
INDUSTRIA LEMNULUI

Contribuþiasectorului
silvicºiaindustriilor
conexelaPIB-9,86
miliardeeuro,anual

I
ndustria lemnului este
foarte importantã pentru
sectorul construcþiilor ºi
nu numai. Contribuþia to-
talã la PIB a sectorului sil-
vic ºi a industriilor bazate

pe lemn a ajuns la 9,86 miliarde
euro anual, considerând atât
impactul direct, care a crescut

constant în ultimii cinci ani, cât
ºi efectele indirecte ºi induse, iar
potenþialul de creºtere este ridi-
cat, aratã unu raport realizat de
PwC România la cererea Asocia-
þiei Industriei Lemnului - Pro-
lemn. Acesta aratã cã sectorul ºi
industriile sale conexe con-
tribuie la bugetul naþional cu 3,2

miliarde euro, sub formã de ve-
nituri fiscale ºi contribuþii de asi-
gurãri sociale de sãnãtate, ºi
susþin peste 330.000 de locuri
de muncã. ”Contribuþia totalã a
sectorului silvic ºi a industriilor
bazate pe lemn a ajuns la 9,86
miliarde euro anual, conside-
rând atât impactul direct, care a

crescut constant în ultimii cinci
ani, cât ºi efectele indirecte ºi in-
duse, iar potenþialul de creºtere
este ridicat”, aratã raportul
”Impactul socio-economic ºi cli-
matic al sectorului silvic ºi al in-
dustriilor bazate pe lemn din
România”, realizat de PwC Ro-
mânia la cererea Asociaþiei
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I n dus tr i e i L em n ului - Pr o-
lemn.Totodatã, acest sector ºi
industriile sale conexe con-
tribuie la bugetul naþional cu 3,2
miliarde euro, sub formã de ve-
nituri fiscale ºi contribuþii de asi-
gurãri sociale de sãnãtate, ºi
susþin peste 330.000 de locuri
de muncã direct, indirect ºi in-
dus.

Dinu Bumbãcea, country ma-
naging partner PwC România a
declarat: ”Contribuþia directã a
silviculturii ºi a industriilor baza-
te pe lemn a fost, în 2020, de
1,6% la PIB, în timp ce impactul
total al activitãþilor economice,
care include ºi efectele indirecte
ºi induse, este mult mai mare,
ajungând la 4,5% din PIB. Dacã
avem în vedere cã gradul de
împãdurire este de 29% din su-
prafaþã, sub media UE de 38%, ºi
cã existã circa 2 milioane hecta-
re de suprafaþã neutilizatã, care
nu are nici folosinþã agricolã,
nici pentru pãduri, precum ºi
faptul cã alte state din Uniunea
Europeanã înregistreazã o con-
tribuþie directã la PIB de circa

trei ori mai mare ca România,
înseamnã cã þara noastrã are o
resursã importantã pentru
împãdurire ºi un potenþial de
creºtere în particular pentru
industriile bazate pe lemn”.

România recolteazã
un volum comercial
de 33% din
creºterea totalã
anualã a pãdurii

Conform statisticilor europe-
ne, România recolteazã un vo-
lum comerc ia l de 33% din
creºterea totalã anualã a pãdu-
rii, în timp ce media europeanã
se situeazã în jur de 63%, iar pri-
mele trei þãri recolteazã peste
sau aproape de 100%. Producþia
totalã de masã lemnoasã, de
doar 2,3 metri cubi lemn rotund
brut comercial la hectar, este
printre cele mai mici din Europa,
þãri cu condiþii similare Rom-
âniei, având un indice de recoltã
mult mai ridicat (Polonia 4,6

mc/an/ha, Austria 4,9 mc/an/ha,
Germania 6,8 mc/an/ha).

Aproximativ o treime din lem-
nul brut recoltat este utilizat
drept combustibil pentru încãl-
zire, ceea ce situeazã România
printre þãrile cu un consum
mare de lemn de foc pentru
încãlzire, fiind devansatã doar
de Franþa dintre þãrile cu o
producþie mai mare ca România.

Cele peste 14.900 companii
active din sectorul silvic ºi al in-
dustriilor bazate pe lemn au ge-
nerat o cifrã de afaceri de peste
9,7 miliarde euro în 2021 (peste
20 pp faþã de anul anterior, în
principal pe fondul creºterilor
de preþ) ºi exporturi de peste 7%
din totalul exporturilor Rom-
âniei, cu un aport valutar net to-
tal de circa 2,2 miliarde euro în
cazul sectoarelor de prelucrare
a lemnului ºi respectiv a mobi-
lei, cu ponderi relativ egale. Sec-
torul forestier contribuie la atin-
gerea obiectivelor pentru climã
prin reþinerea dioxidului de
carbon.

”Dincolo de impactul econo-

mic, sectorul forestier contribu-
ie la atingerea obiectivelor asu-
mate de România pentru redu-
cerea emisiilor nete de CO2.
Impactul sectorului pãdure
lemn în combaterea schimbãri-
lor climatice este anual echiva-
lentul a peste 50 de tone CO re-
þinute sau evitate a fi emise,
dacã se iau în calcul emisiile sal-
vate din evitarea folosirii com-
bustibililor fosili la încãlzirea re-
zidenþialã, utilizarea produselor
din lemn ºi, prin urmare, evita-
rea utilizãrii altor materiale cu
amprentã de carbon mai mare,
cum sunt plasticul, ambalajele
care nu sunt biodegradabile,
b eto n ul s au o þe lu l” , s e
menþioneazã în raport.

Astfel, mãsuri precum împãdu-
ririle terenurilor agricole neutili-
zate, creºterea ratei de colectare
a deºeurilor pe bazã de lemn ºi
folosirea biomasei sunt soluþii
care pot creºte acest procent ºi,
în acelaºi timp, pot fi o soluþie la
criza energeticã declanºatã în
actualul context geopolitic, în
care furnizarea de gaz natural
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este incertã, iar preþul gazului
este peste dublul celui pentru
biomasã, se mai aratã în raport.

Lemnul de foc,
interes major

Soluþia temporarã de plafona-
re a preþurilor la lemnul de foc ºi
la alte produse din lemn folosite
pentru încãlzire nu poate avea
nici un efect, deoarece preþul
lemnului se stabileºte fie prin li-
citaþie, fie prin mecanisme de
piaþã, atrage atenþia Asociaþia
Industriei Lemnului - Prolemn.
Cãtãlin Tobescu, preºedintele
Prolemn a declarat: “Anunþatã
de ministrul Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor ca soluþie temporarã
pentru asigurarea încãlzirii po-
pulaþiei în aceastã iarnã, plafo-
narea preþurilor la lemnul de foc
ºi alte produse din lemn folosite
pentru încãlzire nu poate avea
nici un efect: preþul lemnului se
stabileºte fie prin licitaþie, fie
prin mecanisme de piaþã. Iar
pentru cã importurile României
au crescut foarte mult, vorbim
de o piaþã globalã, care nu poa-

te fi reglementatã prin mãsuri
administrative locale”. În ceea
ce priveºte preþul lemnului de
foc, Regia Naþionalã a Pãdurilor
Romsilva a anunþat, deja, preþuri
medii de 214 lei/mc.

Potrivit asociaþiei profesionale:
“Piaþa peleþilor a fost mereu
afectatã de oferta redusã din
producþia localã faþã de o cerere
în continuã creºtere. Închiderea
la începutul acestui an a capaci-
tãþilor de producþie de la Rãdãu-
þi ale HS Timber au dezechili-
brat-o ºi mai mult. Astfel, preþu-
rile au crescut de la circa 1.000
lei/tonã acum doi ani la 2.200
lei/tonã anul trecut ºi au depãºit
în acest moment 3.700 lei/tonã
la retaileri. Pentru cã importurile
de peleþi veneau în principal din
Rusia ºi Ucraina, acum trebuie
sã vinã din SUA, ceea ce va esca-
lada ºi mai mult aceste preþuri
enorme. Este o crizã generaliza-
tã de resurse, complicatã supli-
mentar de criza energeticã care
riscã sã se acutizeze în sezonul
rece. Cauza acestei crize de re-
sursã vine pur ºi simplu din lipsa
masei lemnoase pe piaþã, pen-
tru cã lucrãrile de exploatare

sunt blocate de mãsuri admini-
strative ºi birocratice în toate di-
recþiile”.

În acest context, Asociaþia
Industriei Lemnului - Prolemn
menþioneazã faptul cã Romsilva
a anunþat un volum recoltat fo-
arte scãzut în acest an, respectiv
5,5 milioane mc, în primele 8
luni ale anului 2022, faþã de 10
milioane mc în tot anul 2021.
Conform lui Tobescu: “Birocraþia
excesivã pentru micii proprietari
de pãduri împiedicã în acest
moment recoltarea lemnului de
pe 800.000 ha fond forestier ºi
500.000 hectare din afara fon-
dului forestier. Anul trecut s-au
recoltat doar 729.000 mc de pe
aceste 1,3 milioane hectare, sub
4% din volumul total de lemn
exploatat în România de pe
aproape 20% din suprafaþa pã-
durilor. Soluþia este adaptarea
sistemului SUMAL 2.0 la preve-
derile în vigoare ale Codului Sil-
vic, în sensul introducerii de
proceduri diferenþiate pentru
recoltarea lemnului destinat
consumului propriu al proprie-
tarilor de pãdure. Nu putem
depãºi acest impas fãrã mobili-

zarea unui volum crescut de
masã lemnoasã, care sã þinã la
un nivel acceptabil preþul lem-
nului folosit pentru încãlzire fãrã
sã ameninþe industriile bazate
pe lemn cu dispariþia din cauza
lipsei de resursã. Pãdurile Rom-
âniei au o creºtere sãnãtoasã, de
aproximativ 58 milioane mc pe
an, conform datelor Inventaru-
lui Forestier Naþional. Cu o
recoltã de lemn sub 20 de
milioane de mc anual, populaþia
va suferi de frig iar industriile
bazate pe lemn vor fi condam-
nate”. Reprezentanþii Prolemn
susþin cã reprezintã o provocare
asigurarea securitãþii energetice
în sezonul rece pentru cele 3,5
milioane de gospodãrii care
depind de lemn de foc, însã o
soluþie de avarie pe termen
scurt nu trebuie sã ne distragã
atenþia de la strategii le pe
termen lung, cu impact mult
mai profund asupra întregii
societãþi româneºti.
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