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Scădere severă a importului de sisteme din PVC, 
aluminiu, feronerie şi sticlă în primele 9 luni din 2009
Conform datelor furnizate de Institu-
tul Naţional de Statistică (INS), dacă la 
nivelul primelor 9 luni din 2008 valoa-
rea importurilor de sisteme din PVC 
destinate execuţiei de tâmplărie termo-
izolantă a însumat 104,1 milioane de 
euro (reprezentând circa 53.063 tone), 
în intervalul ianuarie-septembrie 2009 
s-a consemnat un nivel valoric de 56 
milioane de euro (corespunzător unei 
cantităţi de 31.424 tone). Analizând 
informaţiile statistice, rezultă faptul că în 
perioada menţionată scăderea a fost de 
46,2%. Trebuie remarcat faptul că, în tri-
mestrul al treilea din 2009, pro� lele din 
PVC provenite din străinătate și comerci-
alizate pe piaţa românească au însumat 
25,3 milioane de euro, în scădere faţă de 
cele 44,5 milioane de euro înregistrate 
în perioada similară din 2008 (-10,5%), 
contribuind semni� cativ la diminuarea 
trendului ascendent. Practic, în contex-
tul crizei economico-� nanciare, dublate 
de instabilitatea politică, se așteaptă 
ca în lunile octombrie-decembrie 2009 
să se consemneze un declin sever al 
importurilor, ceea ce ar putea contri-
bui la acutizarea situaţiei nefavorabile a 
pieţei naţionale de ferestre. Referitor la 
structură, Germania și Turcia continuă să 
se situeze în topul surselor de proveni-
enţă, cota furnizorilor germani � ind rela-
tiv stabilă și ajungând la 41% din total. 
Gradul de utilizare a reperelor turcești 
în România continuă să � e semni� cativ 
(24% din importuri, faţă de 25% în peri-
oada ianuarie-septembrie 2008), poziţia 
a treia din top � ind deţinută și consoli-
dată de exportatorii din Polonia (cu 21%, 
faţă de 18% în același interval din 2008). 
Urmează � rmele din Bulgaria, Franţa și 
Belgia (cu 7%, 4%, respectiv 3%). Luând 
în calcul faptul că importurile de sisteme 
din primele nouă luni ale anului trecut 
sunt relevante pentru estimarea valorii 
totale a livrărilor din străinătate, pentru 
2009 se preconizează că nivelul pro� lelor 
din PVC provenite de peste hotare s-ar 
putea situa la 70 de milioane de euro (în 
scădere cu 48% faţă de cele 135,8 mili-
oane de euro înregistrate în 2008).

Diminuare masivă a nivelului 
importurilor de pro� le din 
aluminiu
În intervalul analizat, valoarea importuri-
lor de pro� le din aluminiu a fost de 43,4 

milioane de euro (ceea ce înseamnă că 
piaţa a asimilat aproximativ 12.889 tone 
de sisteme), iar în primele 9 luni din 2008 
se consemnau 86,1 milioane de euro și 
22.385 tone. Astfel, se remarcă faptul că 
scăderea livrărilor de serii din aluminiu a 
fost semni� cativă (-49,6%), � ind posibilă 
chiar o accentuare a acestei tendinţe, 
ce ar putea �  con� rmată după publica-
rea datelor aferente lunilor octombrie-
decembrie 2009. În perioada ianuarie-

septembrie 2009, companiile elene și-au 
consolidat cota deţinută în 2008, situa-
ţia actualizată � ind următoarea: Grecia 
(37%), Turcia (26%, în creștere cu nouă 
puncte procentuale comparativ cu nive-
lul din primele 9 luni ale anului 2008), 
Polonia (11%), Italia (10%), Germania și 
Bulgaria (cu 8% � ecare). Având în vedere 
situaţia din trimestrul al treilea a.c., este 
posibil ca valoarea totală a importurilor 
de pro� le de aluminiu din 2009 să � e de 
maximum 55 de milioane de euro (-49% 
faţă de anul trecut).

Continuă trendul descendent 
al importurilor de feronerie
Potrivit datelor puse la dispoziţie de 
specialiștii INS, în perioada ianua-
rie-septembrie 2009 importurile de 
sisteme de feronerie și-au continuat 
trendul descendent, valoarea aces-
tora însumând 25,8 milioane de euro 
(respectiv 4.830 de tone), în scădere cu 
50,4% faţă de cele 52 milioane de euro 
(corespunzătoare cantităţii de 9.176 
tone) consemnate în primele 9 luni ale 
anului trecut. Practic, nivelul comunicat 
de INS con� rmă o continuare a tendin-
ţei de scădere (atât din punct de vedere 
cantitativ, cât și valoric), deși structura 
topului importatorilor a consemnat 
schimbări nesemni� cative. Firmele din 
Germania și cele din Turcia continuă să 
� e lideri în topul companiilor ce reali-
zează operaţiuni de export în România, 
contribuind împreună cu 58% la livrările 
totale (cote de 31% și 27%). Pe poziţia a 
treia, cu 26% din importuri, se situează 
furnizorii din Ungaria, a căror dinamică 
s-ar putea să o devanseze pe cea a soci-
etăţilor din Turcia, mai ales ca urmare a 
promovării unui preţ situat sub media 
pieţei. În schimb, se diminuează nivelul 
utilizării feroneriei provenite din alte 
ţări europene, Italia, Polonia și Austria 
ocupând ultimele poziţii în clasament 
(furnizorii din aceste ţări realizează ope-
raţiuni de export în proporţie de 7% și 
6% - primele două state, respectiv 3% 
în cazul Austriei). În condiţiile indicate, 
eventualele corecţii negative (din lunile 
octombrie-decembrie 2009) ar putea să 
exercite un impact major asupra impor-
turilor de feronerie, astfel încât, la nive-
lul lui 2009, se poate estima o valoare 
totală a acestora de cel mult 33 mili-
oane de euro (-49%).

DATE SINTETICE IMPORTURI 2007-2009
IMPORTURI DE PROFILE DIN PVC
Valoare 2007 = 127,3 milioane de euro
Valoare 2008 =  135,8 milioane de euro
Valoare 2009 = 70 milioane de euro *
Cantitate la 9 luni 2009 = 31.424 tone
Cantitate 2008 =  68.600 tone
Cantitate 2007 =  65.916 tone
Raport 2008/2007 = +6%
Raport 2009/2008 = -48% *
IMPORTURI DE PROFILE DIN ALUMINIU
Valoare 2007 = 115,6 milioane de euro
Valoare 2008 =  108,8 milioane de euro
Valoare 2009 = 55 milioane de euro *
Cantitate la 9 luni 2009 = 12.889 tone 
Cantitate 2008 =  28.200 tone
Cantitate 2007 =  28.400 tone
Raport 2008/2007 = -6%
Raport 2009/2008 = -49% *
IMPORTURI DE FERONERIE
Valoare 2007 = 61,4 milioane de euro
Valoare 2008 =  64,8 milioane de euro
Valoare 2009 = 33 milioane de euro *
Cantitate la 9 luni 2009 = 4.830 tone
Cantitate 2008 =  11.500 tone
Cantitate 2007 =  9.900 tone
Raport 2008/2007 = +5,5%
Raport 2009/2008 = -49% *
IMPORTURI DE STICLĂ ARHITECTURALĂ
Valoare 2007 = 75,1 milioane de euro
Valoare 2008 =  60,9 milioane de euro
Valoare 2009 = 40 milioane de euro *
Cantitate la 9 luni 2009 = 65.868 tone
Cantitate 2007 =  148.200 tone
Cantitate 2008 =  129.700 tone
Raport 2008/2007 = -19%
Raport 2009/2008 = -35% *
TOTAL IMPORTURI
Valoare 2007 = 379,4 milioane de euro
Valoare 2008 =  370,4 milioane de euro
Valoare 2009 = 198 milioane de euro *
Raport 2008/2007 = -2,5%
Raport 2009/2008 = -46,5% *
 (* - estimări)
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Declin al importului de sticlă 
pentru aplicaţii arhitecturale
Declinul importurilor de sticlă pentru 
aplicaţii arhitecturale reprezintă o situa-
ţie con� rmată la toate nivelurile. Astfel, la 
� nele trimestrului al treilea din 2009, pen-
tru livrările de vitraje din străinătate s-a 
consemnat un nivel de 25,1 milioane de 
euro (respectiv 6,8 milioane mp și 65.868 
tone), în scădere cu 44% (faţă de nive-
lul de 44,9 milioane de euro din primele 
9 luni ale lui 2008). Cu toate acestea, în 
semestrul I al acestui an, s-au înregistrat 
livrări de 15,1 milioane de euro (respec-
tiv 39.231 tone), ceea ce înseamnă că, în 
numai trei luni, importul de vitraje a atins 
un nivel corespunzător primului semes-
tru din 2008, când datele furnizate de 
INS indicau o valoare de 27,2 milioane de 
euro (volum echivalent unei cantităţi de 
55.886 de tone). Practic, cel puţin pentru 
variantele � oat, această situaţie denotă 
că preţul produselor din import a devenit 
competitiv. Se observă și în continuare că 
nivelul cererii pentru sortimente securi-
zate, colorate sau mate nu mai reprezintă 
un factor decisiv în vederea impulsionării 
importurilor. Livrările de sticlă realizată la 
unitatea Saint-Gobain din Călărași contri-
buie destul de mult la scăderea cantităţii 

de geam � oat (cu o grosime de 4 mm) 
provenit de peste hotare (la un nivel de 
29.073 de tone, respectiv circa 3,6 mili-
oane de metri pătraţi, în valoare de circa 
7,6 milioane de euro). Totodată, conti-
nuă și reducerea volumului livrărilor de 
vitraje Low-E de 4 mm (la 19.696 tone, 
adică două milioane de metri pătraţi, cu 
o valoare declarată de 7,5 milioane de 
euro). În perioada analizată, se con� rmă 
sporirea semni� cativă a livrărilor de sti-
clă � oat din Bulgaria, întrucât furnizorii 
din ţara învecinată au reușit să ocupe 
prima poziţie din top, cu 47% din total (în 
2008 circa 44% din sticla � oat importată 
provenea din Bulgaria, iar în 2007 acest 
nivel era de numai 8%). Locul secund 
este deţinut de Ungaria (45%), deoarece, 
chiar dacă preţul sticlei � oat din China 
este mult mai redus faţă de media pieţei, 
operaţiunile de export din statul asiatic 
s-au limitat în acest an (la o cotă de 5%). 
Astfel, structura surselor de aprovizionare 
s-a modi� cat ușor, clasamentul indicând, 
pe următoarele locuri, ţări ca Turcia, Iran 
și Cehia (cu ponderi cuprinse între 1% 
și 0,4%). La sortimentele de tip Low-E, 
Ungaria deţine supremaţia (cu 76%), 
secondată, în premieră, de Turcia, a cărei 
cotă s-a majorat, în trimestrul al treilea, de 

la 2% la 10%. Cu un nivel de 7%, societă-
ţile din Bulgaria se menţin în topul celor 6 
ţări furnizoare de sticlă Low-E ce aprovizi-
onează piaţa naţională de pro� l, urmând 
cele din Belgia (3%), China și Cehia (cu 2% 
� ecare). Din punct de vedere al sortimen-
telor livrate, se remarcă o mai mare pre-
ponderenţă a celor � oat (52% din total), 
în detrimentul modelelor Low-E (36%), în 
timp ce sortimentele securizate, mate și 
colorate însumează 12% (nivel în scădere 
faţă de cel din perioada corespunzătoare 
a anului trecut, când ponderea acestora 
era de 21%). În aceste condiţii, în conti-
nuare se poate lua în considerare o scă-
dere importantă și modi� carea nivelului 
de utilizare în favoarea vitrajelor � oat. În 
consecinţă, departamentul de analiză al 
revistei Fereastra preconizează că valoa-
rea importului de sticlă în acest an se va 
situa la maximum 40 de milioane de euro 
(-35%).


În concluzie, analiza datelor statistice din 
primele nouă luni ale anului 2009 arată 
o continuare a scăderii consumului de 
materiale pe piaţa de tâmplărie termo-
izolantă (consemnată începând cu luna 
octombrie 2008). Practic, rezultatele cu 
privire la importurile de sisteme, feronerie 
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și sticlă relevă amploarea recesiunii, care 
depășește cele mai pesimiste previziuni 
ale analiștilor. La o primă vedere, volu-
mul importurilor de sisteme din PVC și al 
celor de feronerie se situează la nivelul 
înregistrat în 2006, în timp ce – pentru 
pro� lele din aluminiu – deprecierea este 
mult mai drastică, valoarea pieţei impor-
tatorilor � ind aproape similară celei din 
2004. Incertitudinea actuală și � uctuaţia 
livrărilor din intervalul ianuarie - septem-
brie a.c. nu constituie premise favorabile 
și denotă o nouă diminuare a importu-
rilor în trimestrul al IV-lea, ca urmare a 

lipsei acute de contracte/comenzi, situ-
aţie ce se va prelungi cel puţin până în 
luna martie a lui 2010. Schimbarea com-
portamentului de consum din partea 
bene� ciarilor � nali, mai reticenţi atunci 
când se pune problema achiziţiei de 
bunuri cu folosinţă îndelungată, va sta-
bili noile coordonate ale pieţei, odată 
cu acutizarea efectelor crizei. În branșa 
de tâmplărie termoizolantă, care este 
unul dintre cele mai grav afectate seg-
mente ale industriei construcţiilor - nu 
se întrevede o reluare a creșterii vânzări-
lor, aceasta � ind posibilă doar pe termen 

mediu sau lung. Specialiștii susţin că o 
ușoară stabilizare ar putea �  consemnată 
începând cu al doilea semestru din 2010, 
întrucât punctul maxim de in� exiune a 
crizei � nanciare a fost deja atins în ultima 
parte a anului în curs. Datorită noilor 
date fundamentale, pe o perioadă de 9 
luni, care au certi� cat gradul de contrac-
ţie a livrărilor, departamentul de analiză 
al revistei Fereastra își menţine previziu-
nile pentru întregul an 2009, estimând 
un nivel cumulat al importurilor de 175 
milioane de euro (-53%). 
 Cosmin Dincu
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