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       Piața mobilei în Singapore 

 

1. Introducere 

 

Prezentul studiu a fost realizat pe baza informațiilor publicate de instituțiile 

singaporeze: Departamentul național de Statistică (Singstat); Agenția guvernamentală 

pentru promovarea exportului și întreprinderilor – Enterprise Singapore; Agenția 

singaporeză pentru dezvoltare economică – EDB; Consiliul singaporez al Industriei Mobilei 

(SFIC); bazele de date statistice ale ITC Geneva și aprecierile proprii rezultate din 

cercetarea și experiența pe piața singaporeză. 

 

2. Producția internă și internațională 

Republica Singapore, ca oraș-stat cu dimensiuni reduse, nu dispune de resurse naturale, 

inclusiv de lemn. Faptul că Singapore este hub-ul comercial al regiunii Asiei de Sud-Est, 

iar producția internă de lemn, ca de altfel și cea de mobilă, este aproape inexistentă, 

valoarea sectorului este dată preponderent de comerțul cu aceste produse. Statutul 

Singapore de hub comercial este, de asemenea, recunoscut, dat fiind faptul că peste 50% 

din totalul exportului singaporez de bunuri reprezintă produse importate și re-exportate, 

în principal, în țările din zonă. 

În context regional, industria mobilei în Singapore nu este semnificativă, fiind depășită 

de alte țări ASEAN precum Indonezia, Malaezia și Vietnam, nemaivorbind de marii 

producători China și India. Cu toate acestea, firmele singaporeze joacă un rol important 

ca investitori în aceste țări, care s-au dovedit a fi esențiale pentru existența și 

dezvoltarea industriei locale de mobilier. 

Industria mondială a mobilei a fost apreciată la valoarea de 564 miliarde USD în anul 

2020 și respectiv la 671 miliarde USD în anul 2021, perspectiva pentru anul 2025 fiind de 

atingere a valorii de 850 miliarde USD, ritmul anual de creștere în perioada 2021-2025 

fiind estimat la 6%. Peste 48% din valoarea totală a pieței internaționale de mobilier din 

anul 2020 s-a datorat regiunii Asia-Pacific și se estimează că tendința se va menține pe 

fondul unei piețe imobiliare puternice, determinată de boom-ul sectorului de construcții 

și majorarea veniturilor consumatorilor, odată cu redresarea progresivă a economiilor 

diverselor țări din regiune după criza pandemiei de Covid-19.  

Potrivit Consiliului singaporez al Industriei Mobilei („Singapore Furniture Industries 

Council” – SFIC), sectorul mobilei este reprezentant de producători (cei având sediul 

unităților de fabricație în Singapore), producători-contractori (firme singaporeze cu 

sediul central în Singapore, dar care au unitățile productive în alte țări din regiune), 

comercianți cu ridicata și cu amănuntul, designeri și specialiști în amenajări interioare.  

În prezent, SFIC reprezintă „vocea” a circa 360 de companii, peste 65% dintre acestea 

deținând fabrici subsidiare în diferite țări din regiune, precum Cambodgia, China, 

Indonezia, Malaezia, Thailanda și Vietnam. De fapt, aceasta este o caracteristică nu 

numai a industriei mobilei, ci a majorității celorlalte așa-zise sectoare singaporeze 

prelucrătoare. SFIC susține interesele firmelor membre și în alte asociații și federații 

singaporeze, fiind afiliată la Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii (Association of 

Small and Medium Enterprises), Camera de Comerț singaporezo-chineză (Singapore 
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Chinese Chamber of Commerce and Industry), Federația singaporeză a Afacerilor 

(Singapore Business Federation- SBF) și Federația singaporeză a Producătorilor (Singapore 

Manufacturing Federation – SMF). 

Odată cu apariția primelor cazuri de coronavirus în Singapore în februarie 2020 și 

instalarea stării de urgență în aprilie 2020, precum și instaurarea și menținerea stării de 

alertă aproape pe tot parcursul anului 2021, companiile singaporeze, precum și cele 

subsidiare lor sau partenere în afaceri aflate în țările vecine, s-au confruntat cu 

întreruperea producțiilor și sistarea aprovizionării pe lanțul regional. Multe dintre 

companiile singaporeze din domeniul industriei mobilei au raportat la finele anului 2021 

scăderi între 60-70% ale afacerilor și chiar încetări ale activității datorate lockdown-

urilor, perturbărilor lanțurilor de aprovizionare regionale și închiderii granițelor, 

existând mari incertitudini cu privire la atingerea în anii următori a nivelelor de producție 

anterioare pandemiei de Covid-19.    

Potrivit statisticii singaporeze, la finele anului 2020 (date disponibile), numărul 

companiilor producătoare de mobilă, cu sediul în Singapore, era de doar 660, în care 

lucrau 7.125 de angajați, valoarea producției fiind de 563 milioane SGD (circa 427 

milioane USD), în scădere cu 24,3% față de anul 2019. Ponderea producției de mobilă în 

totalul producției prelucrătoare s-a ridicat în anul 2020 la 0,18%.   

Indicii vânzărilor cu amănuntul de mobilă și aparatură electro-casnică la nivelul anului 

2020 au indicat, conform statisticii singaporeze, o scădere cu 8,1%, comparativ cu 

majorarea de 8,3% din anul anterior, din totalul vânzărilor cele online deținând o pondere 

de peste 33%.  

Cererea pentru mobilier pe piața singaporeză este legată și de construcțiile de locuințe 

și veniturile populației1. Potrivit Agenției guvernamentale pentru Dezvoltarea de 

Locuințe – HDB2 („House Development Board”), aflată în subordinea Ministerului Național 

al Dezvoltării, vor fi construite circa 23.000 de noi locuințe de tip HDB (subvenționate în 

proporție de 75% de stat) în anul fiscal 2022/2023, pe fondul cererii susținute și a 

continuării creșterii pieței imobiliare, începută la mijlocul anului 2021. Agenția HDB a 

declarat că pentru perioada 2021-2025 are în vedere construcția a circa 100.000 de noi 

unități. În anul 2021, revânzările de locuințe HDB s-au majorat cu 12,7% față de 2020, 

ajungând la cifra de 31.017, față de ritmul revânzărilor de numai 5% înregistrat în anul 

2020. 

În ceea ce privește evoluția sectorului de construcții la nivelul anului 2021, datele 

statistice indică o schimbare a trendului, de la o contracție de 38,4% în anul 2020 la o 

majorare cu 20,1%, sectorul construcțiilor fiind al doilea cel care și-a adus cea mai mare 

contribuție la creșterea economiei singaporeze în anul 2021, cu 7,6% față de anul 2020. 

Cheltuielile de consum final la nivelul gospodăriilor pe locuitor s-au cifrat în 2020 la 

19.765 USD, în scădere față de nivelul anului 2019, de 22.943 USD. În regiunea Asia-

Pacific, pentru acest indicator, Singapore era depășită în anul 2020 doar de Australia 

 
1 Potrivit statisticii singaporeze, salariul mediu lunar brut înregistrat la nivelul cetățenilor singaporezi și ai celor cu rezidență permanentă 

s-a cifrat în anul 2020 la 4.534 SGD (circa 3.380 USD), iar în anul 2021 la 4.680 SGD (circa 3.466 USD). 
2 Locuințele de tip HDB sunt construite de stat pentru cetățenii cu venituri mici și sunt vândute în regim de închiriere pe termen de 99 

ani. Peste 80% din populația singaporeză locuiește în astfel de apartamente. În anul 2000, a fost lansat programul de construcție în 
parteneriat public-privat și a altor tipuri de locuințe sociale, intitulate Executive Condominium – EC, care reprezintă o categorie de 
apartamente cu un stil mai modern decât HDB, dedicat populației cu venituri medii, dar condițiile de eligibilitate sunt mult mai stricte 
în comparație cu cele pentru HDB, iar termenul de închiriere este de doar 10 ani, după care trebuie revândut. 
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(32.108 USD) și Hong Kong (27.808 USD). Cu toate acestea, sunt discrepanțe mari între 

veniturile diferitelor categorii de lucrători în Singapore, pornind de la statutul acestora 

(rezidenții grupați în patru etnii oficiale – singaporezi, malaezieni, indieni și chinezi), 

distribuția lor pe grupe de vârstă și natura activităților pe care le desfășoară 

(administrație publică, afaceri private, servicii etc). 

3. Comerțul exterior  

Având în vedere că Singapore nu dispune de lemn ca resursă naturală, se va analiza din 

perspectiva comerțului exterior cu lemn și articole din lemn, nu numai din cel cu articole 

finite de mobilier. 

3.1. Comerțul exterior al Singapore cu lemn și articole din lemn 

Singapore este un net importator de lemn și articole din lemn, valoarea importului său 

de astfel de produse (clasificate în Sistem Armonizat la codul tarifar 44) cifrându-se în 

anul 2020 la 287,7 milioane USD, marcând un ritm mediu de scădere de 9% în perioada 

2016-2020. Singapore s-a plasat în anul 2020 pe locul al 58-lea în ierarhia importatorilor 

mondiali de lemn, cu o pondere de 0,2%. 

Importul Singapore de lemn și articole din lemn (cod tarifar SA 44)  

în perioada 2016-2020 și principalii furnizori 

- Milioane USD – 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Total (cod tarifar SA 44), 
din care țări furnizoare: 

447,3 424,4 422,1 380,6 287,7 

Malaezia 171,3 160,4 165,9 160,1 125,1 

China 118,1 100,2 96,9 84,1 56,3 

Indonezia 66,9 60,0 69,3 53,5 41,4 

Vietnam 17,0 11,0 15,3 12,1 11,0 

Austria 1,8 1,6 2,3 4,8 7,5 

Taiwan 6,3 5,1 4,6 5,9 4,6 

Thailanda 7,3 5,2 5,6 5,2 4,1 

Myanmar 6,8 7,5 6,2 6,1 3,8 

SUA 8,3 6,3 5,0 5,6 3,4 

Italia 2,8 4,0 5,2 5,4 3,4 

Polonia 0,1 0,3 0,9 1,0 0,4 

România 3,5 3,5 0,9 0,3 0,4 

     Sursa: ITC 

Se observă că, potrivit statisticii ITC, România a furnizat lemn și articole din lemn pe 

piața singaporeză, dar tendința a fost de scădere, iar ponderea importurilor provenite 

din țara noastră în totalul importurilor singaporeze de articole din grupa SA 44 s-a cifrat 

în anul 2020 la doar 0,1%. Polonia a fost, din grupa statelor membre central și est 

europene, care a livrat în Singapore lemn și articole din lemn, ocupând în anul 2020 locul 

al 27-lea în ierarhia principalilor furnizori ai Singapore, în urma sa plasându-se România 

pe locul 30 ca furnizor al Singapore. 
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Principalele categorii de lemn și articole din lemn importate de Singapore din România 

 
- Mii USD -  

 2018 Pondere în 
total import 
SG din RO  

(cod SA 44)  
(%) 

2019 Pondere în 
total import 
SG din RO 

(cod SA 44) (%) 

2020 Pondere în 
total import 
SG din RO  

(cod SA 44) 
(%) 

Total (cod tarifar SA 44), 
din care: 

860 100,0 291 100 377 100 

4410 129 15,0 74 25,4 130 34,4 

4419 96 11,1 102 35,1 111 29,4 

4421 69 8,0 56 19,2 45 11,9 

4408 77 8,9 57 19,5 44 11,6 

4412 0 0,0 0 0,0 41 10,8 

Sursa: ITC 

Notă: Descrierea codurilor tarifare la grupa SA 44: 4410 – Plăci aglomerate din lemn; 4419 – Articole 

de masă sau de bucătărie din lemn; 4421 – Alte articole din lemn; 4412 – Placaj, lemn furniruit. 

 

Cu toate că România a exportat pe piața singaporeză lemn și articole din lemn, statistica 

ITC nu înregistrează importuri directe de astfel de produse din Singapore în țara noastră 

și nici provenite din re-export singaporez. 

 

Re-exporturile de lemn și articole de lemn ale Singapore au avut drept principale piețe 

de desfacere în anul 2020: Malaezia (56,9 milioane USD), China (6,2 milioane USD), 

Insulele Maldive (5,4 milioane USD), Olanda (3,8 milioane USD), Australia (3,4 milioane 

USD) și Indonezia (2,9 milioane USD). 

 

Potrivit statisticii române, exportul României de lemn și articole din lemn s-a cifrat în 

anul 2020 la 150,9 mii USD, în creștere cu 50,9% față de anul 2019, din care cea mai mare 

pondere a deținut-o exportul de plăci aglomerate din lemn (cod SA 4410), de 69%, acesta 

fiind în creștere față de anul 2019 (+39,9%), urmat de exportul de lemn tăiat sau despicat 

longitudinal (cod SA 4407) cu o pondere de 26%, a cărui tendință a fost însă de scădere 

față de anul 2019 (-7,4%). 

 

În anul 2021, exportul României de lemn și articole din lemn a fost de 95,1 mii USD, în 

scădere cu 37% față de anul 2020, din care cea mai mare pondere a deținut-o exportul 

de plăci aglomerate (cod SA 4410), de 54,7%, tendința acestuia fiind de reducere față de 

anul 2020, cu 50%, urmat de exportul de lemn tăiat sau despicat longitudinal (cod SA 

4407) cu o pondere de 39,5% și a cărui tendință a fost de diminuare (-4,1%). 

 

În ceea ce privește importurile României de lemn și articole din lemn din Singapore, atât 

în anul 2020, cât și în anul 2021, au valori nesemnificative, de 0,1 mii USD și respectiv 

de 1,3 mii USD. 

 

Diferențele de cifre statistice privind exportul României de lemn și articole din lemn 

către Singapore, de aproape de 2,5 ori mai mari potrivit datelor ITC decât cele române, 

pot fi explicate prin efectuarea unui re-export de alte state membre UE27 către piața 
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singaporeză, volumul mai ridicat din statistica ITC (având la baza datele vamale 

singaporeze) ce iau în considerare originea mărfii. 

 

 

3.2. Comerțul exterior al Singapore cu articole de mobilier 

Exporturile singaporeze de mobilă trebuie privite, mai degrabă, sub aspectul re-

exporturilor decât al ponderii lor în producția internă. Ca și în cazul exporturilor totale 

de bunuri, exporturile de articole de mobilier se derulează cu principalii parteneri 

comerciali regionali – statele membre ASEAN, China, SUA, Japonia și Australia. 

 

Exportul Singapore de articole de mobilier în perioada 2016-2020 

- Milioane USD-  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Cod tarifar SA 9401 16,5 17,4 58,5 34,6 32,8 

Cod tarifar SA 9402 20,8 19,2 20,0 17,6 20,1 

Cod tarifar SA 9403 148,2 132,1 131,8 121,0 87,1 

Cod tarifar SA 9404 9,5 11,5 10,3 9,4 5,4 

Sursa: ITC 

Notă: Descrierea codurilor tarifare la grupa SA 94: 9401 –scaune, chiar transformabile în 

paturi și părți ale acestora; 9402 – mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau pentru 

medicina veterinară; 9403 - alt mobilier și părți ale acestuia; 9404 - somiere și alte 

articole similare (saltele, plăpumi, pături și perne). 
 

 

Analiza importurilor singaporeze de articole de mobilier este mult mai relevantă în 

comparație cu cea a exporturilor întrucât evidențiază evoluția și perspectiva de export 

a țării noastre și a concurenței din partea altor țări furnizoare. 

 

Importul Singapore de articole de mobilier în perioada 2016-2020 

- Milioane USD-  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Cod tarifar SA 9401 186,8 196,4 264,8 293,6 194,9 

Cod tarifar SA 9402 42,7 46,8 70,7 90,6 74,6 

Cod tarifar SA 9403 507,6 481,9 498,7 453,4 382,2 

Cod tarifar SA 9404 107,1 112,4 121,5 110,7 91,8 

Sursa: ITC 

 

Se observă că cele mai importante categorii de articole de mobilier importate de 

Singapore sunt alt mobilier și părți ale acestuia (cod tarifar SA 9403) și scaune (cod tarifar 

SA 9401). 
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Importul Singapore de scaune (cod tarifar SA 9401) și principalii furnizori  

în perioada 2016-2020 

 

- Milioane USD –  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Total (cod tarifar SA 9401), 
din care din: 

186,8 196,4 264,8 293,6 194,9 

China 52,2 56,8 64,8 66,9 59,9 

Malaezia 43,5 39,7 42,1 36,9 27,4 

Japonia 8,8 8,7 8,6 7,3 27,0 

UK 4,1 5,4 35,4 59,5 16,5 

SUA 29,4 6,2 33,0 37,8 15,0 

Italia 8,2 11,5 18,9 18,8 11,5 

Germania 10,1 14,1 22,5 15,7 6,7 

Franța 2,5 4,0 10,0 7,0 6,2 

Vietnam 4,3 5,1 3,9 4,2 2,9 

Coreea de Sud 2,0 1,4 1,4 3,3 2,0 

Sursa: ITC 

 

Polonia și România au fost singurele state membre UE27 din zona central și est-europeană 

furnizoare de scaune pe piața singaporeză, în anul 2020 ocupând locurile 14 și 26 în 

ierarhia furnizorilor mondiali de scaune (cod tarifar 9401) ai Singapore. Ambele state 

membre UE27 au marcat în perioada analizată creșteri ale exporturilor lor de scaune 

către piața singaporeză. 

 

 

Importul Singapore din România de scaune (cod tarifar SA 9401) 

-mii USD-  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Total (cod tarifar SA 9401), 
din care: 

158 358 543 446 430 

940169 94 190 188 238 265 

940190 59 122 325 179 115 

Sursa: ITC 

Singapore importă din România în special două sub-grupe de produse – scaune cu cadru 

metalic (cod SA 940169) și alte scaune de tipul celor utilizate pentru aeronave (cod SA 

940190), aceste două categorii de produse fiind în același timp și cele cu preponderență 

majoră (de peste 88%) în totalul importurilor singaporeze de scaune provenite din țara 

noastră. Se constată în perioada analizată o tendință de creștere a importurilor 

singaporeze din țara noastră la ambele categorii de scaune, pentru scaunele de tipul 

celor utilizate pentru aeronave tendința fiind justificată de cererea la import derivată 

din cooperarea româno-singaporeză în domeniul aviației. 

România a ocupat, în anul 2020, locul 6 în ierarhia principalilor furnizori ai Singapore de 

scaune cu cadru metalic (cod SA 940169), în topul țărilor exportatoare de astfel de 

produse pe piața singaporeză plasându-se Malaezia, China, Italia, Indonezia și Vietnam. 
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Alte țări furnizoare central și est-europene pe piața singaporeză pentru scaune cu cadru 

metalic, dar care s-au situat în urma României, au fost Polonia (care în anul 2020 a 

exportat un volum de 226.000 USD), Slovenia (126.000 USD) și Bulgaria (27.000 USD). 

În ceea ce privește importul Singapore de alte scaune utilizate pentru aeronave (cod SA 

940190), România a ocupat, în anul 2020, locul 20 în ierarhia furnizorilor internaționali, 

fiind devansată din grupul țărilor central și est-europene membre ale UE27 de Cehia 

(locul 14) și devansând la rândul ei alte state membre UE27 din regiunea central și est-

europene precum Polonia (locul 25), Ungaria (locul 28) și Slovacia (locul 35). Principalele 

țări furnizoare ale Singapore de alte scaune pentru aeronave le-au reprezentat Japonia, 

SUA, China, Franța, UK, Germania, Malaezia, Filipine, Republica Moldova și Australia. 

Singapore nu a exportat în România, în perioada 2016-2020, niciuna dintre sub-

categoriile de produse de la capitolul 9401. 

Potrivit statisticii române, exporturile României de scaune (cod tarifar 9401) către 

Singapore s-au cifrat în anul 2020 la doar 5.100 USD, fiind în scădere cu 65,7% față de 

anul 2019. Volumul de peste 86 de ori mai mic la exportul României de scaune către 

Singapore potrivit datelor statistice române nu poate avea ca explicație decât re-

exportul bunurilor românești livrate către alte state membre UE27 și declararea în 

statistica singaporeză pe baza originii mărfii. Există astfel de companii românești 

producătoare de mobilă care au fie puncte de lucru, fie showroom-uri în alte state 

membre UE27, cum ar fi în Olanda, de unde livrează pe piața singaporeză. 

 

Importul Singapore de alt mobilier (cod tarifar SA 9403) și principalii furnizori 

în perioada 2016-2020 

- Milioane USD -  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Total (cod tarifar SA 9403), 
din care din: 

507,6 481,9 498,7 453,4 382,2 

China 171,7 161,2 157,3 156,1 148,2 

Malaezia 170,2 160,3 169,7 149,9 110,3 

Italia 35,1 31,2 35,2 28,9 30,4 

Indonezia 18,2 13,1 13,7 12,2 12,8 

SUA 18,3 18,8 18,2 17,4 11,7 

Germania 16,3 16,5 19,5 14,5 11,0 

Vietnam 8,5 11,3 7,9 5,5 5,9 

Taiwan 6,6 5,7 5,7 5,7 4,3 

Polonia 3,8 5,9 6,3 5,8 4,3 

Franța 4,0 4,2 5,1 4,7 3,8 

Sursa: ITC 

România s-a situat în anul 2020 pe locul 32 ca principal furnizor al Singapore de alt 

mobilier (cod SA 9403), fiind devansată de alte state membre UE27 din zona central și 

est-europeană precum Polonia (locul 9), Slovacia (locul 27) și Cehia (locul 28). 

Importurile Singapore din România de alt mobilier (cod SA 9403) s-au cifrat la 605 mii 

USD în anul 2020, majorându-se cu 92,1% față de anul 2016. 
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Importul Singapore din România de alt mobilier și părți ale acestuia (cod tarifar SA 

9403) în perioada 2016-2020 

 -mii USD-  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Total (cod tarifar SA 9403), 
din care: 

315 662 870 745 605 

940360 158 253 374 235 86 

940350 74 190 265 159 122 

940390 42 92 98 140 54 

940340 38 60 81 170 268 

940320 3 9 20 33 17 

Sursa: ITC 

Notă: Descrierea codurilor tarifare la grupa SA 9403: 940360 – alt mobilier din lemn de 

tipul celui utilizat în livinguri și magazine; 940350 – mobilier din lemn de tipul celui 

utilizat în dormitoare; 940390 – părți de mobilier din lemn; 940340 – mobilier din lemn 

de tipul celui utilizat în bucătării; 940320 – alt mobilier din metal. 

România a exportat, în principal, pe piața singaporeză alt mobilier de tipul celui utilizat 

în livinguri și magazine (cod tarifar SA 940360), dar tendința acestuia a fost de scădere 

în perioada analizată (-45% în anul 2020 față de anul 2016).  

România s-a aflat, în anul 2020, pe locul al 32-lea în ierarhia furnizorilor internaționali 

ai Singapore pentru acest produs, deținând o pondere de 0,1% în importul total al 

Singapore la grupa 940360. Principalii furnizori i-au reprezentat, în anul 200, China (care 

a deținut o cotă de 34,3% în importul singaporez de alt mobilier de tipul celui utilizat în 

livinguri și magazine), Malaezia (33,7%), Italia (7,6%), iar în privința altor țări furnizoare 

central și est-europene s-au remarcat Polonia (care a ocupat locul 7 în ierarhia 

furnizorilor, cu o pondere de 1,9% în import), Slovacia (locul 16, cu o pondere de 0,4%), 

Cehia (locul 18, cu o pondere de 0,3%) și Ungaria (locul 29, cu o pondere de 0,1%). 

A doua categorie de mobilier importată de Singapore din țara noastră este cea de 

mobilier din lemn de tipul celui utilizat în dormitoare (cod tarifar SA 940350), țara 

noastră ocupând în anul 2020 locul al 12-lea în ierarhia furnizorilor mondiali pentru acest 

produs, cu o pondere de 0,5% în importul singaporez al acestei sub-categorii de produs. 

Principalii furnizori ai Singapore de mobilier din lemn pentru dormitoare au fost, în anul 

2020, Malaezia (cu o pondere în import de 53,7%), Italia (17,7%), China (15,2%), Polonia 

(3,8%) și Danemarca (1,3%). Alte state membre UE27 central și est-europene furnizoare 

în Singapore de mobilier din lemn de tipul celui utilizat în dormitoare, exceptând 

Polonia, dar în urma României, au fost Cehia și Slovacia, dar ponderile deținute de 

acestea în importul singaporez de astfel de produse fiind de sub 1%.  

Părțile de mobilier (cod tarifar SA 940390) au constituit a treia grupă de articole de 

mobilier importate de Singapore din România, țara noastră ocupând în anul 2020 locul al 

34-lea în ierarhia furnizorilor, cu un volum de export de 54 mii USD în anul 2020, în 

creștere cu 28,5% față de anul 2016, ponderea țării noastre în importul singaporez fiind 

de 0,1%. Ritmul mediu de creștere al exporturilor românești de părți de mobilier către 

Singapore a fost în perioada 2016-2020 de 10%. Topul țărilor exportatoare de astfel de 

articole de mobilier pe piața singaporeză include China (cu o pondere de 32% în importul 
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singaporez la grupa 940390), Malaezia (29,1%), SUA (7,2%) și Italia (5,1%). Dintre țările 

central și est-europene care au livrat pe piața singaporeză părți de mobilier se numără 

Polonia (locul 7, cu o pondere în importul singaporez de părți de mobilier de 1,7%), Cehia 

(locul 15, cu o pondere de 0,8%) și Slovacia (locul 18, cu o pondere de 0,6%).  

Mobilierul din lemn de tipul celui utilizat în bucătării (cod SA 940340) a deținut, în anul 

2020, o pondere de 3% în importul Singapore de astfel de mobilier, țara noastră ocupând 

locul al 5-lea în topul furnizorilor internaționali pe piața singaporeză, reprezentând cea 

mai bună poziție ca furnizor de articole de mobilier către Singapore. Valoarea exportului 

românesc de mobilier pentru bucătării s-a cifrat la 268 mii USD, fiind de 7 ori mai mare 

decât cel înregistrat în anul 2016, iar ritmul mediu de creștere al exportului românesc 

de astfel de mobilier către Singapore în perioada analizată a fost de 64%. Topul 

furnizorilor Singapore de astfel de mobilier a inclus China (cu o pondere de 75% în totalul 

importului singaporez de astfel de mobilier), Malaezia (12,3%), Italia (5,5%) și Germania 

(2,7%). Dintre statele membre UE27 central și est-europene furnizoare pe piața 

singaporeză de mobilier pentru bucătării s-a remarcat doar Slovenia (locul 16, cu un 

volum de export de 3 mii USD).  

4. Strategia singaporeză pentru transformarea sectorului mobilei   

Consiliul singaporez al Industriei Mobilei (SFIC) a anunțat, la 3 decembrie 2021, lansarea 

unei noi foi de parcurs pentru sectorul mobilei la orizontul anului 2025, prin care se 

țintește valorificarea mai bună a oportunităților derivate din implementarea obiectivelor 

de dezvoltare durabilă, considerate catalizatoare ale dezvoltării capacităților, inovării 

și poziționării Singapore ca „hub regional ce influențează viața urbană de mâine”. 

Cu peste 50% din populația orașelor asiatice trăind în mediul urban și cu 440 de orașe 

aparținând economiilor emergente asiatice ce vor contribui la aproape 50% din PIB-ul 

mondial până în anul 2025, următorul capitol al vieții va fi scris în mare parte de clasa 

de mijloc urbană din țările Asiei.   

Beneficiind de statutul Singapore la UNESCO de oraș creativ de design, precum și de 

peisajul urban cosmopolit internațional, industria locală de mobilier este poziționată în 

mod unic pentru a capta cererea în creștere de soluții urbane noi, în special în Asia.  

Foaia de parcurs a industriei mobiliei va încorpora trei piloni fundamentali și va schița 

inițiative-cheie pentru a sprijini companiile de mobilă din Singapore să se înscrie pe noi 

traiectorii de creștere: 

1. Consolidarea prezenței sectorului în Asia – pilon intitulat „Growth in Asia”, ajutând 

companiile locale să se extindă dincolo de Singapore; 

2. Extinderea rolului design-ului pentru a permite crearea de soluții urbane orientate 

către clienți – pilon intitulat „Urbanite Centricity”; 

3. Promovarea agilității în afaceri pentru a spori talentele și competențele necesare 

pentru valorificarea oportunităților pe piața locală și regională prin testarea rapidă și 

lansarea soluțiilor urbane – pilon intitulat „Business Agility”. 

Odată cu lansarea noii strategii, SFIC a anunțat că și-a asumat, pentru perioada 2022-

2023, președinția ASEAN a industriei mobilei (ASEAN Furniture Industries – AFIC), cu 

scopul de a consolida comerțul intra-ASEAN și comerțul acestei regiuni în relația cu piața 

globală.  
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5. Caracteristicile pieței singaporeze a articolelor de mobilier 

Ca și alte industrii manufacturiere, și cea a articolelor de mobilier se confruntă cu 

provocări structurale. Foarte puțini singaporezi sunt dispuși să lucreze în industria 

mobilei, ca de exemplu în comparație cu sectorul electronicii. Lipsa lucrătorilor calificați 

și costurile ridicate de producție la intern au determinat companiile să își mute 

operațiunile de producție în țările vecine, în care costurile fixe sunt mai scăzute, iar 

materiile prime sunt abundente. Malaezia, Vietnam și Indonezia sunt cele mai atractive 

destinații pentru companiile singaporeze de a-și înființa centre productive, iar China 

este, de asemenea, o opțiune. De exemplu, SFIC a investit, prin companiile sale membre, 

și a creat în China, la Kunshan, o zonă intitulată „Singapore Furniture Industry Park”.  

Companiile au demonstrat, de asemenea, versatilitate în utilizarea unei game largi de 

materiale din piele, metal și țesături, fie din lemn de tec, lemn de cauciuc, ratan, stejar, 

pin sau mesteacăn.  

 

În privința concurenței pe piața internațională, Singapore întâmpină o serie de provocări. 

Pe de o parte, pe piața high-end, Singapore se află în concurență cu producătorii 

europeni și americani, care au industrii tradiționale și experimentate în a obține mobilă 

de înaltă calitate, cu modele originale și atrăgătoare. Pe de alta, pe piețele de low și 

mid-end, Singapore se confruntă cu o concurență agresivă din partea piețelor regionale, 

precum China, India și Vietnam, care își valorifică producțiile lor la costuri reduse.  

 

Prețul este un factor determinant al vânzării pe piața singaporeză a unui articol de 

mobilier, dar și design-ul și alte elemente de noutate. Întrucât standardul de viață este 

ridicat, multe dintre articolele de mobilier, confecționate manual, au prețuri de cel 

puțin două sau trei ori mai ridicate decât în Europa.  

 

Canalele de distribuție și vânzări în Singapore poartă amprenta roului său de hub 

comercial regional, majoritatea importatorilor și distribuitorilor locali având cunoștințe 

extrem de aprofundate despre regulile comerțului internațional. Multe dintre mărfuri 

sunt importate direct de importatori, care pot fi și distribuitori, dar aceștia pot vinde și 

retailerilor. În privința vânzărilor pe piața internă a articolelor de mobilier, există 

magazine specializate precum IKEA, dar și magazine/showroom-uri deschise de retailerii 

locali, unul cel mai important dintre acestea din urmă fiind Furniture Mall, care 

înglobează peste 40 de magazine într-o singură locație. Prețurile la articolele de mobilier 

în Furniture Mall sunt relativ mai ridicate în comparație cu mărfurile similare vândute 

online. De exemplu pentru o masă de sufragerie având cadru metalic și blat de sticlă și 

6 scaune, prețul variază în Furniture Mall între 1.400-2.500 USD, în ce pe platformele 

online variația este de 1.000-1.470 USD.  

 

Modificările la nivel demografic și a spațiului locativ, mai ales după criza pandemiei de 

Covid-19, sunt alte elemente importante care influențează vânzările de mobilă în 

Singapore. Pentru proprietarii de case noi, unicitatea și design-urile personalizate sunt 

principalele considerente atunci când își aleg mobila, singaporezii fiind mai educați, în 

comparație cu alte nații din regiune, căutând ca prin modelele unice să își exprime 

individualitatea. 
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Marile transformări și provocări pe piața internațională, precum revoluția digitală, 

sustenabilitatea și reziliența, au fost accelerate de criza pandemiei de Covid-19. Aceste 

tendința au avut impact direct și asupra industriei mobilei. 

 

Pe palierul digitalizării, transformarea industriei mobilei a însemnat schimbarea 

modelului cererii, adică telemunca a determinat o cerere mai mare pentru mobila de 

birou utilizată în locuințe și pentru mobilierul mai „inteligent” (de ex. scaune 

„inteligente” care să îmbunătățească poziția la birou), dar și trecerea către achizițiile 

online și showroom-urile online. S-a constatat, de asemenea, o sporire a utilizării 

tehnologiilor emergente – inteligență artificială, realitate augumentată, analiza datelor, 

automatizare și robotizare, atât în fabricarea articolelor de mobilier, cât și în 

prezentarea produselor în showroom-urile virtuale. 

 

În ceea ce privește sustenabilitatea, aceasta a devenit un factor mai preocupant pentru 

consumator, care și-a concentrat atenția și asupra lanțului „verde” al industriei de 

mobilă, pornind de la materialele utilizate și furnizorii acestora, aliniate la cerințele de 

respectare și protejare a mediului, trasabilitatea pe lanțul de aprovizionare și ajungând 

la cerințele de economie circulară (ca de exemplu reciclarea mobilei de tip second hand 

și implementarea conceptului de mobilă ca serviciu – „furniture as a service”).  

 

Reziliența s-a tradus prin supraviețuirea fabricilor de mobilă ca urmare a lockdown-

urilor, lipsei de personal, restricțiilor de călătorie și creșterii costurilor logistice. Drept 

consecință, producătorii de mobilă au trebuit să regândească și să implementeze cu 

costuri mai mari, noi politici și abordări vizând diversificarea canalelor de aprovizionare 

și de desfacere/distribuție.   

 

6. Concluzii și potențial pentru exporturile românești 

 

- România exportă pe piața singaporeză articole de mobilă, ocupând în anul 2020 în 

ierarhia principalilor furnizori internaționali de mobilier ai Singapore următoarele locuri: 

✓ locul 5 pentru mobilierul de tipul celui utilizat în bucătării,  

✓ locul 6 pentru scaunele cu cadru metalic, 

✓ locul 12 pentru mobilierul de tipul celui utilizat în dormitoare, 

✓ locul 20 pentru scaunele utilizate în aeronave, 

✓ locul 32 pentru mobilierul utilizat în livinguri și magazine. 

- Ca furnizori competitori ai României pe piața singaporeză se remarcă, dintre statele 

membre UE27, Germania, Italia și Polonia, care de altfel ocupă și poziții de top 

exportatori mondiali (Polonia este al cincilea exportator mondial de mobilă și al treilea 

în cadrul UE27); 

- În condițiile în care anul 2020 a fost cel al declanșării pandemiei de Covid-19, toate țările 

lumii recurgând la lockdown-uri, este evident reculul asupra producției mondiale, a 

perturbării lanțurilor de aprovizionare și a scăderii drastice a comerțului internațional 

cu mobilă. În considerarea acestor factori, se observă și declinul importurilor de mobilă 

al Singapore, dar și a livrărilor din România; și cu toate acestea, țara noastră și-a 

menținut pozițiile în topul furnizorilor de mobilă ai orașului-stat; 

- Potențialul țării noastre de export de mobilă în Singapore va trebui valorificat mai mult, 

prin diseminarea către firmele singaporeze importatoare a ofertei românești de export, 

dar și prin participarea la unele târguri de profil de pe piața locală, cum ar fi târgul 
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Design Fair Asia, ediția din acest an având loc în perioada 22-24 septembrie 2022 

(https://www.designfairasia.com) 

- O mai bună cunoaștere a potențialului industriei de mobilă, a recunoașterii calității 

mobilei românești, în special în plan europen, ar putea atrage interesul unor potențiali 

investitori singaporezi pentru a se implica în producția de mobilă din țara noastră 

profilată conform cererii specifice Asiei de Sud-Est, avându-se în vedere mobila de lux, 

de înaltă calitate, în care ponderea transportului în prețul final să fie cât mai mică; 

- Avantajul oferit de intrarea în vigoare de peste doi ani de zile a Acordului de Comerț 

Liber între UE și Singapore se traduce prin faptul că taxa vamală la importul articolelor 

de mobilier pe piața singaporeză este zero, dar în considerarea calculului prețului de 

export se va lua și taxa pe bunuri și servicii intitulată GST, echivalentul în Europa a TVA, 

care este de 7%; 

- O listă a companiilor membre ale SFIC se află pe web site-ul asociației 

(www.singaporefurniture.com); 

- Piața singaporeză trebuie privită nu numai sub aspectul desfacerii pe plan local a tuturor 

produselor importate, ci și ca re-exportator și hub al regiunii sud-est asiatice. 

https://www.designfairasia.com/
http://www.singaporefurniture.com/

