
AURICA SERENY, PREªEDINTELE APMR:

"În condiþiile pandemiei,
piaþa mobilei a evoluat
destul de bine"
l Cel puþin 90% din producþia româneascã de mobilã merge la export

Î
n condiþiile pandemiei de
Coronavirus, piaþa mobilei
a evoluat destul de bine,
este de pãrere Aurica Sere-
ny, Preºedintele Asociaþei
Producãtorilor de Mobilã

din România (APMR).
Conform domniei sale, din ca-

uza restricþiilor impuse de loc-
kdown, în anul 2020, industria

mobilei a scãzut cu 16,3%, în
timp ce industria prelucrãtoare
a înregistrat o scãdere de doar
10,3%. La 11 luni din anul 2021,
conform datelor statistice, pro-
ducþia industrialã de mobilã a
crescut cu 9% faþã de aceeaºi
perioadã a lui 2020, în timp ce
industria prelucrãtoare a cre-
scut cu doar 7,2%. În aceeaºi pe-

rioadã, exportul de mobilã a cre-
scut cu 10,7%, prin comparaþie
cu anul 2020. Însã cererea pe
piaþa internã a fost mult mai
mare, în primele 11 luni ale anu-
lui trecut, întrucât consumul
aparent a crescut cu 19%, fiind
de circa 907 de milioane de
euro, iar importul a crescut cu
22,8%. Aurica Sereny ne-a spus

cã cel puþin 90% din producþia
româneascã de mobilã se ex-
portã: "Dacã analizãm datele
statistice, rezultã cã exportul
este mai mare decât producþia,
dar asta se datoreazã ºi faptului
cã o parte din importuri sunt
completãri la colecþii ºi sunt
reexportate".

Numãrul de salariaþi din indu-
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strie a fost constant, de 55.100
de persoane, ºi încã se înregi-
streazã o mare fluctuaþie de
personal, iar industria se con-
fruntã cu un deficit de forþã de
muncã, ne-a mai spus domnia
sa. Preºedintele APMR eviden-
þiazã faptul cã cererea este mai
mare decât oferta, dar cã firme-
le s-au confruntat ºi se confrun-
tã, mai ales acum, cu mari pro-
bleme de încadrare în costuri,
din cauza creºterii preþurilor la
materia primã lemnoasã de pe-
ste 2,5 ori, creºteri la utilitãþi ºi
la celelalte materiale folosite
pentru producþia de mobilã: la-
curi, vopsele, accesorii, precum
ºi la transport. Este vorba de-
spre creºteri în lanþ, care deter-
minã majorarea preþurilor mo-
bilei cu 30-40%, potrivit sursei
citate.

Mobila produsã în România
este exportatã în Europa, SUA,
Asia, Australia.

"În Statele Unite ale Americii

am avut o creºtere mare a ex-
portului, în aceastã perioadã, re-
spectiv de 46,3% în primele 11
luni ale anului 2021, faþã de ace-
eaºi perioadã a anului 2020,
ceea ce reprezintã 3% din ex-
portul de mobilã româneascã.

Creºteri mari s-au înregistrat ºi
în alte þãri: Elveþia 39,4%, Portu-
galia 115,8%, Grecia 38,3%, Da-
nemarca 33,7%, Ungaria 24,9%,
Franþa 22,7%, Olanda 19,1%, Ita-
lia 18,1%", ne-a mai spus Aurica
Sereny, care estimeazã cã, pe
piaþa internã, consumul de mo-
bilier se ridicã la peste 1 miliard
de euro, în anul 2021.

O mare parte din cererea de
mobilier, pe piaþa româneascã,
este acoperitã din importuri, în
special din Polonia, China, Bul-
garia, Turcia, Italia, Germania,
Un gar i a , S er b i a , Mo ldo v a ,
Ucraina.
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Aurica Sereny: "Importul de mobilier din
Federaþia Rusã a crescut cu 67,9%, din China cu

62,7%, din Bulgaria cu 39,6%, din Turcia cu
49,2%, din Italia cu 41,1%, din Moldova cu 27,2%

ºi din Ucraina cu 36,9%".


