапазоні від 5 м3 у
Карпатах до 2,5 м3 у степовій зоні. У країнах, де природні умови є схожими
на умови в Карпатах, середній приріст є набагато меншим.

Джерело: «Лісовий сектор України – перехід до ринкової економіки», проф. Ігор Букуша, 2004 р.
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Рисунок 5. Мапа лісів України

Джерело: «Лісовий сектор України – перехід до ринкової економіки», проф. Ігор Букуша, 2004 р.

Рисунок 6. Україна – сировина для дубового шпону

Україна експортує кругляк та інші лісоматеріали у країни Балтії та Європи,
забезпечуючи їхню промисловість дешевою сировиною. Але більшість
лісоматеріалів споживається на внутрішньому ринку. Споживання
лісоматеріалів на душу населення є значно нижчим, ніж в середньому по
Європі 15.

Врізка 3.
15

Приватизація держлісгоспів

Веб-сайт ФАО.
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4 липня 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив стратегічне бачення управління
державними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні центральних органів
влади. Розроблена концепція визначає, які державні підприємства в довгостроковому
періоді залишаться у державній власності, а які будуть передані в концесію,
приватизовані чи ліквідовані.
Європейська бізнес-асоціація оприлюднила в пресі наступне повідомлення: «Комітет
деревообробної та меблевої галузі Асоціації розглядає передачу лісових господарств у
концесію як таку, що несе в собі ризики та може призвести до експлуатаційної політики
лісокористування приватними структурами, що матиме вкрай негативний вплив на
лісову галузь. На сьогодні не проведена прозора інвентаризація лісового фонду, все ще
не закріплена на законодавчому рівні система електронного обліку деревини. Водночас в
концесію планують передати близько двохсот лісових господарств Держлісагентства –
ресурсних і прибуткових підприємств, які спрямовують значні надходження до
бюджету. Концесія, спрямована на заготівлю спілої деревини, фактично створюватиме
умови для виснажливої вирубки та ліквідує продуктивне вирощування лісу. До того ж,
ідея концесії будь-яких державних надр та ресурсів несе в собі корупційні ризики та
може призвести до монополізації природних ресурсів приватними структурами.
Асоціація вважає за необхідне зважено підійти до питання реформування лісової галузі
та утриматися від прийняття імперативних рішень».

Крім вищенаведеного, Асоціація також скаржиться на «нову систему»
реалізації лісоматеріалів, особливо високої якості. Приватні покупці
заявляють, що ця нова система є далеко не прозорою, і що вони не можуть
конкурувати з незрозумілими покупцями за товар незрозумілої якості та в
незрозумілій кількості. Одна компанія поскаржилася, що «колоди продають
«пакетами» без опису того, що знаходиться в цих «пакетах», і це створює
переваги для окремих компаній».
1.3.3

Наявність пиломатеріалів та деревинних плит

Однією з цілей цього дослідження було перевірити, чи є в країні достатньо
сировини, у тому числі деревини, для задоволення потреб меблевої галузі для
поточної діяльності та розвитку.
Україна щороку виробляє приблизно 20 млн. куб. м деревини і здатна
повністю задовольнити вимоги українських виробників меблів у
пиломатеріалах, за винятком деяких порід дерева, які не ростуть в Україні
(тропічні породи).
Таблиця 5. Кругляк, пиломатеріали та деревинні плити, м3, 2016 р. 16
Кругляк

виробництво
18,337,000

експорт
4,290,300

імпорт
14,200

споживання
14,060,900

В різних джерелах можна побачити дуже різні цифри. Точно оцінити «сіру» частину виробництва
дуже складно.
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Пиломатеріали
3,050,000
Шпон
109,990
Фанера
177,000
ДСП та OSB
1,709,000
Дошка
381,700
MDF/HDF
Джерело: Дані ФАО, оброблені CSIL

2,675,000
66,080
194,640
462,000
26,720
181,110

10,070
3,920
50,370
248,000
3,400
392,110

385,070
47,830
32,730
1,495,000
358,380
-

Наведені цифри не відображають в повній мірі реальний обсяг споживання
деревини в Україні. Згідно з цими показниками, Україна нібито споживає
лише 385 тис. м3 пиломатеріалів на рік, що включає у себе всю деревину, яка
використовується для будівництва житла, упаковки, підлог, вікон, дверей,
меблів тощо. На нашу думку, насправді обсяг споживання є набагато
більшим, але разом із цим також зрозуміло, що обсяг масиву деревини, який
використовується для виробництва меблів (мала частина зазначених 385 тис.
м3), є набагато меншим, ніж обсяг деревинних панелей, що
використовуються для тих самих цілей (значна частина 1495 тис. м3).
Пиломатеріали
Деревина (пиломатеріали) є одним з необхідних видів сировини. У даний час
масив деревини складає лише малу частину в кількості сировини, необхідній
для виробництва меблів. Утім, цей вид сировини є важливим: згідно з
інформацією, отриманою від респондентів, на меблі з масиву деревини
припадає від 5% до 15% загального обсягу виробництва меблів. Хоча деякі
опитані компанії скаржилися на високу ціну деревини, жодна з них не
скаржилася на те, що масив деревини не можна знайти в необхідній
кількості. Якість, що пропонується на ринку, здається прийнятною
(див. опис ситуації з деревиною пічного сушіння на стор. 28). Згідно з думкою
галузевих експертів, країна лише частково використовує свій потенціал у
сфері деревообробки.
Дерева зазвичай закуповуються в лісгоспів, після чого валяться і
транспортуються приватними транспортними засобами на лісопильні.
Згідно з опублікованим у 2008 р. звітом швейцарсько-українського проекту
розвитку лісів у Закарпатті, лише в цьому регіоні існувало близько 2 тис.
лісопилень, в основному дуже малих з 5-8 працівниками.
За останні роки ситуація змінилася, і на сьогодні існують деякі великі
проекти створення або розширення лісопилень, серед яких є вже набагато
більші за розміром підприємства, хоча поки що лише одне з них було б
27

здатне конкурувати з великими автоматизованими лісопильнями, що
існують у Західній Європі.
Рисунок 7. Середня за розміром лісопильня в Україні

Перед використанням у масиві деревини необхідно зменшити вміст вологи.
Незважаючи на це, достатньо сухої деревини на ринку дуже мало. Хоча
постачальників деревини багато, згідно з інформацією, отриманою від
одного експерта, лише п’ятеро з них сушать деревину в спеціальних печах. В
Україні існує потреба в більшій кількості сушарок, але їх імпорт стримують
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певні бар’єри, зокрема митні процедури 17. Один великий виробник меблів
встановив власні сушарні печі і тепер має сушарні потужності близько 3 тис
м3. У сушарках в основному сушать тверді породи (наприклад, дуб). В
українському кліматі, особливо у вологий сезон, сушіння є дуже тривалим і
дорогим процесом. Компанії, які не використовують сушарки, сушать
деревину на відкритому повітрі. Така сушка займає дуже багато часу. Інколи
компанії також використовують деревину без сушіння, що обумовлює низьку
якість готової продукції.
Врізка 4. Фактори, що впливають на наявність та ціну деревини: заборона
експорту
У листопаді 2015 р. в Україні був заборонений експорт всіх порід деревини, за винятком
сосни, а в грудні 2017 р. цю заборону також було поширено й на сосну. Метою заборони
було зробити деревину менш дефіцитною та дорогою за рахунок зменшення обсягів
експорту, особливо високоякісної деревини, для підтримки розвитку місцевої галузі та
створення більшої доданої вартості в Україні.
Наслідки цієї заборони є не дуже позитивними. Власники лісу (в основному
держлісгоспи) просто зменшили заготівлю або почали експортувати певні обсяги
нелегально. Як результат, деякі покупці скаржаться на підвищення цін, особливо на
високоякісну деревину. Але в цілому більшість компаній не повідомляють про значні
зміни цін. Незаконна заготівля, за словами деяких експертів, продовжується, але вже
меншими темпами.

Деревинні панелі
Деревинні панелі (ДП) є основною сировиною, що використовується у
виробництві меблів. Враховуючи це, важливо оцінити, чи наявні ДП в Україні
в достатніх обсягах для задоволення поточних і майбутніх потреб, а також чи
відповідають ці ДП за своєю якістю і характеристиками тим ДП, що
пропонуються у країнах-конкурентах.
В основному для виробництва меблів використовуються наступні деревинні
панелі 18:

17
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•

Деревинно-стружкова плита (ДСП), що представляє собою часточки
деревини, склеєні між собою різноманітними смолами. На
сьогоднішній день ДСП є основним матеріалом і також одним з
найдешевших. Але дешевий у цьому випадку не означає поганий.
Багато дуже високоякісних меблів у світі виготовляється саме з ДСП.

•

Деревоволокниста
плита
середньої
щільності
(МДФ),
що
виготовляється з волокон деревини, спресованих зі смолами. МДФ

Джерело: онлайн-інтерв’ю з генеральним директором «Хоум Ферниче Груп»
Ми не враховуємо тут інші ДП, що зазвичай не використовуються у виробництві меблів
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коштує дорожче, ніж ДСП, але дозволяє використовувати технологічні
процеси (закруглення кромок або фрезерування поверхні), в результаті
яких створюється імітація масиву деревини.
•

Фанера. Це один із «старих» типів ДП, оскільки фанеру виробляють
вже більше 100 років. Вона використовується для багатьох технічних
призначень, але дуже мало у виробництві меблів, оскільки коштує
набагато дорожче, ніж два перших види ДП.

Усі ці три основні типи ДП виробляються в Україні. Нижче наведені деякі
основні гравці на цьому українському ринку.
•

«Swiss Krono». Швейцарська компанія, яка працює в Україні з 2000 р.
та інвестувала в нові виробничі лінії у 2003-2004 рр. Ця компанія
виробляє ДСП і ОСБ – продукт, який широко використовується в
будівництві та упаковці (також у виробництві меблів, але в меншій
мірі).

•

«Кроноспан» 19. Один з найбільших виробників ДП у світі, контролює
українське підприємство через компанію на Кіпрі. У 2007 р.
«Кроноспан» отримав дозвіл на придбання контрольного пакету в
Коростенському заводі МДФ.

•

Коростенський завод МДФ. В основному виробляє МДФ і ламінат для
підлог.

•

«Swisspan». В основному виробляє ламіновану ДСП.

•

«Одек». Найбільший виробник фанери в Україні. Значна частина
продукції експортується, і лише відносно невеликі обсяги
використовуються для виробництва меблів.

У 2006 р. компанія отримала кредит від ЄБРР на закупівлю та встановлення двох ліній з виробництва
ДСП у м. Нововолинську в Західній Україні (загальний обсяг інвестицій – 100 млн. євро). Компанія
«Кроноспан» почала виробляти ДСП у 2009 р., а ще через рік встановила у Нововолинську лінію для
виробництва МДФ. Завод з виробництва МДФ, що також включав у себе лакувальну лінію, став
першим в Україні. У 2015 р. компанія звернулася до ЄБРР по новий кредит на модернізацію основних
виробничих потужностей та обладнання на заводі у Нововолинську (загальний обсяг інвестицій – 67
млн. євро). Прес старого типу був замінений безперервним пресом. Крім цього, планувалося
встановлення котла на біомасі (для скорочення викидів парникового газу) та електричного осаджувача,
а також розширення потужностей з переробки стружки. Ця інвестиція мала сприяти підвищенню
якості продукції для того, щоб її можна було експортувати в ЄС (завод розташований у 10 км від
кордону з Польщею). 16 травня 2017 р. компанія «Kronospan Holdings PLC» отримала дозвіл АМКУ на
придбання контрольного пакету в Коростенському заводі МДФ, що розташований в Житомирській
області та має потужність з виробництва ДСП близько 400 тис. м3.
19

30

Згідно з даними ФАО, споживання ДП в Україні має складати трохи менше 2
млн. м3 на рік, при цьому основна частина цього обсягу припадає на ДСП
(див. таблицю 5).
Не вся ця кількість використовується для виробництва меблів, оскільки є ще
будівництво, пакування, столярні призначення тощо. На ці призначення має
використовуватися приблизно 40% від загального обсягу, а отже розмір
ринку ДП в меблевому секторі має становити приблизно 1,2 млн. м3.
На ринку ДП в основному працюють місцеві постачальники, зокрема
вищезазначені компанії, але частина обсягу також імпортується з інших
країн, в основному від таких високоякісних нішевих постачальників, як
«Egger», «Cleaf», «Pfleiderer» та ін.
Імпортні панелі зазвичай використовуються компаніями, які виробляють
більш складні товари зі спеціальними покриттям, особливою щільністю або
нестандартними розмірами.
Рисунок 8. Завод з виробництва МДФ

У відповідь на прохання порівняти якість ДП, що пропонуються місцевими
виробниками, з якістю ДП, що виробляють у Західній Європі, представники
галузі зазначили, що різниці немає, хоча невелика кількість респондентів
зазначили, що інколи можливі збої в якості товарів, що закуповуються. Деякі
товари, що виробляються для внутрішнього ринку, є трохи дешевшими, ніж
ті, що виробляються на експорт. Це пояснюється тим, що для експорту
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деяких товарів необхідно мати дорогу сертифікацію (FSC, зміст
формальдегіду E1 або нижче тощо), яких не вимагають українські покупці.
Ще одним питанням є ціна, яку платять учасники галузі в країні. Ціни на ДП
в Україні є такими ж самими або трохи нижчими, ніж в інших країнах, таких
як, наприклад, Польща. Панелі з Китаю інколи коштують дешевше, але їх
якість часто не відповідає європейським стандартам, і поставки є більш
нерегулярними. Один з респондентів повідомив, що ще пару років тому ціни
на ДП місцевого виробництва були вищими, ніж у Польщі. Потім українські
виробники вирішили відреагувати на імпорт дешевших панелей з Польщі
зменшенням своїх цін до рівня нижче цін польських конкурентів. Ця
стратегія все ще діє.
Наявна на ринку кількість є достатньою для задоволення потреб української
меблевої галузі. Попит на ДП на внутрішньому ринку є добрим і продовжує
зростати, і виробники ДП інвестують в модернізацію своїх виробничих ліній.
В цілому вони повністю забезпечують потреби внутрішнього ринку.
Один західноєвропейський експортер ДП в Україну зазначив, що його обсяги
продажів в Україні зменшуються через конкуренцію з боку місцевих
виробників, яка зростає. Стратегія цього експортера – перейти на дуже
спеціалізовану продукцію.
ДП вже імпортуються, а отже в разі збільшення попиту цей імпорт
можна буде швидко збільшити. Утім, ми не думаємо, що місцеві
виробники дозволять іноземним конкурентам наростити ринкову
частку. Враховуючи, що серед місцевих виробників є великі та сучасні
компанії, вони зможуть швидко інвестувати в розширення
виробництва, якщо попит збільшиться.
У разі, якщо зростатиме попит на тверді породи, лісопильні
підприємства не зможуть відреагувати так само швидко, а отже в
іноземних постачальників буде можливість збільшити свою ринкову
частку.
1.3.4

Комплектуючі та напівфабрикати

Багато виробників меблів виробляють самостійно всю фурнітуру, яка їм
потрібна, тоді як інші воліють купувати потрібні їм комплектуючі у третіх
сторін цілком або частково, обмежуючи свою діяльність збиранням та
персоналізацією кінцевого продукту 20. Прикладами цього є компанії, які
Слід зазначити, що виробники меблевих комплектуючих є в усіх європейських країнах з добре
розвиненою меблевою галуззю. Яскравим прикладом є Італія, де виробництво таких комплектуючих

20
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закуповують вже розкроєні, ламіновані, просвердлені та відфрезеровані
панелі, шухляди та дверцята для шаф.
Придбання комплектуючих і напівфабрикатів у третіх сторін є досить
популярним в Україні. Ймовірно, це пояснюється тим, що багато виробників,
особливо МСП, не мають власного обладнання для того, щоб виготовляти всі
частини їх меблів. Коли перед цими компаніями постає дилема - інвестувати
значні кошти у високоякісне обладнання або шукати більш дешеві
альтернативи без таких капітальних витрат, вони обирають друге. Декілька
компаній в Україні пропонують широкий вибір фурнітури та
напівфабрикатів. Зокрема, можна назвати таких постачальників (є також
декілька інших), як «ВіЯр», «Даск», «МТ», «ЕскадаМ», «Термопал» та ін. Вони
зазвичай пропонують ламіновані ДП, точно розкроєні згідно з потребами
клієнтів. Панелі також можуть продаватися вже з обробленою кромкою.
Деякі компанії також пропонують вже просвердлені та отфрезеровані панелі,
українські або імпортні (різна щільність і клеї). У таких постачальників
можна придбати навіть невеликі обсяги з оперативною доставкою.
Попит на компоненти також задовольняється самими виробниками ДП, які
можуть наносити на них декоративні поверхні. Зокрема, вони пропонують
постформингові 21 стільниці.
Різні постачальники компонентів пропонують різну якість. Деякі з них мають
досить складне обладнання для обробки ДП, включаючи обладнання з ЧПУ
для розкрою панелей, фрезерувальні верстати, обробні центри з ЧПУ тощо.
Вибір компонентів з масиву також є широким. Ціни не є низькими
порівняно з повнорозмірними ДП, але якщо виробник меблів не має
необхідного обладнання, йому залишається лише купувати готові
компоненти. Якщо компанія має «деяке» обладнання (і таких компаній
більшість), фактор ціни стає більш важливим, хоча якість завжди
залишається на першому місці. Звичайно, якість компонентів, виготовлених
на точному сучасному обладнанні, буде вищою, ніж якість компонентів,
виготовлених на старому власному обладнанні.
Українська система пропонує широкий асортимент продукції на
конкурентних умовах для МСП, впливаючи таким чином на весь процес
виробництва у країні.
Роль виробників компонентів у ланцюжку вартості меблевої галузі в
Україні вже є високою і продовжить зростати з огляду на зростаючий
розвинулося у технологічно дуже складну галузь з великими виробниками, які експортують свою
продукцію по всьому світові.
21Постформинг (або також софтформинг) – це продукція з закругленими кромками.
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попит з боку місцевих МСП, які не мають можливості інвестувати у
складне обладнання.

Рисунок 9. Приклади компонентів і фурнітури, що продаються в Україні
Компютер дозволяє покупцям розрахувати
необхідні їм деталі

Деревнні панелі нішевої якості

Дверцята для шаф

Молдинги
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Шухляди

1.3.5

Металева фурнітура

Інші складові

Металева фурнітура
Більшість металевої фурнітури імпортується. Значна її частина (більше 50%)
завозиться з Західної Європи. Такі імпортери, як «Blum», «Hettich» та
«Hafele» завжди тримають достатні складські запаси для оперативної
поставки.
Ввізні мита були досить високими, але у 2017 р. знизилися до 5,5%, потім
до 2,5% у 2018 р. Поступово вони мають знизитися до 0. Імпортери
зазвичай продають товари регіональним дилерам і ряду великих меблевих
підприємств. Вони також проводять презентації та семінари для
інформування та навчання персоналу своїх клієнтів. Вони стверджують, що їх
відпускні ціни в Україні є нижчими, ніж в інших країнах. Згідно з
відповідями інших респондентів, це є правдою.
Конкуренція з боку китайських виробників є дуже сильною, і вони вже
наближаються до якості товарів, що імпортуються з Західної Європи. Отже,
якість продукції з Китаю може бути прийнятною, а ціни завжди є
конкурентоспроможними.
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Піна
Українське виробництво піни для м’яких меблів і матраців задовольняє
приблизно 50% потреб внутрішнього ринку.
Таблиця 6. Україна, виробництво поліуретану, 2013-2015 рр., тис. т
Поліуретанова піна

2013
21,0

2014
20,8

2015
17,5

Джерело: «Стратегічний план експорту для меблевих підприємств України», СУП, 2017 р.

Ситуація з піною є не дуже зрозумілою.
За словами генерального директора «Морган Ферниче» (один з найбільших
експортерів м’яких меблів в Україні) в країні існує щось на зразок монополії
одного виробника, що обумовлює високі ціни. Інші респонденти це не
підтвердили. Вони зазначили, що піну в Україні виробляють 4 або 5 місцевих
компаній 22, і що її ціна є конкурентоспроможною порівняно з цінами на
піну, вироблену в інших країнах.
Тканини і шкіра
Ці необхідні для виробництва м’яких меблів комплектучі є дуже важливими і
дорогими.
Виробники м’яких меблів низької та середньої якості в основному
використовують місцеву продукцію, якість якої є прийнятною, а ціна – дуже
конкурентоспроможною.
Імпорт з ЄС не обкладається митом, тому виробники м’яких меблів преміумкласу в основному закуповують ці комплектуючі в Італії та Іспанії.
Імпорт з Азії обкладається митом в розмірі близько 10%.
Скло
Скло є менш важливою складовою порівняно з іншими, але для багатьох
ліній меблів високоякісне скло все ж таки є необхідним. Нам повідомили, що
на ринку є як місцеве, так і імпортне скло за прийнятними цінами.
1.3.6

Логістика

Логістичні витрати значно впливають на кінцеві ціни меблевої
продукції. Один український виробник м’яких меблів повідомив, що в
середньому на логістику припадає 20% у відпускній ціні софи.

22

Одним з великих виробників піни є компанія «Інтерфоам»
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Логістика впливає не лише на ціни, а й на своєчасність поставок, процент
пошкодженого товару тощо. Ми поцікавилися в багатьох компаній їх
думками про існуючу логістику. На жаль, усі їх відповіді були негативними.
За словами респондентів, транспортні послуги у Західній Європі коштують
на 15% дешевше, ніж в Україні. Одна компанія (зі Східної України) зазначила,
що «логістика - це кошмар».
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1.4 АНАЛІЗ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНЦІЇ
Цей аналіз охоплює як ті фактори, що пов’язані з загальною якістю бізнессередовища, так і ті, що мають відношення до конкретних підприємств.
1.4.1

Робоча сила

Рівень безробіття в Україні є досить високим – приблизно 9% (але при цьому
багато людей працюють на тимчасових роботах у неформальній економіці).
Заробітна плата
Меблева галузь, зокрема у сегменті МСП, є дуже працемісткою (особливо це
стосується виробництва м’яких меблів). Відтак, вартість робочої сили відіграє
значну роль в формуванні ціни на кінцеву продукцію.
Робоча сила в Україні є дешевшою, ніж в інших країнах Східної
Європи 23. За словами одного з виробників м’яких меблів (Київська область),
вони платять приблизно 190 євро на місяць некваліфікованим робітникам і
350 євро на місяць - кваліфікованим. Деякі інші компанії згадували про
заробітну плату на рівні до 250-300 євро.
Офіційна статистика більш-менш підтверджує ці дані.
Таблиця 7. Україна. Виробництво меблів *. Середньомісячна заробітна плата, 20102016 рр.
Виробництво
меблів,
заробітна
плата

грн.
зміна, %
грн.

2010
2028

2011
2543

2012
2820

2013
2982

2014
3167

2015
4065

2016
5290

192

25.4%
229

10.9%
272

5.7%
276

6.2%
198

28.4%
167

30.1%
187

-15.7%

11.8%

зміна, %
18.9%
19.0%
1.6%
-28.2%
Джерело: Дані Державної статистичної служби України, оброблені CSIL

*Виробництво меблів, інше виробництво, ремонт і монтаж устаткування та обладнання

Рівень заробітної плати залежить від кваліфікації, але також від
розташування компанії. У Києві та Донецьку середня заробітна плата в
цілому вище, ніж в середньому по країні.

23

Див. порівняння з країнами ЄС у додатку.
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Таблиця 8. Україна. Середньомісячна зарплата у регіонах (усі галузі), 2017 р., грн.
2017
Україна
6953
Київ
10870
Донецька область
7580
Київська область
7049
Дніпропетровська область
6820
Запорізька область
6733
Миколаївська область
6520
Полтавська область
6435
Одеська область
6383
Львівська область
6256
Закарпатська область
6194
Харківська область
6135
Івано-Франківська область
5995
Вінницька область
5986
Черкаська область
5931
Рівненська область
5861
Сумська область
5819
Хмельницька область
5791
Луганська область
5737
Херсонська область
5720
Волинська область
5719
Житомирська область
5711
Кіровоградська область
5702
Чернігівська область
5543
Чернівецька область
5471
Тернопільська область
5437
Джерело: Джерело: Дані Державної статистичної служби України, оброблені CSIL

Згідно з офіційною статистикою, заробітна плата зросла у 2017 р. Ці дані
також були підтверджені респондентами.
Таблиця 9. Україна. Виробництво меблів. Середньомісячна зарплата, 2017 р., грн.
січен люти березен квітен травен червен липен серпен вересен жовтен
ь
й
ь
ь
ь
ь
ь
ь
ь
ь
5788
5986
6609
6561
6587
7051
7270
7345
7289
7627
Джерело: Джерело: Дані Державної статистичної служби України, оброблені CSIL

листопа
д
7606

Проте, оскільки у сусідніх країнах рівень зарплати є вищим, люди
виїздять за кордон. Девальвація гривні стала ще одним фактором, що
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стимулює міграцію. Компанії, які працюють біля кордону з Польщею,
мають проблеми з утриманням кваліфікованих працівників.
Рисунок 10.
Виробництво меблів. Середньомісячна заробітна плата,
2010-2016 рр. (2010 р. = 100)
грн.
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300
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2012
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Джерело: Джерело: Дані Державної статистичної служби України, оброблені CSIL

Кваліфікація
Хоча в цілому рівень грамотності та первинної освіти в Україні є добрим,
працівників з вищою або технічною освітою небагато.
В усіх регіонах на ринку праці є багато некваліфікованих працівників, але для
експлуатації сучасних високоавтоматизованих заводів потрібні працівники зі
спеціальною технічною освітою.
Усі опитані компанії повідомили, що їм потрібно більше працівників зі
спеціалізованою підготовкою. Такі спеціалізовані знання потрібні в різних
сферах, включаючи технічну (спеціалісти з деревообробки, які можуть
працювати з верстатами з ЧПУ) та управлінську (маркетинг, бізнеспланування, виведення бізнесу на міжнародний рівень).
Для компаній, які хотіли б експортувати свою продукцію, одним з бар’єрів є
мова, оскільки дуже мало менеджерів володіють західноєвропейськими
мовами.
Також респонденти повідомили, що працевлаштування у меблевій галузі вже
не є таким популярним, як у минулому. Молодь не зацікавлена працювати в
цьому секторі, оскільки вважає його застарілим з невеликою доданою
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вартістю.
Наприклад,
Національний
університет
біоресурсів
та
природокористування України зміг залучити лише 28 студентів на 60-80
місць на курс деревообробки.
Декілька великих компаній проводять навчання для своїх працівників або
клієнтів. Це такі компанії, як «Blum», «Кроноспан», «Hafele», «ЕскадаM»,
«Одек», «УАФМ», «АМФ», «ВіЯр», а також основні вендори обладнання.
1.4.2

Енергоресурси

Енергія є важливим фактором у виробництві. Ми опитали багато компаній
на предмет того, чи відповідає ціна та доступність енергоресурсів їх
очікуванням, і чи є ціна енергоресурсів конкурентоспроможною порівняно з
іншими країнами, зокрема Польщею. Декілька компаній поскаржилися на
те, що енергоресурси є дорогими, але в цілому їх ціна вважається
конкурентоспроможною.
1.4.3

Кредити і фінансування

Усі опитані компанії вважають, що кредити є критичною проблемою з
огляду на їх малу доступність та високу вартість. Облікова ставка
Національного банку України - 22% 24. Це є п’ятою найбільшою за розміром
обліковою ставкою центробанків у світі. Процентні ставки за кредитами
комерційних банків починаються десь на рівні 16,5%, але можуть бути і
вищими залежно від профілю ризику компанії. За вартістю кредитів
комерційних банків Україна посідає 31-е місце у світі.
Опитані компанії повідомили, що їм пропонують кредити з процентними
ставками близько 25%. Враховуючи девальвацію місцевої валюти по
відношенню до євро, реальна вартість фінансування інвестицій є надзвичайно
високою.
Деякі іноземні постачальники (наприклад, обладнання) надають кредити на
закупівлю їх товарів. Але ці кредити деноміновані в іноземній валюті та з
урахуванням усіх адміністративних витрат і вартості гарантії не є фінансово
привабливими.
1.4.4

Інвестиції

У виробництві меблів є два види інвестицій: в матеріальні (нерухомість,
обладнання) та нематеріальні (управління, дизайн, розробка продукції)
активи.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
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Матеріальні інвестиції
Переважна більшість деревообробного устаткуванні в Україні імпортована з
інших країн. Загальний обсяг імпорту деревообробного обладнання в
Україну становить приблизно $80 млн. згідно з офіційними цифрами.
Таблиця 10.
Україна. Загальний імпорт деревообробного обладнання, дол. США за
поточним курсом.
2012
Деревообробне обладнання
41,782,749
Джерело: Дані Євростату, оброблені CSIL

2013

2014

2015

43,643,819

34,897,150

82,014,196

Один з основних експортерів обладнання в Україну оцінював ринок
обладнання для вітчизняної меблевої галузі 25 приблизно у 20 млн. дол. США
у 2016 р. Ми використовуємо цю оцінку як найкращу існуючу орієнтовну
цифру.

Врізка 5.

Український ринок обладнання для виробництва меблів

Розмір ринку: $20 млн.
Джерело: майже повністю імпорт
Походження: 70% з Європи (в основному з Німеччини та Італії), 30% з Китаю і
Туреччини
Тип: 70% нове, 30% бувше у вжитку
Основні іноземні компанії, що продають обладнання в Україні (прямо та/або через
посередників): «Homag», «Biesse», «SCM»

Ситуація з наявністю та кількістю обладнання є різною в різних
сегментах українською меблевою галуззю.
Мікропідприємства в основному використовують малі інструменти, серед
яких багато ручних, загальною вартістю декілька тисяч євро.
Малі підприємства. Є два основних типи цих підприємств: a) ті, які в
основному займають збиранням. У таких підприємств зазвичай мало
За винятком лісопильного обладнання, сушарок, обладнання для виготовлення ДП, пакувального
обладнання та ін.
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устаткування. Деякі з них мають сучасні верстати з ЧПУ, але в цілому вартість
обладнання тут знаходиться у межах 10-30 тис. євро; б) компанії, які
самостійно виготовляють більшість меблевих компонентів для своїх потреб. З
огляду на невеликий розмір підприємств, інвестиції в устаткування
знаходяться в діапазоні 10-50 тис. євро. Інколи на початковому етапі основне
обладнання є старим і знеціненим, але згодом власник підприємства
поступово докуповує нові верстати.
Середні та великі підприємства. У цьому сегменті також
диференціація. Загальний обсяг інвестицій завжди перевищує 50
але може сягати й мільйонів євро на підприємствах, які
автоматизовані виробничі лінії. Проте таких великих і
автоматизованих заводів у країні поки що є лише декілька.

є значна
тис. євро,
придбали
повністю

Варто зазначити, що серед найбільших покупців деревообробного
обладнання за останній час є компанії, які спеціалізуються на продажу
напівфабрикатів МСП (див. п. 1.3.4).
Правила повернення ПДВ на деревообробне обладнання 26 мають
значний вплив на його закупівлі. Вони могли б стати корисним
інструментом для стимулювання імпорту, але поки що не працюють
належним чином – в основному через бюрократичні причини.

Рисунок 11.
Наявні в Україні технології виробництва меблів. Деякі
приклади деревообробного обладнання
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Прийняті у листопаді 2017 р.
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Інвестиції в ремонт будівель
Багато українських меблевих підприємств усе ще працюють в будівлях, які
були побудовані давно, і в яких не можна розмістити сучасні виробничі лінії.
Виробничі процеси в цих будівлях організовані нераціонально в частині
просторового планування, що обумовлює більші внутрішні логістичні
витрати. Вартість модернізації виробничих потужностей часто є
занадто високою для власників підприємств.
Інвестиції в нематеріальні активи
Дуже мало компаній в Україні мають в свої структурі відділ дизайну або
НДДКР. Деякі компанії з відомими брендами постійно співпрацюють з
дизайнерами-фрілансерами, які розробляють для них цілі колекції один чи
два рази на рік.
Є декілька компаній, що готові розпочати створення в себе
дизайнерської функції. Але цьому заважає декілька проблем: a) внутрішній
ринок не готовий до цього і не вимагає дизайнерської складової; б) компанії
не мають можливостей для виготовлення того, що пропонують дизайнери
(наприклад, часто виникають проблеми зі створенням прототипів і запуском
44

у виробництво нестандартних виробів); в) співробітництво з дизайнерами не
завжди відбувається на оптимальних умовах (наприклад, проблема роялті).
Деякі компанії в цьому плані діють більш успішно, особливо ті, які
працюють на експорт і виготовляють меблі під брендом замовника або згідно
з його дизайном. Це непоганий спосіб навчитися тому, як поступово
додавати дизайнерську складову у меблі місцевого виробництва.
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1.5 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА, ЦІН ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
При аналізі ефективності виробництва, ціни та якості меблів, що
виробляються в Україні, слід зробити два застереження. По-перше,
українська система виробництва меблів є складною і неоднорідною, як в
плані розміру компаній, так і в плані бізнес-моделей. По-друге, з огляду на
відсутність вимірюваних і надійних показників деякі представлені у цьому
звіті висновки базуються лише на інформації, отриманій в ході опитувань, а
також незначної кількості візитів на об’єкти. Хоча опитана група компаній є
репрезентативною для української меблевої галузі, це все ж таки не всі
українські виробники.
Управління виробничим процесом
Декілька українських виробників меблів, у тому числі деякі великі
компанії, мають певні недоліки в управлінні виробничим процесом.
Зокрема, респонденти повідомили про наступні проблеми:
•

Відсутність точного планування виробництва. Загальний підхід –
«почнемо робити, а там буде видно».

•

Виробництво є низькоспеціалізованим, тобто виробляють усе підряд
незалежно від рентабельності.

•

Виробничі витрати рідко розраховуються с достатньою точністю для
належного визначення ціни кінцевої продукції.

Часто виробники меблів починають працювати лише після отримання
замовлення від клієнта (стратегія «виробництво на замовлення»). Така
стратегія підходить для преміум-сегменту, але зменшує рентабельність
продукції, що виробляється у більшій кількості. Цей підхід пов'язаний
скоріше не з відсутністю у компаній необхідного технологічного
забезпечення, а з місцевою бізнес-культурою. По суті, потрібні не лише
технології, а й раціональне та ефективне використання існуючого
обладнання. Низька прибутковість, у свою чергу, обмежує можливості для
інвестицій в обладнання 27.
Серед виробників спостерігаються спорадичні спроби впровадити принципи
більш ефективного управління виробництвом (наприклад, «канбан» або
«кайдзен»). Але, незважаючи на очевидну наявність справжнього бажання
Декілька респондентів зазначили, що українські меблеві компанії зазвичай є
малоприбутковими, що робить інвестиції в стаціонарне обладнання більш ризикованими.
27
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покращити управління виробничими процесами, відсутнє достатнє
розуміння того, що на практиці означає впровадження більш сучасних
процесів виробництва.
Найбільші експортно-орієнтовані компанії, у тому числі з іноземним
капіталом, часто мають більш ефективні стратегії виробництва, оскільки
виконують
замовлення
високоструктурованих
клієнтів
(великих
дистрибуторів, торговельних мереж, закупівельних груп тощо). Навіть ті
компанії, які виготовляють дешеву продукцію, продукцію ВТМ, меблеві
компоненти та збірні меблі, є більш просунутими в тому, що стосується
управління виробництвом 28.
Вищезазначені фактори в основному впливають на управління серійним
виробництвом (незалежно від обсягів), яке передбачає точне дотримання
часу, стандартну якість, а також численні поставки у разі, якщо виробляються
декілька лінійок продукції.
У випадку меблів та проектів на замовлення ці фактори є менш
релевантними, але такі речі, як дотримання термінів, точна оцінка витрат та
наявність реалістичного плану виробництва, починаючи з концепції проекту,
також є важливими.
Найменші з компаній, які працюють на внутрішньому ринку, зазвичай
реалізують свою продукцію у містах і районах, в яких вони працюють. Часто
вони працюють з індивідуальними замовленнями, що передбачають доставку
лише одному клієнту. Хоча затримки є поширеними, у цьому сегменті все ж
таки спостерігаються спроби дотримувати умови замовлень.
Якість українських меблів
У середньому якість меблів українського виробництва відповідає якості
меблів, що виробляються в інших країнах Східної Європи
(конкурентами).
У цілому ціни на меблі відповідають їх якості. Меблі, які виготовляють
найменші компанії, мають типові для такого виробництва дефекти, такі як
недоліки лакового покриття, неякісне склеювання, дешева фурнітура. Але в
цілому результати можуть бути досить прийнятними.
Як правило, в компаніях є відділ контролю якості.

Наприклад, в компаніях, які працюють з «IKEA», повинен бути суворий контроль за
виробничим процесом.
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Українські споживачі зараз є більш вимогливими, ніж у минулому, і вже не
купують зовсім не якісні товари (див. п. 1.6.4). За словами представника однієї
з компаній, українські виробники меблів мають «навчати споживачів уважно
ставитися до якості».
Врізка 6.

Основні схеми сертифікації та стандарти якості в Україні

Ще декілька років тому українські підприємства, особливо ті, які працювали з
продукцією, що використовується у будівельній галузі, такою як фанера і
пиломатеріали, повинні були дотримуватися сурових стандартів, встановлених ще за
радянських часів. Ці так звані «ГОСТи» були загальновідомими і також сприймалися на
експортних ринках. Протягом останніх років їх поступово замінюють стандарти ЄС. У
тих компаніях, де побували наші експерти, є власні лабораторії, в яких перевіряються
такі показники, як твердість, міцність клею та вміст формальдегіду в ДП, що
використовуються.
Також є певні загальні вимоги щодо інших речей, зокрема екологічної сертифікації.
Найбільш поширеною вимогою є наявність сертифікатів FSC, ISO 14000 (охорона
довкілля), ISO 9000 (якість) тощо. Українські експортери меблів не мають особливих
проблем з дотриманням цих вимог і навіть успішно виконують замовлення великих
міжнародних торговельних мереж.

Ціни українських меблів
Аналіз, виконаний в рамках даного дослідження, показав, що відпускні
ціни на меблі в Україні є в цілому конкурентоспроможними. Зокрема:
•

на внутрішньому ринку ціни на українські меблі стають більш
конкурентоспроможними порівняно з китайськими товарами 29;

•

на експортних ринках (наприклад, у Німеччині) ціни на українські
меблі можуть бути в середньому на 10-15% нижче, ніж ціни на польські
меблі, що використовуються як орієнтир для порівняння.

Проте,
деякі
з
респондентів
мають
іншу
думку
конкурентоспроможності українського меблевого виробництва.

щодо

Деякі з них вважають, що ціни на українські меблів все ще перевищують ціни
на продукцію, імпортовану з Китаю.
Інші вказують на те, що конкурувати на експортних ринках складно, оскільки
іноземні покупці очікують, що українські меблі мають коштувати набагато
дешевше, ніж меблі з інших країн Східної Європи (наприклад, Польщі).
Напевне, ці очікування більше пов’язані з зовнішнім іміджем України, ніж
якістю її товарів.
29

Тому що різниця між вартістю робочої сили у Китаї та Україні зменшується.
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1.6 УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК МЕБЛІВ
1.6.1

Фактори, від яких залежить попит

Попит на меблі зазвичай залежить від наступних факторів:
•

чисельність населення, особливо у містах;

•

конфігурація домогосподарств;

•

купівельна спроможність;

•

будівництво житла;

•

темп заміни меблів;

•

ініціативи зі стимулювання попиту (державні програми підтримки).

В демографічному плані основним трендом в Україні є зменшення населення.
У 2017 р. населення України складало близько 42 млн., що менше, ніж десять
років тому. Основними причинами є конфлікт з Росією, втрата територій та
міграція.
Населення розподілене по всій території України. Найбільш населеними
областями є Донецька і Дніпропетровська, тоді як найбільш забезпеченими
регіонами в плані доходу на душу населення є міста Київ та Дніпро.
Таблиця 11.

Області України. Основні дані
Частка у загальній
чисельності населення
України

Дохід на душу населення
(середній по Україні =100)

Донецька область
Дніпропетровська область

10%
8%

55
122

Київ
Харківська область
Львівська область
Одеська область
Луганська область
Київська область

7%
6%
6%
6%
5%
4%

257
103
95
106
33
110

Запорізька область

4%

118

Вінницька область
Полтавська область
Івано-Франківська область

4%
3%
3%

95
102
84

Хмельницька область

3%

92
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Закарпатська область
Житомирська область
Черкаська область
Рівненська область
Миколаївська область
Сумська область

3%
3%
3%
3%
3%
3%

70
88
86
84
93
95

Тернопільська область
2%
Херсонська область
2%
Волинська область
2%
Чернігівська область
2%
Кіровоградська область
2%
Чернівецька область
2%
Джерело: Дані Державної статистичної служби України, оброблені CSIL

75
88
80
89
87
75

Сукупний номінальний дохід населення, з урахуванням розбіжностей між
регіонами, в цілому дещо збільшувалися протягом останніх років. Проте, на
купівельну спроможність негативно вплинула висока інфляції. Реальні
доходи населення зменшувалися після 2013 р., але попередні дані за 2017 р.
показують слабке зростання.
Рисунок 12.
р. =100)

Україна. Витрати домогосподарств на душу населення (2013
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Джерело: Дані Світового банку, оброблені CSIL

Населення у містах зростало протягом останніх десятиліть, потім
стабілізувалося на рівні приблизно 69% (в середньому по Європі – близько
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73%). На відміну від більшості країн регіону, Україна має мало міст
середнього розміру, і майже половина міського населення мешкає або у
малих містах з населенням до 50 тис. (близько 30% загального населення
міст), або у великих містах з населенням понад 1 млн. (близько 25%).
Найбільшими містами є Київ (близько 3 млн.), Харків (близько 1 млн.), Одеса
(близько 1 млн.), Дніпро (близько 1 млн.) і Донецька (близько 1 млн.).
Останній великий будівельний бум спостерігався в Україні у 2011 р., коли
вона готувалася до чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Після цього темпи
будівництва почали зменшуватися рік за роком. Лише 2016 р. Державна
служба статистики України зареєструвала зростання обсягів будівельних
робіт в усіх сегментах будівництва.
Згідно з офіційною статистикою, українські підприємства (не враховуючи
тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим, міста
Севастополя та частин зони проведення АТО) виконали будівельні роботи
загальною вартістю близько 74 млрд. грн., з яких 18 млрд. грн. припадає на
житлове будівництво. У 2016 р. було введено в експлуатацію близько 10 млн.
кв. м житлової нерухомості.
Серед зон найбільш швидкого зростання варто відзначити місто Київ та
територію навколо нього. Третина усього житла, зданого в експлуатацію у
2016 р., припадає на цю зону.
Рисунок 13.
Житло, здане в експлуатацію. Розподіл загальної площі за
регіонами. 2010-2016 рр., %
2016
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Джерело: Дані Державної статистичної служби України, оброблені CSIL

Миколаївська

Сумська

Черкаська

Полтавська

Житомирська

Чернівецька

Тернопільська

Рівненська

Дніпропетров…

Закарпатська

Вінницька

Волинська

Харківська

Хмельницька

Одеська

Львівська

Київ

Київська

0%

Івано-…

5%

Попередні дані про будівельну діяльність у 2017 р. начебто підтверджують
цей тренд. Індекс будівельної продукції збільшився на 20% порівняно з
попереднім роком (+10%, якщо розглядати лише житлове будівництво).
1.6.2

Динаміка споживання меблів

За оцінками CSIL, розмір українського ринку меблів становив близько 11
млрд. грн. у 2016 р. (понад 400 млн. євро) у цінах виробників. Це – офіційна
цифра, що не враховує «сірі» продажі, тому реальний розмір ринку, скоріше
за все, є більшим.
Нижче представлений 20-річний тренд споживання меблів у поточному
вираженні, а також динаміка цін.
Рисунок 14.
Україна. Споживання меблів, 1997-2016 рр.*, млн. грн. у
поточному вираженні (ліва шкала) та зміни по роках (права шкала)
млн. грн.
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Джерело: Попередні дані CSIL* за 2017 р. на рис. 15

Український ринок меблів постраждав від важкої кризи після 2014 р. 30.
Реалізації цього негативного сценарію сприяло декілька факторів, які в
основному пов’язані з загальним економічним контекстом в Україні, зокрема:
•

політична напруженість та військові дії у Криму та в зоні АТО; та

30 Розмір ринку зменшився удвічі у 2016 р. порівняно з 2013 р., якщо порівнювати в євро за поточним
курсом.
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•

інфляція та
споживачів.

зменшення

купівельної

спроможності

українських

Висока інфляція значно вплинула на меблевий сектор. Споживчі ціни значно
зросли у 2014-2015 рр.

Таблиця 12.

Україна. Споживчі ціни на меблі, 2010-2016 рр., зміни по роках

Рік
Меблі та облаштування

2010
3.0%

2011
3.5%

2012
2.2%

2013
0.5%

2014
9.8%

2015
39.3%

2016
6.8%

2017
4.4%

Джерело: Дані Державної статистичної служби України, оброблені CSIL

Рисунок 15.

Україна. Споживання меблів у 2010-2017 рр. (2010 р. =100)
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Джерело: CSIL

Попередні дані про ситуацію на ринку за 2017 р. є кращими, ніж у 2016 р.,
тому можна очікувати зростання середнього річного споживання на 7-8% (у
реальному вираженні) у найближчі роки.
Цей процент може бути і вищим, якщо продовжиться макроекономічна
стабілізація, і буде усунено ряд обмежень для ведення бізнесу та інвестицій.
Серед факторів, які можуть позитивно вплинути на споживання меблів,
варто назвати наступне:
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•

під час кризи люди відкладали покупки, і цей відкладений попит
може повернутися, як тільки відновиться упевненість споживачів в
результаті подальшої макроекономічної стабілізації;

•

темпи заміни старих меблів збільшуються;

•

рівні зарплати збільшуються (потроху), а отже поступово збільшується
купівельна здатність споживачів;

•

відбувається дуже активне будівництво, особливо у деяких регіонах
(наприклад, Києві).

Споживання меблів в Україні все ще є низьким порівняно з ЄС та
світовим показником. Це означає, що є потенціал для його зростання у
майбутньому по мірі зростання доходів населення.
Рисунок 16.

Споживання меблів на душу населення*, 2017р. у дол. США
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Джерело: Дані CSIL * - за цінами виробників

1.6.3

Частка імпорту

Попит на українському ринку історично задовольнявся як меблями
вітчизняного виробництва, так і імпортними товарами. Імпорт з Італії та
Німеччини задовольняв попит у верхньому сегменті ринку, тоді як імпорт з
країн Азії – попит на дешеві меблі. Місцеве виробництво в основному
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орієнтувалося на задоволення попиту в нижчому та середньому сегментах
ринку.
Обсяги імпорту значно зменшилися протягом останніх років через
девальвацію гривні, внаслідок якої імпортна продукція стала відносно
дорожчою, ніж раніше. У 2016 р. імпорт дещо збільшився. Даних за 2017 р.
поки що немає.
Таблиця 13.
Імпорт меблів в Україну*, 2011-2016 рр. з розбивкою на країни
походження, млн. дол. США у поточному вираженні
2011

2012

2013

2014

2015

2016

%
частка
(2011
р.)

%
частка
(2016
р.)

Світ

477.3

448.2

453.6

327.9

170.6

185.9

100.0%

100.0%

%
зміна
(20112016
рр.)
-61.0

Італія

194.0

171.6

169.4

124.0

62.7

64.8

40.7%

34.9%

-66.6

Китай

100.3

98.1

96.0

65.9

31.8

33.8

21.0%

18.2%

-66.3

Німеччина

33.2

33.2

31.9

24.9

16.8

18.4

7.0%

9.9%

-44.7

Польща

45.1

43.3

49.5

37.6

16.5

18.2

9.4%

9.8%

-59.7

Туреччина

9.6

12.9

13.9

13.2

5.1

6.8

2.0%

3.7%

-29.0

Інші країни
95.1
89.1
92.8
62.4
37.6
44.0
19.9%
23.6%
-53.8
Джерело: Дані Євростату/ООН, оброблені CSIL *Згідно з даними експорту торговельних партнерів

Виходячи з наведених вище даних, частка імпорту в обсязі споживання
складає 25-30%, якщо брати розмір ринку в цілому (включаючи «тіньовий»
ринок 31). Тобто імпорт складає приблизно третину ринку.
Імпорт з Азії зайняв своє місце на ринку у минулому, оскільки азійські
виробники пропонували товари низької якості з нульовим дизайном, але за
дуже конкурентоспроможними цінами, що відповідало попиту в нижчому
сегменті ринку меблів. Українські виробники просто не могли конкурувати,
особливо у категорії класичних меблів. Починаючи з 2014 р. розрив між
заробітною платою в Китаї та Україні зменшувався, а отже збільшувалася
конкурентоспроможність українських виробників на місцевому ринку.
Різні джерела містять різні оцінки частки імпорту на місцевому ринку. Згідно з українською
статистикою в 2016 р. країна імпортувала меблі загальною вартістю приблизно $100 млн. Згідно з
деклараціями торговельних партнерів України (ООН/Євростат), ця сума складає $186 млн. Ця різниця,
що у минулому була навіть більшою, може пояснюватися декількома факторами, включаючи
нелегальний імпорт, тріангуляцію та неправильну класифікацію. У наведеній таблиці ми
використовували дані з експортних декларацій (ООН/Євростат).
31
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Звичайно, азійська продукція все ще займає певне місце на ринку
(реалізується через різноманітні роздрібні канали, включаючи мережі
будівельно-господарських
магазинів
та
інших
великомасштабних
операторів), але сьогодні загроза з їх боку вже виглядає менш серйозною,
ніж у минулому.
Імпортні меблі верхнього сегменту якості, що в основному завозилися з
Німеччини та Італії (основні іноземні постачальники в цій ніші) у минулому
займали певну частку ринку. Станом на сьогодні експорт з цих країн в
Україну зменшився, але все ще домінує в цьому сегменті ринку. Хоча цей
сегмент, орієнтований на споживачів, які є менш чутливими до
волатильності доходу, досі існує, за оцінками ринкова частка імпортних
меблів класу люкс наразі не перевищує 10-15%.
Реальний процес імпортозаміщення розпочався і триває у середньому
та середньо-низькому сегментах ринку. Девальвація місцевої валюти
відкрила нові можливості для українських виробників, давши їм додаткову
конкурентну перевагу над іноземними постачальниками, оскільки тепер вони
здатні пропонувати ту ж саму якість за меншу ціну 32.
Хоча буде важко спрогнозувати майбутні тренди в обсягах імпорту, є
очевидним, що вони залежатимуть від динаміки валютного курсу.

Ця перевага зменшується, якщо меблеві комплектуючі закуповуються за кордоном.

32
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1.6.4

Тренди у споживанні меблів

Українські споживачі використовують два основні параметри при виборі
меблів: європейські меблі асоціюються з якістю та дизайном, тоді як
українські меблі історично асоціювалися з низькою якістю, відсутністю
дизайну, але конкурентоспроможними цінами.
Очікування споживачів та їхнє сприйняття якості поступово еволюціонують, і
виробники поступово наближають свою продукцію до так званого
«європейського рівня». Проте в різних учасників меблевого ринку може бути
дуже різне розуміння того, що можна вважати прийнятною якістю. Іноземні
компанії, які щось продають на українському ринку, зазвичай вважають
місцевий рівень якості низьким, тоді як місцеві виробники і торговельні
компанії вважають його середнім. Як ми розуміємо, сьогодні українські
споживачі мають наступні пріоритети (в порядку важливості):
•

сучасний стиль;

•

ціна;

•

матеріали.

У меблевих магазинах спостерігається все більше сучасних меблів, хоча
продукція класичного стилю, виготовлена з масиву або ДП, досі
присутня в значній кількості.
Традиційно на ринку в основному пропонувалися меблі з масиву дерева, але
сьогодні частка цієї продукції вже є дуже незначною порівняно з меблями з
ДП (в основному ДСП). Ймовірно, це є наслідком дії різних факторів:
•

Вплив глобальних трендів ширшого використання ДП, що є реакцією
на бажання споживачів мати широкий вибір меблів різних кольорів та
форм (також у поєднанні з металевими та скляними елементами).
Меблі з ДП здатні задовольнити цей попит, тоді як при виготовленні
меблів з масиву такі можливості є більш обмеженими. Крім цього,
меблі з масиву в Україні в цілому асоціюються з більш традиційними
стилями.

•

Зниження купівельної спроможності споживачів. Оскільки продукція з
ДП коштує дешевше, ніж з масиву, споживачі часто віддають перевагу
саме їй.

У даний час в Україні є великий попит на меблі з ДСП. Також є попит на
шпоновані меблі, хоча вони є доволі дорогими.
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Ціна завжди є важливим критерієм при виборі меблів, особливо у
середньому та низькому сегментах ринку. За дуже приблизною оцінкою,
сьогодні сегментація українського ринку виглядає наступним чином:
•

верхній сегмент: 15% ринку (попит у цьому сегменті задовольняється в
основному, але не виключно, імпортними меблями);

•

середній сегмент: 50% ринку (в основному через прямі продажі та
незалежні магазини);

•

нижній сегмент: 35% ринку (через прямі та неформальні продажі,
вуличні ринки, господарсько-будівельні магазини, Інтернет).

Споживачі в люксовому (верхньому) сегменті досі віддають перевагу
іноземним брендам, в основному через те, що українські меблі не мають
дизайнерської складової і не відповідають європейським трендам у плані
стилю (наприклад, важко знайти меблі у мінімалістичному стилі). Бренди,
зокрема в сегменті кухонь, є ще одним елементом диференціації іноземних
постачальників.
Як зазначалося у попередній главі, попит у середньому сегменті ринку все
більше задовольняється місцевими виробниками завдяки покращенню
співвідношення між ціною та якістю. Проте складається враження, що в
цьому сегменті українські виробники все ж таки виробляють меблі
однакового кольору, однакового стилю та однаковим покриттям. Частково це
пояснюється тим, що вони в основному закуповують матеріали в одних і тих
самих постачальників. Таким чином, основними критеріями розрізнення
постачальників для споживачів стає ціна та перед- або після продажні
послуги, які їм пропонуються. Цей останній критерій часто пов’язується зі
знанням бренду, але в Україні поки що не так багато компаній інвестують в
створення та/або посилення своїх брендів.
Низький сегмент ринку все ще досить широким, особливо у регіонах з
низьким доходом та менш поширеними сучасними каналами роздрібної
торгівлі. Попит в цьому сегменті задовольняється місцевою продукцією та
імпортом, переважно з Азії.
1.6.5

Роздрібні канали

Попит на споживчому ринку в Україні задовольняється через декілька
роздрібних каналів, приблизні оцінки розміру яких представлені у таблиці
нижче.
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Таблиця 14.

Український ринок меблів. Основні роздрібні канали
Канал

Прямі продажі + вуличні ринки
Незалежні дилери, включаючи великих дистрибуторів (декілька) та окремі магазини (в основному
мультибрендові)
Онлайн-магазини: спеціалізовані меблеві та інші
Мережа дистрибуторів/торговельних мереж: національні та/або міжнародні (небагато)
Магазини господарсько-будівельних товарів з великими торговельними площами
Імпортні меблі люксового сегменту, що реалізуються (в основному) через монобрендові магазини
Джерело: CSIL *розрахована від загальної вартості ринку меблів

Система роздрібного збуту меблів
порівняно з європейською, оскільки:

Ринкова
частка*
45/50%
20/25%
7-8%
5%
5%
10%

не є достатньо розвиненою

•

значну частину попиту на ринку задовольняють МСП (у тому числі
неформальні), які продають свою продукцію безпосередньо
споживачам;

•

у країні дуже мало спеціалізованих мереж збуту меблів;

•

спеціалізовані меблеві магазини з великими торговельними площами
існують, але лише в основних містах;

•

монобрендових магазинів мало, і в основному через них реалізуються
імпортні меблі.

Вуличні ринки
Поки що вони є поширеним каналом для збуту меблів (разом з прямими
продажами клієнтам з доставкою в дім). Цей канал є основним, особливо за
межами міст, а також єдиним способом вийти на ринок для багатьох мікро- і
малих компаній.
Незалежні дилери/масштабна дистрибуція
Незалежні дилери працюють по всій країні. Малі незалежні магазини
зазвичай є мультибрендовими. У верхньому сегменті імпортних меблів є
також і монобрендові магазини, через які реалізуються, наприклад, кухонні
меблі.
Масштабна дистрибуція меблів поки що не дуже поширеною бізнесмоделлю. Великих рітейлерів є лише декілька, і вони працюють у великих
містах. Як правило, це незалежні магазини (не мережі). Кожний магазин здає
в оренду площі декільком брендам, серед яких можуть бути як місцеві, так і
експортні. Такі суб’єкти ринку зазвичай працюють в середньому та середньо59

верхньому сегментах ринку і пропонують всі види меблів та облаштувань.
Представлення товарів у торговельному залі є подібним до того, що можна
побачити у Західній Європі.
Мережа меблевих дистрибуторів/мереж
Ця модель не є поширеною в Україні. Міжнародні мережі майже відсутні 33,
українських теж дуже мало.
Магазини господарсько-будівельних товарів та інші великі торговельні
центри
Видатним прикладом є «Епіцентр». Компанія, що почала діяльність 15 років
тому, сьогодні управляє 43 магазинами «Епіцентр» і 16 магазинами «Нова
лінія» в Україні.
Середній розмір магазинів «Епіцентр» - приблизно 35 тис. кв. м, але й
магазини з набагато більшою площею (площа одного з магазинів у Києві
складає 100 тис. кв. м).
В «Епіцентрах» представлено широкий асортимент товарів, включаючи меблі
та облаштування, будівельні та господарські товари, у тому числі панелі та
фурнітуру, побутові товари, садове обладнання, іграшки, новорічні прикраси
та ін.
На меблі в цій мережі припадає десь 3-4% продажів. Середня площа,
відведена під меблі, варіюється від 300 до 8000 кв. м.
За останні два роки продажі меблів у цій мережі значно зросли. Вона працює
в середньому та нижніх сегментах ринку, орієнтуючись на масовий вжиток.
Приблизно 80% меблів, що реалізуються в цих магазинах, походять з
України, решта – з інших країн (в основному з Азії). Компанія щойно
розпочала пропонувати товари під власною торговельною маркою і виявляє
інтерес до подальшого розвитку цього підходу.
У 2018 р. компанія планує побудувати 3 нові магазини і оновити ще 7-8.
Онлайн-канал
Онлайн-продажі все ще знаходяться на ранньому етапі розвитку, але
розвиваються дуже стрімко. За словами деяких респондентів, цей канал
збуту щорічно зростає на 20-25% за вартістю та 10-15% за кількістю. Це
зростання обумовлене наступними факторами: зменшення купівельної
спроможності споживачів, висока вартість оренди площі під фізичні
магазини, низький рівень конкуренції, можливість створення прибуткової
33

«Jysk» є винятком.
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ніші для інвестицій. Багато Інтернет-компаній у цьому сегменті є дуже
молодими. Українці, особливо молодь, все більше звикають до придбання
речей в Інтернеті. Можливість доторкнутися та фізично відчути меблі у
реальному магазині є важливою переважно у верхньому сегменті, тоді як для
меблів масового виробництва або дешевих меблів це вже не є дуже
необхідним. Онлайн-ринок наразі сконцентрований у великих містах, тому
що за їх межами з огляду на значні транспортні витрати звичайна торгівля є
більш конкурентоспроможною.
Інтернет-продажі орієнтовані на середній та середньо-нижній сегменти
ринку. Декілька Інтернет-магазинів пропонують ті ж самі меблі, які можна
знайти у фізичних магазинах, але за нижчими цінами. Це певною мірою
знижує ціни на ринку. Інтернет-магазини беруть меблі в українських
компаній та окремих дизайнерів, які їх також виготовляють. В цих магазинах
також пропонуються імпортні меблі (з Європи). В основному вони продають
такі види меблів, як столи і стільці, ліжка та деякі інші позиції.
Онлайн-ринок меблів має перспективи швидкого зростання з появою нових
компаній. Основним фактором, який стримує розвиток цього каналу, є
дефіцит галузевих спеціалістів з необхідними навичками онлайн-продажів.
Крім цього, логістичні витрати (доставка, повернення бракованих товарів та
товарів, які не підійшли) все ще є дуже високими.
Потенційні нові учасники українського роздрібного ринку меблів
Існують чутки 34 щодо приходу IKEA на український ринок. Наразі тривають
відповідні переговори, але рішення ще не прийняте. Поява IKEA на
українському ринку вплине на різні його частини, зокрема ланцюжок
вартості (чи є ризик того, що її закупівельна діяльність витіснить одного з
місцевих гравців?), канали роздрібних продажів (чи існує ризик зменшення
ринкових часток місцевих гравців? Або її присутність прискорить розвиток
незрілої української системи роздрібної торгівлі меблями?), ціни (чи є ризик
того, що ціни IKEA будуть конкурувати з цінами місцевих виробників?) та,
нарешті, вибір споживачів (чи вплине «IKEA» на вибір споживачів у плані
дизайну?).
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Декілька статей у пресі та на веб-сайтах.
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Врізка 7.

Приклади українських компаній, які працюють в меблевому рітейлі

Великі дистрибутори: «4rooms», «Домосфера», «Аракс», «Діамант», «Центральний дім
меблів», «Три кита», «Марк»
Меблеві мережі: «Стіл і стул», «Хомстер», «Марго», «Jysk»
Господарсько-будівельні магазини: «Леруа Мерлен»
Торговельні центри: «Епіцентр»
Інтернет-магазини (деякі з них також мають фізичні магазини): mebelok.com, sofino.ua,
dybok.com, 27.ua, fayni-mebli.com.ua, Homester-online.com, Taburetka.ua, Rozetka.
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1.7 ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ СЕКТОРУ ТА
ПРОВАЙДЕРИ ПОСЛУГ
Інфраструктура інструментів підтримки українських виробників меблів є
дуже фрагментованою, некоординованою та характеризується відсутністю
чіткої стратегічної спрямованості або бачення розвитку галузі. Відсутність
цільових заходів підтримки пояснюється щонайменше трьома факторами.
По-перше, український уряд у минулому не приділяв достатньої уваги
комплексному розвитку промисловості, зосередившись лише на важкій
промисловості та ролі України як постачальника сировини. По-друге,
політика підтримки МСП також є чимось новим – вона була прийнята лише
у 2016 р. 35 Нарешті, меблевий сектор не включено в 7 пріоритетних галузевих
груп у «Дорожній карті стратегічного розвитку експорту в Україні на 20172021 рр.»
Основні організації, що беруть участь у прямій або опосередкованій
підтримці меблевої галузі:
•

Національні галузеві організації: Українська асоціація меблевиків,
Меблідеревпром, Львівський деревообробний та меблевий кластер.

•

Міжгалузеві організації: Спілка українських підприємців (СУП), Офіс з
просування експорту (ОПЕ), Українська спілка підприємців і
промисловців (УСПП), Українська бізнес-асоціація (УБА), Агентство
сприяння сталому розвитку Карпатського регіону, Торговельнопромислова палата України.

•

Донори: ЄС, ЄБРР, МФК, Світовий банк, АМР США та інші прямі
донори.

Асоціації меблевої галузі
За словами деяких респондентів, меблеві асоціації є невеликими, оскільки
працюють на регіональному рівні. Крім меблевого сегменту, вони також
займаються іншими речами, зокрема меблевими комплектуючими,
лісопильнями, столярним виробництвом тощо. Їх можливості приносити
користь або надавати інноваційні послуги їх членам наразі є не дуже
великими та можуть бути покращені.
Українська асоціація меблевиків (УАМ). Наразі в цю асоціацію входить близько
90 компаній, половина з яких є виробниками меблів. Крім них, членами
Мета «Стратегії розвитку МСП до 2020 р.» - створити сприятливе середовище для МСП шляхом
полегшення для них доступу до фінансування, спрощення адміністрування податків, створення
правильної культури підприємництва, розвитку бізнес-навичок, підтримки експорту, а також
збільшення їх потенціалу для інновацій.
35
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УАМ є інші учасники ланцюжка вартості: постачальники комплектуючих,
провайдери послуг і роздрібні торговці. Більшість компаній-членів УАВМ
мають менше 50 працівників. На членів цієї асоціації припадає 5-7% від
загального обсягу виробництва меблів в Україні. Найбільші українські
експортери, за деякими винятками, не входять в цю асоціацію. Основними
джерелами фінансування УАМ є членські внески 36 та інші кошти, які вона
отримує на реалізацію конкретних проектів (наприклад, від донорів). Наразі
УАМ підтримує наступні види діяльності та заходи: a) нетворкинг з метою
формування у членів довіри та бажання співпрацювати з іншими членами; б)
створення експортного клубу з метою отримання знижок для участі у
торговельних виставках за кордоном; в) конкретні проекти та навчальна
діяльність (безкоштовні курси з CRM); та г) надання інформації про доступ до
грантів або кредитів з приватних або державних джерел.
«Меблідеревпром» - Асоціація меблевих і деревообробних підприємств. Асоціація
меблевих і деревообробних підприємств «Меблідеревпром» була заснована у
грудні 1998 р. На сьогодні у неї входить 24 компанії, що в основному є
виробниками ДП. Лише 7 з них є виробниками меблів. Нещодавно в цю
асоціацію вступив великий виробник меблів. Діяльність «Меблідеревпрому»
спрямована на лобіювання інтересів членів цієї асоціації в уряді та підтримку
їх розвитку.
Інші організації
Спілка українських підприємців (СУП). СУП є незалежною асоціацією
українських підприємців з різних секторів, основною метою якої є лобістська
діяльність. Як зазначено на веб-сайті цієї організації, «Спілка українських
підприємців – це перша найбільша об’єднана сила незалежних українських
підприємців, яка створена за межами політичних інтересів з метою захисту
інтересів підприємців та формування сприятливого бізнес-середовища в Україні».
Одна з її цілей – «стимулювати і підтримувати експорт українських товарів».
У СУП входить більше 500 компаній різного розміру - як малих, так і великих
– у тому числі 23 компанії з секторів меблів та меблевих комплектуючих.
Серед цих компаній є деякі дуже великі підприємства та експортери. Хоча ця
меблева група є малою, рік тому члени СУП, які входять в неї, створили
спеціальний комітет. В рамках діяльності цього комітету вони замовили
аналіз цільових міжнародних ринків для українського меблевого експорту,
що був профінансований американським фондом WNISEF і виконаний ITFC.
У планах меблевого комітету СУП – забезпечити, щоб серед 23 його членів
з’явилося як мінімум 10 експортерів. Для досягнення цієї мети він підтримує
У даний час компанії платять приблизно 300 євро на рік в якості базового внеску.
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ініціативи з впровадження сучасних процесів виробництва та участі у
програмах, які пропонуються донорами.
Офіс з просування експорту (ОПЕ)37. Офіс з просування експорту – це
консультативно-дорадчий орган при Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі України. Він був створений в якості «єдиного вікна» для надання
українським експортерам допомоги у відкритті нових ринків 38. Наразі ОПЕ
веде діяльність у чотирьох основних сферах: i) надання інформації про
експортні можливості, зокрема баз даних експорту і торгівлі, а також аналіз
пріоритетних ринків і галузей; ii) освітня діяльність в галузі експорту, що
включає широкий набір освітніх інструментів для розвитку експортних
компетенцій українського бізнесу; iii) надання таких експортних послуг, як
оцінка готовності до експорту та допомога в пошуку партнерів за кордоном;
та iv) створення можливостей для бізнесу, включаючи різноманітні
нетворкингові заходи та налагодження контактів між компаніями. Модель
діяльності ОПЕ схожа на ту, яку використовують подібні органи в ЄС,
зокрема Finnpro або Business France. Поки що ОПЕ повністю фінансується
такими донорами, як Western NIS Enterprise Fund (WNIESF) та проект
«Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE). В
цілому на національному рівні присутнє розуміння важливості інвестицій у
підтримку експорту. Зокрема, розроблено Дорожню карту стратегічного
розвитку торгівлі на 2017–2021 рр. Хоча меблевий сектор не включено до
пріоритетних у національній стратегії експорту, було прийняте рішення
щодо підтримки експортної діяльності в ньому через так звані «групи
експортного партнерства», створені в рамках ОПЕ. Меблеві компанії
відреагували на цю ініціативу позитивно. Відповідний пілотний проект
наразі знаходиться на етапі підготовки. Він передбачає залучення
зовнішнього консультанта з досвідом роботи на експортних ринках, який
розробить конкретний план дій (50% відповідних витрат покриє ОПЕ, 50% компанії). Подальші кроки включатимуть у себе заходи «b2b», навчальні
поїздки, заходи для іноземних покупців, відвідування торговельних виставок
та нетворкингові ініціативи. ОПЕ очікує, що в цій групі буде не більше 15
компаній. Планується, що ОПЕ діятиме в якості органу підтримки з
декількох питань: закупівлі, угоди та інші регуляторні аспекти. Проте
важливо зазначити, що виділені на цю експортну підтримку ресурси
видаються досить незначними порівняно з існуючими потребами.
Донорські ініціативи
37

На момент написання даного звіту ЄБРР наймає ОПЕ для реалізації ініціатив у рамках програми

EU4Business.
38 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 3 листопада 2016 р. №1861.
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З моменту, коли Україна стала незалежною після розпаду Радянського
Союзу, вона отримувала значну допомогу від донорів, які намагалися
сприяти її переходу до відкритої ринкової економіки. В усіх секторах
економіки, включаючи меблеву галузь, реалізуються численні програми,
спрямовані на розвиток приватного сектору та приватних інвестицій. Ці
програми можна розділити на декілька основних напрямів: i) доступ до
фінансування; ii) консультації щодо політики та технічна допомога уряду в
покращенні умов для бізнесу; iii) послуги з розвитку бізнесу та навчання для
підприємств; та iv) нетворкингові послуги для інтеграції виробників у більш
масштабні ланцюжки поставок. Утім, важливо зазначити, що великі
донорські програми зазвичай є спрямованими на створення сприятливих
умов для всього бізнесу, а не окремих компаній. Деяка (але не така велика)
цільова підтримка надавалася і меблевій галузі, в основному прямими
донорами (Канада, Швейцарія, Польща та ін.) через окремі проекти,
призначені для компаній-експортерів 39. Меблеві компанії не дуже добре
обізнані про такі програми.
Доступ до фінансування. Найбільшими гравцями у цій сфері є ЄБРР, ЄІБ та
МФК, які надають пряме або непряме фінансування (кредити через
українські фінансові установи) підприємствам в Україні, особливо МСП. Вони
використовують широкий масив фінансових інструментів, що включають у
себе кредити, гарантії, прямі інвестиції та експортні кредити. Пряме цільове
фінансування надається лише починаючи з певних мінімальних сум
інвестицій та може бути прив’язане до якогось конкретного сектору.
Наприклад, для ЄІБ одним з пріоритетних напрямів наразі є інвестиції в
ланцюжки вартості в агро-харчовому секторі. В рамках програми прямого
фінансування МСП за ГВЗВТ, яку реалізує ЄБРР, для компаній з оборотом
понад 1 млн. євро є доступним довгострокове фінансування в іноземній
валюті. МСП також можуть отримувати кредити через фінансові установипосередників. У таких схемах фінансова установа розвитку надає кредит
місцевому банку, який далі кредитує цими грошами місцевий бізнес.
Передбачається, що фінансові установи-посередники, які беруть участь у
таких програмах, пропонуватимуть такі ж самі пільгові умови кінцевим
Приклади минулих проектів включають SIPPO (Швейцарську програму сприяння експорту), в
рамках якої надавалася підтримка українським компаніям, що брали участь у торговельних виставках
за кордоном (ZOW, IMM). У 2016 р. була запущена польська ініціатива AID, що передбачала передачу
ноу-хау для мотивування МСП співпрацювати одне з одним шляхом створення кластерів та груп
покупців. Канадсько-українська торговельно-інвестиційна ініціатива (CUTIS – Canada-Ukraine trade and
investment Initiative), реалізація якої розрахована на період з 2016 по 2021 рр., спрямована на
збільшення експорту з України в Канаду, а також обсягу канадських інвестицій в Україну. Меблевий
сектор було включено у чотири пріоритетні сектори, і обрані учасники за підтримки канадських
галузевих консультантів, готуються брати участь у виставках у Канаді у 2018 р.
39
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позичальникам (наприклад, нижчі процентні ставки, довші терміни
погашення, нижчі вимоги до забезпечення). В цьому відношенні в Україні у
даний час існує ціла низка ініціатив. Програма гарантій, що фінансується
ЄС в рамках ініціативи «EU4Business», передбачає 70% гарантію для кожного
кредиту, що видається банками учасниками – «Укргазбанком» (8,75 млн.
євро), «Ощадбанком» (8,75 млн. євро), «Райффайзенбанком Аваль» (12 млн.
євро) та «ПроКредит Банком» (10,5 млн. євро). Також є Програма МСП, яку
спільно реалізують ЄБРР, KfW та ЄІБ), і яка розрахована на період 2016-2030
р. В рамках цієї програми нещодавно був наданий кредит «ПроКредит
Банку» (60 млн. євро). Конкретно для меблевого сектору немає жодних
цільових ініціатив з фінансування.
Додаткові можливості для отримання грантового і кредитного фінансування
можуть відкритися в разі участі у програмі ЄС «Horizon 2020» 40. В рамках цієї
програми компанія або стартап можуть отримати до 2,5 млн. євро на
інноваційний проект, спрямований на вирішення глобальних проблем.
Метою цього інструменту є підтримка проривних інновацій з потенціалом
створення нових ринків. Конкуренція за участь в цій програмі є дуже
високою, і до того ж вона не передбачає квоти для окремих країн, тому
перемогти дуже важко. Ймовірність отримання фінансування за програмою
«Horizon 2020» для компаній з традиційних галузей є нижчою. Прикладами
українських компаній, які виграли гранти за цією програмою, є «SolarGaps» з
технологією «розумних» сонячних штор, і компанія «Червона хвиля», яка
отримала грант на комерціалізацію її проривної технології тривимірного
друку металів під назвою «xBeam».
Послуги з розвитку бізнесу та навчання для підприємств. Деякі з цих послуг
надаються безпосередньо підприємствам, зокрема, за програмою ЄБРР
«Консультації для малого бізнесу» (ініціатива «EU4Business»), яка має на меті
надання підтримки МСП у проведенні структурних змін і розвитку нових
ділових навичок шляхом забезпечення доступу до місцевих консультативних
послуг на основі часткового покриття витрат. Інша підтримка надається
опосередковано – зокрема, програма «Східне Партнерство: готовність до
торгівлі» (також реалізується в рамках ініціативи «EU4Business») спрямована
на зміцнення спроможності місцевих організацій підтримки бізнесу. В
40 Оскільки Україна має Угоду про асоціацію з ЄС, українські компанії можуть отримувати
фінансування за програмою «H2020» на тих самих умовах, що й юридичні особи з країн-членів. 4
травня 2016 р. Україна підписала міжнародну угоду про участь у програмі ЄС «COSME», за винятком
фінансових інструментів. За цією угодою українські підприємства мають доступ до Європейської
мережі підприємств (Enterprise Europe Network, EEN), яка через існуючі організації допомагає МСП
знаходити партнерів з бізнесу і технологій, краще розуміти законодавство ЄС та отримувати доступ до
фінансування ЄС.
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рамках ініціативи «EU4Business» ЄБРР підтримав створення 15 центрів
послуг для бізнесу по всій країні 41. Ці центри надають різні послуги МСП
(наприклад, інформацію про можливості участі в різноманітних програмах
ЄС, консультативні послуги та навчання), приділяючи першочергову увагу
таким секторам, як сільське господарство, харчова промисловість та
упаковка, туризм, інновації, ІКТ, виробництво і професійні послуги,
логістика, товари широкого вжиту та «зелена» економіка. Хоча меблевий
сектор не відноситься до пріоритетних у цій діяльності, у деяких регіонах
створені спеціальні ініціативи для цього сектору (врізка 8).

Врізка 8. Школа управління
підтримки бізнесу

меблевим

бізнесом

у

Рівненському

центрі

У 2017 р. за підтримки ЄБРР Рівненський центр підтримки бізнесу, створений на базі ГО
«Смарт піпл», організував школу управління меблевим бізнесом. Учасники вносять
плату за 4-місячне навчання (що включає у себе роботу в аудиторії три дні на місяць). У
першому курсі взяли участь 56 менеджерів. Цю ініціативу було добре сприйнято, і
компанії, які брали в ній участь, визнали її корисною. Враховуючи це, Рівненський центр
підтримки бізнесу вирішив повторити цей курс у 2018 р. Цього року він складається з
п’яти модулів і має на меті інформування та навчання власників та менеджерів
українських меблевих компаній, зацікавлених в експорті своєї продукції. Теми курсу
включають у себе розвиток маркетингових систем, продажі, послуги, фінансування,
людські ресурси, операційну ефективність та побудову бізнес-процесів.

Консультації щодо галузевої політики та технічна допомога урядам в покращенні
умов для бізнесу. Ініціативи цього типу передбачають роботу з державними
органами і мають на меті усунення перепон, що заважають веденню бізнесу.
Прикладом таких програм є робота АМР США над визначенням та
усуненням системних факторів, які негативно впливають на розвиток
приватного сектору в Україні. Подібні ініціативи є важливими для різних
секторів виробництва та послуг, включаючи меблевий сектор.
Нетворкингові послуги з метою інтеграції виробників у більш масштабні
ланцюжки поставок. Як правило, такі послуги надаються через малі
двосторонні програми, які допомагають українським компаніям встановити
контакт з компаніями в інших країнах (наприклад, Канаді або Швейцарії за
програмами, що згадувалися вище). Часто ініціаторами таких програм є
бізнес-асоціації з інших країн, які зацікавлені в налагодженні партнерських
Створені на базі Чернігівської ТПП, Дніпровської ТПП, Донецької ТПП, ГО «Бізнес ком’юніті клаб», м.
Івано-Франківськ, Харківської ТПП, ГО «Нова економічна політика», м. Хмельницький, Кропивницької
ТПП, Київської ТПП, «PPV Knowledge Networks», м. Львів, Миколаївського регіонального центру
підтримки бізнесу, Одеської ТПП, «Smart People», м. Рівне, «Клубу ділових людей», м. Вінниця,
Запорізької ТПП, Ради молодих вчених, м. Суми.
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зв’язків з українськими підприємствами для входження на український
ринок або аутсорсингу своєї продукції в Україні. Європейська мережа
підприємств (European Enterprise Network) вже створила декілька контактних
точок в різних частинах України 42. ЄМП пропонує на безоплатній основі
консультації з питань, які мають відношення до ЄС (наприклад, застосування
правил і стандартів ЄС), а також допомогу в пошуку правильних
міжнародних партнерів для розвитку та розширення на міжнародних
ринках. ЄМП має найбільшу в Європі онлайн-базу даних про бізнесможливості. Ця база даних містить тисячі компаній, а також запитів і
пропозицій щодо співробітництва у технологічних, дослідницьких та інших
галузях від компаній та науково-дослідних установ. Доступ до цієї інформації
є безкоштовним 43. Крім цього, є можливість отримувати по електронній
пошті повідомлення про появу нової інформації згідно з індивідуальними
умовами.

Можна знайти на цьому веб-сайті: https://een.ec.europa.eu/about/branches/ukraine
Https://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b08b5f-7742d0935799
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2 СВІТОВИЙ МЕБЛЕВИЙ РИНОК ТА ПОТЕНЦІАЛ
ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКИХ МЕБЛІВ
У даній главі пропонується огляд світового та європейського ринків меблів з
метою визначення можливостей для українських виробників меблів у
глобальних ланцюжках вартості.

2.1 ПОТОЧНА РОЛЬ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ
КОНТЕКСТІ
Україна має лише дуже незначну частку в світових обсягах виробництва і
споживання меблів 44, посідаючи відповідно 52-е і 62-е місце.
Українська меблева галузь також слабко інтегрована у світові ринки. Країна
займає 6o-е місце за обсягом імпорту і 41 – за обсягом експорту.
Україна традиційно є чистим імпортером меблів, але починаючи з 2014 р.
внаслідок девальвації місцевої валюти (яка зробила імпортні меблі
дорожчими для українських споживачів, а український експорт – дешевшим
для іноземних покупців) торговельний баланс у меблевому секторі є
позитивним.
Таблиця 15.
Експорт, імпорт і торговельний баланс у меблевому секторі
України, 2011-2016 рр., млн. дол. США за поточним курсом
Рік
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Імпорт

477.3

448.2

453.6

327.9

170.6

185.9

Експорт

355.3

398.8

419.0

411.9

299.4

260.5

Торговельний баланс

-122.0

-49.3

-34.6

84.0

128.9

74.6

Джерело: Дані Євростату/ООН, оброблені CSIL

На експорт припадає приблизно 40% від вартості офіційного обсягу
виробництва в Україні. Проте, враховуючи, що значна частка місцевого
виробництва меблів не потрапляє в офіційну статистику, реальна частка
експорту є меншою.
У грошовому вираженні експорт українських меблів є відносно
поміркованим. Він складав 260 млн. дол. США у 2016 р. і 313 млн. дол. США
у 2017 р. (за попередніми оцінками). Литва і Словаччина, в яких меблева
44

Огляд світового ринку меблів, CSIL, грудень 2017 р. У рейтинг включено 100 країн
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галузь є приблизно такою ж самою за розміром, що й в Україні, експортує у
чотири рази більше.
Експорт меблів з України, 2011-2017 рр. (2011 р.=100)
(у поточному вираженні)

Рисунок 17.

дол. США

грн.

350
300
250
200
150
100
50
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Джерело: Дані Євростату/ООН, оброблені CSIL

Як видно з наведеної вище діаграми, девальвація місцевої валюти не призвела
до особливого зростання українського експорту, і країна, як і раніше,
експортує менше, ніж могла би. Підвищення конкурентоспроможності за
ціною виявилося недостатнім для компенсації інших бар’єрів та слабких
місць українського меблевого виробництва.
Меблева продукція з України традиційно експортувалася у країни СНД.
Росія була серед цих країн найбільшим експортним ринком, на який
припадало більше 50% від загального обсягу експорту українських меблів у
2011 р.
Таблиця 16.

Експорт меблів з України, 2011-2016 рр. Основні напрями.
млн. дол. США

частка,
%
2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Світ

355.3

398.8

419.0

411.9

299.4

260.5

Польща*

10.1

9.4

8.2

19.0

18.7

45.4

4.0

Росія

142.4

174.6

197.4

195.3

113.0

33.5

55.8
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зміна за рік, %
2016

16/11

сер. 11-16

-26.7

-6.0

19.3

348.0

35.0

14.3

-76.4

-25.1

Білорусь

17.8

23.6

29.3

27.8

14.1

30.4

7.0

12.9

71.1

11.3

Німеччина

16.1

12.7

13.4

16.4

26.3

29.1

6.3

12.4

81.4

12.6

Казахстан

63.4

84.8

83.5

65.3

35.8

12.5

24.9

5.3

-80.4

-27.8

Інші країни
105.5
93.7
87.1
88.1
91.5
Джерело: Дані Євростату/ООН, оброблені CSIL

109.6

41.4

46.6

3.9

0.8

За останні декілька років роль Росії та країн СНД зменшилася, тоді як інші
присутність на інших ринках, зокрема у Польщі та Німеччині, стрімко
зростала. Проте обсяги експорту на ці нові ринки в абсолютному вираженні
досі є малими і недостатніми для того, щоб компенсувати втрати на ринках
Росії та СНД.
Рисунок 18.
Експорт меблів з України, основні напрями, 2011-2016 рр.
(2011 р.=100)
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Джерело: Дані Євростату/ООН, оброблені CSIL

Поточні недостатньо великі обсяги експорту меблів з України пояснюються
багатьма причинами:
•

У даний час всі компанії – малі, середні та великі - бажають щось
експортувати. Але більшість компаній стикається з тими чи
іншими перепонами на цьому шляху.
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•

Навіть ті компанії, в яких вже є досвід експорту, не дуже готові до
виходу на нові ринки, оскільки їх попередній досвід обмежувався
ринками Росії та інших країн СНД.

•

При виході на нові ринки компанії зазвичай стикаються з декількома
труднощами, включаючи мовні бар’єри, а також недостатнє знання
відповідних ринків та бізнес-середовища в інших країнах.

•

Економічна та політична нестабільність України відлякує
іноземних партнерів. За словами деяких респондентів, наслідком цієї
нестабільності стало негативне сприйняття країни, яке погано впливає
на розвиток експорту. З урахуванням цього негативного сприйняття
іноземні імпортери очікують, що українська продукція буде
дешевшою, ніж подібна продукція, вироблена в інших країнах. Але
при цьому спостерігаються певні ознаки покращення ситуації.
Наприклад, один з опитаних повідомив, що два роки тому їх просили
не вказувати свою торговельну марку та країну походження на 70%
їхньої продукції, тоді як сьогодні – лише на 30%.

•

Компаній, які регулярно експортують великі обсяги продукції, дуже
мало. Як правило, вони виробляють продукцію без власних брендів
або під чиєюсь ВТМ, реалізують її за низькою ціною, частіше за все
великим мережам або оптом (див. врізку 10).

•

Обсяги експорту є дуже різними у різні роки, оскільки присутність
українських виробників на іноземних ринках поки що не є достатньо
структурованою і не базується на добре спланованих експортних
стратегіях. Однією з поширених проблем є відсутність належної
маркетингової стратегії та недостатньо активна маркетингова
діяльність на іноземних ринках.

•

Навіть якщо у деяких МСП є відділ експорту, в ньому працює дуже
мало спеціалістів. Частіше за експорт відповідає лише керівник
компанії.

•

Декілька МСП повідомили, що вони час від часу відвідують виставки в
інших країнах, в основному у Німеччині та Польщі. Такі поїздки часто
відбуваються завдяки наявності зовнішнього фінансування, в
основному в рамках донорських ініціатив. Але навіть ті компанії, які
беруть участь у виставках з власними стендами, відчувають себе
недостатньо готовими, оскільки вони не мають належних рекламних
матеріалів (наприклад, каталогів, прас-листі) або добре розвиненої
мережі контактів у відповідній країні. Декілька компаній зазначили,
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що діяльність з експорту меблів не отримує належної підтримки, як
фінансової, так і нефінансової.

Врізка 9.

Інформація про експортну діяльність, отримана від респондентів

Ми не присутні на зовнішніх ринках, і бар’єри для вступу на них є надто високими; в нас
немає контактів; ми конкуруємо з Китаєм і Польщею, які є сильними конкурентами;
Україну не знають як виробника меблів. Ми не готові працювати на експорт, і якщо
чесно, ми цього і не хочемо.
Ми не маємо якоїсь добре усталеної формули в тому, що стосується експортної
діяльності; ми – «студенти»; ми думаємо, що маємо виробляти меблі за німецьким (не
італійським, не іспанським) дизайном, і ми сподіваємося, що такі ринки, як Німеччина,
Польща, Велика Британія тощо можуть бути нашими. Але ми не маємо стратегії ….
Основна причина збільшення виробничої потужності та придбання додаткового
обладнання – експорт. Внутрішній ринок зростає, але експортний зростає набагато
більше.
Ми починаємо розуміти, що українські компанії не дуже готові експортувати готові
меблі. Можливо, буде краще почати з комплектуючих та продукції під власними
торговельними марками замовників. Це – ключ, який може відімкнути двері на ринок
ЄС.

Врізка 10. Деякі з найбільших українських експортерів меблів
«АМФ»
«Прогрес»
«Модерн експо»
«Меблі сервіс»
«Сокме»
«Світ меблів»
«Гербор»
«Морган ферниче» (входить до складу «Home Group» з заводами в Естонії та Литві)
«Новий стиль» (входить до складу польської компанії «Nowy Styl»)
«Амб’єнте ферниче» (входить до складу данської компанії «Actona»)
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2.2 ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СВІТОВИЙ
РИНОК МЕБЛІВ
2.2.1

Світовий ринок меблів

На світовому ринку меблів спостерігалося зростання у 2011-2016 р., за
винятком 2015 р., коли він трохи стиснувся, в основному через девальвацію
деяких основних валют по відношенню до долара США. За попередніми
оцінками CSIL, у 2017 р. світове споживання меблів склало понад $450 млрд. у
цінах виробників (тобто без урахування роздрібних націнок).
Рисунок 19.
Світове споживання меблів *, 2011-2017 рр., у млрд. дол.
США у поточному вираженні
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2017

попередня оцінка за 2017 р.

Можливості на ринку виникають у різних частинах світу:
•

на ринках, що розвиваються, де доходи населення швидко зростають,
споживачі в середньому витрачають на меблі майже у п’ять разів
більше, ніж десять років тому.

•

на деяких зрілих ринках також спостерігається збільшення
споживання. Прикладами таких країн є США, де ринок зростає вже
вісім років поспіль, а також деякі західноєвропейські ринки, на яких
споживання очевидно відновилося.
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2.2.2

Показники ринку меблів в основних географічних регіонах

У географічному плані найбільшим ринком споживання меблів є АзійськоТихоокеанський регіон, за яким з певним відривом слідує Європа (у 2010 р.
вона мала таку ж частку в грошовому вираженні).
У Північній Америці обсяг споживання меблів складає приблизно $100
млрд. 45 (чверть світового ринку), тоді як у Південній Америці він є більш ніж
у десять разів меншим. Ринки Африки та Близького Сходу все ще відносно
малими за розміром порівняно з рештою світу.
Рисунок 20.
Споживання меблів у світі за географічними регіонами, 20102017 р., % від грошового вираження
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Джерело: CSIL дані за 2017 р. є попередніми

Темп зростання споживання меблів та ступінь відкритості ринку для
імпорту є дуже різними у різних регіонах. Деякі основні цифри представлені
нижче.

За цінами виробників (без урахування торговельної націнки)

45
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Рисунок 21.
Динаміка споживання меблів, 2010-2017 р. (млрд. дол. США
у поточному вираженні) та відкритість ринків меблів для імпорту ** в
основних географічних регіонах.
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Джерело: CSIL дані за 2017 р. є попередніми
* споживання за цінами виробників **% імпорту з-поза меж регіону на загальному регіональному
ринку

Ринок Азійсько-Тихоокеанського регіону зростає найшвидшими темпами,
але він є менш відкритим для імпорту. Лише менш ніж 2% попиту на ринку в
цьому регіоні (у грошовому вираженні) задовольняється імпортною
продукцією.
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Основну частину цього ринку утворює Китай, за яким з великим відривом
слідує Індія. Перспективи виробництва меблів (та меблевих ринків) в Азії є
кращими, ніж деінде у світі, але в цьому регіоні є певні ознаки втоми.
•

Конкурентний тиск збільшився як у регіоні, так і на експортному
ринку.

•

Вартість робочої сили зросла, і дефіцит кваліфікованих робітників, що
є особливо відчутним у деяких країнах, негативно впливає на
конкурентоспроможність.

•

Питання сировини стає все більш актуальним з огляду на зменшення
доступу до природних лісів та їх масштабів. Штучні ліси вирішують цю
проблему лише частково. Крім цього, зростає залежність від імпорту
високоякісних матеріалів, особливо твердих порід деревини.

•

Нове законодавство (зокрема, у сфері охорони довкілля та сталих
методів виробництва), нові технічні стандарти (токсини та ЛОС),
сертифікація на безпеку (горючість) та екологічні аспекти негативно
впливають на обсяги продажів як на регіональному рівні, так і на
експортних ринках.

У Північній Америці спостерігається позитивний тренд споживання. Цей
регіон є високоінтегрованим з активною торгівлею між учасниками НАФТА.
При цьому значна частина попиту на північноамериканському ринку
задовольняється імпортною (в основному азійською) продукцією. На цей
регіональний ринок впливають наступні основні фактори:
•

Основною рушійною силою зростання в регіоні є стале зростання
ринку США. Такі основні параметри економіки США, як рівень
працевлаштування, динаміка доходів та вартість активів є стабільно
надійними, завдяки чому ця економіка продовжує розширюватися.

•

Незважаючи на позитивний макроекономічний сценарій, пов’язана з
новим політичним порядком невизначеність вже негативно вплинула
на місцеву промисловість. Споживання меблів (як і деякі інші сектори)
зростало меншими темпами, ніж економіка в цілому. У 2018 р.
прогнозується помірковане зростання. Проміжні вибори у 2018 р.
можуть мати додатковий негативний вплив на бізнес. Тим не менше, в
цілому прогноз на 2018 р. є позитивним, якщо порівнювати його зі
світовими показниками.

Ринок меблів в Європі стискався з 2010 по 2017 рр. у дол. США (але був
стабільним у євро). Ситуація стабілізувалася протягом останніх декількох
років. Як і Північна Америка, Європа є високо інтегрованим регіоном. 90%
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загальноєвропейського ринку припадає на Європейський Союз. Іншими
великими ринками в Європі є Росія і Туреччина. Значна частина торгівлі
відбувається між членами ЄС (див. також дані ЄС у п. 2.3).
Південна Америка має добрі резерви сталого лісу, а також великий сектор
виробництва панелей із значним потенціалом. Але на країни цього
континенту негативно вплинули економічні кризи та політичні проблеми.
Бразилія є найбільшим гравцем на ринку Південної Америки (80% від
загального обсягу виробництва меблів у цьому регіоні), а отже її негативна
ситуація вплинула на весь цей ринок. Країни на Тихоокеанському узбережжі
демонструють кращі показники, ніж країни на Атлантичному узбережжі. В
цілому ситуація на цьому ринку потроху покращується. Декілька країн цього
регіону орієнтовані на експорт у Північну Америку з огляду на попит, що
зростає.
Попит на Близькому Сході в основному задовольняється імпортною
продукцією, оскільки власне виробництво у цьому регіоні є відносно
поміркованим. Імпорт включає у себе дешеві меблі від азійських
постачальників та дорогі з Італії, Німеччини та США. Найбільшими ринками
меблів є Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Серед основних
драйверів споживання меблів на Близькому Сході можна назвати зростання
чисельності населення, значну частку молоді в населенні, а також зростання
доходів – як в абсолютному вираженні, так і частки, що є доступною для
споживання. Серед проблемних питань можна згадати волатильність цін на
нафту, локальні сутички і конфлікти, а також геополітичне напруження.
Ринок меблів Африка досі є недорозвиненим, але перспективи зростання
місцевих економік у найближчому майбутньому є багатообіцяючими.
Африка в цілому має величезні ресурси (у гірничому, енергетичному та
сільськогосподарському секторах), і у 30 країнах цього континенту
прогнозується зростання ВВП в середньому більш ніж 5% на рік у реальному
вираженні (2016-2020 рр.), тоді як світова економіка зростає в середньому
лише на 3% на рік. Драйверами попиту в цьому регіоні є урбанізація,
зростання доходів та розвиток туристичного сектору. Найбільшим ринком
меблів є Південна Африка, за нею слідує Єгипет.
За прогнозами CSIL перспективи на світовому ринку меблів у 2018 р. є
позитивними. Споживання меблів зростатиме в усіх основних
географічних регіонах, але значно різними темпами. Прогнози CSIL для
ринку меблів на 2018 р. представлені нижче.
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Рисунок 22.
Прогноз споживання меблів CSIL. Країни згруповані за
географічними регіонами, 2018 р. Прогнозовані зміни за роками розраховані
в реальному вираженні *

Центральна і Південна Америка

ЄС (28)+ Норвегія, Швейцарія та Ісландія
Центрально-Східна Європа (крім ЄС) + Росія і
Туреччина
Близький Схід і Африка

Північна Америка

Азія і Тихий океан

Світ (100 країн)
0%

1%

Джерело: CSIL *без урахування цінових і курсових змін
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2.2.3

Меблева галузь в Європейському Союзі

Хоча український експорт історично спрямовувався у сусідні країни
колишнього Радянського Союзу, меблевому сектору зараз дуже важливо
диверсифікувати свої цільові географічні ринки.
З огляду на близькість та розміри ринку ЄС, а також імплементацію угоди
про вільну торгівлю між ЄС та Україною, ринок ЄС є перспективним
напрямом для експорту української меблевої продукції.
Поки що український експорт в ЄС є відносно незначним, хоч і зростає.
Таблиця 17.
Експорт українських меблів в ЄС, 2011-2016 рр. в євро у поточному
вираженні та гривнях
млн. євро

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016/2015

2016/2011

63.9

55.7

49.2

65.0

92.0

160.0

74%

150%

2236.40

4527.32

102%

537%

млн. грн.
710.53
577.64
531.08
1037.72
Джерело: Дані Євростату/ООН, оброблені CSIL

У 2016 р. розмір ринку меблів ЄС становив приблизно 90 млрд. євро за
цінами виробників 46. Згідно з попередніми даними за 2017 р. він зріс на 2,5%
в євро у поточному вираженні.
Рисунок 23.
Споживання меблів в ЄС*, 2010-2016 рр., млрд. євро у
поточному вираженні
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Джерело: CSIL * за цінами виробників
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У роздрібних цінах він є майже вдвічі більшим.

82

2014

2015

2016

Європа є великим і зрілим ринком для продажу меблів з приблизно 525
млн. споживачів у 226 млн. домогосподарств, які мешкають у приблизно 248
млн. квартир і будинків, і ВВП на душу населення близько 30 тис. євро. На
цьому ринку на передньому плані знаходяться дизайн та інновації.
Незважаючи на слабке зростання загального обсягу споживання меблів,
ринок ЄС в середньому має один з найбільших показників споживання
меблів на душу населення у світі, але зі значними розбіжностями між
країнами-членами. В межах ЄС споживання меблів на душу населення у
країнах Західної Європи є в середньому на 13% вищим, ніж в цілому по
Європі, тоді як у країнах Східної Європи воно є на 51% нижчим.
Таблиця 18.
ЄС. Споживання меблів на душу населення за країнами. (середнє
споживання в ЄС =100)
Австрія
Бельгія-Люксембург
Данія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція
Ірландія
Італія
Нідерланди
Норвегія
Португалія
Іспанія
Швеція
Швейцарія
Велика Британія
Болгарія
Хорватія
Кіпр
Чехія
Естонія
Угорщина
Латвія
Литва
Мальта
Польща
Румунія
Словаччина

2011

2016

203
157
168
143
110
140
54
73
111
111
248
54
71
154
224
96
17
49
127
80
69
26
34
31
117
39
16
71

190
144
174
131
101
148
31
78
86
102
224
48
67
164
226
114
19
51
82
86
92
39
42
64
109
51
20
77
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Словенія
Європа
Джерело: CSIL
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Однією з особливостей ринку меблів ЄС є те, що торгівля значною мірою
відбувається в межах ЄС. Лише 17% ринку ЄС у грошовому вираженні
складає продукція, вироблена за межами ЄС іноземними компаніями або
заводами, які належать компаніям з ЄС.

Рисунок 24.
Ринок меблів ЄС з розбивкою за джерелами – місцева
продукція, внутрішня торгівля ЄС, імпорт з-поза меж ЄС, %
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Місцеве виробництво

Імпорт з-поза меж ЄС
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Рисунок 25.

ЄС. Походження імпорту.

Джерело: Дані Євростату/ООН, оброблені CSIL

Основним постачальником на ринок ЄС є Китай, за ним слідує В’єтнам.
Таблиця 19.
ЄС. Імпорт меблів з-поза меж ЄС, 2011 та 2016 рр., млн. євро, %
часток та темпів зростання
млн. євро
Китай

2011
7,068

2016
9,003

частка, %
2016
62%

зміна, %
2011/2016
27%

сер. зміна, %
2011-2016
5%

В’єтнам

686

1,021

7%

49%

8%

Туреччина

589

737

5%

25%

5%

Боснія і Герцеговина

326

433

3%

33%

6%

Індонезія

487

429

3%

-12%

-2%

Топ 5

9,155

11,624

80%

27%

5%

Інші

2,332

2,925

20%

25%

5%

Усього
11,488
14,549
Джерело: Дані Євростату/ООН, оброблені CSIL

100%

27%

5%

Частка імпорту дещо зросла лише в останні роки (15% у 2010 р. і 17% у 2016
р.).
85

Це може пояснюватися тим, що ціни на імпортну продукцію з-поза меж ЄС
зростають швидше, ніж ціни на продукцію ЄС. Очевидно, постачальники
з-поза меж ЄС дещо втрачають свою здатність конкурувати за ціною з
постачальниками з країн ЄС.
Рисунок 26.
ЄС. Індекс цін на імпортну продукцію за походженням,
2010-2017 рр. (2010 р.=100)
усього

інші країни

Єврозона
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Джерело: Дані Євростату, оброблені CSIL

Варто зазначити, що деякі види меблів є менш чутливим до міжнародної
конкуренції, ніж інші, з різних причин: особливості товарів і процесу
придбання, цінова динаміка, дизайнерсько-інноваційна складова, а також
інші фактори, що мають відношення до процесу виробництва. Відтак,
кожний сегмент має свої особливості:
•

Сегмент кухонних меблів – є менш вразливим для конкуренції з боку
імпорту, ніж інші. Це пояснюється не лише тим, що купівля таких
меблів часто супроводжується послугами з їх встановлення, а й також
різницею в стандартах і розмірах та іншими технічними аспектами, що
є різними у різних країнах. Проникнення імпортної продукції на
ринок кухонних меблів ЄС є дуже незначним (менше 1% від загального
обсягу споживання ЄС). Отже, на цьому ринку домінують місцеві
гравці.

•

У сегменті м’яких меблів проникнення імпорту з-поза меж ЄС є
вищим (близько 18%), оскільки ці товари, вироблені у країнах з
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дешевою робочою силою, можуть коштувати набагато дешевше, ніж
місцева продукція. Слід зазначити, що постійне збільшення імпорту в
цьому сегменті, як і в сегменті «інші меблі», також пояснюється
делокалізацією та реімпортом, до яких вдаються європейські компанії.
Конкуренція в цьому секторі залишається досить високою, і ситуація
на ринку продовжує змінюватися через банкрутства, закриття
виробництв, скорочення персоналу та зміни власників.
•

В сегменті офісних меблів частка імпорту в ЄС з країн поза його
межами є досі відносно низькою (близько 11%), але протягом останніх
шести років зростає швидше, ніж торгівля всередині ЄС (при цьому
частка імпорту стільців і крісел є вищою, ніж частка офісних меблів).

Частка імпорту є високою у сегменті «інші меблі» (близько 25%). Ця
група включає у себе різні вироби, у тому числі продукцію з
матеріалів, яких не існує в Європі (ротанг, тростина і бамбук), а також
інші позиції, в яких конкурентна перевага виробників з країн, що
розвивається, є дуже високою (меблі різного призначення).
Крім цього, конкуренція з боку постачальників з-поза меж ЄС частково
обмежується через наявність певних бар’єрів, з якими стикаються
постачальники, що бажають увійти на ринок ЄС, включаючи сертифікаційні
та інші вимоги (див. врізку 11).

Врізка 11. Сертифікація, стандарти і маркування на ринку ЄС
Маркування «CE» показує, що товар відповідає усім вимогам і може реалізовуватися в
межа усього ринку ЄС.
Гармонізовані стандарти забезпечують відповідність продукції основним вимогам, що
визначені у директивах ЄС (наприклад, щодо загальної безпеки товарів) та прийняті
усіма країнами-членами (будь-які національні стандарти, що не відповідають цим
вимогам, мають бути скасовані). Деякі стандарти також визнаються на світовому рівні
(стандарти ISO).
Спеціальні національні вимоги в цілому не вітаються, оскільки вони можуть
розглядатися як технічні бар’єри для торгівлі на внутрішньому ринку ЄС, але в
реальності такі вимоги існують. Вони не суперечать стандартам, а лише доповнюють їх.
Підхід до стандартів є різним у різних країнах. Крім цього, стандарти швидко
розвиваються, і постійно з’являється щось нове. Наприклад, стандарти пожежної
безпеки історично були більш суворими у Великій Британії. Тим не менше, що
стосується м’яких меблів, наразі існує загальна тенденція в напрямі зменшення
використання або повної відмови від використання вогнезахисних хімічних речовин.
Стандарти в частині випробувань є менш суворими, ніж стандарти, які стосуються
вмісту хімічних речовин.
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Також останнім часом приймається все більше вимог щодо безпеки дітей для всіх видів
продукції.
У Скандинавських країнах, Німеччині та Австрії спостерігається проактивний підхід до
сертифікації високої «технічної» якості меблів, що також передбачає їх екологічність. У
Південній Європі в цілому більше уваги приділяють іміджу/походженню національної
продукції.
Однією з основних тем, що зараз обговорюються в Європі, є концепція так званої
кругової економіки. 2 грудня 2015 р. був опублікований План дій та пропозиції щодо
внесення змін у директиви про відходи, пакувальні відходи та їх утилізацію. Очікується,
що ці зміни вплинуть на регулювання, стандарти, еко-маркування та «зелені» публічні
закупівлі. Будуть прямо чи непрямо діяти вимоги щодо розширеної відповідальності
виробників (РВВ), а отже виробникам доведеться рухатися в напрямку виробництва
екологічної низьковуглецевої продукції, яка створює мінімум відходів і легко
розбирається. Бувші у вжитку товари слід спочатку (ремонтувати та) використовувати
повторно (декілька разів), потім відправляти на вторинну переробку, і лише потім, коли
їх вже буде неможливо використати для економічних та/або екологічних цілей, слід буде
вилучити їх енергію. Цьому підходу «сміття в енергію» слід віддавати перевагу
порівняно з варіантом викидання усього одразу на звалища. Екологічний відбиток
товару (ЕВТ) буде аналізуватися в межах усього його життєвого циклу.

Якщо конкуренція з боку виробників з-поза меж ЄС є дещо обмеженою,
конкуренція всередині ЄС зростає. Це пояснюється декількома
факторами, включаючи:
•

Зміни у купівельних підходах споживачів в напрямі більш
фрагментованих покупок, а також індивідуалізації та пошуку
прийнятного дизайну (особливо серед молодих поколінь). У цьому
сегменті деякі європейські компанії (скандинавські, італійські) мають
конкурентну перевагу перед азійськими виробниками.

•

Концентрація виробничої системи. Хоча виробництво меблів досі є
фрагментованим, на 100 найбільших виробників, відібраних для
дослідження CSIL (менш ніж 1% від загальної кількості виробників)
припадає близько 30% від загальної вартості меблів, виготовлених в
Європі, і цей показник постійно зростає.

•

Концентрація та інтернаціоналізація в системі роздрібного збуту
меблів – традиційна маломасштабна дистрибуція все більше
поступається великим мережам та Інтернет-каналам. Ці останні
оператори мають абсолютно іншу стратегію закупівель (ширша
географія, більша важливість ціни, великі обсяги) порівняно з
традиційними дистрибуторами.
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•

Швидке зростання виробництва у країнах Східної Європи (Польща,
Румунія) та підвищення їх конкурентоспроможності (за ціною) на
(найбагатшому) ринку Західної Європи. Це стосується не лише готової
продукції (включаючи ВТМ), а й також комплектуючих та
напівфабрикатів.

Одним з ключових факторів на ринку ЄС є інтеграція виробничих
систем Західної та Центрально-Східної Європи уздовж усього
ланцюжка вартості. На меблеві комплектуючі припадає приблизно 30% від
загально обсягу внутрішньої торгівлі в ЄС (решту складають готові меблі).
Цей показник зростає щороку і в абсолютному вираженні становив 12 млрд.
євро у 2016 р. Сюди входять різні позиції, зокрема стільниці, ніжки для
стільців, шухляди та ін. Значну частину цього обсягу торгівлі утворює імпорт
товарів у Німеччину з Польщі та Чехії. У подібному аутсорсингу також
беруть участь інші країни, зокрема Румунія, Хорватія, Угорщина, Словенія та
Литва серед країн Балтії. Компанії з Центральної та Східної Європи
використовують свої існуючі конкурентні переваги – дешеву робочу
силу та доступ до сировини. Додатковим сприятливим фактором є приток
іноземних інвестицій. Виробники з цих країн є основними конкурентами для
українських меблевиків.
Показники внутрішнього імпорту в ЄС є високими. Нижче наведені деякі
приклади.

47

•

Німеччина імпортувала готові меблі та комплектуючі приблизно 3
млрд. євро з країн Центрально-Східної Європи і Балтії 47. Загальний
обсяг залишається значним, навіть якщо виключити Польщу як одне з
джерел.

•

Імпорт у Польщу є меншим, ніж у Німеччину (як готових меблів, так і
комплектуючих), але її закупівлі в країнах Центрально-Східної Європи
та Балтії стрімко збільшуються.

Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія
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Рисунок 27.
Імпорт готових меблів з країн ЦСЄ та Балтії *.
Абсолютний обсяг у 2016 р. (ліва шкала) та накопичувальне зростання у %
з 2010 по 2016 рр. (права шкала)
Зміна з 2010 по 2016 рр.

млн. євро

3,500

250

3,000

200

2,500

150

2,000

100

1,500

EU: +53%

1,000

50
0

500

-50

0
Мальта

Кіпр

Ірландія

Португалія

Латвія

Болгарія

Греція

Литва

Естонія

Словенія

Фінляндія

Хорватія

Румунія

Угорщина

Польща

Словаччина

Іспанія

Чехія

Бельгія

Данія

Австрія

Італія

Нідерланди

Швеція

Франція

Велика Британія

Німеччина

-100

Джерело: Дані Євростату, оброблені CSIL
*у регіон Центрально-Східної Європи та Балтії входять Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія,
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія
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Рисунок 28.
Імпорт меблевих комплектуючих з країн ЦСЄ та Балтії *.
Абсолютний обсяг у 2016 р. (ліва шкала) та накопичувальне зростання у %
з 2010 по 2016 рр. (права шкала)
Зміна з 2010 по 2016 рр.
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Джерело: Дані Євростату, оброблені CSIL
*у регіон Центрально-Східної Європи та Балтії входять Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія,
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія

Ринок меблів ЄС є величезним і, без сумніву, має розглядатися в якості
перспективного для українського експорту. На наступній сторінці
представлені деякі детальні дані цього ринку з розбивкою на країни (див.
також додаткову інформацію у п. 2.3).
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Рисунок 29.

Меблевий ринок ЄС. Основні дані.

Джерело: CSIL, див. також точні цифри у додатку
Примітки:
Зростання ринку у 2016-2010 р. – накопичувальний підсумок, історичні дані
Зростання ринку 2018-2020 р. – накопичувальний підсумок, прогноз CSIL
Відкритість ринку оцінюється за часткою імпорту в споживанні: до 30% - закритий; від 30 до
40% - доволі відкритий; від 40 до 60% - відкритий; понад 60% - дуже відкритий
Імпорт з ЦСЄ: загальний обсяг імпорту з наступних країн: Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія,
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія.
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2.2.4

Меблевий ринок ЄС: товарні тренди

Важко визначити якісь глобальні тренди у споживанні меблів, оскільки
кожний ринок має свої особливості, і навіть у межах одного ринку може бути
дуже велика різниця між смаками споживачів. Тим не менше, можна знайти
певні спільні загальносвітові течії, які впливають на життя людей, у тому
числі у розвинених країнах, зокрема Європі. Це певною мірою визначає
смаки споживачів та їх підходи до здійснення покупок.
Європейські виробники меблів реагують на ці потреби, що формуються,
інноваціями та дизайном у своїх товарах. Деякі з їхніх стратегій представлені
нижче.
•

Мультифункційність товарів є відповіддю на зміну в звичках
споживачів та зменшення площі житлових приміщень. Площа
житлових приміщень, зокрема в Європі, в цілому зменшується, а отже
збільшується потреба в більш практичних, мультифункційних меблях,
які не займають багато місця. Цей тренд впливає на всі товарні
сегменти. Прикладами таких товарів є розкладні обідні столи у
вітальнях, кавові столики, які можна трансформувати в обідні, буфети,
які можна відкривати на 360 градусів, полиці-столи для дитячих
кімнат, а також усі меблі зі швидкими та тихими механізмами (часто з
непомітними системами розкладання (столи) або з системами, які
можна використовувати однією рукою). Це також стосується офісного
сегменту, який вже змінився порівняно з минулим. Наприклад,
сучасний дизайн столів дозволяє використовувати їх як для
формальних, так і для неформальних зустрічей. Це дозволяє
зекономити простір, що є особливо актуальним в офісах у центрі міста,
де оренда є дуже високою. Схожий тренд спостерігається і в сегменті
меблів для домашнього офісу. Як і в США, в Європі концепція
домашнього офісу дуже значно еволюціонувала (від десктопа до
ноутбука, від дротів до бездротових технологій), тому сучасні меблі для
домашніх офісів вже проектуються не навколо кабелів і дротів, а з
більш значною складовою стилю та дизайну, щоб вони краще
вписувалися в загальний інтер’єр і також виконували декоративну
функцію. Домашній офіс вже може бути не лише в спальні, а й на
кухні. Враховуючи це, меблі для нього стають все менших розмірів.

•

Інтеграція технологій у «розумні» меблі. Така інтеграція не є новим
трендом, але продовжує зростати, зокрема в контексті потреби в
мультифункційності. В якості прикладів можна навести кавові столики
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з вмонтованими ТБ-декодерами або проекторами чи USB-роз’єми у
диванах.
•

Модульні та легкі меблі, які легко пересувати. Легко складані
(навіть без інструментів) модульні стелажі та шафи є гнучким та легко
масштабованим рішенням. Легкі панелі для полиць, буфетів та
робочих поверхонь є приблизно на 30% легшими, ніж такі ж самі
вироби з деревини. Мета всіх цих інновацій – запропонувати
споживачам продукт, який можна легко пересувати в будинку або
перевозити з одного будинку до іншого.

•

У сегменті м’яких меблів – від гібридних матраців до мобільних
меблів – ключовим словом є комфорт. За словами представників
провідних компаній сектору, в ньому стають все більш популярними
гібридні матраци з пружинами (які споживачі вважають надійним
технічним рішенням) та піною (яка забезпечує комфорт).

•

Сталість та використання натуральних матеріалів. Все більш
важливою стає екологічна сертифікація не лише структурних
елементів, а й фінішних матеріалів. Споживачі хочуть отримувати все
більше інформації про вплив меблів, які вони купують, на їх здоров’я
та навколишнє середовище. Все
частіше використовується
сертифікація PEFC та FSC, а також ДСП з вторинної деревини. У
покритті перевага віддається натуральним оливам та лакам на водній
основі (особливо у середньому та верхньому сегментах ринку). У
виробництві м’яких меблів також використовуються екологічні
матеріали (натуральні волокна у тканинах, більше бавовни та вовни).

У сегменті офісних меблів стають все більш популярними нетрадиційні
концепції організації робочого простору. Молоде покоління створює
попит на суперергономічні та високотехнологічні офісні стільці та
крісла. Офісний простір стає все більш інтегрованим з місцями для
неформальних зустрічей, кафетеріями та мебльованими місцями на
відкритому повітрі. Все більш популярними стають столи, за якими
можна працювати не лише сидячи, а й стоячи.
У дизайні продукції також можна простежити деякі загальні тренди,
обумовлені глобалізацією (віддання переваги міжнародному дизайну)
та індивідуалізацією (попит на кастомізовані та диференційовані
продукти). Нижче представлені останні тренди, що спостерігаються на
меблевому ринку Європи.
•

Дерево залишається привабливим. Масив деревини залишається
популярним матеріалом у виробництві меблів, особливо у середньому
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та вищому сегментах ринку. Поточним трендом є вигляд натурального
дерева без будь-якого покриття. Фінішне покриття має бути майже
невидимим, щоб можна було побачити та відчути на дотик текстуру
деревини. Провідні компанії все частіше використовують натуральні
оливи, а також дуб, ясень, бук та світлі породи дерева.
•

Поєднання різних матеріалів має сучасний вигляд. Натуральне
дерево часто поєднується зі склом, металом або каменем для того, щоб
меблі мали сучасний вигляд. Також дерево може поєднуватися зі
шкірою – наприклад, у спальні або поверхнях шаф.

•

Мармур стає все більш популярним. Мармур стає все більш
популярним на європейському ринку, хоча в цілому все ж таки
залишається скоріше нішевим продуктом. Мармур найчастіше
використовується у стільницях і полицях.

•

В Європі наразі перевага віддається матовим і суперматовим, а не
глянцевим фінішним покриттям. Глянцеві та блискучі покриття
втрачають популярність на європейському ринку. Ще одним трендом
є зростання популярності покриттів, на яких не залишаються відбитки
пальців, а також покриттів, що є стійкими до механічних впливів
покриттів.

•

Індивідуалізація в сегменті м’яких меблів. Домашні меблі стають
все більш кольоровими, розширюється вибір тканин – від смуг до
квіткових узорів, абстрактної графіки тощо. Споживачі хочуть мати
можливість вибирати за власним смаком і персоналізувати свої меблі.
Вони також часто віддають перевагу стійким і міцним тканинам.
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2.3 ДЕЯКІ ПОТЕНЦІЙНІ ЕКСПОРТНІ РИНКИ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ МЕБЛІВ
Важливе питання полягає в тому, яку саме продукцію і в які країни Україна
могла б успішно експортувати. У даному дослідженні пропонується
короткий список з 8 країн (таблиця 20). Цей список було складено з
урахуванням ринкових даних, нашого знання світової меблевої галузі, а також
інформації, отриманої в процесі опитування. Ми свідомо не включили у цей
список країни з регіону СНД з огляду на невизначеність подальших відносин
між Росією та Україною. Диверсифікація експортних ринків також є
бажаною для захисту від впливу змін на ринках окремих географічних
регіонів.
Стислу інформацію про ринки з цього короткого списку наведено далі.
Таблиця 20.
продукції
Країна
Польща

Литва

Німеччина

Велика Британія

Іспанія
Франція

Саудівська Аравія

Об’єднані
Арабські Емірати

Деякі потенційні експортні ринки для української меблевої
Обґрунтування
Галузь швидко зростає та є добре інтегрованою в ланцюжки вартості ЄС
Декілька українських компаній вже експортують продукцію в цю країну
Існуюче співробітництво між компаніями в Західній Україні та Польщі
Попит на комплектуючі та напівфабрикати зростає
Ціни (в цілому) є сприятливими для українських виробників
Швидко зростаюча експортно-орієнтована галузь з обмеженими внутрішніми можливостями
Деякі українські компанії вже експортують продукцію в цю країну
Попит на комплектуючі та напівфабрикати зростає
Ціни (в цілому) є сприятливими для українських виробників
Великий ринок
Схильність до аутсорсингу (частини) виробництва
Деякі сегменти ринку є чутливими до ціни (низький/середній) та потенційно відкритими для
імпорту
Великий ринок
Високе проникнення імпорту
Перевага віддається масиву деревини
Великий ринок, що швидко зростає
Легше бізнес-середовище, ніж в інших країнах ЄС
Великий ринок
Відкритий ринок
У деяких сегментах (наприклад, меблів та проектів на замовлення) може бути попит для
українських виробників
Багатий ринок, який швидко зростає порівняно з ЄС
Відкритість для імпорту
Попит на меблі та проекти на замовлення
Бізнес-середовище характеризується відкритістю для торгівлі, у тому числі з Україною
Багатий ринок, який швидко зростає порівняно з ЄС
Залежність від імпорту
Торговельний хаб для всього регіону Перської затоки
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Інвестиції в будівництво
Попит на меблі та проекти на замовлення
Бізнес-середовище характеризується відкритістю для торгівлі, у тому числі з Україною

Польща є виробником меблів з найвищим темпом зростання в Європі.
Країна інвестує в технологічні та логістичні покращення у меблевому секторі.
Швидке зростання сектору частково пояснюється широкими можливостями
для експорту. Приблизно 80% продукції експортується. Країна є
надзвичайно конкурентоспроможною в європейському контексті та
диверсифікує свій експорт, що традиційно був орієнтований лише на
Німеччину. Внутрішній ринок також зростає, але повільніше, ніж
виробництво.
Литва є відносно малим гравцем в ЄС, але її меблева галузь, що значною
мірою орієнтована на експорт, швидко зростає. Її основними торговельними
партнерами на експортному фронті є Швеція, Німеччина та Велика Британія
(країна добре інтегрована в європейський виробничий ланцюжок вартості).
Основним іноземним постачальником Литви є Польща (приблизно 20% від
загального обсягу імпорту). Перспективи на найближчі роки є позитивними.
Німеччина є третім за розміром виробником меблів у світі. У 2010-2017 рр.
виробництво меблів у цій країні зростало швидше, ніж в Італії. Ринок меблів
у Німеччині також активно розвивався протягом останніх років. Незважаючи
на відкритість ринку (більше половини попиту задовольняється імпортною
продукцією), частка китайських товарів є відносно поміркованою та не
збільшувалася протягом зазначеного періоду. Частка постачальників зі
Східної Європи збільшувалася швидше, ніж частка постачальників з Китаю.
Велика Британія є великим і відкритим ринком, але її перспективи та вплив
виходу з ЄС на споживання та імпорт меблів поки що залишаються
невизначеними. Варто зазначити, що на продукцію з Китаю, який є
основним іноземним постачальником, припадає майже 20% ринку. Ця частка
залишається стабільною, але Польща швидко збільшує свою присутність на
ринку Великої Британії.
Іспанія. Протягом останніх років в Іспанії спостерігається відновлення темпів
зростання виробництва і споживання меблів. Незважаючи на те, що
докризові рівні поки що не досягнуті, ситуація покращується. Цей сценарій
також позитивно впливає на імпорт. Ринок продовжує відкриватися для
імпорту (частка імпорту в споживанні зросла більш ніж на 10% у 2010-2017
рр.). Потужними постачальниками продукції на ринок Іспанії є Португалія
та Польща.
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Франція. Ситуація на французькому ринку, що є третім за розміром в
Європі, покращилася протягом останніх двох років. Є перспективи зростання
найближчими роками, хоч і не дуже високого.
Більше половини попиту задовольняється імпортною продукцією. Основним
партнером є Китай, за ним з дуже невеликими відривом слідують Італія та
Німеччина. Китай зберігає свою частку на французькому ринку, але поки що
не в змозі її збільшити. Польща діє все більш агресивно порівняно з такими
традиційними постачальниками, як Німеччина та Італія.
Саудівська Аравія. Ринок меблів у Саудівській Аравії та ОАЕ
характеризується одним з найбільших темпів зростання в групі країн, що
розглядається. Споживання щороку зростає, і відповідно збільшується частку
імпорту, що вже подвоїлася протягом зазначеного періоду. Частка
китайської продукції на цьому ринку значно зросла. Зростання часток
Туреччини та Єгипту (в середньому сегменті), а також Італії (у вищому
сегменті ринку) також було помітним.
Об’єднані Арабські Емірати. Ця країни входить у десятку найбільших
імпортерів меблів. ОАЕ є великим і відкритим ринком з незначним обсягом
місцевого виробництва (навіть після двократного зростання протягом
періоду, що розглядається). Попит на цьому ринку задовольняється в
основному імпортною продукцією (понад 80% від загального обсягу
споживання). Споживання меблів на душу населення є надзвичайно високим
– у шість разів більше, ніж в середньому у світі. Очікуваний темп зростання
споживання також є вищим, ніж той, що прогнозується для світового ринку.
Факторами, що позитивно впливають на обсяг споживання, є зростання
частки молодого населення, а також зростання доходів та попиту в
житловому секторі. На продукцію з Китаю припадає 40% ринку ОАЕ.
Іншими великими постачальниками є Італія та Німеччина (середній та
вищий сегменти).
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3 SWOT-АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО МЕБЛЕВОГО
СЕКТОРУ
Даний SWOT-аналіз є корисним в якості основи для плану дій з розвитку
українського меблевого сектору 48. Згідно з проханнями ЄБРР у цьому
дослідженні було приділено основну увагу наступним стратегічним
моментам:
•

аспектам, які найбільше впливають на діяльність МСП;

•

ринковим умовам, в основному на потенційних експортних ринках, але
також у зв’язку з глобальними трендами та українськими реаліями;

•

порівнянню українського меблевого сектору з меблевими секторами у
подібних країнах (країнах-конкурентах).

Таблиця 21.

SWOT-аналіз українського меблевого сектору

Сильні сторони

Слабкі сторони

Наявність сировини (дерева).

Малий розмір гравців і висока
Меблі, що виробляються і продаються фрагментованість меблевої галузі.
на
внутрішньому
ринку
є
в Компанії, які працюють цілком або
середньому порівняними (за ціною та частково у неформальному секторі,
якістю) з меблями, що виробляються в мають обмежені можливості для
середньому/середньо-нижньому
зростання.
сегменті ринку в країнах Центральної Експортну діяльність стримує в
та Східної Європи з високими середньому
малий
розмір
темпами зростання.
виробників меблів, тому що іноземні
Низька
вартість
робочої
сили покупці
зазвичай
розміщують
порівняно з країнами-конкурентами в великі замовлення на регулярній
ЄС.
основі.
Низька
вартість
сировини
та Еміграція
кваліфікованих
енергоресурсів порівняно з країнами- спеціалістів
у
сусідні
країни
конкурентами в ЄС.
(Польща)
призводить
до
збільшення
вже
Ентузіазм
молодих
динамічних подальшого
людей:
молоде
покоління існуючого дефіциту кваліфікованих
Представлений тут SWOT-аналіз обговорювався зі стейкхолдерами галузі на семінарі в Києві 27
лютого 2018 р.
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підприємців
бажає
розвивати галузь.

зростати

і працівників
професіях.

у

всіх

відповідних

Доступність
високоякісних
комплектуючих з інших країн та
очікуване
у
найближчі
роки
зменшення (або скасування) ввізного
мита на імпорт з ЄС.

Мовні бар’єри та недостатнє знання
бізнес-середовища на потенційних
експортних ринках за межами СНД.

Сприятливе
географічне
розташування для доступу в країни
Західної Європи, Східної Європи та
Центральної Азії.

Недостатнє фінансування та висока
вартість запозичень у фінансових
установ.

Недостатнє
бачення
на
рівні
керівництва необхідності та шляхів
Кращий доступ на великий ринок ЄС модернізації або вдосконалення
з конкурентоспроможної позиції.
виробничих систем і процесів.

Складнощі у співробітництві між
дизайнерами і виробниками.
Високі логістичні витрати.
Імідж країни за кордоном не є
позитивним.
Мало
сучасного
складного
обладнання, яке забезпечує високу
якість та ефективність виробництва.
Надмірний індивідуалізм основних
гравців, відсутність співробітництва
між компаніями. Провідні гравці в
цілому не стимулюють розвиток
менших за розміром компаній.
Недостатня розвиненість місцевої
системи роздрібного збуту меблів.

Загрози

Можливості

Угода про зону вільної торгівлі між
Україною та ЄС має сприяти розвитку
міжнародної
торгівлі
України.
Доступність українського меблевого
ринку
для
іноземних
гравців
збільшиться.

Угода про зону вільної торгівлі між
Україною та ЄС має сприяти
розвитку
міжнародної
торгівлі
України. Доступність меблевого
ринку ЄС для іноземних гравців
збільшиться.

Ризик погіршення політичної ситуації Прогнози
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щодо

зростання

ВВП

та збільшення нестабільності
східному кордоні.

на України
є
оптимістичними,
очікується зростання доступного
Ризик подальшого погіршення іміджу доходу споживачів.
країни через помилки логістичних Зростання в будівельному секторі.
партнерів (затримки поставок) або Навчання у процесі експорту.
самих експортерів (погане виконання Компанії-експортери
зазвичай
замовлень).
мають кращі показники діяльності,
У разі стабілізації валютного курсу на
попередніх рівнях імпортні товари
можуть
знов
стати
більш
конкурентоспроможними.

ніж ті, які працюють лише на
внутрішньому ринку.
Попит в ЄС на продукцію ВТМ та
меблеві комплектуючі зростає.

Нові гравці на роздрібному ринку На
внутрішньому
ринку
(IKEA) можуть швидко відібрати прискорюється
процес
заміни
ринкову частку в місцевих компаній.
старих меблів.
Зростання
конкуренції
з
боку Нові гравці на роздрібному ринку
азійських
виробників
як
на (IKEA) можуть стати позитивним
внутрішньому, так і на експортних орієнтиром для місцевих компаній
ринках, якщо українські виробники не (більш
складні
підходи
до
зможуть утримати собівартість на виробництва і збуту).
конкурентоспроможному рівні.
Існування меблевих кластерів на
ранньому етапі розвитку (Київ, Рівне
та Львів), які можуть розвиватися
далі.
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4 ПЛАН ДІЙ З РОЗВИТКУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ТА СТАЛОЇ
МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗІ
4.1

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

У цьому плані дій пропонуються конкретні заходи з підтримки модернізації
української меблевої галузі з метою підвищення її конкурентоспроможності
як на внутрішньому ринку, так і за межами країни. Економіка України
щойно стабілізувалася і має рухатися далі з іншим підходом до
індустріалізації та розвитку бізнесу. Інвестиції у меблеву промисловість
сприятимуть успіху поточних спроб диверсифікувати промислове
виробництво шляхом розвитку альтернатив важкій промисловості, де
зростання зупинилося. Меблева галузь також традиційно є працемісткою
порівняно з іншими галузям, а отже здатна запропонувати робочі місця як
кваліфікованим, так і некваліфікованим працівникам.
Відкриття нових ринків, зокрема великого ринку ЄС, створює не лише
можливості, а й загрози. Метою цього плану дій є перетворення все більшої
відкритості торгівлі у можливість для українських виробників меблів, щоб
дати їм шанс інтегруватися в європейські ланцюжки вартості. Але ще треба
багато чого поліпшити, тому що інновації в продукції та технологічних
процесах поки що є дуже малопоширеними, а конкурентоспроможність
ціни надто залежить від низької вартості сировини і (останнім часом) від
девальвації гривні. Виробництво меблів у неформальному секторі дещо
захистило населення від наслідків зростання бідності, але розвиток цього
сектору є обмеженим, оскільки незареєстровані компанії не можуть
отримувати кредити для інвестицій у більш сучасне обладнання та
інструменти.

4.2 СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ
Стратегічне бачення, покладене в основу пропонованого плану дій, полягає в
тому, що необхідно підтримувати перехід українських виробників меблів від
виготовлення товарів з малою доданою вартістю з несистемною присутністю
на європейському ринку меблів до більш інтегрованої ролі, яка дасть їм
можливість конкурентоспроможно і безперервно брати участь у ланцюжках
вартості в ЄС та на інших ринках. Головною метою цієї стратегії є підтримка
розвитку України як надійного та конкурентоспроможного бізнес-партнера в
Європі.
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Зазначене бачення, яке базується на припущенні, що Україна може
спробувати повторити досвід країн, які вже успішно розвиваються в цьому
напрямку, адаптоване до українського контексту і утворює основу для
реалістичного підходу, який передбачає поступовий прогрес з результатами
вже у короткостроковій перспективі. Геополітична ситуація України є
серйозним обмеженням, приток іноземного капіталу є незначним, а процес
розвитку сучасної меблевої галузі все ще знаходиться на дуже ранній стадії.
Тим не менше, українська меблева галузь має декілька сприятливих
особливостей (зокрема, наявність сировини, відносно дешева робоча сила,
близькість до ЄС), які можна використовувати більш ефективно для того,
щоб отримувати вигоду від більш відкритої торгівлі з ЄС. Оскільки за
результатами діагностичного аналізу не було виявлено критичних обмежень
з боку постачання, пропонована стратегія спрямована на модернізацію
виробничих процесів для підвищення якості та обсягів виробництва, а
також
покращення
доступу
до
ринку
і
підвищення
конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках.
Пропонований підхід передбачає використання та покращення існуючих
конкурентних переваг і вихід на першому етапі на «легші» ринки з метою
досягнення позитивних результатів вже у короткостроковій перспективи,
розвитку довіри та зміцнення позицій українських виробників меблів. Відтак,
стратегія для української меблевої галузі має три основні складові:
•

використання
існуючих
конкурентних
переваг
і ефективне
використання сприятливих умов доступу до сировини, матеріалів та
робочої сили у виробництві меблів;

•

вибір «правильного» асортименту продукції;та

•

вихід на «легші» ринки в ЄС та інших країнах.

4.2.1

Ефективне виробництво

Сировина і комплектуючі є наявними у достатній кількості та якості для
підтримки виробництва меблів на поточному рівні, і навіть у разі виникнення
додаткових потреб з цим не передбачається жодних особливих проблем.
Робоча сила є доступною, її вартість є конкурентоспроможною. Але рівень
компетентності зазвичай є низьким, меблевий сектор не є привабливим для
найбільш динамічних молодих поколінь, і робітники часто мігрують в сусідні
країни. Таким чином, однією з пріоритетних задач є підвищення рівня
кваліфікації робочої сили (див. Складову I).
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Одним з ключових питань є забезпечення ефективного поєднання сировини,
матеріалів та робочої сили для створення конкурентоспроможної продукції.
Ось чому оптимізації та раціоналізації виробництва присвячено окрему
складову плану дій (див. Складову II).
Відсутність коштів і кредитів за доступними ставками серйозно обмежує
можливості МСП здійснювати інвестиції в матеріальні та нематеріальні
активи для досягнення вищезазначеної мети. Отже, одним з пріоритетів має
бути доступ до кредитів з більш зручними процентними ставками та/або
альтернативні шляхи підтримки інвестицій (див. Складову II).
4.2.2

Вибір правильного асортименту продукції

Виробники меблів мають декілька стратегічних варіантів:
1) виготовляти комплектуючі та напівфабрикати, які збиратимуть інші
виробники;
2) виготовляти меблі для іншої компанії (виробника або рітейлера) згідно
з її дизайном (наприклад, ВТМ);
3) виготовляти меблі за власним дизайном, але без бренду;
4) виготовляти меблі за власним дизайном і продавати під власним
брендом; та
5) виконувати індивідуальні проекти з меблювання житлових або
нежитлових приміщень.
Цей список може розглядатися як маршрут, по якому компанія рухається у
процесі свого розвитку, або як частина стратегії спеціалізації. Компанія має
декілька варіантів – від продажу дуже спеціалізованих високоякісних
комплектуючих за конкурентними цінами до продажу дизайнерських
брендованих меблів. Кожен з цих варіантів може бути економічно
доцільним, якщо компанія має конкурентні переваги у відповідній сфері.
Визначення найвигіднішої стратегії виробництва є важливим для
задоволення попиту на ринку конкурентоспроможною продукцією і
забезпечення прибутковості меблевих компаній.
4.2.3

Вихід на «легші» ринки

Оскільки прямий доступ українських меблевиків на ринок готової продукції
ЄС видається надзвичайно амбітною ціллю, принаймні в короткостроковій
перспективі, пропонований підхід передбачає вихід на європейських
споживачів через європейських виробників та європейських рітейлерів.
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Закупівлі продукції в Україні можуть бути варіантом для європейських
виробників
меблів,
якщо
вони
знайдуть
тут
надійних
і
конкурентоспроможних постачальників для задоволення своїх потреб. Попит
може бути великим на комплектуючі, напівфабрикати, продукцію ВТМ або
готові меблі з конкретним дизайном, визначеним виробником або
роздрібним торговцем. На ринки деяких країн ЄС українським виробникам
меблів може бути легше вийти, ніж на інші. Польща і Литва – сусідні країни,
в яких швидко розвивається меблевий сектор, в основному завдяки їх ролі як
постачальників у меблевих ланцюжках вартості в ЄС (країни Західної
Європи). В обох цих країнах виробники зацікавлені працювати з
конкурентоспроможними постачальниками комплектуючих та меблів для
забезпечення власного зростання, а отже вони здатні створити попит на
українську продукцію. Німеччина, Велика Британія та Франція – великі
ринки, що є відносно відкритими для імпорту. Українські виробники можуть
знайти для себе певні ніші на меблевому ринку ЄС (наприклад, у сегменті
меблів з масиву), в яких вони матимуть більші можливості.
Можливість збуту готової продукції є більшою в інших регіонах, зокрема на
багатому ринку країн Перської затоки (з ОАЕ в якості торговельного хабу), в
яких власна меблева галузь є дуже малою, і які традиційно покладаються на
імпорт. Бізнес-середовище в цьому регіоні, як правило, є сприятливим для
європейських гравців, а отже українські виробники можуть отримати від
цього опосередковану вигоду.
Ринок Північної Америки також є великим і відкритим для імпорту, але тут
може бути нездоланним (особливо для МСП) бар’єром логістика, а також
необхідність дотримання певних правил і стандартів. Таким чином, Північну
Америку не слід розглядати в якості пріоритетного цільового ринку на
початковому етапі в експортній стратегії української меблевої галузі.

4.3 ПЛАН ДІЙ
Цей план дій створює основу для розробки та впровадження ініціатив для
меблевого сектору у послідовний та узгоджений спосіб на відміну від
попередніх фрагментованих програм. Він включає у себе три складові. Кожна
складова, у свою чергу, включає у себе конкретні заходи, яких ЄБРР має
вжити у партнерстві з Урядом України, національними бізнес-асоціаціями та
іншими донорами. В описі кожної з цих складових наводяться приклади
відповідних ініціатив, що реалізовувалися в інших країнах чи Україні.
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В цілому основною запорукою успішної реалізації цього плану буде
зміцнення ролі бізнес-асоціацій та місцевих кластерів, які наразі знаходяться
лише на ранньому етапі розвитку, для посилення зв’язків і діалогу між
стейкхолдерами з метою сприяння кооперації, розвитку довіри, партнерства
та аутсорсингу (інтеграції) у ланцюжку вартості. Поліпшення умов доступу
до фінансування також є важливою передумовою здійснення меблевими
компаніями необхідних інвестицій у нове обладнання та модернізації заводів.
Наочна підтримка меблевого сектору з боку держави могла б сприяти
розвитку більш прийнятних фінансових продуктів для цієї галузі, зокрема
для МСП. Кредитні лінії, що використовуються сьогодні, не можуть повністю
задовольнити потреби МСП з урахуванням їх особливостей, а отже необхідно
визначити альтернативні фінансові продукти, які краще відповідатимуть
потребам в малих інвестиціях (наприклад, лізинг обладнання). Також можна
розглянути інші заходи, такі як податкові пільги при купівлі нового
обладнання.
Насамкінець, жоден план дій не може бути успішно реалізований без
постійних зусиль з боку Уряду України, спрямованих на боротьбу з
корупцією, надання допомоги малим підприємцям в неформальному
секторі в переході у формальний та подальшому розвитку, покращення
бізнес-середовища та більшу відкритість торгівлі. Усі ці речі є вкрай
необхідними для того, щоб передбачені у плані дії принесли бажані та сталі
результати.
План дій
Складова I Підвищення рівня навичок і компетенцій робочої сили в
меблевому секторі
Таблиця 22.

I.A Технічне навчання
1.A.1 Періодичне технічне навчання з ЧПУ, автоматизованого проектування та виробництва,
лазерного обладнання та цифрових технологій виробництва
1.A.2 Створення постійного навчального центру в якості платформи для проведення
відповідних курсів технічного і галузевого навчання
1.B. Бізнес-курси для керівників середньої ланки
1.C Освіта і навчання у сфері підприємництва
1.D Творчі семінари

Складова II Оптимізація виробничого процесу
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2.A Покращення поінформованості про існуючі донорські ініціативи
2.B Бізнес-навчання: зустрічі
підприємствах України

між

представниками

та

«дні

відкритих

дверей»

на

2.C Навчальні поїздки за кордон для ознайомлення з існуючим досвідом
2.D Сприяння включенню проектування у виробничий процес через лабораторії

Складова III Покращення доступу на внутрішній та зовнішні ринки
3.A Інституційне середовище. Аналіз існуючих програм і заходів, що реалізовуються
відповідними іноземними організаціями
3.B Бізнес-середовище: нетворкингові заходи
3.C Створення спільної віртуальної платформи з інформацією про експортні можливості
3.D Аналіз ринків цільових країн
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Складова I: Підвищення рівня навичок і компетенцій працівників
меблевого сектору
Потреба в розвитку та/або покращенні навичок та компетенцій працівників є
однією з основних для українських компаній. Вона стосується компетенцій у
різних сферах – від технічних до управлінських.
1.A

Технічне навчання

1.A.1 Періодичні
технічні
навчання
з
технологій
ЧПУ,
автоматизованого
проектування
та
виробництва,
лазерного
обладнання та цифрових підходів до виробництва
Необхідно організувати курси і забезпечити наявність необхідного
обладнання та засобів для організації відповідних технічних/практичних
заходів.
Цільова група: кваліфіковані та некваліфіковані працівники мікро-, малих і
середніх компаній.
Фінансування: частково бенефіціарами, частково місцевими установами,
міжнародними донорами та/або постачальниками деревообробного
обладнання (через спонсорські ініціативи).
1.A.2 Створення постійного навчального центру в якості платформи
для проведення відповідного технічного/галузевого навчання та (у
більш довгостроковій перспективі) координації діяльності з НДДКР
З метою підтримки розвитку компетенцій для більш просунутих виробничих
процесів та розробки продуктів пропонується створити постійну технічну
школу, яка працюватиме круглий рік. Ця школа повинна мати лабораторії
для випробувань, можливості для створення прототипів, сучасне обладнання,
приміщення для зовнішніх консультантів з НДДКР, а також зразки
компонентів і матеріалів для виробництва меблів. Цей центр також
сприятиме розвитку та поширенню нових технологій та навичок у меблевій
галузі. Для ознайомлення з галузевим досвідом можна запланувати програму
з запрошеними експертами (у тому числі з бізнес-сектору), презентації
провайдерів технологій, зустрічі з конкретної тематики. Після створення цей
центр буде проводити постійні технічні курси круглий рік.
На етапі створення такого центру були б корисними поїздки у подібні
центри в Європі (наприклад, в Італії: Centro Sperimentale del Mobile,
http://csm.toscana.it/en/1016/CSM.html; Polo Formativo del Legno Arredo;
http://www.poloformativo-legnoarredo.it/il-polo-formativo/).
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Вибір місця розташування цієї школи слід буде по мірі можливості узгодити
з основними гравцями місцевого меблевого сектору. Враховуючи приклади
інших країн, ця школа також має бути розташована там, де вже існує
критична маса меблевого виробництва. Для цього проекту слід буде
заручитися підтримкою галузевих асоціацій, Уряду України (Міністерства
освіти та науки України), а також обласної чи міської адміністрації в місці
розташування школи.
Фінансування: Для такої ініціативи потрібне значне фінансування, особливо
для забезпечення функціонування такої школи у довгостроковій перспективі.
Цей центр має створюватися як проект державно-приватного партнерства, і
витрати
на
його
створення
мають
бути
частково
покриті
державою/донорами. Після цього він має працювати на основі сталої бізнесмоделі та отримувати дохід від плати за користування та спонсорської
підтримки з боку компаній галузі.
1.B

Бізнес-курси для керівників середньої ланки

Узгодженість виробничого процесу, цінової політики та продажів була
визначена в якості одного з критично важливих елементів у діяльності
меблевих компаній. У даний час рішення щодо виробництва та цін часто не
базуються на повній інформації про виробничі витрати та їх аналізі. Це
пояснюється тим, що власник компанії намагається сконцентрувати усі
функції у своїх власних руках, і що часто у компанії просто немає
менеджерів, які відповідали б за конкретні напрями діяльності. Створення
кваліфікованої групи спеціалізованих менеджерів сприяло б більш
раціональній та ефективній організації функцій у компанії з розподілом
ролей та компетенцій між різними людьми.
Враховуючи це, пропонується організувати бізнес-курси, спрямовані на
створення та розвиток компетенцій керівників середньої ланки у декількох
сферах: управління виробництвом, контроль якості, розвиток експорту та
маркетинг. Окремі модулі повинні бути присвячені таким конкретним і
практично корисним темам, як розробка бізнес-плану, оцінка виробничих
витрат, «тонке» виробництво, маркетингові інструменти тощо.
Фінансування: співфінансування: частково бенефіціарами, частково донорами
та національними установами.
Цільова група: менеджери малих, середніх та великих компаній.
1.C

Освіта та навчання для підприємців

Багато меблевих компаній управляються першим поколінням власників
та/або менеджерів. Ці люди довели на практиці, що вони здатні створити
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нову компанію або управляти старою у цілком іншому бізнес-середовищі,але
дуже часто вони не мають необхідного бізнес-мислення для того, щоб
забезпечувати подальший розвиток. Це впливає на розвиток компанії в
цілому, і зазвичай можна побачити два основні фактори: a) відсутність
підприємницького бачення (тобто розуміння, як вести компанію в майбутнє);
б) схильність власника замикати на себе надто багато функцій у компанії
(експорт, дизайн та ін.), залишаючи керівникам середньої ланки надто мало
простору для маневрів.
Організація:
Пропонується один-два рази на рік проводити одно- або дводенні семінари
на різні теми – наприклад, з ергономіки, сталого виробництва,
мультифункційності тощо. В ідеалі ці заходи мають проводитися в різних
місцях (університетах, приміщеннях галузевих асоціацій, на виставках, у
студіях дизайну інтер’єрів, великих торговельних площах для роздрібної
торгівлі та ін).
Пропонується тема, після чого дизайнерів - як досвідчених фахівців, так і
молодих спеціалістів – просять розробити концепцію та представити її на
такому дводенному семінарі. Менеджерів компанії просять поспілкуватися з
цими дизайнерами для визначення потенційних проблем, що можуть
виникнути під час виробництва та/або маркетингу відповідного продукту.
Ідея, що перемогла, концептуалізується та доводиться до відома всіх
учасників. Є можливість створення конкретних проектів співробітництва між
дизайнерами та виробничими компаніями.
Фінансування: в основному підтримується галузевими асоціаціями,
установами промислового дизайну, донорами та іноземними інвесторами.
Цільова група: мікро-, малі та середні компанії. Незалежні дизайнери/студії
дизайну інтер’єрів. В ідеалі в кожному з таких семінарів мають брати участь
близько 50 виробників і 10 дизайнерів.
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Складова II Оптимізація виробничого процесу
Ця складова передбачає вирішення двох задач: збільшення обсягів інвестицій
(заходи з покращення доступу до фінансування) та забезпечення знання
ефективних і сучасних процесів виробництва.
Враховуючи зростання попиту на внутрішньому ринку і також потенційно –
на експортному, необхідно підтримувати розвиток ефективних і
раціональних виробничих процесів. Часто простий верстат ціною 20 або 30
тисяч євро може дуже значно покращити ефективність меблевого
виробництва у малому підприємстві. Пріоритетом мають бути інвестиції в
обладнання, що забезпечить серійність виробництва. Для великих
виробників є важливим поєднання різного обладнання або наявність великої
лінії з ЧПУ.
2.A Покращення інформованості про існуючі донорські ініціативи
В рамках ініціативи «EU4Business» створено мережу центрів підтримки
бізнесу на базі існуючих бізнес-організацій по всій країні, через які малому та
середньому бізнесу надаються бізнес-консультації, інформація, навчання та
інша підтримка. Обрані для функціонування в якості таких центрів
організації здійснюють заходи, спрямовані на покращення обізнаності МСП
про цінність зовнішніх консультацій для розвитку бізнесу а також
можливості для участі в ініціативах ЄС, зокрема тих, які стосуються глибокої
та всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ).
Створення бази даних найкращої практики та поширення історій успіху
серед галузевих стейкхолдерів можуть позитивно вплинути на інвестиційні
рішення підприємців.
Цільова група: МСП.
2.B Зустрічі з колегами та «дні відкритих дверей» в Україні
Один з найкращих способів «надихнути» менеджерів компанії – це зустрічі з
конкурентами та спостереження за їх діяльністю. Проте в Україні можливості
для такого бенчмаркингу є дуже обмеженими через слабкість існуючих
асоціацій та майже повну відсутність меблевих кластерних організацій.
2.C Навчальні поїздки за кордон: ознайомлення з накопиченим
досвідом
Навчальні поїздки для ознайомлення з меблевими компаніями і фабриками
в інших європейських країнах, які мають значні обсяги меблевого
виробництва, також можуть мати надихаючий ефект. В якості попереднього
списку потенційно цікавих місць можна назвати Познань та інші меблеві
111

кластери у Польщі, Литву, окремі кластери в Італії, а також деякі Балканські
країни.
Цільова група: малі, середні та великі компанії.
2.D Сприяння включенні дизайнерської
виробництва: інтенсивні дизайн-лабораторії

складової

у

процес

Дизайн-лабораторії – це гнучкі та пристосовані до особливостей та потреб
кожної конкретної компанії структури.
Такі лабораторії варто мати компаніям, які зацікавлені в самостійній
розробці продукції. Керівник проекту (консультант) починає з аналізу
сильних і слабких сторін у виробничому каталозі компанії, які він визначає в
ході спілкування з керівництвом. Цей аналіз дозволяє визначитися з тим, які
товари/комунікації/послуги і процеси розробки будуть потрібні. На другому
етапі залучається група дизайнерів, які разом розробляють повну концепцію
продукту. Ця група, яку відбирає консультант, може включати у себе як
місцевих, так і іноземних та як досвідчених, так і молодих дизайнерів з
урахуванням особливостей компанії. Процес консультування завершується
формулюванням плану ТЕО, після чого здійснюється періодичний
моніторинг проекту.
Фінансування: в основному забезпечується бенефіціарами
компанії), а також частково установами та донорами.

(власником

Цільові групи: підприємці малих, середніх і великих компаній. Незалежні
дизайнери/студії дизайну інтер’єрів.
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Складова III Покращення доступу до внутрішнього і зовнішніх ринків
Пропонується на першому етапі зосередитися на початковій консультаційній
підтримці компаній в розробці маркетингових планів, включаючи вибір
продукції для експорту, цільових цін, ринків, каналів дистрибуції, а також
рекламних і маркетингових інструментів. Консультативні послуги, що
пропонуються ЄБРР та/або іншими відповідними донорами, можуть бути
корисними.
3.A Інституційне середовище. Аналіз існуючих програм і заходів, що
впроваджуються відповідними іноземними організаціями. Спеціальні
польові місії.
Для належного планування співробітництва дуже важливим є знання
інституційного контексту в іноземних країнах та його поглиблений аналіз.
Стратегії необхідно по можливості будувати з максимальним врахуванням
існуючих ініціатив на цільових ринках (наприклад, Європейської мережі
підприємств (EEN), двосторонніх угод, програм підтримки імпорту та ін.). Це
дозволить зекономити зусилля. Деякі існуючі інституційні бар’єри можуть
заважати вступу на інші ринки або співробітництву з українськими
компаніями. Цьому питанню слід приділити окрему увагу.
Пропонується провести попередні польові місії на цільовому ринку, що
мають включати у себе обговорення з усіма відповідними стейкхолдерами
двох вищезазначених тем (як використати наявні можливості та як подолати
існуючі бар’єри). Це також сприятиме кращій комунікації з потенційними
іноземними інвесторами.
Приклади організацій, з якими слід поспілкуватися: Швейцарське агентство з
підтримки імпорту, Польський фонд розвитку, Центр підтримки імпорту
(CBI) Міністерства закордонних справ Нідерландів, Німецьке товариство
міжнародного співробітництва (GIZ) тощо.
Проведення відповідних зустрічей слід доручити зовнішньому консультанту,
який має досвід виконання подібних завдань.
Фінансування: частково - відповідними національними органами, частково донорами.
3.B. Бізнес-середовище: нетворкингові заходи.
При проведенні таких заходів слід дотримуватися двох умов:
•

покроковий підхід;

•

віддання переваги
стейкхолдерів.

заходам,
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які

збирають

одразу

декількох

Можливі заходи:
•

відвідування виставок та заходів, на яких можна налагоджувати
контакти з іншими компаніями (b2b);

•

заходи для потенційних покупців в Україні;

•

спільна реклама і маркетинг з використанням спільних рекламних
матеріалів (електронних або друкованих);

•

створення бази даних українських експортерів меблів зі стислим
описом діяльності кожної компанії та інформацією про її портфель
продуктів і виробничі потужності;

•

спільна реклама і маркетинг в рамках тимчасових цільових ініціатив
під час виставок та/або інших заходів. Приклади: «Дні українських
меблів», «Дерево з України», «Меблеві проекти», демонстрація меблів
у різних місцях за кордоном (посольствах, консульствах, громадських
місцях тощо) або в Україні (у бібліотеках, музеях та ін.) з пов’язаними
заходами та/або разом з іншими галузями;

•

участь у виставках на спільному стенді під логотипом галузевих
асоціацій та за підтримки українських державних органів (наприклад,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі).

Фінансування: частково – компаніями, частково – галузевими асоціаціями та
відповідними національними організаціями чи донорами.
3.C Створення спільної електронної платформи з інформацією про
можливості для експорту
Інформацію про всі вищезгадані заходи слід розміщувати на інтерактивній
платформі для того, щоб її могли отримувати всі стейкхолдери галузі. Цю
платформу можна організувати за темами, включаючи:
•

наявні дослідження ринків;

•

існуючі програми в інших країнах, у тому числі двосторонні ініціативи;

•

відповідні ініціативи ЄС;

•

ініціативи національних державних органів, які конкретно призначені
для меблевого сектору або мають до нього відношення;

•

календар ділових поїздок, заходів, виставок тощо.

Фінансування: інвестиційні витрати покриваються національними органами і
донорами. Роботу платформи підтримує консультант, витрати якого
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покриваються
галузевими
стейкхолдерами.

асоціаціями

та

іншими

відповідними

3.D Проведення досліджень цільових ринків
Пропонується найняти консультанта зі знанням меблевого сектору на
цільовому ринку або ринках для виконання детального дослідження, яке має
охоплювати наступні питання:
•

опис системи конкуренції, включаючи виробництво та роздрібний
ринок;

•

опис ланцюжків поставок основних гравців меблевої галузі;

•

аналіз правил, сертифікаційних вимог і стандартів, які діють на
відповідному ринку;

•

аналіз цін;

•

моніторинг тендерів державних закупівель.

Фінансування: частково – компаніями, частково – галузевими асоціаціями та
відповідними національними організаціями чи донорами.
На наступних сторінках представлено Дорожню карту на 3-річний період. В
якості орієнтирів наведені приклади схожих заходів, що реалізуються в
інших країнах 49.

Ця дорожня карта є першою дорожньою картою такого типу, розробленою для українського
меблевого сектору. Пропоновані заходи мають позитивно вплинути на цей сектор, який досі
знаходиться на ранньому етапі розвитку. Успішність цього впливу залежатиме від кількості та
важливості стейкхолдерів та інших сторін, які будуть залучені до реалізації цієї дорожньої карти. CSIL
пропонує визначати цільову кількість бенефіціарів перед реалізацією кожного окремого заходу.

49
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Дорожня карта
Захід
1-й рік

Таблиця 23.

Складова
СКЛАДОВ
А I:
ПІДВИЩЕ
ННЯ
РІВНЯ
НАВИЧОК
І
КОМПЕТЕ
НЦІЙ

1.A.1 Технічне
навчання –
періодичне
навчання

Консультації зі стейкхолдерами
галузі для: a) оцінки можливості
підтримки проведення такого
навчання з боку ЦПБ; б) визначення
можливих місць проведення курсів
на об’єктах компаній 50; в) оцінка
можливості одержання підтримки з
боку іноземних постачальників
деревообробного обладнання та/або
ДП (у формі спонсорства та/або
залучення їх технічних спеціалістів);
г) визначення найбільш актуальних
питань для вибору тем і розробки
модулів пропонованого навчального
курсу; д) відбір програм та ініціатив,
в рамках яких можна реалізувати
проект, а також джерел його
фінансування.

2-й рік

3-й рік

Примітки

Проведення
першого курсу
технічного
навчання, що
включатиме у себе
різні модулі, зокрема
обладнання з ЧПУ,
автоматизоване
проектування та
виробництво, а
також інші технічні
курси (у
місті/кластері A)

Проведення
другого курсу
технічного
навчання, що
включатиме у себе
різні модулі, зокрема
обладнання з ЧПУ,
автоматизоване
проектування та
виробництво, а
також інші технічні
курси (у
місті/кластері Б)

Приклад підтримки в
організації технічних курсів

Визначення
тренінгової/консалтингової
компанії, яка реалізовуватиме
проект, включаючи підготовку
бюджету, а також розробку змісту
та бізнес-плану.

50

Декілька компаній, у тому числі постачальники меблевих комплектуючих, вже проводять такі курси для своїх клієнтів
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Проект в Туреччині за
програмою Erasmus+
http://ec.europa.eu/program
mes/erasmusplus/projects/eplus-projectdetails/#project/84d569d60701-482a-a934-324ec7600440

Складова

Захід

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Примітки

Офіційна
презентація
проекту
«Навчальний центр
для меблевої галузі
України»,
рекламування
ініціатив, збір
коштів, приймання
студентів.

Створення і запуск
центру –
початковий етап
діяльності

Приклади навчальних
центрів меблевої галузі

Підготовка рекламних матеріалів,
проведення рекламної кампанії
та відбір учасників.

СКЛАДОВ
А I:
ПІДВИЩЕ
ННЯ
РІВНЯ
НАВИЧОК
І
КОМПЕТЕ
НЦІЙ

1.A.2 Технічне
навчання
Постійний
навчальний центр
компетенцій

Консультації зі стейкхолдерами
галузі (постачальниками деревини,
ДП, комплектуючих,
постачальниками меблів,
університетами та закладами
професійно-технічної освіти,
галузевими асоціаціями тощо) для
визначення: a) найбільш
прийнятного місця розташування
центру; б) послуг, які цей центр має
надавати; в) потенційних
реципієнтів навчальних програм; в)
інтерес приватного сектору до цієї
ініціативи та перспективи
співфінансування; та г) пошук
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http://www.woodschool.org/
https://furntech.org.za
http://www.chippendalescho
ol.com/

Складова

Захід

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Примітки

Те ж саме, що і в 1-й
рік

Те ж саме, що і в 1-й
рік

Приклади

джерел фінансування.
Для визначення найбільш
прийнятної моделі діяльності
навчального центру варто
розглянути можливість
виконання наступного:
Міжнародний бенчмаркинг –
відвідування подібних центрів та
установ галузевої освіти в ЄС
Визначення
тренінгової/консалтингової
компанії, яка реалізовуватиме
проект, вестиме діалог з
навчальними закладами,
розроблятиме бюджет,
займатиметься збором коштів та
залученням спонсорського
фінансування, розроблятиме
навчальні матеріали та бізнес-план.
СКЛАДОВ
А I:
ПІДВИЩЕ
ННЯ
РІВНЯ
НАВИЧОК
І

1.B Бізнес-курси для
менеджерів
середньої ланки

Проведення бізнес-курсів для
менеджерів середньої ланки за
підтримки існуючої мережі ЦПБ на
такі теми, як підтримка експорту,
маркетингові інструменти, «тонке»
виробництво та управління
продуктами.
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http://csm.toscana.it/en/1016/
CSM.htm,
http://www.poloformativolegnoarredo.it/il-poloformativo/

Складова

Захід

1-й рік

2-й рік

3-й рік

КОМПЕТЕ
НЦІЙ

1.C
Підприємницька
освіта і навчання

Створення дводенної програми
для власників компаній та
підприємців, організованих у
невеликі робочі групи

Те ж саме, що і в 1-й
рік

Те ж саме, що і в 1-й
рік

1.D Творчі семінари

Пошук консалтингової компанії,
що працює у сфері дизайну та
розробки прототипів та має
підтверджений досвід роботи з
компаніями на ринках, що
розвиваються.
Оголошення конкурсу ідей на
конкретну тему (ергономічність,
мультифункційність, еко-дизайн
тощо) для місцевих і міжнародних
дизайнерів.
Складання короткого списку
проектів.
Проведення дводенного семінару
для представлення цих проектів та
обговорення їх реалістичності,
доцільності, вартості, переваг і
недоліків з українськими
виробниками. Вибір одного
проекту-переможця.

Те ж саме, що і в 1-й
рік

Те ж саме, що і в 1-й
рік

2.A Покращення
інформованості
про існуючі

Покращення пропозиції послуг,
що мають відношення до
меблевого сектору.

Те ж саме, що і в 1-й
рік

Те ж саме, що і в 1-й
рік

СКЛАДОВ
А II
ОПТИМІЗ

119

Примітки

Складова

Захід

1-й рік

АЦІЯ
ВИРОБНИ
ЧОГО
ПРОЦЕСУ

донорські
ініціативи,
включаючи
ініціативу ЄБРР з
надання бізнесконсультацій

Краще поширення історій успіху.

2.B Спільні зустрічі
та дні відкритих
дверей в Україні

СКЛАДОВ

2.C Навчальні

2-й рік

3-й рік

Примітки

Періодичні візити до українських
виробників. Розподіл компанії на
групи за асортиментом продукції та
бізнес-моделями. Візити на заводи
компаній та зустрічі для обговорень.
Мають організовуватися галузевими
асоціаціями.

Періодичні
відвідування ряду
виробничих
компаній (див. 1-й
рік)

Проведення
національної
конференції на
тему поточного
стану та розвитку
меблевого
виробництва в
Україні. Запрошення
місцевих та
міжнародних
постачальників
(обладнання,
напівфабрикатів
тощо), преси,
інституційних
учасників та
галузевих
асоціацій/кластерів.

Наразі Українська
асоціація меблевиків
(УАМ) реалізує програму
візитів на заводи.

Візити на відповідні іноземні

Те ж саме, що і в 1-й

Те ж саме, що і в 1-й

Приклади відповідних

Поглиблення галузевої
спеціалізації ЦПБ, щоб принаймні
один з цих центрів зосередився на
підтримці меблевої галузі (див.
зв’язки зі Складовою I)

Збір і публікація
історій на
відповідних вебсайтах або у
спеціалізованих
журналах.
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Складова

Захід

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Примітки

А II
ОПТИМІЗ
АЦІЯ
ВИРОБНИ
ЧОГО
ПРОЦЕСУ

поїздки за кордон

меблеві кластери в Європі

рік

рік

кластерів:

Візити у відповідні органи
сертифікації та випробувальні
об’єкти, що спеціалізуються на
секторі деревини та меблів.

Польща, Румунія:
http://www.transylvanianfur
niture.com/, Естонія (лише
дерево)
http://estoniantimber.ee/,
Литва: http://bfcluster.com/,
плюс Балканські кластери

Візити на великі європейські
меблеві заводи та/або у компанії,
що спеціалізуються на випуску
комплектуючих.

Приклади випробувальних
об’єктів: CATAS (Італія),
FIRA (Велика Британія).

Ця діяльність має базуватися на
результатах заходів, передбачених у
Складовій III (нетворкинг, аналіз
інституційного середовища).
Пріоритетні країни: Польща, Литва,
Німеччина.
2.D Дизайнлабораторії

Визначення консалтингових
компаній з досвідом інтеграції
дизайну у виробничий процес.
Розробка пілотного проекту,
включаючи формулу, оцінку витрат
та очікувані результати діяльності
спеціалізованих дизайнлабораторій.
Оголошення ініціативи та
запрошення до участі. Визначення

Визначення
короткого списку з 510 компаній, яким
може бути потрібне
співфінансування.
Реалізація
інтенсивних дизайнлабораторій (до
одного місяця
цільових
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Проект
розширюється на
інші 5-10 компаній.

Приклади:
www.labbraindesign.com/in
dex.php/intensive/

Складова

СКЛАДОВ
А III
ПОКРАЩЕ
ННЯ
ДОСТУПУ
ДО
ВНУТРІШН
ЬОГО ТА
ІНОЗЕМН
ИХ РИНКІВ

Захід

3.A Інституційне
середовище. Аналіз
існуючих програм і
заходів, що
реалізуються
відповідними
організаціями в
європейських
країнах.

1-й рік

2-й рік

критеріїв відбору.

консультацій) з
кожною цільовою
компанією.

Відбір і попередній аналіз
існуючих ініціатив/органів
підтримки меблевого сектору в
європейських країнах

До 3 візитів
делегації
українських
стейкхолдерів у
найбільш
релевантні
організації, що
підтримують
меблевий сектор в
обраних країнах
ЄС.
Візити мають
складатися з одного
чи двох днів
зустрічей,
організованих
спільно з іноземними
партнерами. З
української сторони у
візитах мають брати
участь представники
державних органів,
меблевих асоціацій
та компаній.
Мета візиту –

Проведення співбесід з
менеджерами програм підтримки
меблевого сектору (до 10-15) з метою
визначення основних бар’єрів і
можливостей для потенційного
співробітництва з Україною.
Потенційні респонденти включають
у себе бізнес-асоціації, торговельні
палати, а також організації
меблевих кластерів.

122

3-й рік

Примітки

Додаткові
візити/делегації у
разі необхідності

Приклади
ініціатив/органів, з якими
можна контактувати:

Інші варіанти:
Іспанія, Велика
Британія, Франція,
Скандинавські країни

Фонд Swisscontact
(відповідає за швейцарську
програму підтримки
імпорту SIPPO); CBI, Центр
підтримки імпорту з країн,
що розвиваються,
Голландія, Deutsche
Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit,
Німеччина; Польський
фонд розвитку,
Торговельна палата
Польщі, Асоціація
меблевиків Литви, Verband
der Deutschen
Möbelindustrie (VDM) –
Центр компетенцій «Схід»,
Британська меблева
конфедерація та інші
відповідні асоціації.

Складова

Захід

1-й рік

2-й рік

3-й рік

обговорити можливі
форми
співробітництва (на
ринковому,
виробничому та
інституційному/галуз
евому рівнях):
Приклади: спільна
участь у виставках,
заходи для іноземних
покупців, навчальні
поїздки, інші спільні
ініціативи та заходи,
рекламні кампанії.
Пропоновані цільові
країни: Польща,
Литва, Німеччина.
СКЛАДОВ 3.B Нетворкингові
А III
заходи на деяких
ПОКРАЩЕ експортних ринках
ННЯ
ДОСТУПУ
ДО
ВНУТРІШН
ЬОГО ТА
ІНОЗЕМН
ИХ РИНКІВ

Участь в якості відвідувачів у
відповідних виставках меблів
(готової продукції та
комплектуючих) в Європі
(Польща, Німеччина, Франція,
Іспанія, Велика Британія...)
Поїздки на відповідні виставки у
меблевому секторі в країнах
Перської затоки (Дубай,
Саудівська Аравія)

Заходи для
потенційних
іноземних покупців
в Україні.
Організація візитів
представників
компаній з різних
країн Європи (Балтія,
Польща, Німеччина,
Скандинавські
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Примітки
Меблеві кластери, у тому
числі ті, що входять в
Європейську платформу
співробітництва між
кластерами, особливо у
країнах Балтії, Східної
Європи і Балкан.

Участь українських
виробників в 1-2
виставках зі
спільним стендом під
координацією
галузевої асоціації та
за підтримки
державної
установи/донорських
ініціатив. На стенді

Календар меблевих виставок
можна знайти тут:
https://www.worldfurnitureo
nline.com/exhibitions/currentfairs-0065823.html
Рекомендовані виставки:
«Meble» (Познань), «Furnica»
(Познань), «Ostroda», «IMM»
(Кельн), «Esprit Meuble»,
«Maison Object»,

Складова

Захід

1-й рік

2-й рік

3-й рік

В обох випадках пропонується
з’ясувати в організаторів виставок
можливість проведення зустрічей
«b2b» з потенційними партнерами,
а також скласти список таких
партнерів.

країни) на меблеві
фабрики в Україні.
Вибір країн за
результатами
інституційного
діалогу між
українськими та
іноземними бізнесасоціаціями (див.
попередній захід).
Польові місії
тривалістю 4-5 днів,
організовані спільно
з іноземними
партнерами під
координацією
консультанта.
Створення бази
даних українських
експортерів меблів
та комплектуючих і
розміщення цієї бази
на веб-сайті
стейкхолдера, який
відповідає за
підтримку експорту
(наприклад, галузевої
асоціації чи ОПЕ)

мають бути різні
рекламні матеріали.
Приклади цільових
виставок: Познанська
меблева виставка,
«IMM» (Кельн)
Організація
конкретних
ініціатив на деяких
цільових ринках
(див. стовпчик зліва)
Участь у зустрічах
«B2B»,
організованих
торговельними
палатами інших
країн.

Створення робочої групи з
представників компаній галузі та
відповідних установ, що
зацікавлені в експортній
діяльності. Під керівництвом
досвідченого консультанта ця група
має розробити буклет про
українську меблеву галузь, її
особливості та сильні сторони. Цей
буклет також має містити спільний
меседж та стислу інформацію про
відповідні компанії.
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Примітки
«Architect@work» (Франція),
виставка Стокгольмського
інституту, виставка
комплектуючих «Sicam»
(Італія), «INDEX» (Дубай),
«The Big 5» (Саудівська
Аравія»

Складова

Захід

1-й рік

2-й рік
Рекламні кампанії з
успішними
історіями експорту
українських
меблевих компаній.
Поширення у
галузевих журналах
та на спеціалізованих
веб-порталах.
Організація
спеціальних
ініціатив на деяких
цільових ринках.
«Дні українських
меблів», «Дерево з
України»,
розміщення меблів в
особливих місцях,
зокрема посольствах
України. Цільові
країни: країни Балтії,
Скандинавські
країни, Велика
Британія та Франція.
Участь у зустрічах
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3-й рік

Примітки

Складова

СКЛАДОВ
А III
ПОКРАЩЕ
ННЯ
ДОСТУПУ
ДО
ВНУТРІШН
ЬОГО ТА
ІНОЗЕМН
ИХ РИНКІВ

Захід

1-й рік

3.C Створення
електронної
платформи з
інформацією про
можливості для
експорту

Визначення галузевого
стейкхолдера (наприклад, ОПЕ або
галузевої асоціації), який буде
займатися реалізацією цієї
платформи.

3D Проведення
ринкових
досліджень

Визначення міжнародної
консалтингової компанії, що має
досвід аналізу ринків.

2-й рік

3-й рік

«B2B»,
організованих
іноземними
торговельними
палатами на
обраних ринках,
якщо такі зустрічі
будуть виявлені під
час аналізу поточних
програм і заходів, що
реалізуються
відповідними
організаціями в
європейських
країнах.
Моніторинг
можливостей

Моніторинг
можливостей

Виконання більш
детальних
досліджень і

Виконання більш
детальних
досліджень і

Збір даних про торговельні
ініціативи ЄС, календар виставок,
державні закупівлі, тендери, заходи
підтримки експорту та ін.)
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Примітки

Складова

Захід

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Замовлення аналізу окремих
меблевих ринків з найвищим
потенціалом для експорту
української продукції (наприклад,
ринку кухонних меблів у Великій
Британії, ринку меблів для столових
і віталень у Німеччині, ринку меблів
на замовлення в Європі).

проектів в окремих
сегментах ринку.
Приклади:
тестування продуктів,
тестування цін.

проектів в окремих
сегментах ринку.
Приклади:
тестування продуктів,
тестування цін.
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Примітки

ДОДАТКИ
Додаток 1: Список інтерв’ю
Компанія/організація

Вид діяльності

Веб-сайт

«100% Інтер’єр»

http://100pro.com.ua/products

27.ua

Дизайн інтер’єрів/архітектурні
рішення
Електронна торгівля

Меблевий центр «4 room»

Рітейлер

«AGT PLUS»

Виробник меблів

https://agtplus.ua

«АМФ»

Виробник меблів

https://amf.com.ua

«Архіпрактика»

Організатор виставок

www.archipractica.com

«Biesse Group»

Деревообробне обладнання

http://www.biessegroup.com/it/

«Blum»

Постачальник комплектуючих

www.blum.com

«Coкме»

Виробник меблів

www.cokme.com.ua

Журнал «Деревообробник»

Галузева преса

https://derevoobrobnyk.com

«Egger»

Постачальник ДП

https://www.egger.com/shop/ru_TJ/

«EKMI»

Виробник меблів

ekmi-mebli.com

«ELIO»

Виробник меблів

elio.ua

«Elisabet Della Vega»

Виробник меблів

https://delavega.ua

«Епіцентр»

Дистрибутор/рітейлер/імпортер

https://epicentrk.ua/

«Eskada M»

Постачальник комплектуючих

https://www.eskada-m.com

Європейська бізнес-асоціація

Асоціація/установа

https://eba.com.ua/

«Euroshpon SMYGA»

Постачальник комплектуючих

http://euroshpon.com.ua/ru/

Офіс просування експорту

Асоціація/установа

https://epo.org.ua/

«Forza»

Асоціація/установа

http://www.forza.org.ua/en/about-us

«Гарант сервіс»

Митно-логістичні послуги

www.gs.com.ua

Меблева фабрика «Геліка»

Виробник меблів

gelika.vn.ua

«ГРЕЙД»

Виробник меблів

grade.biz.ua

«Хафеле»

Постачальник комплектуючих

hafele.ua

Шоу-рум «Holz»

Постачальник комплектуючих

«Інтерстайл»

Виробник меблів

http://www.interstyle.in.ua/

«Кроноспан»

Постачальник ДП

http://ua.kronospan-express.com/ru

«Лофт бюро»

www.loftburo.com

«Мебеліні»

Дизайн інтер’єрів/архітектурні
рішення
Дизайн інтер’єрів/архітектурні
рішення
Електронна торгівля

https://www.behance.net/MARYNA_CHERKASH
YNA
mebelini.ua

«МебельОК»

Електронна торгівля

https://www.mebelok.com/

Марина Черкашина
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27.ua

Журнал «Меблеві технології»

Галузева преса

https://infomebli.com/

«Меблі сервіс»

Виробник меблів

www.mebelservice.com.ua

Меблідеревпром

Асоціація/установа

https://assomebli.wordpress.com/english/

«МЕРКС»

Виробник меблів

www.merx.ua

«МІРТ»

Виробник меблів

mirt.ua

«MT»

Постачальник комплектуючих

http://mt.ua

«Newton»

Виробник меблів

www.inewton.com.ua

«Odek»

Постачальник ДП

http://odek.eu/ua/

«Peral»

Фурнітура

www.peral.com.ua

Журнал «Салон»

Галузева преса

http://salon.com.ua/

«SCM Group»

Деревообробне обладнання

https://www.scmgroup.com/it

«Smart people»

Асоціація/установа

«СНАЙТ»

Виробник меблів

https://www.facebook.com/pg/smartpeople.com.u
a/about/?ref=page_internal
http://snite.com.ua

СУП

Асоціація/установа

sup.org.ua

«Термопал»

Постачальник комплектуючих

http://www.termopal.ua/

«Топ мебель»

Дистрибутор/рітейлер/імпортер

http://www.topmebel.com.ua

«Традекс»

Електронна торгівля

http://tradex.in.ua/

«Цумань»
УАМ

Постачальник комплектуючих
Асоціація/установа

http://www.tsumanshpon.com/ru
uafm.com.ua

Українська бізнес-асоціація

Асоціація/установа

https://uba.in.ua/

Українська асоціація
деревообробного
обладнання (УАДО)
Національний лісотехнічний
університет України (НЛТУ)
«URE Club»

Асоціація/установа
Освіта

http://nltu.edu.ua

Послуги

https://ureclub.com/

«Вавілон»

Виробник меблів

http://vavilon-company.com/

Шоу-рум «Віяр»
«Wood Meizer MOST Ukraine»

Постачальник комплектуючих
Деревообробне обладнання

www.woodmizer.com.ua
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Додаток 2: Окремі таблиці з даними ЄС
Як зазначалося у звіті, меблева промисловість є, по суті, складальною
промисловістю. Відтак, вартість робочої сили є відносно важливою
складовою кінцевої роздрібної ціни меблів. В Європі у 2015 р. середній рівень
витрат на оплату праці у секторі виробництва меблів складав приблизно
23%. Це значення є доволі високим значенням порівняно з середнім
значенням для всього виробничого сектору, яке складало близько 15%, і
підтверджує той факт, що виробництво меблів є працемісткою галуззю. У 17
«старих» країнах-членах ЄС цей показник є вищим, ніж у 13 «нових» (24,1%
та 18,2%), оскільки вартість робочої сили в останніх є нижчою, ніж у західній
частині ЄС. Порівняно з 2011 р. частка витрат на оплату праці у собівартості
продукції трохи знизилася (25,2% в ЄС 17, 18,3% в ЄС 13).
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Рисунок A1. ЄС. Частка витрат на оплату праці в собівартості меблевої
продукції, 2011 та 2015 рр.*
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Джерело: Дані Євростату, оброблені CSIL * Європа: середній показник для ЄС
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Рисунок A2. ЄС. Середні витрати на оплату праці (1 працівник), тис.
євро, 2011 та 2015 рр.
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Джерело: Дані Євростату, оброблені CSIL * * Європа: середній показник для ЄС
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Рисунок A3.

Країна

Німеччина
Велика Британія
Франція
Італія
Іспанія
Польща
Нідерланди
Бельгія
Австрія
Швеція
Данія
Чехія
Фінляндія
Португалія
Словаччина
Румунія
Угорщина
Ірландія
Греція
Хорватія
Литва
Словенія
Болгарія
Естонія
Латвія
Кіпр
Мальта

Розмір
ринку,
2016 р.,
млн. євро
20 275
12 433
11 170
8 650
5 158
3 286
2 879
2 846
2 739
2 699
1 660
1 501
1 201
814
696
660
637
604
560
353
303
278
225
202
137
115
79

Меблевий ринок країн ЄС.

Зростання
ринку
2016/2010

Прогноз
зростання
ринку
2018-2020

18,5%
27,8%
-0,2%
-24,5%
-10,9%
41,0%
-6,0%
6,2%
5,9%
22,2%
9,7%
14,1%
3,2%
-13,6%
28,2%
33,5%
45,3%
2,3%
-55,0%
0,7%
154,3%
-6,7%
1,4%
57,7%
25,1%
-42,6%
-4,4%

2,0%
1,0%
2,0%
1,0%
2,5%
5,5%
1,0%
1,0%
1,0%
2,0%
2,0%
2,5%
1,5%
1,0%
2,0%
3,5%
2,5%
1,5%
1,0%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
3,5%
3,0%
2,5%
3,0%

Відкритість
ринку
меблів,
2016
34%
38%
42%
16%
25%
22%
67%
61%
62%
47%
61%
41%
30%
41%
37%
53%
38%
53%
39%
62%
49%
64%
45%
39%
64%
51%
53%

Частка в
загальному
обсязі імпорту
Східна
Європа
55%
17%
17%
37%
21%
26%
20%
19%
21%
42%
30%
47%
28%
19%
66%
43%
44%
6%
18%
48%
37%
68%
32%
51%
39%
5%
4%

Азія
18%
49%
22%
28%
24%
25%
46%
21%
8%
25%
27%
11%
14%
7%
4%
13%
4%
27%
32%
7%
9%
6%
20%
13%
15%
31%
17%

Імпорт з
ЦСЄ, 2016
р., млн.
євро
6 441
1 114
1 072
730
518
401
444
432
404
684
372
343
128
136
217
219
267
23
43
125
80
337
44
48
43
3
2

Джерело: CSIL
Примітки:
Зростання ринку у 2016-2010 р. – накопичувальний підсумок, історичні дані
Зростання ринку 2018-2020 р. – накопичувальний підсумок, прогноз CSIL
Відкритість ринку оцінюється за часткою імпорту в споживанні: до 30% - закритий; від 30 до
40% - доволі відкритий; від 40 до 60% - відкритий; понад 60% - дуже відкритий
Імпорт з ЦСЄ: загальний обсяг імпорту з наступних країн: Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія,
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія.
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