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H I R D E T É S

TÖRTÉNELMI CSÚCSON A FAANYAG ÁRA, BAJBAN A FELDOLGOZÓK

A bútorgyártókat az ág is húzza

Egy hónap alatt megkét-
szereződött a faanyag ára, 
az árrobbanás hátterében a 
világszinten megnövekedett 
kereslet és a csökkenő kiter-
melés áll, vélik az érintet-
tek. A drágulásnak komoly 
következményei lehetnek: 
nemcsak a bútor drágulá-
sát vetítik előre, hanem a 
lakossági tűzifa is többe 
kerül majd, és a feldolgozó-
ipar is válságba kerülhet. A 
Krónika által megkérdezett 
szakember jelezte, az ága-
zatban tevékenykedő erdélyi 
cégek is érzik már a negatív 
hatásokat.

 » BÍRÓ BLANKA

K étszeresére emelkedett 
a faanyag ára áprilistól 
májusig, a bútorgyártók 

nem jutnak hozzá az alapanya-
gokhoz, több gyártósort kény-
telenek voltak leállítani, nem 
tudnak eleget tenni a megren-
deléseknek, mert nem tudják 
tartani a leszerződött árakat 
– panaszolták el az ágazatban 
tevékenykedő vállalkozók az 
Economica.net gazdasági por-
tálnak. Tőke István, a Románi-
ai Erdő- és Legelőtulajdonosok 
Szövetségének elnöke a portál 
szerint kifejtette, a tíz évre ki-
adott erdőgazdálkodási tervek 
egy része lejárt, hogy ezeket 
megújítsák környezeti tanulmá-
nyokra van szükség, amelyek 
elkészítése egy-másfél évig is el-
húzódhat. Ebben az időszakban 
leáll a termelés, nem kerül elég 
nyersanyag a piacra, a kereslet 
meghaladja a kínálatot, így az 
árak emelkednek. Ugyanak-
kor a faanyag útjának nyomon 
követését biztosító rendszer a 
SUMAL 0.2 beindítása csökken-
tette ugyan a törvénytelen faki-

vágást, de a törvényes kiterme-
lés is visszaesett.

„Rohad a fa az erdőkben”
Cătălin Tobescu, a faipari egye-
sület elnöke szerint a bürokrácia 
és a túlszabályozás miatt „rohad 
a fa az erdőkben”, nem tudják 
a széldöntéseket kitermelni, a 
kártevők által megtámadott fá-
kat kivágni, ez az erdők állapotát 
is veszélyezteti. Hasonlata sze-
rint olyan állapotok uralkodnak, 
mintha a mezőgazdaságban 
megtiltanák a növénygondozást, 
hagynák, hogy a gyom felvegye a 
termést, nem aratnák le a búzát, 
hogy az egerek egyék meg a le-
hullott magokat.

„Kiegyensúlyozott, fenntart-
ható erdőgazdálkodásra van 
szükség” – szögezte le a szakem-
ber. Egyúttal hangsúlyozta, hogy 
pontosan meg kellene határozni 
a törvénytelen fakivágás mér-
tékét, mert ez határozza meg a 
romániai közpolitikákat az ága-
zatban.

A törvénytelen fakivágás mér-
tékéről az elmúlt években külön-
böző adatok láttak napvilágot: 
az ellenőrző hatóságok évi 150–
200 ezer köbméterről jelentenek, 
2015-ben az akkori környezetvé-
delmi miniszter,  Graţiela Gav-
rilescu 8,8 millió köbméternyi 
törvénytelen fakivágásról szá-
molt be a Legfelsőbb Védelmi 
Tanács (CSAT) előtt, 2019-ben 
Costel Alexe akkori környezetvé-
delmi miniszter már évi 38 millió 
köbméterről beszélt.  Tánczos 
Barna környezetvédelmi mi-
niszter azt ígérte, a következő 
hetekben a tudományos körök 
bevonásával szerveznek vitafó-
rumokat a témában.

Drágán sincs fa a piacon
„A nagyobb vállalatok, amelyek 
sorozatgyártással foglalkoznak, 
előre egy évre leszerződték a 
megrendeléseket, leszögezték 
az árakat, és most kétségbeesve 
keresik a megoldást, mert a fa-
anyag drágulása miatt nem tud-

ják tartani az árat” – illusztrálta 
a kialakult helyzetet a Krónika 
megkeresésére Kádár Rezső, a 
székelyföldi Prowood faipari 
klaszter ügyvezetője. „Folyama-
tosan csöng a telefon, érdeklőd-
nek a gyártók, hol mennyi a rönk 
ára, de már mindenhol elérte a 
700 lejt köbméterenként, ami 
leszállítva már 800 lejbe kerül, 
miközben egy hónappal ezelőtt 
még 300-400 lejért vásárolták 
a köbméterét” – osztotta meg 
velünk tapasztalatait a klaszter 
képviselője. Hozzátette: egy hó-
nappal ezelőtt még 1000 lejért 
vett egy köbméter deszkát, a na-
pokban már 1400 lejért vásárolt.

„Nem elég, hogy robbanás-
szerű a drágulás, de még így 
sem tudják sokan megvenni a 
nyersanyagot, mert nincs elég fa 
a piacon. A tízévente lejáró erdő-
gazdálkodási terveket meg kell 
újítani, emiatt késnek a kiter-
melések, elmaradnak az egész-
ségügyi vágások” – részletezte 
Kádár Rezső.

Arra is kitért, hogy látvá-
nyosan megnőtt a kereslet, az 
amerikai kormány az építőipar 
felpörgetésével próbálja helyre-
állítani a járvány miatt válságba 
került gazdaságot, így rengeteg 
faanyagra van szükségük. Ro-
mániában ugyan leállították a 
rönkexportot, de a félkész termé-
kekre, például a házelemekre is 
nagy a kereslet, nagyvállalatok 
foglalkoznak ezek gyártásával, 
és elszippantják a kis- és köze-
pes cégek elől az alapanyagot. 
„A bútorgyártók kénytelenek 
voltak leállítani a megrendelé-
sek gyártását, nem tudják le-
nyelni a nyersanyag drágulást, 
oda jutunk, hogy németországi 
árakon tudunk bútort előállíta-
ni, így csökken a versenyképes-
ségünk” – sorolta Kádár Rezső. 
Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy 
az új SUMAL nem kezeli az ágak 
kitermelését, így azt nem tudják 
lehozni az erdőről, holott kész- 
vagy mellékterméket, aprítékot 
tudnának belőle előállítani.

Bajban a bútorgyártás. Nem elég, hogy drága a fűrészáru, nincs is elég fa a piacon

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Idén áprilisban 26,6-szorosára 
nőtt a romániai kereskedelmi 

szálláshelyekre érkezett turisták 
száma 2020 áprilisához képest – 
derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által tegnap nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. 
Az Agerpres hírügynökség által 
idézett statisztika szerint április-
ban 448 900 vendégérkezést je-
gyeztek, ami 26,6-szor több az egy 
évvel korábbinál. A turisták 94,5 
százaléka hazai, 5,5 százaléka 
külföldi volt.

A vendégéjszakák száma 18,9 
százalékkal nőtt a tavalyi év 
negyedik hónapjához mérten, 
852 400-ra volt tehető. A vendé-
géjszakák 93,4 százalékát hazai 
turisták, 6,6 százalékát külföldi-
ek töltötték el. A külföldi turisták 
82,2 százaléka európai országból 
érkezett, többségük valamely 
uniós tagállamból.

A statisztikák szerint áprilisban 
a romániai turisták átlagban 1,9, 
a külföldiek átlagban 2,3 éjszakát 
töltöttek el a szálláshelyeken. A 
szálláshelyek nettó kihasználtsá-
gi mutatója 15,9 százalékos volt a 
jelzett időszakban, ami 7,6 száza-
lékos növekedést jelent tavalyhoz 
képest.

A határátkelőknél 330 800 kül-
földi látogató érkezését regiszt-
rálták áprilisban, ami 129,2 szá-
zalékos növekedést jelent 2020 

negyedik hónapjához viszonyítva. 
A külföldre utazó romániai turis-
ták száma 615 200-ra volt tehető, 
ami 335,3 százalékkal több, mint 
egy évvel korábban.

 Ugyanakkor az idén január és 
április között Romániába érkező 
turisták száma 4,5 százalékkal 
1,859 millióra nőtt 2020 első négy 
hónapjához viszonyítva, a vendé-
géjszakáké viszont 1,4 százalékkal 
3,461 millióra esett vissza.

A legnépszerűbb úti célnak 
Brassó megye bizonyult, ahol 
292 800 turistát jegyeztek a keres-
kedelmi szálláshelyeken januártól 
áprilisig, Bukarestbe 180 200, Pra-
hova megyébe 122 300 turista ér-
kezett. A legtöbb külföldi látogató 
Németországból, Olaszországból, 
Franciaországból, Magyarország-
ról, az Amerikai Egyesült Álla-
mokból, a Moldovai Köztársaság-
ból és az Egyesült Királyságból 
érkezett Romániába az év első 
négy hónapjában.

Mint ismeretes, tavaly 51,6 szá-
zalékkal, 14,444 millióra csökkent 
a vendégéjszakák száma előző év-
hez mérten a koronavírus-járvány 
miatt. A kereskedelmi szálláshe-
lyekre érkező turisták száma is 
52,3 százalékkal, 6,335 millióra 
apadt, ebből 5,882 milliót a bel-
földi vendégek tettek ki, akiknek 
száma 44,5 százalékkal csökkent 
2019-hez mérten. A külföldi ven-
dégek száma 83 százalékkal, 453 
ezerre zsugorodott.

Éledezik az idegenforgalom
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