
AURICA SERENY, PREªEDINTELE ASOCIAÞIEI PRODUCÃTORILOR
DE MOBILÃ DIN ROMÂNIA:

"Industria mobilei
a avut un ºoc la
începutul pandemiei"
l "Producþia industrialã în sectorul mobilei a scãzut, anul trecut
faþã de 2019, cu 16,3%, iar exportul de obiecte de mobilier a fost
mai mic cu 16,2%"l "Neparticiparea la târgurile internaþionale ar
fi un dezastru pentru sectorul nostru"

P
roducþia industrialã în

sectorul mobilei a

scãzut, anul trecut

faþã de 2019, cu

16,3%, iar exportul de

obiecte de mobilier a

fost mai mic cu 16,2%, ne-a spus

Aurica Sereny, preºedinte Asocia-

þiei Producãtorilor de Mobilã din

România (APMR), citând datele fur-

nizate de Institutul Naþional de Sta-

tisticã (INS).

Conform domniei sale, industria
de profil a avut un ºoc în lunile
aprilie ºi mai ale anului trecut. Au-
rica Sereny ne-a declarat: "În luna
aprilie 2020, producþia industrialã
a fost de 29% faþã de aprilie 2019.
Însã, odatã cu ridicarea restricþii-
lor, lucrurile au început sã se
miºte, firmele s-au adaptat la
noua situaþie, a crescut consumul
intern, care, per total 2020, a avut
o scãdere de doar 1,4% faþã de

anul anterior. În partea a doua a
anului trecut, firmele au început
sã aibã tot mai multe comenzi,
atât pentru piaþa internã, cât ºi
pentru export". Ajutã foarte mult
faptul cã a fost înregistratã
creºtere pe zona construcþiilor re-
zidenþiale din România, sublinia-
zã preºedintele APMR, care ne-a
spus cã a crescut atât numãrul de
case noi, cât ºi suprafeþa construi-
tã. În contextul actual, piaþa cere
locuinþe mai spaþioase.

Printre altele, Aurica Sereny
ne-a mai spus: "Sunt încã greutãþi
în aprovizionarea cu materii pri-
me, mai ales privind achiziþiona-
rea accesoriilor ºi elementelor fo-
losite în procesul de fabricaþie,
dar ºi cu asigurarea forþei de
muncã. De asemenea, transpor-
tul materialelor, inclusiv al produ-
selor finite de mobilier, reprezintã
o provocare a acestor timpuri.
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Aurica Sereny ne-a spus: "Sunt încã greutãþi în
aprovizionarea cu materii prime, mai ales

privind achiziþionarea accesoriilor ºi elementelor
folosite în procesul de fabricaþie, dar ºi cu

asigurarea forþei de muncã".
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Preþul lemnului este în continua-
re în creºtere în România, fiind
mult mai mare decât în alte þãri,
cu cel puþin 10-15%. Iar în ultima
perioadã au fost greutãþi în apro-
vizionarea cu lemn din þarã, din
cauza introducerii SUMAL 2.0 ºi a
lipsei de transportatori autorizaþi,
ceea ce a generat ºi o creºtere a
costurilor".

Consumul intern de
mobilã se ridicã la
circa 800 milioane
euro

Consumul intern de mobilã se
ridicã la circa 800 de milioane de
euro, potrivit doamnei Sereny,
care ne-a precizat cã producãtorii
români au exportat, anul trecut,
produse de mobilier în valoare de
2,025 miliarde euro: "Pentru anul
în curs însã, firmele care lucreazã
pentru export, nu au destule co-
menzi din cauza anulãrii târguri-
lor internaþionale. Unele firme
s-au înscris ºi au participat la
târguri virtuale, însã rezultatele

sunt incomparabile faþã de parti-
ciparea la expoziþiile organizate
în formatul tradiþional, cu partici-
parea fizicã a expozanþilor ºi a
produselor, dar ºi a specialiºtilor,
retailerilor, arhitecþilor, designeri-
lor ºi a publicului cumpãrãtor. Din
nefericire, ne confruntãm ºi cu
oprirea finanþãrii Programului de
Promovare a Exporturilor, prin le-
gea bugetului de stat, la propu-
nerea ministrului Economiei. Ne-
participarea la târgurile interna-
þionale, care s-ar putea organiza
în acest an în partea a doua a
anului, în perioada septem-
brie-noiembrie, precum Salone
del Mobile Milano, MEBEL Mosco-
va, ICFF New York ºi expoziþia de
la Bruxelles ar fi un dezastru pen-
tru sectorul nostru. Ar genera
pierderea a numeroase locuri de
muncã atât din industria mobilei,
cât ºi din sectoarele conexe (teh-
nologie, materiale, accesorii, lacu-
ri, vopseluri, stofe, transporturi,
cercetare), scãderea producþiei
industriale ºi a exportului, dar ºi a
contribuþiei industriei mobilei la
bugetul de stat al României prin

taxele ºi impozitele plãtite de cã-
tre companii, care se vor reflecta
toate în creºterea deficitului ba-
lanþei comerciale. Blocarea ace-
stui program de promovare a ex-
porturilor înseamnã sã pui în pe-
ricol securitatea economiei
româneºti".

Specialiºtii considerã
cã tendinþele sunt
influenþate de criza
sanitarã

Oamenii au început sã aprecie-
ze calitatea spaþiului în care trã-
iesc ºi sã aducã îmbunãtãþiri sem-
nificative propriilor locuinþe, opi-
neazã sursa citatã. Mai mult, une-
le spaþii de acasã sunt folosite ºi
ca birou, de aceea producãtorii
de mobilã trebuie sã realizeze
produse care sã þinã cont de noile
nevoi ºi sã se adapteze acestor si-
tuaþii, aratã aceasta, menþionând
cã, într-adevãr, comerþul electro-
nic a crescut, dar mai ales pentru
documentare. Oamenii, în conti-
nuare, doresc sã vadã fizic ºi sã pi-

pãie mobila, înainte sã o achizi-
þioneze, conchide Aurica Sereny.
Preºedintele asociaþiei de profil
subliniazã: "Din întrebãrile care
mi se pun din rândul membrilor,
constat cu bucurie cã firmele no-
astre sunt deschise sã colaboreze
tot mai bine între ele, pentru a nu
pierde comenzile externe sau
participãrile la licitaþii internaþio-
nale. Le recomand sã rãmânã uni-
te, pentru cã numai astfel ne
menþinem locul câºtigat pe piaþa
internaþionalã. De asemenea,
consider cã, pentru a se menþine
în piaþã, producãtorii de mobilã
trebuie sã fie la curent cu evoluþii-
le tehnologice, sã le utilizeze pen-
tru reducerea costurilor. ªi îi invit
sã fie creativi, inovativi, sã arate
cã industria româneascã de mo-
bilã este capabilã sã depãºeascã
ºi aceastã crizã economicã de-
clanºatã de criza sanitarã".
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