
AURICA SERENY, APMR:

“Mobila româneascã se adreseazã
preponderent celor cu venituri mari”

M
obilierul fabricat în
þara noastrã se adre-
seazã preponderent
segmentului de po-

pulaþie cu venituri mai ridicate,
susþine Aurica Sereny, preºedin-
tele Asociaþiei Producãtorilor de
Mobilã din România (APMR).

Domnia sa menþioneazã cã piaþa
de amenajãri interioare a resimþit
mai puþin efectele crizei ºi cã în ul-
timii doi ani cererea pentru seg-
mentele mediu ºi de lux a fost în
creºtere.

Sectorul industriei mobilei adu-
ce, an de an, o gamã reînnoitã de
produse. “Preocuparea permanen-
tã a proiectanþilor ºi arhitecþilor de
decoraþiuni interioare care lucrea-
zã în acest domeniu este aceea de
utilizare a unor noi forme ºi dimen-
siuni ale materiilor prime, materia-
lelor ºi accesoriilor variate, care sã
împrospãteze oferta de produse,
printr-un design îmbunãtãþit”, ne
spune doamna Sereny, subliniind
cã atât produsele din lemn masiv,
cât ºi cele din panouri înnobilate
cu furnire sintetice, dar ºi obiectele
de tapiþerii “se modificã neconte-
nit în modele noi, mai plãcute ºi
mai atrãgãtoare”.

Aurica Sereny estimeazã cã, în
2015, absorbþia de produse de mo-

bilier pe piaþa internã “va rãmâne
staþionarã”, comparativ cu nivelul
comerþului internaþional al acestor
produse, care a înregistrat o evolu-
þie pozitivã.

“Realizãrile comunicate de Insti-
tutul Naþional de Statisticã pentru
primele zece luni ale anului trecut
ne determinã sã fim încrezãtori ºi
optimiºti în ceea ce priveºte evolu-
þia indicatorilor din domeniul mo-
bilei”, ne-a declarat domnia sa.

În perioada ianuarie-octombrie
2014, faþã de intervalul similar din
anul precedent, a crescut importul
de mobilier din Polonia cu
+19,9%, cel din Turcia,
- cu 89,9%, importu-
rile de mobilã chi-
nezeascã f i ind
m ai m ar i c u
21,7%. Structura
sortimentalã im-
portatã din ace-
ste þãri este desti-
natã segmentului
de populaþie cu veni-
turi mai reduse.

În acelaºi timp, mobilierul im-
portat din Italia a înregistrat o re-
ducere cu 2,6%.

În perioada menþionatã, exportul
de mobilier al þãrii noastre a cu-
noscut o majorare cu 11,8%, de la

1,4 miliarde euro la 1,57 miliarde
euro, potrivit preºedintelui APMR,
care subliniazã cã primele cinci þãri
la exportul de mobilã sunt Germa-
nia, cu 21% din total, Franþa - cu
13,7%, Italia - cu 8,9%, Marea Brita-
nie - cu 7,8% ºi Cehia - cu 6%.

Exporturile de mobilã cãtre
Rusia au scãzut

Scãderi ale exportului de mobilã
au fost înregistrate, în intervalul
analizat, în 14 þãri, printre care se
aflã ºi Federaþia Rusã, piaþã pe care
Asociaþia de profil o gãseºte atrac-

tivã, “cu potenþial uriaº de
absorbþie”.

Referitor la acest
aspect, Aurica Se-

reny ne-a preci-
zat: “Observãm
c ã î n pr i m e le
z e c e lu ni d i n
2014, comparativ

cu intervalul simi-
lar din 2013, expor-

tul de mobilier în Fe-
deraþia Rusã s-a dimi-

nuat cu 12,9%, de la 37,3 mi-
lioane de euro la 32,5 milioane de
euro.

Anul trecut, ruºii au limitat im-
porturile de produse din þãrile eu-
ropene, fiind afectate ºi vânzãrile

noastre cãtre aceastã piaþã. Încã de
atunci, producãtorii de mobilã de
la noi subliniau cã, dacã se va
închide total piaþa rusã, o serie de
producãtori autohtoni vor intra în
faliment, întrucât existã o serie de
companii care produc în mare par-
te pentru Rusia.

Despre scãderile livrãrilor în aceastã
þarã, Aurica Sereny ne-a spus: “Pre-
cizãm cã o reducere mai substan-
þialã, cu 17,3%, s-a înregistrat la
grupa de «scaune transformabile»,
în timp ce la grupa de «alt mobi-
l ier» (care include mobil ierul
artã-stil) s-a înregistrat o creºtere
cu 13,7%. Aceastã grupã este apre-
ciatã ºi preferatã de cãtre clienþii
tradiþionali din Rusia”.

În perioada 24-28 noiembrie
2014, s-a desfãºurat la Moscova
Târgul Internaþional de Mobilã
“Mebel”. Potrivit doamnei Sereny,
manifestarea a fost un regal al fir-
melor ruseºti, participarea interna-
þionalã fiind mai slabã decât de
obicei: “Cu toate cã, la aceastã edi-
þie, România nu a mai participat cu
stand naþional finanþat de la buge-
tul de stat, APMR a organizat pen-
tru patru firme membre, care ºi-au
asumat participarea pe cont pro-
priu, un stand de 204 mp. Impresia
a fost excelentã. Dacã organizatorii
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ruºi au apreciat seriozitatea abor-
dãrii, clienþii veniþi din toate colþu-
rile Rusiei au apreciat calitatea ºi
noutatea modelelor aduse de cele
patru firme româneºti”.

Producãtorii noºtri de
mobilã - prezenþi la cele mai
mari târguri de profil

Participarea producãtorilor de
mobilã din România la evenimen-
tele internaþionale de profil de an-
vergurã (Koln, Milano, Moscova,
etc.) contribuie decisiv la creºterea
schimburi lor comerciale ºi la
creºterea competitivitãþii produse-
lor pe pieþe, subliniazã preºedinte-
le Asociaþiei.

În acest an, între 19 ºi 25 ianuarie,
oraºul Koln a gãzduit “Târgul Inter-
naþional de Mobilã - IMM Cologne”,
care a reunit circa 1300 de expo-
zanþi din 55 þãri.

“Aici te întâmpina ºi te impresio-
neazã noile tendinþe din domeniu;
numeroase produse de mobilier
sunt pregãtite sã fie apreciate de
vizitatori; descoperi deopotrivã
noutãþile din designul amenajãri-
lor de interior ºi materialele nece-
sare care le alcãtuiesc ºi le finisea-
zã, cu mult bun gust ºi mãiestrie”,
apreciazã Aurica Sereny, adã-
ugând: “Participanþii au putut sã
gãseascã aici, pe viu, o sumedenie
de soluþii de amenajare pentru
încãperi, cu mobilier pentru toate
pretenþiile, de la produsele stan-
dard, la piese cu design nou ºi mo-
bilier de lux.

Secþiunea «Pure Talents» a con-
stituit o platformã nouã destinatã
expunerii, pentru tinerele talente
(designeri), evenimentul fiind o
oportunitate pentru promovarea
creaþiilor lor. O altã secþiune deo-
sebit de atractivã ºi interesantã s-a
dovedit a fi «Living Kitchen», mani-
festare expoziþionalã care aduce în
faþa publicului aparate electro-
casnice ºi mobilã de bucãtãrie din
ce în ce mai ergonomice. Îmbunã-
tãþiri permanente sunt aduse ºi la
sistemele de masaj înglobate în fo-
toliile tapiþate. Considerat o plat-
formã de informare ºi de idei, IMM
Koln reprezintã pentru producãto-
rii români participanþi la acest târg
o ºansã sã se informeze asupra
specificului pieþei mobilei, a ten-
dinþelor din domeniu în ceea ce
priveºte modelele actuale cele mai
solicitate pe piaþa europeanã ºi
non-europeanã, precum ºi în pri-

vinþa calitãþii ºi a materialelor utili-
zate. Companiile româneºti parti-
cipante au înþeles importanþa
acestui târg la care participã cu
mult interes, prezentându-se cu o
gamã largã de produse realizate
într-o manierã modernã-contem-
poranã cerutã de piaþã, dar ºi cu
mobilier «retro», din lemn masiv,
apreciat în Germania. Realizate din
specii diferite de lemn (stejar, fag,
rãºinoase), cu finisaje deosebite,
modele ºi culori variate, produsele
româneºti s-au bucurat de atenþia
vizitatorilor”.

Aurica Sereny: “În timp ce
materiile prime din þara
noastrã sunt exportate ca
atare, producãtorii
autohtoni de mobilã se
confruntã în continuare cu
dificultãþi în aprovizionarea
cu materii prime lemnoase
de calitate”

În timp ce materiile pri-
me din þara noastrã
sunt exportate ca
atare, producãto-
rii autohtoni de
mobilã se con-
fruntã în con-
tinuare cu difi-
cultãþi în apro-
vizionarea cu
materii prime
lemnoase de ca-
litate, susþine Auri-
ca Sereny, care ne-a
declarat : “Compani i le
producãtoare de mobilã de pe pia-
þa noastrã aºteaptã sã se îmbunã-
tãþeascã sistemul actual de achizi-
þionare a masei lemnoase, prin mo-
dificãrile legislative necesare, soli-
citate de ani de zile”.

Modalitãþile de vânzare a masei
lemnoase în diverse þãri din re-
giune, în stare fasonatã, mãsuratã
ca orice marfã, constituie un
exemplu clar cã se poate îndrepta
situaþia actualã din România,
dupã modelul practicat în Polo-
n i a , L e t o n i a , B u l g a r i a º i B o-
snia-Herþegovina, ne-a mai spus
domnia sa.

Reprezentantul APMR ne-a preci-
zat cã preþul mediu de pornire la li-
citaþiile de masã lemnoasã (lei/mc)
a crescut cu 10,9%, în anul 2015
faþã de anul 2014, ºi cu 46,5%, în
acest an faþã de 2013.

Preþurile de pornire la licitaþiile
de masã lemnoasã au fost majora-

te în anul în curs, mai ales în jude-
þele în care densitatea firmelor
care au activitate în domeniul pre-
lucrãrii lemnului este mai mare: Bi-
striþa Nãsãud (+48,8%), Botoºani
(+38,1%), Maramureº (+34,9%),
Br aºov ( + 3 3 , 9 % ) , P r ahov a
(+31,5%), Hunedoara ºi Constanþa
(+24,5%), Gorj (+24,1%), Argeº
(+17,9%) etc.

“Apreciem cã în anul 2015, tren-

dul de creºtere al industriei mobi-
lei se va menþine, atât la produc-
þie, cât ºi la export, având în vede-
re efortul permanent pe care îl de-
pun producãtorii români sã facã
faþã concurenþei, în condiþiile ex-
tinderii globalizãrii ºi crizei econo-
mico-financiare”, a conchis Aurica
Sereny.
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