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De la lohn la producţie directă. Gigantul care
deţine brandurile de echipamente sportive
Salomon sau Wilson a cumpărat în România o
fabrică în care producea de 15 ani clăpari în sistem
lohn
Autor: Cristina Roşca 22.09.2020

Amer Sports, unul dintre cei mai importanţi producători
de echipamente sportive din lume, cu afaceri anuale de
circa 3 mld. euro, a cumpărat o fabrică din România în
care gigantul producea de peste 15 ani clăpari Salomon
şi componente pentru bicicletele sub brandul Mavi.

Grupul finlandezo-chinez a preluat fabrica Chimsport din
Orăştie, unitatea de producţie fiind unul dintre cei mai
mari furnizori ai Amer Sports în România. Grupul a
anunţat anterior că lucrează cu cinci fabrici local, dintre
care aceasta era cea mai mare.

Alte firme furnizoare erau Plastor şi Pereno din Oradea,
Livaro, Gecomod şi CFS. Primele două firme, parte a

aceluiaşi grup, sunt partenerul tradiţional al Amer Sports de peste două decenii, la fel şi Chimsport.

Compania Chimsport a avut afaceri de 92,5 mil. lei în 2019, cu 5% mai mici decât în anul anterior, şi peste
700 de salariaţi. Profitul net însă s-a prăbuşit de la 2,9 mil. lei în 2018 la 28.000 de lei anul trecut. Chimsport
este controlată la rândul său de Chimica, o afacere al cărei acţionar majoritar este Alexandru Fărcaş.

Chimsport cu fabrica din Orăştie lucra, conform datelor ZF, exclusiv pentru Amer Sports care a decis să
preia businessul local din cauza unor probleme financiare pe care firma românească le avea. Mai mult, gi ‐
gantul vrea să dezvolte aici pro duc ţia.

Această mutare vine în contextul în care Amer Sports lucra local doar cu fabrici partenere, neavând nicio
unitate proprie de producţie.

„Cele mai importante fabrici proprii ale Amer Sports sunt amplasate în Bulgaria, Austria, Franţa Finlanda,
Canada şi SUA.

Mai mult, grupul are fabrici hibride în Europa de Est, unde acţionariatul e împărţit cu antreprenori locali. În
total, Amer Sports produce 24% din toate articolele sale în fabrici proprii şi alte 12% în unităţi hibride”,
conform datelor de pe site-ul grupului.

Compania nu menţionează nimic de România, însă anterior a răspuns solicitării ZF şi a anunţat că are doar
parteneriate. Acum, odată cu preluarea fabricii Chim sport, grupul îşi face direct intrarea în producţie. Valoa ‐
rea tranzacţiei nu este publică. În această tran zacţie grupul Amer Sports a fost asistat de casa de avocatură
Maravela Popescu & Asociaţii. Vânzătorul, compania Chimsport, a fost consiliat de Dejescu & Asociaţii.

Grupul Amer Sports, fondat în Finlanda în 1950 însă cumpărat de chinezi între timp, are în portofoliu mai
multe branduri internaţionale precum Salomon, Wilson (pro duse pentru mai multe sporturi, de la tenis la bas ‐
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chet), Atomic (echipamente de schi) sau Mavic (bici cle te premium cu preţuri ce merg spre câteva mii de
euro).

Primele contracte cu producători locali grupul Amer le-a semnat în anii ’90, când au început să realizeze în
România componente pentru brandul Salomon. Apoi, a extins lista de furnizori, ajungând să producă local
clăpari, căşti, ochelari de munte legături de schi, roţi şi jante pentru biciclete. Totuşi, în 2017 oficialii Amer
anunţau că 100% din clăparii grupului sunt “made in Romania”.

Poziţia geografică favorabilă - în inima Europei, aproape de depozitele şi sediile grupurilor din Occident - ,
salariile mici şi forţa de muncă disponibilă mai ales în oraşe precum Orăştie unde opţiunile sunt limitate, i-au
atras pe producătorii de astfel de echipamente pe piaţa locală. Aceştia au preferat o bună parte din timp să
lucreze în sistem de lohn, însă acum gigantul Amer Sports face un prim pas către producţie directă. Din
datele ZF, decizia de a intra în România printr-o achiziţie vine în contextul în care fabrica din Orăştie era un
furnizor prea important pentru a-l pierde din cauza problemelor financiare.

Majorările constante ale salariului minim în ultimii ani au scos din joc mai mulţi producători de haine sau
pantofi care îşi plăteau salariaţii cu minimul pe economie. Pentru Amer Sport nivelul salarial în creştere nu a
reprezentat o piedică în decizia de a se dezvolta local. Deşi câştigurile sunt mai mari decât salariile din Asia,
România are avantajul poziţiei geografice, fiind în Europa, mai aproape de pieţele mamă ale marilor
companii.

„România ne oferă o infrastructură industrială bună, plus că găsim local şi producători de materii prime,
piaţa fiind puternic competitivă. Mai mult, producem în România datorită poziţiei geografice favorabile,
transportul de la fabrici la următorul punct al grupului (centru de distribuţie sau o unuitate de asamblare,
n.red.) este de doar 1-2 zile”, spuneau reprezentanţii Amer Sports anterior.

Deşi produce în România o parte din materiile prime sau componentele necesare produselor grupului, Amer
importă parţial materia primă, astfel valoarea adăugată realizată local este mică. Companiile din grupul Amer
Sports – Salomon şi Mavic - apar în topul importatorilor locali, componentele şi materia primă fiind livrată
apoi la furnizori. La fel, exportul se face prin aceste firme. Acestea sunt de fapt niste birouri de tip
reprezentanţă, nu au personalitate juridică în România, potrivit celor mai recente date.

Atenţie: Această scriere publicistică este destinată exclusiv abonaţilor ZF Corporate. Utilizatorii
pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau fără scop direct ori

indirect comercial. Toate materialele publicate sunt protejate de către Legea nr. 8/1996, cu
modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe.


