
Industria mobilei a înregistrat
un regres, anul trecut faþã de
2018, dupã cum ne-a spus Aurica
Sereny, preºedintele Asociaþiei
Producãtorilor de Mobilã din
România (APMR). Conform dom-
niei sale, din august 2018, pro-
ducþia industrialã a scãzut conti-
nuu, timp de 13 luni consecutiv,
pânã în august 2019. Abia în sep-
tembrie 2019 producþia indu-
strialã a crescut cu 1,8% faþã de
august 2018.

În primele zece luni ale anului
trecut, volumul producþiei indu-
striale a fost de 92,4% faþã de ace-
eaºi perioadã a anului precedent.
În timp ce importul de mobilã a
crescut cu 18,9%, exportul de

mobilã a înregistrat o creºtere de
numai 5,2%, ceea ce demonstrea-
zã clar scãderea competitivitãþii
sectorului , ne-a transmis
preºedintele APMR. Potrivit sursei
citate, numãrul muncitorilor din
domeniul mobilei a scãzut, per-
sonalul necalificat migrând spre
sectorul construcþiilor,

Perspectivele pentru anul în
curs sunt sumbre, anticipa Aurica
Sereny, chiar înainte de pande-
mia de COVID 19, apreciind: "Nici
la criza de acum zece ani, din anii
2008-2009, producþia industrialã
de mobilã nu a scãzut atât de
mult. Foarte multe societãþi co-
merciale au intrat în faliment sau
înregistreazã pierderi uriaºe.

Lemnul prea scump, criza forþei
de muncã, creºterea preþurilor la
utilitãþi, instabilitatea politicã,
concurenþa externã sunt doar
câteva dintre cauze".

La acestea toate se vor adãuga
ºi efectele coronacrizei.

Producãtorii de mobilã sunt la
curent cu cerinþele clienþilor, atât
cu cele de pe piaþa internã, cât ºi
cu cele de pe piaþa externã, ne-a
mai transmis sursa citatã. Acesta
subliniazã cã, pentru ca producã-
torii din industrie sã fie competiti-
vi, sunt obligaþi sã creeze perma-
nent produse noi, cu design pro-
priu, bine executate, în tendinþe
ºi adaptate zonelor de desfacere.
Un factor important în cunoaºte-
rea cerinþelor ºi dezvoltarea ga-
melor de produse este ºi prezen-
þa firmelor producatoare de mo-
bilã la târgurile internaþionale de
profil, cel puþin înaintea crizei co-
ronavirusului.

"Pentru promovarea internã a

60 BURSA Construcþiilor nr. 2 / 2020

APMR:

Producþia de mobilã
a scãzut mai mult
decât în criza
din 2008

(continuare în pagina 62)

Mobilã

În primele zece luni ale anului trecut, volumul
producþiei industriale a fost de

92,4%
faþã de aceeaºi perioadã a lui 2018.
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industriei mobilei, dar ºi pentru a
face diferenþa pe piaþa internaþio-
nalã, Asociaþia Producãtorilor de
Mobilã din România a creat Con-
cursul Naþional de Design de Mo-
bilier, concurs care anul acesta a
ajuns la a XVIII-a ediþie. Proiectul
aduce beneficii mari industriei
noastre, pentru cã încurajeazã ti-
nerele talente, creativitatea, facili-
teazã mediul de întâlnire dintre
design, arhitecturã ºi producþie",
ne-a spus Aurica Sereny.

Conform domniei sale, consu-
matori tineri preferã mobila mini-
malistã, formele simple, volumele
închise sau total deschise. Clienþii

de peste 30 de ani se orienteazã
cãtre mobila modernã, nu neapã-
rat foarte simplã ca linie, dar nici
foarte încãrcatã ca ornamentaþie,
pe cât posibil din lemn masiv, cu
sau fãrã elemente metalice.

Bugetul alocat pentru mobila-
rea locuinþei depinde de dimen-
siunea locuinþei, necesitãþile im-
perioase ºi veniturile consumato-
rilor.

În România, ca urmare a faptului
cã lemnul este prea scump, din
cauza crizei forþei de muncã, a
creºterii preþurilor utilitãþilor, a in-
stabilitãþii politice, preþurile pro-
duselor de mobilier au crescut de
la o perioadã la alta.

Raportul cerere/ofertã este

echilibrat, potrivit sursei citate,
care subliniazã cã existã ofertã
pentru toate cererile, de la stil ºi
materiale, la preþuri ºi calitate.

Piaþa internã de mobilã se ridicã
la peste 1 miliard de euro, anual,
valoarea importurilor de mobilã
cifrându-se la 755 milioane euro
în primele zece luni ale anului
2019.

Datele statistice aratã cã 90%
din producþie merge la export,
principalele þãri în care se exportã
mobila fiind Germania, Franþa,
Italia, Slovacia, Cehia, Marea Brita-
nie, Olanda, Spania, Belgia, Polo-
nia, Suedia, Austria, S.U.A., Fede-
raþia Rusã.

Tendinþe pe piaþa
mobilei

Consumatorii s-au educat prin
discuþiile cu producãtorii sau co-
mercianþii de mobilã, prin consul-

tarea surselor de pe internet, prin
vizionarea emisiunilor televizate
de profil.

Oamenii se gândesc tot mai
mult la impactul asupra mediului,
ceea ce face ca orietãrile lor în do-
meniul mobilei sã se îndrepte cã-
tre cãtre obiectele de mobilier re-
alizate din materiale durabile,
cum ar fi pânzeturile, rãchita ºi
lemnul recuperat.

Revin în atenþia noastrã mate-
riale naturale precum piatra, lem-
nul, împletiturile ºi plantele de in-
terior. De asemenea, covoarele
din împletituri ºi þesãturi naturale
sunt în trend. Totodatã, lumina
este unul dintre punctele cheie în
amenajãrile interioare, iar experþii
din sector acordã o atenþie deo-
sebitã luminii naturale, prin ale-
gerea perdelelor ºi draperiilor po-
trivite.

În acelaºi timp, mobilierul cu
mai multe utilizãri se anunþã a fi
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Lemnul pare sã fie materialul anului 2020,
designul interior al acestui an bazându-se pe

naturaleþe. Astfel, un living modern include un
mobilier din lemn, parchet în tonuri deschise ºi

decoraþiuni din acelaºi material.



în trend în acest an. Astfel, mesele
cu sertare pentru depozitare pot
fi fãcute astfel încât sã aibã o fun-
cþionalitate dublã - spaþiu de luat
masa ºi spaþiu de lucru. La fel, pa-
turile cu sertare, care pot avea ºi
rol de comode. Piesele vintage de
decor sau corpuri de iluminat ºi
micul mobilier sunt în trend, anul
acesta, în materie de design inte-
rior.

O tendinþã pe piaþa de profil o
reprezintã modelele geometrice,
conform specialiºtilor din dome-
niu. În trend va rãmâne ºi mobila
din catifea, care aduce o strãlucire
elegantã locuinþei. Eperþii afirmã
cã, în acest an, vom vedea obiec-
te de mobilier din catifea în tonu-
ri de pietre preþioase, precum
mov, rubin, verde ºi albastru
liniºtit

Accentele aurii au fost o tendin-
þã majorã de-a lungul anilor, dar
vor fi ºi mai populare în 2020, ara-
tã specialiºtii citaþi, care estimea-
zã cã vom avea accente de aur pe
mesele de cafea, pe corpurile de

iluminat, pe picioarele canapelei
etc.

În ceea ce priveºte texturile,
este de remarcat cã sunt aprecia-
te cu precãdere cele naturale.

În acest an, culorile de bazã ocu-
pã un loc important în recoman-
dãrile specialiºtilor - se observã o
aplecare cãtre nuanþele pãmântii
ºi lemnoase, pentru tonurile de
verde sau pentru o cromaticã pa-
stel menitã sã eficientizeze lumi-
na naturalã. Negrul ºi tonurile de
gri rãmân soluþii perfecte pentru
interioarele elegante.

Putem amenaja camere întregi
doar cu o nuanþã, acum
purtându-se mult nuanþele foarte
fade sau pudrate de roz, somon ºi
grej. Anul trecut, nuanþa predo-
minantã a fost Living coral (cora-
lul viu), pentru viitor previziunile
fiind cãtre nuanþe mai reci, mari-
ne, precum albastru ºi verde, dar
aducând în centrul atenþiei natu-
ra ºi atmosfera relaxantã pe care
acestea o pot oferi.

Dupã o perioadã îndelungatã în

care bucãtãriile au avut culoarea
alb ºi nuanþe cât mai deschise, în
acest an trendul este de negru,
pentru mobilierul de bucãtãrie.
Pentru echilibrarea aspectului ge-
neral al încãperii, este indicat sã
combinãm mobila neagrã cu ac-
cente din metal ºi elemente natu-
rale.

Lemnul pare sã fie materialul
anului 2020, designul interior al
acestui an bazându-se pe natura-
leþe. Astfel, un living modern in-
clude un mobilier din lemn, par-
chet în tonuri deschise ºi decora-
þiuni din acelaºi material.

Conform tendinþelor actuale, pe
lângã lemn este indicat sã avem
în camere si elemente din fibre
naturale, cum ar fi rãchita ºi iuta.

În 2020, tapetul reprezintã un

trend imens, indiferent desptre
ce camerã a locuinþei vorbim, im-
primeurile fiind cu elemente din
naturã - detalii florale ºi culori de
pãmânt. Tapetului i se pot adãu-
ga tablourile cu aceleaºi motive,
pictate în stil acuarelã.

În întreaga lume se vorbeºte de-
spre trendul "hygge", care presu-
oune "liniºte sufleteascã, fericire
ºi confort", presupunând crearea
unor spaþii intime ºi comode, care
sã ofere fericire ºi relaxare fami-
liei.
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În 2020, tapetul reprezintã un trend imens,
indiferent desptre ce camerã a locuinþei

vorbim, imprimeurile fiind cu elemente din
naturã - detalii florale ºi culori de pãmânt.

Tapetului i se pot adãuga tablourile cu aceleaºi
motive, pictate în stil acuarelã.


