
IULIU MOLDOVEANU, ACRM:

“România asigurã 15% din volumul de
mobilã vândut de IKEA la nivel mondial”

Vânzãrile noastre de mobilã au crescut cu circa 10-12%, în acest an

A
nul 2015 a fost unul
foarte bun din punct
de vedere al produc-
þiei de mobilã, dupã

cum declarã Iuliu Moldoveanu,
preºedintele Asociaþiei Clubul Ro-
mân de Mobilã (ACRM).

Domnia sa ne-a spus, în cadrul
unui interviu, cã valoarea vânzãri-
lor a crescut cu circa 10-12%, în pri-
ma parte a anului în curs, compara-
tiv cu aceeaºi perioadã a lui 2014,
atât ca urmare a creºterii achiziþii-
lor de locuinþe, cât ºi în urma fap-
tului cã unele proiecte rezidenþiale
noi la care s-a lucrat mult anul tre-
cut au fost finalizate abia în 2015,
în loc de 2014.

Potrivit domnului Moldoveanu, ºi
segmentul de exporturi a avut o
evoluþie pozitivã. Domnia sa subli-
niazã cã ponderea vânzãrilor la ex-
port ºi cea la intern trebuie sã fie
apropiate.

În continuare, pe pieþele externe
sunt vândute în special livingurile
ºi dormitoarele, mai ales cele din
lemn masiv - “produse care nu se
gãsesc la vestici”.

Lemnul masiv este baza acestei
industrii, atât la export, cât ºi la in-
tern, însã mai sunt ºi pãrþile mela-
minate pentru un mobilier mai ief-
tin, potrivit sursei citate.

Preºedintele ACRM ne-a precizat:
“Am înregistrat o creºtere de pânã

la 15%, pe segmentul de bucãtãrii
ºi tapiþerie. La export, au rãmas
aceleaºi zone tradiþionale - Europa
Occidentalã este unul dintre parte-
nerii tradiþionali. Restul zonelor,
cum ar fi Rusia, de exemplu, nu
s-au dezmorþit. Pe zonele arabe
vindem foarte puþin. Încercãm
acum varianta unor misiuni econo-
mice, a unor târguri ºi a unor parti-
cipãri la târguri de specialitate, în
vederea obþinerii de contracte.
Însã distanþa ºi logistica reprezintã
problemele cu care ne putem con-
frunta în exportul cãtre þãrile ara-
be. Costurile ar fi destul de ridicate,
în acest sens. De aceea, producãto-
rii mari din România preferã sã lu-

creze în continuare cu partenerii
tradiþionali din afara þãrii, respectiv
IKEA ºi Steinhoff (n.r . grupul
sud-african Steinhoff a achiziþio-
nat, anul trecut, grupul austriac
kika Leiner).

Dacã vorbim de companiile mari,
Aramis ºi-a bugetat o creºtere a
vânzãrilor de la 100 de milioane de
euro, anul trecut, la 125 de milio-
ane de euro în 2015, Lemet a
crescut foarte mult, deºi exportã
doar 5%, însã ºi-au deschis maga-
zin dupã magazin, în diverse
zone”.

Fabricile româneºti de mobilã ºi
amenajãri interioare asigurã circa
15% din volumul vândut de IKEA la

37

Mobilã



nivel mondial (China asigurã 25%).
Din primele zece fabrici de profil
din România, ºase sau ºapte lucre-
azã pentru IKEA, iar douã pentru
Steinhoff.

Sunt companii care lucreazã
strict pentru IKEA.

Dacã ar fi, însã, sã alegem între
mobila de la IKEA, realizatã în re-
gim industrial, ºi mobilier de la
producãtorii specializaþi de talie
medie, este de preferat a doua
variantã, fiind o diferenþã mare ºi
la nivel de design, ºi la nivel de
p r e þ , p o t r i v i t p r e º e d i n t e l u i
ARCM.

Deºi piaþa româneascã a mobilei
are un potenþial foarte mare de
dezvoltare, cei care nu ºi-au orga-
nizat foarte bine fluxurile, care nu
au depus proiecte la timp ºi care
nu au reuºit sã se retehnologizeze
suferã în continuare, a þinut sã
menþioneze Iuliu Moldoveanu,
adãugând: “Au comenzi, dar nu le
realizeazã la timp, nu se încadreazã
în marjele de profit din cauza lipsei
tehnologiei ºi, în aceste condiþii,
este clar cã nivelurile de creºtere
ale pieþei sunt datorate firmelor
mari ºi medii, care au reuºit sã se
contureze din punct de vedere
tehnic”.

Arhitecþii, tot mai prezenþi
în producþia de mobilã

Referitor la partea de stiluri ºi
tendinþe, în piaþã existã o serie de
semnale cã producãtorii de mobilã
sunt susþinuþi de arhitecþi.

“Cei care sunt trend-seteri în
acest moment ne ajutã foarte mult
în ceea ce înseamnã conturare de
culori, ambientãri interioare etc.
Ne bucurã cã au înþeles partea de
flux tehnologic pe care companiile
de profil o au ºi ºi-au dat seama ºi
de potenþial”, a comentat Iuliu
Moldoveanu.
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Moldoveanu: “Implicarea politicului în problema achiziþiilor de
pãduri ar trebui sã ducã la o conservare a masei lemnoase
pentru producãtorii români”

Implicarea politicului în problema
achiziþiilor mai mult sau mai puþin
legale de lemn din pãdurile noastre
ar trebui sã ducã la o conservare a
ceea ce înseamnã masa lemnoasã
pentru producãtorii români de mo-
bilier, este de pãrere Iuliu Moldove-
anu. Domnia sa susþine cã celelalte
companii, care prelucreazã lemnul
ºi îl transformã în cherestea, nu ar
trebui “sã profite de lemnul nostru”,
întrucât “plusvaloarea este clar de
partea lemnului transformat în
mobilã”.

Afirmaþiile preºedintelui ACRM
vin în contextul în care Ministerul
Mediului , Apelor º i Pãduri lor
(MMAP) a transmis, recent, Parche-
tului General, o serie de rapoarte
dupã controalele efectuate de insti-
tuþie la operatori din sectorul fore-
stier, în urma cãrora a constatat mai
multe nereguli, fiind vizatã ºi com-
pania austr iacã Holzindustr ie
Schweighofer.

În perioada 7 mai-12 iunie, mi-
nistrul de resort Graþiela Gavrilescu
a declanºat un amplu control la fa-
bricile Holzindustrie Schweighofer
din Sebeº ºi Rãdãuþi, precum ºi la se-
diile principalilor furnizori de mate-
riale lemnoase cãtre compania
austriacã.

MMAP aratã cã scopul controale-
lor a fost verificarea respectãrii pre-
vederilor legale referitoare la pro-
venienþa, transportul, depozitarea,
prelucrarea primarã ºi comerciali-
zarea materialelor lemnoase, inclu-
siv importul acestora.

Reprezentanþii Ministerului Me-
diului susþin cã, dupã verificarea
stocurilor fizice declarate ºi a înre-
gistrãrilor contabile, au identificat o
serie de nereguli, precum suspiciuni
privind existenþa mai multor opera-
tori economici care au furnizat ma-
terial lemnos fãrã provenienþã lega-
lã , r ezu ltat din tã ier i i leg ale ,
inadvertenþe privind modul de re-
cepþie ºi înregistrare a materialelor
lemnoase, existenþa de material lem-
nos recepþionat cu documente din
care nu rezultã clar provenienþa etc.

IKEA, cel mai mare
proprietar de pãduri

Grupul suedez IKEA, prin subsi-
diara sa localã, a cumpãrat 33.600
de hectare de pãdure de la noi, þara
noastrã devenind primul loc în care
societatea îºi va administra proprii-
le operaþiuni forestiere.

IKEA a încheiat tranzacþia cu firma
suedezã Greengold, condusã de
foºtii parteneri ai universitãþii ame-

ricane Harvard în România.
În opinia domnului Moldoveanu,

IKEA a asigurat masã lemnoasã pen-
tru firmele care lucreazã pentru ea.
Chiar dacã au capital românesc, ele
sunt administrate de IKEA, spune
domnul Moldoveanu, precizând:
“Sunt foarte multe companii care au
renunþat sã mai lucreze cu IKEA ºi
în scurt timp dupã aceea s-au închis,
pentru cã nu au mai avut ce face cu
utilajele. ªi cei de la IKEA, ºi cei de la
Schweighofer ºi-au asigurat necesa-
rul de masã lemnoasã pentru a fi
profitabili. De ce Schweighofer a
deschis trei fabrici în România? Pen-
tru cã în Austria nu-i mai lasã legisla-
þia, organizaþiile civile etc. Aici, degea-
ba au ieºit oamenii în stradã sã cearã
stoparea tãierii pãdurilor cã pânã nu
se implicã politicul nu se face nimic.

Recent, a avut loc o ºedinþã a Con-
siliului Suprem de Apãrare a Þãrii
(CSAT), condusã de preºedintele
Klaus Iohannis, în cadrul cãreia au
fost analizate, printre altele, riscuri-
le ºi vulnerabilitãþile la adresa patri-
moniului forestier naþional, deter-
minate de defriºãrile ilegale, cu
impact major asupra climatului de
afaceri ºi, implicit, în planul prejudi-
cierii bugetului general consolidat
de stat.
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Domnia sa ne-a spus cã oamenii
au început sã-ºi dea seama de im-
portanþa unei alegeri deosebite
în cadrul casei ºi se raporteazã la
ceea ce institutele de renume re-
comandã, atât ca stil, cât ºi în
ceea ce priveºte tendinþele de cu-
loare.

“Arhitecþii ne ajutã ºi pe noi la
partea de îmbinare a acestor cu-
lori. Anul acesta este în trend cu-
loarea Marsala (n.r. o nuanþã
spectaculoasã de viºiniu pal, re-
zultat din urmãtoarea combina-
þie de culori: roºu bordo 60%,
maro 30%, bej 10%), care, combi-
natã cu tot felul de alte nuanþe,
poate oferi o imagine cromaticã
excelentã”, ne-a spus Iuliu Mol-
doveanu.

Potrivit domniei sale, "s-a investit
foarte mult în zona nuanþelor, însã
produsul final are un cost mai scã-
zut faþã de alþi ani, fãrã sã se facã
rabat la calitate. Datoritã volumu-
lui de producþie, avem mobilier de
calitate la preþuri mai mici decât
pânã acum”.

Iuliu Moldoveanu explicã afirma-
þiile de mai sus, menþionând cã
IKEA cumpãrã de la o anumite fa-
brici toatã producþia ºi îi aratã con-
structorului cum sã realizeze acel
produs astfel încât sã fie ºi bun, ºi
ieftin.

O bucãtãrie digitalizatã -
între 6.000 ºi 40.000 de euro

Segmentul bucãtãriilor a avut
o evoluþie destul de bunã, dato-
ritã sistemelor noi care au apã-
rut în ultima perioadã, potrivit
domnului Moldoveanu, care a
precizat: “Producãtorii de acce-
sorii ne oferã foarte multe gad-
geturi pentru o bucãtãrie tehno-
logizatã, pe care este o plãcere
s - o f o l o s e º t i - d e l a c o r p u r i
ascunse incorporabile, la uºi ra-
batabile cu telecomandã, la si-

steme de depozitare foarte bine
puse la punct, pânã la partea de
canapele".

O bucãtãrie modernã, digitaliza-
tã, costã de la 6.000-7.000 de
euro pânã la 40.000 de euro. Pre-
þul acestui tip de mobilier depin-
de de modelul bucãtãriei, de ma-
terialele folosite, de insulele pe
care le are ºi de mecanismele uti-

lizate. Preºedintele ACRM susþine
cã existã cerere pentru astfel de
produse.

Producãtorii noºtri de
mobilã se promoveazã
foarte puþin în afarã

Companiile româneºti producã-
toare de mobilã se promoveazã
foarte puþin în afara þãrii, a þinut sã

pr e c i z e z e pr e ºe d i nt e A C R M ,
afirmând: “Programe de acest tip
iniþiate de Ministerul Economiei au
o valoare de 35 de milioane de lei,
aceastã sumã fiind împãrþitã între
toate industriile din România, în
funcþie de rezultatele ºi de aportul
de valutã al fiecãruia. Acum, în
sectorul mobilei, avem circa 4,5 mi-
lioane de lei pentru participarea la
evenimentele internaþionale ºi
vom fi prezenþi la ºapte târguri ºi la
trei-patru misiuni economice, în
2016. Este clar cã banii nu ajung,
iar firmele care lucreazã cu parte-
neri vestici nu îºi fac reclamã lor ºi
preferã doar sã livreze marfa, ceea
ce este o pierdere foarte mare pen-
tru companiile noastre. Se ºtie, per
ansamblu, cã mobila româneascã
este bunã, dar nu existã un brand
de þarã ºi nici mãcar nu scrie pe eti-
cheta produsului care este firma
producãtoare. Nu existã multe ma-
gazine proprii de desfacere.

Educaþia antreprenorilor români
în aceastã direcþie nu este foarte
bine conturatã. Preferã sã-ºi vadã
contractul încheiat, sã fie un furni-
zor de calitate ºi bine perceput,
sperând în semnarea unui urmãtor
contract”.

La târgul de mobilã care se va
desfãºura în aceastã lunã la Cen-
trul Expoziþional Romexpo din
Bucureºti, circa 80% dintre participanþi
vor fi companii româneºti, restul vor fi
retaileri interesaþi de zona mobilei
autohtone, potrivit domnului Mol-
doveanu.

Domnia sa ne-a spus cã anul în
curs se va termina cu creºteri im-
portante în domeniu, pe piaþa in-
ternã mobilierul modern având
cea mai mare cerere, iar în afarã
mobila clasicã fiind solicitatã cu
precãdere.


