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AURICA SERENY, PREªEDINTELE APMR:

“Dacã nu participãm la
târgurile din toamnã ,va
scãdea exportul de mobilã”

Dacã firmele producãtoare de mobilã
din þara noastrã nu vor participa la târgu-
rile internaþionale importante din toamna
acestui an, va scãdea exportul de mobilã,
a atras atenþia Aurica Sereny, preºedinte-
le Asociaþiei Producatorilor de Mobilã
din România (APMR).

Aurica Sereny a spus: “Pânã în 2019,
exportul de mobilã a crescut în fiecare
an. 2020 este primul an în care, conform
datelor statistice la unsprezece luni,
avem o scãdere de 18,2%, pentru cã nu
s-a participat decât la târgul din Koln
care a fost în ianuarie. Dupã aceea toate
celelalte s-au anulat. Dacã nu participãm
la târgurile din toamnã care sperãm sã se
organizeze, la Milano, Paris, Moscova,
New York, târguri importante la care fir-
mele s-au înscris, atunci vom vedea cum
scade exportul de mobilã ºi cum creºte
exportul de buºteni”.

În acest context, preºedintele Aso-
ciaþiei Producatorilor de Mobilã din
România a fãcut un apel pentru deblo-
carea Programului de Promovare a
Exporturilor, prin care la iniþiativa mini-
strului economiei Claudiu Nãsui a fost
opritã subvenþionarea participãrii pro-
ducãtorilor din þara noastrã la târgurile
internaþionale.

“Trebuie sã se înþeleagã cã acest pro-
gram este foarte important, iar Parla-
mentul ºi toþi cei care ne ascultã sã se
gândeascã cã economia se bazeazã pe
producþie. În industria mobilei lucreazã
55.000 de salariaþi dar, în industriile
adiacente, de aprovizionare, materii pri-
me, lacuri, vopsele, transporturi, mai
sunt încã peste 150.000 de persoane care
practic depind de acest sector. Iar expor-
tul este foarte important pentru industrie,
fiind 90% din sector”, a spus Aurica Se-
reny.

Potrivit celor spuse de Aurica Sereny,
datoritã Programului de Promovare a

Exporturilor, dacã în 2004 exportul de
mobilã a þãrii noastre era de 833 milioane
de euro, în 2019 a fost de 2,42 miliarde
de euro. De asemenea, industria mobilei

este printre puþinele care au rezistat în
România dupã anul 1990, tocmai datori-
tã faptului cã firmele au participat la
târguri ºi expoziþii internaþionale.

“În anul 1990 aveam producþie ºi ex-
port de 465 milioane de dolari plus ruble
ºi acum am ajuns sã avem export de 2,5
miliarde de euro. Am rezistat datoritã
participãrii la târguri ºi expoziþii interna-
þionale. Pentru cã la noi, problema nu
este de a executa, de a face produsele.
Problema este de fi cunoscut ºi de a pre-
zenta produsele. Mobila este un produs
mare, de volum. Are o valoare mare ºi ni-
meni nu cumpãrã un produs de mobilier
dacã nu se duce sã-l vadã”, a spus Aurica
Sereny.

Conform celor prezentate de
preºedintele Asociaþiei Producatorilor
de Mobilã din România, în ultima perio-
adã, competitivitatea sectorului pe
care-l reprezintã a crescut în fiecare an,
astfel încât în 2018 preþul pe tonã la ex-
portul de mobilã a fost cu 22,9% mai
mare faþã de preþul mediu la importul de
mobilã.

“Asta aratã cã este un sector compe-
titiv, cã exportãm cu produse cu valoare
adãugatã mult mai mare decât cele pe
care le importãm”, a spus Aurica Se-
reny.

De asemenea, preºedintele APMR a
subliniat cã în þara noastrã, industria mo-
bilei are a doua valoare adãugatã brutã
din industrie dupã IT.

“Conform unui studiu, industria mo-
bilei are 55% valoare adãugatã brutã în
producþie, faþã de IT care are 57%, în
timp ce industria auto are 21%. De ce are
industria mobilei aceastã valoare adãu-
gatã? Pentru cã producþia se face în þarã,
de la materia primã lemnoasã, cercetare,
inovare, design, proiectare, absolut tot
(...) iar valoarea adãugatã a mobilei a cre-
scut foarte mult de la un an la altul”, a
precizat preºedintele Asociaþiei Produ-
cãtorilor de Mobilã din România.

A.I.

ADRIANA COCÎRÞÃ, SUPREME COUNCIL OF
EUROPEAN BUSINESS:

“Bugetul nu prevede
nicio sumã pentru
susþinerea exportatorilor”

Proiectul de buget pe 2021 nu preve-
de nicio sumã pentru susþinerea prezen-
þei exportatorilor la târgurile internaþio-
nale, a declarat Adriana Cocîrþã, First
Vice President la Supreme Council of
European Business ºi moderatorul
conferinþei.

Aceasta a afirmat: “Promovarea com-
paniilor din þara noastrã pe pieþele exter-

ne prin intermediul misiunilor economi-
ce ºi târgurilor de profil nu este susþinutã
în acest an de Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului ºi Turismului. Deci-
zia a fost luatã de cãtre ministrul Claudiu
Nãsui care a observat unele nereguli cu

privire la firmele care organizau deplasã-
rile peste hotare. De aceea, proiectul de
buget pentru 2021 nu prevede nicio
sumã pentru susþinerea prezenþei expor-
tatorilor la târgurile ºi expoziþiile din afa-
ra þãrii. Singura speranþã a acestora este
aprobarea de cãtre Parlament a unui
amendament care sã prevadã alocarea
pentru activitatea de export a cel puþin 75
de milioane de lei. Aceastã sumã ar
acoperi toate acþiunile din 2021 care au
un grad de 100% de certitudine cã se vor
organiza”. Pe lânga suma respectivã, ex-
portatorii ar mai dori încã 55 de milioane
de lei pentru a putea deconta cheltuielile
cu târgurile din primele 10 luni ale anului
2021, a spus Cocîrþã.

“Legislaþia în vigoare prevede cã gu-
vernul trebuie sã aloce drept sprijin pen-
tru internaþionalizarea companiilor 0,1%
din valoarea exporturilor efectuate cu un
an înainte. Anul acesta, se pare cã, deo-
camdatã, exportatorii nu vor primi
nimic”, a precizat Cocîrþã.

Potrivit unor studii citate de Asociaþia
Naþionalã a Exportatorilor ºi Importato-
rilor din România (ANEIR), un leu inve-
stit în acþiunile de promovare externã ale
exportatorilor aduce încasãri la buget de
o sutã de ori mai mari. (M.G.)

CRISTINA CHIRIAC, PREªEDINTELE CONAF:

„Închiderea programului de export-
lipsã de viziune ºi strategie“
(urmare din pagina 1)

Poate cã acest program nu funcþio-
neazã corect, poate cã în Consiliul de
Export existã loc de a dezvolta noi pie-
þe, poate nu toate lucrurile au fost în li-
mita pe care Ministerul Economiei
ºi-ar fi dorit-o, dar cred cã primul pas
pe care acest minister ar trebui sã îl
facã este sã arate cã existã dialog sol-
cial constructiv. Adicã sã ne punem la
masã ºi sã discutãm, sã gãsim de co-
mun acord o soluþie ºi sã nu închidem
un program esenþial pentru piaþa eco-
nomicã din Romania, dar ºi pentru
piaþa muncii“. De foarte multe ori sun-
tem necompetitivi pe pieþele externe,
întrucât costul fortei de muncã în
România este mult mai ridicat în com-
paraþie cu cele din alte þãri, subliniazã
Cristina Chiriac, adãugând: “Când
mergi la o competiþie internaþionalã,

intri în concurenþã cu India, China,
Vietnam, þãri care au forþã de muncã
mult mai ieftinã în comparaþie cu
România ºi care pot livra produse la
preþuri mult mai joase decât ale noa-
stre. Dacã nu vrem sa reducem defici-
tul ºi sã înþelegem cã însãºi construc-
þia UE este bazatã pe principiul de li-
beralizare a pieþei, atunci soluþia este
sã ne întoarcem în anul 1989, când am
dat afarã oameni, care ulterior s-au an-
gajat în alte þãri, când am privatizat pe
bandã rulantã, când lucrurile se
întâmplau de-a valma ºi aºa vom ajun-
ge sã fim doar furnizori de forþã de
muncã, furnizori de materie primã ºi
atât. Lipsa de viziune este în acest mo-
ment poate cel mai grav lucru care se
întâmplã, pentru cã atunci când decizi
sã înlocuieºti un program trebuie sã ai
un înlocuitor ºi sã arãþi cã acest pro-

gram nu funcþioneazã sau cã a adus
prejudicii la buget în cunatum de atât
ºi îl înlocuim cu alt program, care esti-
mãm cã va avea beneficii pentru eco-
nomia româneascã în patru ani de
atât“.

În opinia domniei sale, din pãcate,
suntem amanetaþi clasei politice,
“care de fiecare datã când se schim-
bã nu face altceva decât sã dãrâme
tot ceea ce a construit guvernarea
precedentã, în loc sã îmbunãtãþeascã
ºi sã construiascã“. La rãdãcina ino-
vaþiei ºi progresului economic se
aflã libertatea economicã ºi spiritul
întreprinzãtor, evidenþiazã Cristina
Chiriac, concluzionând: “Cel mai
bun lucru, acum, nu este sã ucidem
antreprenorii, pentru cã sigur se va
întâmpla acest lucru în condiþiile ac-
tuale, ci sã reuºim sã îi þinem în viaþã

ºi schimbarea sã fie treptatã, astfel
încât toþi cei care vor sã cucereascã o
piaþã externã sã poatã sã facã acest
lucru“.

Cristina Chiriac a povestit cã, în oca-
zia uneia dintre participãrile sale la un
eveniment de la Moscova, Turcia aloca-
se câteva milioane de euro pentru dez-
voltarea unui pavilion, iar ministrul de
resort era acolo sã se asigure cã expozan-
þii din Turcia vor avea cea mai bunã vizi-
bilitate, cã vor interacþiona cu cei mai
mari oameni de afaceri ºi cã de la acea
expoziþie antrepreorii turci vor pleca cu
contracte semnate de câteva milioane de
euro. Preºedintele CONAF a mai evi-
denþiat cã, din istoria economicã a lumii,
este cunoscut faptul cã mari preºedinþi de
state, când plecau în delegaþii luau cu ei
oameni de afaceri importanþi pentru a-i
promova peste hotare. n

VALERIU VELCIU, PREªEDINTELE APREL:

“Claudiu Nãsui a pus pe «nãsãlie»
programul de export”
(urmare din pagina 1)

Suntem într-un fel aproape angajaþi
alãturi de stat pentru atingerea unui þel
comun. Antreprenorul primeºte con-
travaloarea unei jumãtãþi de bilet de
avion pentru o persoanã ºi unei jumãtãþi
de diurnã, la un anumit barem, pe care
nu avem cum sã o fraudãm. Sunt þãri
care ne plãtesc sã mergem la târgurile
organizate de ele ºi ne plãtesc biletele de
avion ºi cazarea. Apoi, statul român dã
banii unui organizator ales prin licitaþie.
Faptul cã ministrul Nãsui spune cã sunt
una-douã firme care participã la aceste
licitaþii nu e vina noastrã. Nu mai vin din
cauza Ministerului Economiei care le
deconteazã cheltuielile efectuate dupã
un an, doi sau chiar trei ani. Acest pro-
gram se adreseazã în primul rând capita-

lului autohton, fiindcã nu Dacia ºi Pe-
trom vin sã faca export prin aceastã in-
ternaþionalizare”, a arãtat Valeriu Vel-
ciu.

Preºedintele APREL considerã cã
modul în care acþioneazã ministrul Eco-
nomiei, Antreprenoriatului ºi Turismului
este unul care ar intra sub incidenþa legii
penale.

“Domnul Nãsui a anulat singur acest
program, fãrã sã se consulte cu nimeni.
Este un infractor, are trei legi pe care le
încalcã ºi nu s-a consultat cu oamenii din
minister. Nu s-a consultat nici cu mediul
de afaceri ºi nici cu Consiliul de Export.
A dezorganizat ministerul, a distrus De-
partamentul de Comerþ Exterior pe care
l-a împrãºtiat în ºapte direcþii. E de noap-
tea minþii. (...) Un ministru care hotãrãºte

singur fãrã sã aibã o fundamentare de la
funcþionarii din subordine e infractor
prin definiþie. El poate sã ia o decizie po-
liticã, dar decizia trebuie fundamentatã ºi
trebuie sã arate cã s-a consultat. Domnul
Nãsui a anulat ºi ce a semnat ºi aprobat
ministrul dinaintea lui, cu care acum e
coleg în guvern, ºi a blocat toate proce-
durile derulate în ultimul an, fãrã sã punã
ceva în loc.

El nu înþelege rostul acestor progra-
me, faptul cã prin stoparea programului
este afectat statul, cã stricã imaginea
României pe termen lung, în condiþiile în
care nu mai participãm la târguri pentru
care au fost angajate spaþii în care ne
aºteaptã partenerii de peste hotare”, a
afirmat Valeriu Velciu.

Preºedintele APREL a menþionat cã
reducerea numãrului firmelor partici-
pante la târgurile internaþionale scoasã în
evidenþã de ministrul Claudiu Nãsui,
este cauzatã tot de politica din ultimii ani
a Ministerului Economiei.

“Azi, domnul ministru a spus cã la
târgul din Dubai au fost doar ºase firme.
Pãi nu mai vor sã vinã, pentru cã în 2016
am pierdut zeci de mii de dolari din cauza
nefinanþãrii de cãtre stat ºi întreruperii
participãrii de cãtre Ministerul Econo-

miei. De aceea, unii exportatori români
aleg sã participe în spatele firmelor din
alte þãri ºi apar la târgurile internaþionale
sub sigla unor companii din Germania sau
din alte state”, a precizat Valeriu Velciu.

El a menþionat cã programul de ex-
port s-a derulat transparent în fiecare an.
Conform domniei sale, pregãtirea parti-
cipãrii la un târg internaþional dureazã
între ºase luni ºi un an, deplasarea se or-
ganizeazã pe baza unei licitaþii publice,
iar banii nu se dau firmelor, nici organi-
zaþiilor patronale, ci organizatorilor,
cheltuirea sumelor respective fiind veri-
ficatã de funcþionari ai Ministerului Eco-
nomiei ºi de Curtea de Conturi.

“Ca sã vii sã spui cã opreºti hemoragia
de 10 milioane euro, în condiþiile în care
sunt fundaþii ce primesc de ºase ori mai
mult de la stat, este în neregulã, deoarece
din cele 10 milioane euro au fost generate
exporturi de peste 1,5 miliarde euro de cã-
tre capitalul autohton”, a concluzionat
Valeriu Velciu, preºedintele APREL.

Domnia sa a precizat cã aºteaptã ca
Parlamentul sã ia atitudine ºi sã corecte-
ze ce a decis ministrul Economiei, prin
alocarea fondurilor necesare programu-
lui de internaþionalizare la export a com-
paniilor din þara noastrã. n

ALEXANDRU BORCEA, PREªEDINTELE
ARIES:

“Ministerul Economiei
este responsabil
pentru competitivitatea ºi
capacitatea de
inovare a României”

Ministerul Economiei este responsa-
bil pentru competitivitatea ºi capacitatea
de inovare din viitor a economiei ro-
mâneºti, a spus Alexandru Borcea,
preºedintele Asociaþiei Române pentru
Industria Electronicã ºi Softwa-
re (ARIES).

Borcea a precizat: “Dacã nu
îºi asumã aceste lucruri ºi se re-
zumã la afirmaþii deºãnþate ºi
fãrã valoare, fãrã argumente
efective, apelând cu precãdere
la valoarea emoþionalã pe care o
genereazã o afirmaþie fãrã re-
sponsabilitate (…) e clar cã nu
se doreºte ca economia sã crea-
scã, sã mergem pe alte nivele ale
economiei. S-a menþionat faptul
cã Ungaria, o þarã cu populaþie
la jumãtate din cât avem noi, are
export mai mare. În partea de
export existã în mod normal o
implicare enormã din partea tu-
turor statelor. Atunci când mer-
gem la diferite evenimente, stand-ul no-
stru, adicã al României, este cel mai mic.
Sunt unii, nu vreau sã compar cu Statele
Unite sau China care au pavilioane între-
gi închiriate, þãri care se implicã ºi finan-
þeazã aceste lucruri pentru cã este obliga-
þia sa. Nu se înþelege cã este o obligaþie”.

Aceste târguri internaþionale creeazã
o imagine a competenþelor þãrii noastre
în lume, a mai spus Borcea.

“Când apare cineva la aceste târguri
nu apare sub pavilion individual. Apare
sub denumirea de România. (…) Este o
muncã care are de obicei rezultat în
doi-trei ani ºi pot sã dau nenumãrate

exemple de firme care au pornit prin
acest program, prin noi, propuºi de cãtre
noi, care acum au peste 100 de angajaþi,
deci cu un efect real în societate ºi în eco-
nomie. Mai mult, în zona pe care o repre-

zentãm salariile sunt foarte mari. Nu este
uºor sã demonstrezi cã eºti competitiv”,
a afirmat Alexandru Borcea.

Borcea a subliniat cã ºi datoritã buge-
tului de 2 milioane de euro destinat pen-
tru finanþarea participãrii la 10 eveni-
mente, industria pe care o reprezintã a
reuºit o creºtere de 316 milioane de euro
în 2020 ºi de 704 milioane în 2019.

“Am adus mai mult înapoi. Pentru noi
acest program a fost foarte bun. (…) Nici
noi nu considerãm cã este perfect, dar
asta nu înseamnã cã mai întâi omori ºi
dupã aceea pui compresã”, a spus
preºedintele ARIES. (M.G.)

Alexandru Borcea: “Când apare
cineva la aceste târguri nu apare
sub pavilion individual. Apare
sub denumirea de România. (…)
Este o muncã ce are de obicei
rezultat în doi-trei ani ºi pot sã
dau nenumãrate exemple de
firme care au pornit prin acest
program, prin noi, propuºi de
cãtre noi, care acum au peste
100 de angajaþi, deci cu un efect
real în societate ºi în economie".

Adriana Cocîrþã:
“Legislaþia în vigoare
prevede cã guvernul
trebuie sã aloce drept
sprijin pentru internaþio-
nalizarea companiilor
0,1% din valoarea
exporturilor efectuate cu
un an înainte”."În industria mobilei lucreazã 55.000 de salariaþi, dar

în industriile adiacente, de aprovizionare, materii
prime, lacuri, vopsele, transporturi, mai sunt încã peste
150.000 de persoane care practic depind de acest
sector. Iar exportul este foarte important pentru
industrie, fiind 90% din sector", a spus Aurica Sereny.

“Ca sã vii sã spui cã opreºti hemoragia de 10 milioane
euro, în condiþiile în care sunt fundaþii ce primesc de ºase
ori mai mult de la stat, este în neregulã, deoarece din
cele 10 milioane euro au fost generate exporturi de peste
1,5 miliarde euro de cãtre capitalul autohton”, a
concluzionat Valeriu Velciu, preºedintele APREL.


