M obilã

"Criza actualã va afecta
circa un an ºi jumãtate
sectorul mobilei"
(Interviu cu Iuliu Moldoveanu, preºedintele
Asociaþiei Clubul Român de Mobilã)
l "Producãtorii de mobilier vor avea scãderi de 10-25% din cifra de
afaceri" l "Aceastã crizã va fi mai lungã decât ne imaginasem noi, o
sã trãim cu ea ºi o sã facem lucruri diferite, schimbate în totalitate de
ceea ce ne imaginaserãm pânã acum" l "Foarte multe companii
mici vor dispãrea ºi vom asista la destul de multe fuziuni"
Reporter: În ce situaþie se aflã
industria mobilei, ca urmare a
mãsurilor adoptate de autoritãþi
în vederea combaterii coronavirusului?
Iuliu Moldoveanu: M-am
întâlnit recent cu reprezenþi din
indutrie ºi au avut mai multe tipuri de întrebãri, printre care: Cât
ar dura aceastã crizã ºi care ar fi
impactul negativ pe care îl genereazã din punct de vedere al scãderilor anuale faþã de cifra de afaceri de anul trecut? Sunt mai multe tipuri de rãspunsuri pe tema
aceasta. Cu toate cã unii sunt
foarte optimiºti ºi considerã cã în
douã-trei luni va trece totul ºi
vom merge mai departe, alþii,
însã, care sunt mai precauþi, ºi
care, dupã pãrerea mea, au dreptate, considerã cã aceastã crizã va

dura circa un an ºi jumãtate ºi va
avea un impact între 10% ºi 25%
în cifra de afaceri, ceea ce mi se
pare destul de problematic pentru multe dintre companii, care
abia începuserã sã îºi revinã. Sunt
situaþii în care mare parte dintre
proiecte au fost suspendate ºi
unele chiar anulate. Sunt foarte
multe contracte suspendate ºi foarte multe probleme cu
cash-flow-ul, nu se mai þine cont
de înþelegerile anterioare, mai
ales în ceea ce priveºte termenele
de platã, ceea ce duce la deficite
majore.
Reporter: Ce strategie va trebui
sã adopte producãtorii ca sã se
adapteze noilor condiþii?
Iuliu Moldoveanu: Aceastã crizã va fi mai lungã decât ne imaginasem noi. O sã trãim cu ea ºi o sã

"Sunt foarte multe contracte suspendate ºi
foarte multe probleme cu cash-flow-ul, nu se
mai þine cont de înþelegerile anterioare, mai ales
în ceea ce priveºte termenele de platã, ceea ce
duce la deficite majore".
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facem lucruri diferite, schimbate
în totalitate de ceea ce ne imaginaserãm pânã acum. Tot ceea ce
gândiserãm noi despre mobilier,
în contextul distanþãrii sociale
picã. Mobilierul de office, de HoReCa se schimbã din punct de vedere constructiv ºi conceptual.
Vor rãmâne detaliile de bazã, dar
vor fi adãugate diverse alte elemente - de la panouri izolatoare,
pânã la birouri pe care o sã le
aºezãm astfel încât sã nu punem
în pericol sãnãtatea colegilor. Nici
noi nu ºtim exact ce va urma, încã
studiem situaþia.
Vor fi, însã, ºi câteva oportunitãþi. Sunt companii care au fãcut
reconversie tehnolgicã - au început sã producã mãºti, echipamente de protecþie, biocide, dar
acestea sunt temporare, de sezon.
Reporter: Ce scãderi au fost
înregistrate în sector?
Iuliu Moldoveanu: Nu am cifre
legate de cât au scãzut afacerile
în ultimele luni. Dar pot veni cu
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un exemplu - noi avem o flotã
auto care consumã circa 200.000
de litri de combustibil lunar. În
martie, a avut un consum de
160.000 de litri, iar în aprilie - de
numai 95.000. Dacã a scãzut la jumãtate zona de transport ºi extrapolãm aceste scãderi în producþie, atunci ajungem la o scãdere
de 25%-30% în lunile respective.
Ce este mai greu de digerat este
reacþia partenerilor strãini, care
acum au suspendat cam tot, inclusiv discuþiile pe care le aveam
în derulare.
Reporter: Dar în aceastã perioadã, oamenii au cumpãrat online...
Iuliu Moldoveanu: Este clar cã
platformele de vânzare online au
avut o creºtere - micã -, dar în general mobilierul este personalizat,
indiferent cã vorbim de mobilier
pentru birouri sau pentru casã.
Ceea ce poþi pune pe platformele
online sunt produse de sine stãtãtoare - de la comode pânã la
paturi, de la corpuri mobile pânã
la un simplu birou. Majoritatea îºi

doresc mobilier adecvat spaþiului
în care locuiesc sau lucreazã, iar
acest lucru este foarte dificil de
realizat în actualele condiþii.
La ce se va ajunge? Foarte multe companii mici vor dispãrea ºi
vom asista la destul de multe fuziuni. Se vor uni companii mici cu
anumite nevoi, pentru a putea
face mai multe proiecte împreunã ºi pentru a avea piaþã de desfacere. Unii dintre ei au producþii
mai bune, alþii au piaþã de desfacere ºi ar trebui sã îºi uneascã forþele ca sã poatã trece mai uºor

peste crizã. IMM Invest cred cã va
avea o pondere destul de bunã în
sprijinirea companiilor cu probleme.
Reporter: Cum au evoluat preþurile produselor de mobilier?
Iuliu Moldoveanu: Salariile au
scãzut, oamenii sunt foarte speriaþi ºi se retrag efectiv, dar preþurile nu au scãzut, pentru cã nu aici
era problema. Preþurile nici nu
vor scãdea, pentru cã nu preþurile
au pus proiectele pe butuci. Altele sunt problemele cu care se
confruntã producãtprii. Aceastã

"Tot ceea ce gândiserãm noi despre mobilier, în
contextul distanþãrii sociale picã.
Mobilierul de office, de HoReCa se schimbã
din punct de vedere constructiv ºi
conceptual. Vor rãmâne detaliile de bazã,
dar vor fi adãugate diverse alte elemente de la panouri izolatoare,
pânã la birouri pe care o sã le aºezãm astfel
încât sã nu punem în pericol sãnãtatea
colegilor. Nici noi nu ºtim exact ce va urma,
încã studiem situaþia".

crizã a venit brusc, nu exista vreun colac de salvare care sã ajute
companiile din domeniu. Avem o
problemã în urma faptului cã
târgurile ºi misiunile economice
din acest an s-au anulat. S-ar putea ca târgul din toamnã BIFE Sim
sã se organizeze, dar nimic nu
este sigur. S-a anulat târgul de la
Milano, târguri regionale, târgul
de design etc..
Rãmân la varianta la care producãtorii vor fi obligaþi sã gãseascã
soluþii nu neapãrat de adaptare a
mobilierului la noile cerinþe, ci
mai degrabã sã gãseascã înþele-

gere la clienþii actuali ºi viitori cã
pot face mobilier ºi pot livra în
condiþii de siguranþã.
Mai este o problemã legatã de
deplasare. Sunt producãtori români care au contracte în afarã ºi
nu pot trimite oameni la mãsurãtori, la montaj dacã îi trimit cu un
decalaj de douã sãptãmâni de
stat în carantinã. Nu toþi producãtorii români îºi permit sã trimitã
angajaþi în alte þãri care sã stea în
carantinã douã sãptãmâni. De
asemenea, showroom-urile de
mobilier sunt acum aproape goale, nu intrã nimeni sã viziteze ºi, în

"Aceastã crizã a venit brusc, nu exista vreun
colac de salvare care sã ajute companiile din
domeniu. Avem o problemã în urma faptului cã
târgurile ºi misiunile economice din acest an
s-au anulat. S-ar putea ca târgul din toamnã
BIFE Sim sã se organizeze, dar nimic nu este
sigur. S-a anulat târgul de la Milano, târguri
regionale, târgul de design etc.".
aceste condiþii, nu pot prelua comenzi.
Reporter: Muncitorii veniþi acasã din strãinãtate vor rezolva problema crizei de muncã din domeniu?
Iuliu Moldoveanu: Se estimase

cã s-au întors circa 300.000 de
muncitori în România. Dar mare
parte nu sunt muncitori calificaþi
pentru industria de mobilã, pentru cã majoritatea au lucrat în
construcþii sau agriculturã. Iar pe
lângã lipsa de personal, probleme de chas-flow, deficitul de comenzi, ne confruntãm ºi cu o lipsã de credibilitate în guvernanþi,
din ce în ce mai mare. Peste toate
acestea a venit brusc aceastã crizã, care va dura circa un an ºi jumãtate
Reporter: Mulþumesc!
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