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Ngành sản xuất đồ ngoại thất vẫn là ngành tiêu thụ chủ yếu các sản phẩm gỗ cứng nhiệt đới tại
Châu Âu. Những số liệu về qui mô của ngành này tại các nước Châu Âu hiện chưa được công
bố, nhưng những báo cáo không chính thức chỉ ra rằng Đức, Pháp, Ý và vương quốc Anh là
bốn quốc gia tiêu thụ lớn nhất đối với sản phẩm gỗ ngoài trời xét theo tầm quan trọng của các
đơn hàng
Bức tranh thị trường thật phức tạp bởi một thực tế: phần lớn gỗ tếch nhập khẩu chất lượng cao
loại A vào thị trương Ý không phục vụ cho ngành sản xuất nội thất mà thay vào đó là để dùng
trong ngành công nghiệp đóng tàu.
Một điều đặc biệt đáng chú ý là: có sự quan tâm tương đối cao về việc cấp chứng chỉ môi
trường trong ngành sản xuất đồ ngoại thất Châu Âu. Những chiến dịch lớn về môi trường, trong
đó bao gồm sự phụ thuộc rõ rệt của ngành vào những cây gỗ cứng nhiệt đới nhạy cảm với môi
trường và số lượng khá lớn các sản phẩm được phân phối thông qua các nhà bán lẻ lớn, đều
nhấn mạnh vào những sản phẩm đã được cấp chứng chỉ. Nhiều nhà bán lẻ Châu Âu không lâu
nữa sẽ ngừng việc trực tiếp hay gián tiếp mua hàng, và đặt hàng gỗ thành phẩm chưa có chứng
chỉ. Với rất ít ngoại lệ, chỉ có gỗ và sản phẩm gỗ đã được cấp chứng chỉ FSC mới được công
nhận trong ngành này.
Trong những năm trở lại đây, khi những nhà bán lẻ lớn ngày càng trở nên có ưu thế vượt bậc
trong ngành,.hiện tượng phân đoạn thị trường ở mức độ cao vẫn còn tồn tại. Một khối lượng sản
phẩm lớn đã được bán cho các công ty Metro ở Đức, Carefour ở Pháp, B&Q, Homebase, và
Tesco ở vương quốc Anh. Bên cạnh đó, một khối lượng sản phẩm không nhỏ khác cũng đã tìm
đến được với người tiêu thụ cuối cùng thông qua những trung tâm bán đồ ngoại thất nhỏ hoặc
thông qua các công ty kinh doanh trực tuyến. Các công ty bán lẻ lớn thường mua phần lớn các
sản phẩm hoàn thiện trực tiếp từ các nước Viễn Đông. Việc mua bán trực tiếp mang lại lơi nhuận
cao hơn cho những nhà bán lẻ. Tuy nhiên cũng có những rủi ro phát sinh trong công việc mua
hàng và thanh toán trước khi gửi hàng. Bởi vậy phần lớn hàng hóa được mua từ các công ty có
thương hiệu ở Châu Âu, những tổ chức có thể hỗ trợ về việc lưu kho ở Châu Âu đối với các đơn
hàng yêu cầu giao hang nhanh liên tiếp.
Hiện có một số lượng khá lớn các nhà sản xuất được gọi là “pseudo” ở Châu Âu, những người
đang chịu tác động của những nhà nhập khẩu, nhà phân phối cung cấp hàng hoá cho các nhà
bán lẻ lớn; đồng thời đóng vai trò cung cấp hàng hóa chính cho những trung tâm bán đồ ngoại
thất và các nhà phân phối nhỏ hơn. Các nhà sản xuất Pseudo này hoạt động bằng cách đưa ra
thiết kế cho nhà sản xuất Trung Quốc hoặc Đông Nam Á, những người sau đó sẽ sản xuất các
mặt hàng dưới nhản hiệu của Pseudo. Đôi khi thiết kế của chính các nhà máy sản xuất trực tiếp
cũng được sử dụng. Khi đó pseudo hoạt động như một người mua hang đơn lẻ. Chỉ có rất ít
công ty đồ gỗ ngoại thất sản xuất tại Châu Âu và sủ dụng nhiều loại nguyên liệu khác hơn là gỗ.
Ví du, Kettler sản xuất đồ ngoại thất làm từ thép ở Châu Âu trong khi nhập khẩu đồ gỗ từ
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ĐôngNam Á.
Gỗ tếch luôn được ngành sản xuất đồ gỗ ngoại thất ưa chuộng. Tuy nhiên, một là do việc khan
hiếm loại gỗ này cộng với sự quan tâm ngày càng lớn đến việc sử dụng gỗ có chứng chỉ FSC,
ngành sản xuất đồ ngoại thất hiện đang sử dụng các loại gỗ, vật liệu khác. Những loài gỗ nhiệt
đới khác có thể được sử dụng bao gồm iroko, bạch đàn, keo, balau, meranti, keruing, shorea,
sindana, và couboril. Việc khan hiếm gỗ teak có chứng chỉ FSC từ Myanmar và Indonesia đã
dẫn đến sự chuyển đổi trong thời gian gần đây trong việc cung cấp gỗ nguyên liệu cho các khu
vực khác, lấy ví dụ những khu đồn điền gỗ tếch ở Trung Mỹ, đồn điền bạch đàn ở Nam Mỹ, đồn
điền keo ở Việt Nam và những đồn điền ở các nước Đông Nam Á khác, và đồn điền couboril ở
Brazil. Hơn nữa, rất nhiều gỗ thông có chứng chỉ FSC từ Nga, Bắc Âu, Bắc Mỹ và New Zealand
được xử lý áp lực nhằm kéo dài tuổi thọ khi được sản xuất thành đồ gỗ ngoại thất.
Từ đầu năm ngoái, ngành sản xuất đồ ngoại thất ở Châu Âu nhìn chung bắt đầu được mở rộng.
Tuy nhiên trong năm 2008, mùa hè ẩm ướt ở vùng Tây Bắc Châu Âu đã hạn chế nhu cầu sản
xuất, cộng với sự đi xuống của nền kinh tế thế giới đã làm giảm niềm tin của các công ty. Nhiều
nhà bán lẻ tiếp tục nắm giữ quá nhiều cổ phần từ năm 2008, thiếu niềm tin vào những tín hiệu
phục hồi trong năm nay, đã mạnh tay cắt giảm việc đặt hàng trong năm 2009.
Ảnh hưởng khác từ suy thoái kinh tế đã khiến cho lãi xuất gia tăng đối với các sản phẩm giá
thành thấp hơn đặc biệt là những loại gỗ tếch trồng trong các đồn điền có chất lượng thấp hơn
như Keo and Bạch đàn. Với việc giá thành đang trở thành yếu tố quyết định nhu cầu trong thời
buổi kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến sự khác biêt giữa nguyên liệu
đã và chưa được cấp chứng chỉ FSC dùng trong sản xuất đồ ngoại thất Mối quan tâm ở đây
phần lớn bắt nguồn từ suy thoái kinh tế và hiện tại đang khuyến khích sản xuất những mặt hàng
giá thành tương đối rẻ không làm từ gỗ, có hoặc không có nhôm, thép và nguyên liệu pha chế
chủ yếu từ Trung Quốc.
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