
Industria mobilei - pe
marginea prãpastiei

I
ndustria mobilei din þara
noastrã se aflã pe marginea
prãpastiei, fiind în pericol sã
disparã dacã nu va fi susþi-
nutã de unele mãsuri guver-
namentale. Acesta este me-

sajul pe care, în ultima perioadã,
l-a tramsmis Asociaþia Producãto-
ri lor de Mobilã din România
(APMR). Reprezentanþii pieþei de
profil atrag atenþia cã sectorul
este într-o situaþie criticã, pe fon-
dul crizei lemnului, dar ºi ca ur-
mare a creºterii preþurilor din
energie.

În acest context, APMR solicitã
Guvernului sã declare industria de
mobilã drept ramurã economicã
strategicã, aºa cum este ºi în Polo-
nia, întrucât piaþa româneascã de
profil are avantaje competitive ºi

comparative - are tradiþie, are
baza de resurse regenerabile, este
o industrie neutrã din punct de
vedere al mediului, angajeazã un
numãr mare de oameni ºi realize-
azã produse cu valoare adãugatã,
pentru cã totul se fabricã în þarã.
Industria mobilei are un sold ex-
port/import favorabil, fiind al doi-
lea sector dupã IT, ca valoare adã-
ugatã în producþie (55% compa-
rativ cu 57%), aratã Aurica Sereny,
preºedintele APMR. Domnia sa
precizeazã: "Comisia Europeanã
spune cã statul trebuie sã sprijine
industria mobilei. De ce lemnul sã
plece ca materie primã în strãinã-
tate când poate sã plece sub for-
mã de mobilã ºi de alte produse
cu valoare adãugatã mare? Cele
douã mari probleme ale sectoru-

lui nostru sunt reprezentate de
preþul lemnului ºi de preþul ener-
giei. Toate elementele necesare
pentru fabricarea mobilei - plãci,
furniruri, vopsele etc.- sunt fabri-
cate de companii mari, care, la
preþurile energiei de acum, vor
mori, ºi atunci vor muri ºi IMM-uri-
le care au nevoie de aceste com-
ponente. Vor muri în lanþ, fãrã
mãsuri din partea Guvernului".

Printre altele, APMR a solicitat
includerea companiilor care pro-
duc componentele necesare in-
dustriei mobilei în rândul celor
care beneficiazã de plafonarea
preþului energiei, precum ºi majo-
rarea plafonului pentru ajutorul
de minimis, stabilit în 2006, de la
200.000 la 500.000 de euro. În
acest mod, susþine Aurica Sereny,

firmele producãtoare de mobilã
pot beneficia ºi de programe de
promovare, dar ºi de programe
pentru investiþiile în echipamen-
te, pentru digitalizare, pentru
montarea de echipamente foto-
voltaice.

Printre altele, preºedintele
APMR susþine cã, dacã programul
de promovare în afara þãri ºi-a re-
luat cursul, cel pentru internaþio-
nalizare nu funcþioneazã.

"Industria mobilei este un con-
tributor important în PIB-ul Româ-
niei, având un aport important la
echilibrarea balanþei comerciale,
în medie cu 1,5 miliarde euro/an.
Dar, din cauza lipsei de materie
primã, a creºterii artificiale a pre-
þului lemnului ºi a exploziei preþu-
rilor din energie devine necompe-
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titivã. Se închid companii, se re-
structureazã secþii de producþie,
oamenii îºi pierd locurile de mun-
cã, iar statul nu încaseazã bani din
taxele lor", a completat Aurica Se-
reny.

Potrivit Asociaþiei Producãtorilor
de Mobilã din România, 7% dintre
companiile producãtoare de mo-
bilã din România s-au închis, în
timp ce alte 10% dintre fabrici lu-
creazã în pierdere, încã de anul
trecut. Asociaþia a transmis, re-
cent: "Atenþionãm Guvernul Rom-
âniei cã industria mobilei se aflã
într-o situaþie criticã, din cauza
crizei lemnului, cea mai gravã din
istoria recentã - care se va accen-
tua în urmãtoarea perioadã, dupã
explozia preþului din energie. În
contextul actual, generat de con-
flictul armat din Europa, când nu
se mai poate importa lemn din
Ucraina, Rusia, Belarus ºi nu se po-
ate exporta mobilã cãtre aceste
state, când toþi concurenþii direcþi
fac eforturi sã reziste instabilitãþii
economice cauzate de rãzboi,
este timpul ca autoritãþile sã ac-
þioneze rapid pentru ca România
sã nu se transforme total într-o
piaþã de desfacere pentru statele
dezvoltate ale Europei ºi ale lumii.
Cerem declararea industriei de
mobilã drept ramurã economicã
strategicã, pentru a putea fi im-
plementate mãsuri reale de susþi-
nere a acestui sector economic
atât de important în echilibrarea
balanþei comerciale a þãrii".

Aurica Sereny, APMR:
"Rentabilitatea
sectorului a scãzut de
la 5,6% în 2016 la
3,5% în 2021, iar anul
acesta va fi ºi mai rãu"

Pentru ca industria mobilei sã
poatã produce este nevoie, în pri-
mul rând, de lemn, subliniazã
Aurica Sereny, aratând cã preþul
acestuia a crescut, la unele sorti-
mente, ºi de 2,5 ori într-un an:
"Foarte multe probleme au fost în
special cu lemnul de rãºinoase.
Ceea ce a determinat ca multe fir-
me sã fie afectate, multe au intrat
în pierdere ºi dupã aceea chiar în
lichidare. Lemnul care se pune pe
piaþã este insuficient, industria

are capacitãþi mari. Problema s-a
agravat dupã începerea rãzboiu-
lui din Ucraina. În acelaºi timp, ce-
rerea externã pe piaþa mondialã
este în creºtere. Deºi autoritãþile
române au interzis exportul de
bu ºt e an î n þ ãr i le e xt r a- U E ,
începând din anul 2021, în acest
an se constatã o creºtere foarte
mare a exportului de buºtean ºi
de lemn de foc. Exportul de
buºtean a crescut, în primele cinci
luni ale anului, cu 132%. Foarte
mult a fost scos din þarã ca lemn
ecarisat, adicã are o micã prelu-
crare. Legislaþia nu prevede clar
poziþia tarifarã, permiþând astfel
exportul lemnului brut. Este lemn
de foarte bunã calitate, o pierdere
mare pentru România. De aseme-
nea, a crescut exportul pentru
lemnul de foc. Toate aceste fapte
pun presiune asupra preþului lem-
nului. ªi cei mai afectaþi sunt pro-
ducãtorii de mobilã, ce reprezintã
ultima verigã a lanþului, din pãdu-
re pânã la prelucrarea finalã. Pro-
ducãtorii de mobilã nu intrã în pã-
dure, dar la ei se regãsesc toate
creºterile de preþuri, cã se furnize-
azã buºtean, cherestea, panouri,
toate sunt din lemn ºi toate au ve-
nit cu creºteri importante de co-
sturi. Rentabilitatea sectorului a

scãzut de la 5,6% în 2016 la 3,5%
în 2021, iar anul acesta va fi ºi mai
rãu".

Producãtorii din domeniu sunt
disperaþi ºi afirmã cã, la nivel
mondial, industria mobilei este
afectatã mult mai mult de criza
energeticã decât celelalte indu-
strii. "Vocea mea, în acest mo-
ment, este un ultim strigãt înainte
de a ajunge în situaþia în care vom
fi nevoiþi sã închidem activitatea.
E dureros sã vezi câtã pãdure exi-
stã în România ºi nouã, celor din
industria mobilei, care avem ne-
voie de doar 7% din ceea ce se ex-
ploateazã la nivel naþional, sã nu
ni se poatã asigura aceºti 7% pen-
tru cei 55.000 de oameni care lu-
creazã doar în industria noastrã,
sã nu ni se asigure materia primã,
în condiþiile în care aducem cea
mai mare valoare adãugatã. ªi tu
stat, Guvern, ROMSILVA, ocoale
silvice, oricine, sã nu îþi apleci pri-
virea, ºi dupã ce ne-ai declarat in-
dustrie de succes, sã ne pãrãseºti.
Industria mobilei este afectatã
mult mai dureros de criza energe-
ticã, la nivel mondial, decât cele-
lalte industrii. Materia primã de
bazã pentru fabricile de mobilã
este lemnul, ca materie brutã pe
care noi o achiziþionãm prin licita-

þii de la ROMSILVA sau din pãduri
private. Dar ºi panourile, la rândul
lor, au la bazã tot lemn, în propor-
þie de 90%, dar este acel lemn
care nu poate fi folosit ºi valorifi-
cat la un nivel înalt ºi se transfor-
mã în tocãturã ºi devine peleþi sau
panouri MDF, OSB, panel, placaj,
cartoanele care sunt tot celulozã,
tot din lemn, furnirul care este
lemn de înaltã calitate, valorificat.
Toate acestea reprezintã aproxi-
mativ 40% din materia primã care,
la momentul actual, are o creºtere
fantasticã, de 50% într-un an, de
150% în 2 ani. Nicio industrie, ni-
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cio capacitate de producþie nu
poate sã se tehnologizeze, sã se
rentabilizeze, pentru a putea
înghiþi aceste creºteri", a spus Da-
niel Egri, directorul general al
companiei MOBEX din Mureº.

Tanczos Barna,
ministrul Mediului:
"Industria mobilei
poate duce steagul
României peste
hotare, reprezentând
þara cu cinste"

Industria mobilei este o indu-
strie campioanã, cu valoare adãu-
gatã dedicatã, care se bazeazã pe
forþã de muncã din România ºi
care proceseazã materie primã
din þara noastrã în cea mai mare
mãsurã, confirmã Tanczos Barna,
ministrul Mediului, apelor ºi pã-
durilor, afirmând cã acest sector
poate duce steagul României pe-
ste hotare, reprezentând þara cu
cinste. Oficialul subliniazã: "Astãzi
avem o situaþie delicatã în Rom-
ânia ºi în Europa, toatã piaþa sufe-
rind, pe de o parte, din cauza pre-
siunii din SUA ºi din China, pe de
altã parte, în urma rãzboiului, care
a bulversat piaþa energiei ºi tot
mai multe þãri utilizeazã lemnul
pentru încãlzire. ªi avem ºi presiu-
nea venitã din mãsurile luate de

Ministerul mediului în ultimul an
ºi jumãtate, de eliminare sau re-
ducere a exploatãrii legale. Toþi
aceºti factori influenþeazã preþul
lemnului. Piaþa liberã ºi cererea
crescutã au generat preþuri mult
mai ridicate decât în anul trecut".

R om âni a i m por t ã c ant i t ãþ i
uriaºe de masã lemnoasã, atarge
atenþia domnia sa, apreciind cã
este nevoie de intervenþia statului
în mai multe domenii: "Interven-
þia minimã vizeazã cel puþin lem-
nul de foc, pentru a asigura achizi-
þia lemnului de foc la un preþ ac-
ceptabil pentru cetãþeni. Putem
pãstra preempþiunea în cadrul li-
citaþiilor. Exploatarea corectã, du-
rabilã, legalã va oferi resurse sufi-
ciente pentru toatã lumea, Rom-
ânia nu va deveni toatã o grãdinã
botanicã".

Potrivit lui Tanczos Barna, anul
trecut am importat peste 5 milio-
ane de metri cubi de lemn.

Florin Spãtaru,
ministrul Economiei:
"Peste 50 de companii
din industria mobilei
ºi-au închis porþile
anul trecut"

Industria mobilei din România
beneficiazã sau ar trebui sã bene-
ficieze de câteva avantaje compe-
titive - resursã, tradiþie, un brand

de þarã foarte important -, este de
pãrere Florin Marian Spãtaru, mi-
nistrul Economiei. "Este industria
care valorificã exemplar resursa
naturalã ºi creeazã plus valoare.
Avem exporturi anuale de 2,2 mi-
liarde euro, dar avem ºi importuri
care au crescut mai mult decât ex-
porturile. Avem 55.000 de oameni
care lucreazã în aceastã industrie
ºi peste 50 de companii care ºi-au
închis porþile anul trecut. Din pun-
ctul meu de vedere, ar tebui sã ne
uitãm foarte bine la trend (...) - ºi
aici vorbim de tehnologizare, de
revoluþia industrialã, de automati-
zarea proceselor -, astel încât sã
devenim competitivi. ªi aici vor-
bim de stabilizarea lanþurilor de
aprovizionare pentru a putea livra
la timp. Industria prelucrãtoare
nu a fost foarte promovatã în tre-
cut". Industria lemnului poate be-
neficia de investiþii în vederea
competitivitãþii sectorului, din fo-
nuri europene, subliniazã oficia-
lul, arãtând cã acest sector nu are
nevoie doar de lemn, ci ºi de res-
tul accesoriilor: "Acolo cred cã tre-
buie sã ne uitãm foarte atent ºi sã
promovãm acest ecosistem care
sã ducã la creºterea competitivitã-
þii. Nu trebuie sã ne amãgim cã
modelul economic care a funcþio-
nat ani de zile va putea funcþiona
ºi în urmãtorii 30 de ani. Revenim
la apelul ºi la planul de mãsuri pe
care trebuie sã-l implementãm
privind retehnologizarea, prin

mãsurile pe care statul român tre-
buie sã le ia - menþinerea dreptu-
lui de preempþiune, includerea in-
dustriei mobilei ca o industrie
proritarã în acest domeniu. Sunt
sigur cã industria mobilei genere-
azã foarte multe locuri de muncã
în orizontalã, iar promovarea ace-
stui sector este foarte importan-
tã". Florin Spãtaru susþine cã bu-
getul pentru promovarea expor-
tului nu mai trebuie tãiat, aºa cum
s-a întâmplat în anii trecuþi, apre-
ciind cã nimeni nu ar trebui sã
considere cã industria mobilei
merge de la sine.

Dacã nu eºti prezent la târgul de
la Milano, nu existi în lumea mobi-
lei, apeciazã senatorul ªtefan
Radu Oprea, care spune cã ar tre-
bui sã regândim strategia de co-
merþ exterior, pentru recâºtigarea
pieþei internaþionale: "Statul
român trebuie sã fie partenerul
industriei, pentru cã existã o ten-
dinþã îngrjorãtoare - importurile
au o dinamicã de creºtere mai
mare (20%) faþã de dinamica ex-
porturilor (circa 12%) ºi vorbim de
o industrie unde capitalul româ-
nesc este încã majoritar, respectiv
52%".

Conducerea ROMSILVA spune cã,
aºa cum s-a întâmplat ºi anul ace-
sta, ºi în 2023 va exista o creºtere a
volumului de lemn care va ajunge
în piaþã. Astfel, vom avea o majora-
re cu 1,5 milioane mc de lemn, pen-
tru a junge la 11 milioane mc de
masã lemnoasã care sã fie recolta-
tã, conform sursei citate.

Coaliþia de guvernare a decis
plafonarea la 500 de lei a preþului
pentru un metru cub de lemn de
foc ºi interzicerea exportului aces-
tui tip de masã lemnoasã.

Potrivit datelor din piaþã, în ulti-
mii zece ani, împreunã cu indus-
tria mobilei, sectorul forestier a
contribuit anual, în medie, cu
3,5% la PIB-ul României , ge-
nerând un excedent în balanþa
comercialã externã de pânã la 2
miliarde euro/an. Sectorul fore-
stier (incluzând industria mobilei)
creeazã peste 150.000 de locuri
de muncã directe ºi contribuie in-
direct la crearea altor 300.000 de
locuri de muncã în sectoare cone-
xe, precum cele de construcþii,
agricol ºi energetic.
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