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SISTEME DIN ALUMINIU

Evoluţie incertă a livrărilor de sisteme din aluminiu

Presiune pe preţ, 
exercitată de producători 

Trendul descendent al cotaţiei alumi-
niului primar în cadrul burselor interna-
ţionale îi determină pe producătorii de 
ferestre metalice să solicite revizuirea 
preţului profi lelor, însă costul acestora se 
formează pe baza unor criterii complexe, 
astfel încât puţini furnizori sunt dispuşi 
să recurgă la noi modifi cări, în condiţi-
ile în care s-au efectuat, deja, anumite 
discounturi. Dacă la începutul anului în 
curs, cotaţia aluminiului primar a înregis-
trat fl uctuaţii semnifi cative (tranzacţiile 
din 2009 au fost reluate la London Metal 
Exchange cu un nivel mediu de 1.510 
USD/tonă), în februarie a.c. tendinţa de 
scădere a devenit mult mai vizibilă, iar 
contractele de achiziţie la 3 luni erau 
negociate la o valoare de 1.340 USD/
tonă. Diminuarea este substanţială în 
cazul în care se ia în considerare faptul 
că, la începutul lunii iulie 2008, preţul 
se situa cu puţin peste pragul de 3.000 
USD/tonă (mai exact, la 3.080 USD/tonă). 
Dezechilibrul a fost confi rmat şi de date-
le pieţei autohtone de profi l, care arată, 
pentru intervalul ianuarie-septembrie 
2008, faptul că majorarea importurilor 
de profi le din aluminiu a fost nesem-
nifi cativă. Acest aspect induce chiar 
ideea unei stagnări, în cazul în care se va 
evidenţia o diminuare accentuată a livră-
rilor în ultimul trimestru al anului trecut, 
perioadă care a fost considerată, până 
în prezent, drept sezonul de vârf pentru 
industria de ferestre. Analizând opiniile 
exprimate de reprezentanţii fi rmelor 
din branşă, rezultă că, pe termen mediu, 
costul sistemelor se va reduce, iar piaţa 

Pe piaţa furnizorilor de sisteme din alu-
miniu, anul 2009 a început sub semnul 
incertitudinii, livrările de profi le fi ind 
afectate de situaţia economică actuală, 
marcată de efectele crizei fi nanciare. 
Limitarea numărului de proiecte ample, 
determinată şi de reducerea activităţii pe 
piaţa construcţiilor (specifi că sezonului 
rece), întreruperea lucrărilor la anumite 
imobile (din cauza lipsei de lichidităţi), 
acutizarea competiţiei şi blocajul fi nanci-
ar constituie doar câteva dintre motivele 
care ar putea infl uenţa negativ - cel puţin 
în primul semestru din acest an - vânzările 
de serii din aluminiu utilizate la execuţia 
de tâmplărie termoizolantă şi faţade 
cortină.

se va maturiza forţat (vor rezista doar 
producătorii care dispun de personal cu 
grad înalt de califi care, au resurse fi nan-
ciare şi execută ansambluri de calitate, 
promovate la un preţ adecvat). Pentru a 
contura tendinţele specifi ce acestui seg-
ment de piaţă şi a evidenţia posibilele 
soluţii de relansare a vânzărilor, în cele 
ce urmează sunt prezentate obiectivele 
strategice stabilite de conducerea celor 
mai importante fi rme din branşă.

MICHALIS SOTIRIOU, director 
general - Alumil Rom Industry: “În 
ceea ce ne priveşte, anul 2009 va fi  unul 
în care vom pune accent pe organizarea 
la nivel intern. Totodată, avem în vedere 
susţinerea unor seminarii în principalele 
oraşe din ţară şi a unor cursuri de instruire 
pentru informarea partenerilor cu privire 
la marcajul CE şi la modalitatea prin care 
aceştia pot obţine certifi carea pentru 
produsele proprii. Pe plan naţional, criza 
economică a început să-şi facă simţite 
efectele din luna noiembrie 2008, când 
am înregistrat scăderi ale comenzilor, în 
comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2007. 
Pentru anul în curs, nu putem estima 
o evoluţie corectă a livrărilor, deoarece 
 constantele de care acestea depind ne 

sunt, încă, necunoscute. În calitate de 
furnizori de sisteme, în ultimele două 
luni am mai redus preţul produselor şi 
ne aşteptăm ca şi producătorii să acţio-
neze în acelaşi fel, în sprijinul branşei de 
tâmplărie. Totuşi, consider nerealistă o 
scădere a preţurilor în funcţie de cotaţia 
aluminiului la LME, deoarece la valoarea 
respectivă se adaugă şi alte cheltuieli 
legate de transport, depozitare etc.”.

CRISTIAN STANA, director general 
al fi rmei Color Magic: “În vederea sporirii 
rentabilităţii societăţii, planul de expan-
siune pe termen lung are ca obiective 
menţinerea cotei de piaţă din prezent 
şi consolidarea imaginii fi rmei.  În 2008, 
livrările de vopsele/lacuri efectuate de 
Color Magic au depăşit 200 de tone, ceea 
ce corespunde unui nivel valoric de peste 
două milioane de euro. Cele mai recente 
investiţii au vizat amenajarea depozitului 
din Chitila şi derularea unor cursuri de 
perfecţionare tehnică pentru clienţi, 
fondurile alocate fi ind de 0,5 milioane 
de euro. Ca urmare a situaţiei econo-
mico-fi nanciare pe care o traversăm în 
această perioadă, pentru fi nalul anului 
2009 preconizăm un nivel al vânzărilor 
de 1,5 milioane de euro. Efectele care au 
infl uenţat activitatea fi rmei noastre au 
fost reprezentate de stagnarea vânzărilor 
şi de recuperarea difi cilă a creanţelor de la 
anumiţi benefi ciari. Această situaţie se re-
simte datorită blocării lucrărilor pe pieţele 
de construcţii şi de amenajări. Consider că 
şi domeniul vopsirii în câmp electrostatic 
se va stabiliza odată cu implementarea 
unor măsuri de facilitare a accesului la 
creditele pentru construcţii şi a celor ce 
vizează dezvoltarea producţiei”.
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