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Companii

Reporter: Ce cifrã de afaceri ºi ce
profit a realizat, anul trecut, Austrotherm
România ºi cum au fost aceste rezultate
faþã de 2012?

Laurenþiu Istrate: Rezultatele
noastre sunt legate de evoluþia pieþei
de polistiren, care a înregistrat o con-
tracþie de 16% anul trecut. Cu toate ace-
stea, în 2013, Austrotherm a avut o cifrã
de afaceri de aproximativ 18,5 milioane
de euro.

În aceastã perioadã, pe fondul unor
capacitãþi de producþie excedentare pe
piaþa de EPS, motiv pentru care com-
portamentul unor jucãtori nu este etic,
toþi producãtorii de polistiren luptã
pentru supravieþuire. Nu putem vorbi
de o competitivitate crescutã, ci mai de-
grabã de o neloialitate faþã de clientul
final.

Reporter: Cum a evoluat piaþa de
polistiren în 2013 ca volum ºi ca valoa-
re? Ce tendinþe noi aþi remarcat pe pia-
þã?

Laurenþiu Istrate: Raportându-ne
la importurile de materie primã, am pu-
tea spune cã în 2013 piaþa de EPS a scã-
zut cu 16% faþã de 2012, înregistrând o
valoare de 39.346 tone.

Ca tendinþe noi, remarcãm faptul cã
se înregistreazã o creºtere a dorinþei de
informare a clientului final, acesta din
urma solicitând informaþii despre ale-
gerea produsului corect ºi punerea lui
în operã. Acest fapt este confirmat de

creºterea numãrului de lucrãri efectua-
te cu materiale corespunzãtoare cum ar
fi utilizarea sortimentului EPS AF80
pentru termosistemele de faþadã.

Reporter: Þara noastrã trebuie sã
implementeze directiva europeanã pri-
vind eficienþa energeticã, în care com-
ponenta de izolare termicã a clãdirilor
are un capitol important. La cât estimaþi
ca valoare necesarul investiþional pen-
tru ducerea la îndeplinire a obligaþiilor
privind izolarea tuturor clãdirilor?

Laurenþiu Istrate: Potrivit datelor
statistice, România are un
fond de 1,4 milioane apar-
tamente cu nevoi stringen-
te de reabilitare termicã.
Apreciind o valoare de
3.600 de euro/apartament,
valoarea investiþiei totale
se ridicã la aproximativ 5
miliarde de euro.

Reporter: Cum au evo-
luat vânzãrile companiei în 2013 faþã de
2012?

Laurenþiu Istrate: Deºi în 2013 pia-
þa de polistiren a înregistrat o scãdere
de aproximativ 15-16%, vânzãrile noastre
au scãzut cu numai 10% faþã de 2012.
Prin acþiunile de promovare a calitãþii ºi
a produselor corelate corect cu utilizãri-
le recomandate, prin acþiunile de edu-
care ºi informare, adresate deopotrivã
clientului distribuitor, meºterilor, dar ºi
clientului final, Austrotherm a reuºit

sã-ºi creascã cota de piaþã pentru poli-
stiren expandat într-un an dificil pentru
producãtorii de profil.

Reporter: Care produse s-au vândut
cel mai bine anul trecut? Care este profi-
lul cumpãrãtorului de materiale Austrot-
herm ºi în ce zone ale þãrii aþi înregistrat
cele mai multe comenzi?

Laurenþiu Istrate: Clientul Austrotherm
este cel care a înþeles necesitatea de a
utiliza un produs certificat, standardi-
zat, verificat ºi realizat în condiþii con-
trolate. Este clientul care a înþeles cã

termoizolarea este una din cele mai efi-
ciente medode de „saving” (n.r. econo-
misire). Asigurãm produse cu garanþii in
situ de 25 de ani, dacã montajul se reali-
zeazã conform instrucþiunilor noastre ºi
dacã toate celelalte componente ale
sistemului sunt materiale de calitate si-
milarã.

Produsele care înregistreazã cele mai
mari volume sunt cele destinate faþade-
lor (Eps AF80, EPS AF 80 plus). Datoritã
bugetelor reduse, o pondere însemnatã
înregistreazã ºi variantele economice

în 2013, Austrotherm a avut o cifrã

de afaceri de aproximativ

18,5
milioane de euro.

P
iaþa de polistiren a înregis-
trat, anul trecut, o con-
tracþie de 16%, ne-a decla-
rat Laurenþiu Istrate, direc-

torul general al Austrotherm Româ-
nia. În 2013, Austrotherm a avut o
cifrã de afaceri de aproximativ 18,5
milioane de euro, ne-a precizat
domnia sa, care a subliniat cã una
dintre problemele cu care se con-
fruntã compania este reprezentatã
de prezenþa pe piaþã a produselor
de proastã calitate, cu caracteristici
tehnice inferioare, dar care sunt pre-
ferate prin prisma preþului. Pentru
2 0 1 4 , d i r e c t o r u l A u s t r o t h e r m
România se aºteaptã la o revenire a
vânzãrilor de polistiren mãcar la nive-
lul celor din 2012.

LAURENÞIU ISTRATE, AUSTROTHERM ROMÂNIA:

“Ne aºteptãm la o revenire a pieþei
de polistiren la nivelul din 2012”
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recomandate pentru placãrile elemen-
telor de construcþii.

Vânzãrile sunt bine reprezentate na-
þional, vârfuri înregistrându-se pentru
Bucureºti ºi zonele limitrofe, Suceava,
Botoºani, Braºov, Sibiu, Cluj, Timiºoara,
Craiova, Râmnicu Vâlcea, Constanþa.

Reporter: Cum vã aºteptaþi sã evo-
lueze piaþa pe care activaþi în acest an?
Ce prognoze aveþi pentru sectorul con-
strucþiilor ºi creºterea economicã în
acest an?

Laurenþiu Istrate: Pentru 2014 ne
aºteptãm la o revenire a volumelor de
polistiren mãcar la nivelul celor din
2012. Alegerile europarlamentare ºi
prezidenþiale vor f i însoþite de o
creºtere a lucrãrilor în construcþii, aºa
cum ºtim din istoric, ceea ce implicit
înseamnã ºi o creºtere a termoizolãrilor.

Reporter: Care sunt estimãrile dum-
neavoastrã în privinþa vânzãrilor în
2014?

Laurenþiu Istrate: Pornim cu opti-
mism ºi încredere în perspectiva 2014 ºi
suntem pregãtiþi sã livrãm produsele so-
licitate pliate pe nevoile consumatorilor.
Din punct de vedere al vânzãrilor esti-
mãm cantitãþi în creºtere faþã de 2013.

Reporter: Ce produse noi urmeazã
sã lanseze Austrotherm România în
2014?

Laurenþiu Istrate: Pe 11 martie
2014, a fost inaugurat în Pinkafeld
(Austria) un nou centru de cerce-
tare-dezvoltare al grupului Schmid
Industrie Holding. Investiþiile totale se
ridicã la aproximativ 6 milioane de euro
ºi nu vor întârzia sã aparã beneficiile ºi
posibile noi produse.

Reporter: Care sunt principalele
probleme cu care vã confruntaþi pe pia-
þa de profil? Sunt cazuri de concurenþã
neloialã? Dacã da, vã rog sã comentaþi.

Laurenþiu Istrate: Una dintre pro-
bleme o reprezintã prezenþa pe piaþã a

produselor de proastã calitate, cu carac-
teristici tehnice inferioare, dar care sunt
preferate prin prisma preþului. Din pãca-
te, aceste produse sunt cele mai utilizate
pentru lucrãrile de reabilitare termicã.

De asemenea, produsele cu denumiri
înºelãtoare influenþeazã decizia cumpã-
rãtorului, transmiþând în mod fals un
domeniu de utilizare necorespunzãtor
pentru produsul respectiv.

Aceste exemple pot fi considerate ca-
zuri de „concurenþã neloialã” care afec-
teazã atât afacerile companiilor oneste,
cât ºi integritatea lucrãrilor unde sunt
utilizate astfel de produse.

Reporter: Cum au evoluat preþurile
pe piaþã în 2013 ºi ce estimãri aveþi pen-
tru acest an?

Laurenþiu Istrate: Aºa cum este
cunoscut deja, preþurile pentru produ-
sele finite din polistiren sunt influenþate

în mare mãsurã de preþurile materiilor
prime. Se adaugã apoi utilitãþile ºi com-
bustibilii. Orice modificare în aceste pie-
þe implicã modificãri majore de cost
pentru producãtorii de polistiren, impli-
cit modificãri de preþ. În 2013, am reuºit
sã corelãm politica de achiziþii cu cea de
vânzãri ºi datoritã unui echilibru corect,
am avut doar douã modificãri de preþ
pe parcursul anului.

Sperãm ca ºi în 2014 sã reuºim sã
menþinem o linie corectã ºi transparen-
tã în aceastã privinþã.

Reporter: Care sunt planurile de
dezvoltare a companiei în 2014 ºi pe
termen mediu ºi lung?

Laurenþiu Istrate: Ne propunem o
dezvoltare solidã, bazatã pe politici co-
recte ºi echilibrate care sã rãspundã ne-
voilor partenerilor noºtri ºi bineînþeles,
clienþilor finali.

Vom continua programul de informa-
re a clienþilor cu privire la alegerea ºi
utilizarea corectã a produselor din poli-
stiren ºi seria ºcolarizãrilor de produs,
oferind în permanenþã informaþii ºi su-
port tehnic celor interesaþi sã-ºi termoi-
zoleze corect locuinþele.

Reporter: Care este opinia dumnea-
voastrã privind accesul companiilor la
finanþare? Dar despre costurile de fi-
nanþare?

Laurenþiu Istrate: În România ac-
cesul la finanþare este încã dificil cu toa-
te cã interesul companiilor pentru cre-
ditare este în creºtere, fie pentru deru-
larea proiectelor investiþionale, fie din
necesitatea desfãºurãrii activitãþilor cu-
rente.

Reporter: Sunteþi la curent cu pro-
cedura de „bail-in” a bãncilor (salvarea
instituþiilor financiare cu banii depo-
nenþilor) aprobatã anul trecut de UE?
Cum comentaþi decizia UE ºi ce efecte
credeþi cã va avea asupra mediului de
afaceri?

Laurenþiu Istrate: Procedura
“bail-in” presupune ca într-o situaþie de
crizã sã se apeleze la o salvare cu resurse
interne a bãncilor cu probleme, iar primii
care trebuie sã susþinã bãncile trebuie sã
fie acþionarii, apoi creditorii ºi apoi depo-
nenþii. Întrebarea este dacã nu cumva in-
teresele anumitor acþionari, investitori
sau deponenþi cu “conexiuni” politice nu
vor fi mai bine protejate decât interesele
celor lipsiþi de “conexiuni”?

Prin aceste proceduri (“bail-in” ºi
“bail-out”) se încearcã regularizarea ri-
scului în sistemul financiar, dar aceste
“intervenþii” nu cred cã vor transforma
bãncile în creditori mai responsabili
care nu vor mai specula sau inflama
diversele bule financiare.

Reporter: Vã mulþumesc!


