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Repere metodologice pentru stabilirea sortimentului el optim 

 
 

Marian DR GOI 
 
 

1. Introducere 
 
Gospod rirea multifunc ional  a fondului forestier ridic  o serie de probleme 

de evaluare a eficien ei economice i eficacit ii ecologice a m surilor propuse în 
amenajamentele silvice. 

Bioproduc ia forestier  nu poate fi izolat  de lan urile de distribu ie i 
tehnologiile de prelucrare a lemnului, motiv pentru care analizele la nivel regional 
sau local sunt tot mai mult axate pe conceptul de grupare economic  i chiar pe un 
nou mod de abordare a politicii forestiere, menit  s  stimuleze procesul de 
agregare a proprietarilor sau administratorilor de p duri, cu distribuitorii i 
firmele ce prelucreaz  lemnul (HAZLEY, 2000).  

Deocamdat , în România problema re-integr rii pe orizontal  a economiei 
forestiere nu pare a fi de actualitate, prioritare fiind aspectele juridice i tehnice ale 
retroced rii fostelor p duri articulare. Dar, odat  ce vor fi fost diversificate formele 
de proprietate, administra ia silvic  va fi confruntat  cu acelea i probleme din 
trecut, care nu sunt specifice doar economie de comand  i control, i economiei 
forestiere în general: politica de pre uri, monopolul natural, competi ia 
monopolistic , asimetria informa iei atunci când lemnul se vinde pe picior i nu la 
drum auto – vânz torul este totdeauna suspectat c  vinde preferen ial – rolul 
întreprinderilor forestiere în ocuparea for ei de munc  locale i, mai nou, accentul 
pus pe dezvoltarea rural .  

Scopul prezentului articol este doar acela de a exemplifica modul de utilizare 
a dou  metode moderne de analiz  la nivel local a pie ei lemnului, astfel încât s  se 
poat  stabili gradul în care un sortiment el stabilit prin amenajament este i un 
sortiment cerut în mod deosebit pe pia , sau care va fi cerut într-un viitor mai 
mult sau mai pu in îndep rtat.  

 
2. Material i metod  
 
Datele utilizate la exemplificarea analizei provin de la ocolul silvic Bicaz i 

se refer  doar la 60 partizi de produse principale, vândute în perioada 1994-2000. 
Posibilitatea anual  de produse principale a fost, în deceniul respectiv, de 13256 
m3. În tabelul 1 este prezentat un extras din lista datelor de intrare. Limitarea la un 
volum atât de mic de informa ie este motivat  de faptul c  obiectivul acestei 
comunic ri se rezum  doar la a prezenta procedeul prin care se compar  ceea ce se 
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crede c  se cere – adic  sortimentul el – cu ceea ce se cere efectiv1. Axarea 
analizei doar pe produsele principale este justificat  de faptul c  doar la aceast  
categorie de produse are sens s  fie pus în discu ie sortimenta ia dimensional  a 
ofertei, deci concordan a cererii cu o ofert  planificat . Nu este totu i lipsit  de 
interes o analiz  a concentr rii cererii i pe natur  de produse, mai ales în 
condi iile în care calitatea produselor principale las  mult de dorit.  

 
3. Analiza concentr rii economice 
 
În general, instrumentul statistic ce permite m surarea gradului în care o 

resurs  este distribuit  inegal este curba Lorentz, ce se define te în raport cu cele 
cinci quantile ale distribu iei. Dac  se reprezint  pe ordonat  frecven ele relative 
cumulate iar pe abscis  frecven ele relative cumulate ce corespund celor cinci 
quantile se ob ine o curb  Lorentz. Atunci când frecven ele absolute sunt egale 
pentru toate valorile pe care le ia variabila x, cele cinci puncte corespunz toare 
celor cinci quantile sunt situate pe bisectoarea unghiului format de cele dou  axe. 
O aplica ie recent  a acestui tip de analiz  în economia forestier  a fost orientat  
spre distribu ia veniturilor suplimentare din colectarea fructelor de p dure, în 
Finlanda (Kangas, 2001).  

În cazul de fa , prin analiza distribu iei se urm re te eviden ierea tendin ei 
de concentrare a cererii asupra un anumit sortiment, dar i a câtorva firme de 
exploatare în ocolul pentru care se face analiza. Tehnic vorbind, analiza const  în 
determinarea indicelui Gini. Acesta a fost propus pentru prima dat  de 
statisticianul italian Corrado Gini pentru analiza distribu iei veniturilor popula iei.  

 
Tabelul 1. Extras din e antion din datele necesare efectu rii analizei 
concentr rii 
Table 1. A sample of input data needed to compute a Gini index 

Pre uri pe sortimente (mii lei/m3) Volume pe sortimente (m3) 
Firma ce adjudecat partida Pre  (mii lei/m3)

Gros I Gros II-III Mijlociu Lemn sub ire Gros I Gros II-III Mijlociu Lemn sub ire 

FORESTAR 885 2373 1708 444 146 150 160 100 420

FORESTAR 1559 3776 2224 509 131 340 480 260 560

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TCE TREI BRAZI 1532 3456 2451 567 102 140 422 315 247

AGAPIA TURIST 2025 3505 2829 519 120 520 457 424 262

-,- 1323 3722 1995 522 122 209 410 290 454

ROM-FOREST 1389 3111 2484 428 140 251 390 400 380

-,- 1151 2734 1629 535 138 286 245 411 313
-,- 1061 2697 1629 540 128 209 410 290 454

                                                 
1 Din punct de vedere al planific rii amenajistice, stabilirea unui sortiment el are sens doar dac  se 
adopt  exploatabilitatea tehnic . Dac  se adopt  exploatabilitatea celei mai mari rente a p durii, 
no iunea de sortiment el nu mai are sens. În prezent, dat  fiind starea de tranzi ie spre economia de 
pia , raportarea la un sortiment el este justificat  mai degrab  de teama reducerii vârstelor 
exploatabilit ii decât de ra iuni tehnico-economice.  
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Analiza concentr rii se bucur  de un justificat interes în prezent, întrucât 
permite m surarea concentr rii întreprinderilor în raport cu diverse criterii, 
m surarea concentr rii sarcinilor de serviciu, eviden ierea inegalit ii distribu iilor, 
de orice fel ar fi acestea (Elisabeta JABA, 1998). 

Potrivit defini iei, indicele Gini exprim  concentrarea unei distribu ii i 
define te ca raport între suprafa a de concentrare, situat  între diagonala p tratului 
Gini i curba de concentrare i aria p tratului Gini (figura 1). În problema de fa , 
indicele de concentrare Gini (G) se calculeaz  cu ajutorul rela iilor 1 i 2: 
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în care: 
qi este ponderea cantit ii recoltate de firma i în volumul total,  
vi este ponderea valorii masei lemnoase recoltat  de aceea i firm  i, în 
totalul vânz rilor. 

 
 

 
 
Figura  1 P tratul Gini, curba concentr rii i indicele Gini 
Figure 1. Gini square, concentration curve and Gini index 
 
Dac  toat  masa lemnoas  ar fi cump rat  de o singur  firm  atunci indicele 

Gini ar avea valoarea unu, deoarece termenul din stânga rela iei 2 ar avea o singur  
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valoare, unu. Fire te, o asemenea situa ie ar fi cât se poate de dezavantajoas  
pentru produc tor, deoarece pre ul va fi impus de cump r tor.  

Dac  toate cele n firmele ar cump ra la pre uri egale, atunci indicele ar avea 
valoarea zero. i aceasta este tot o situa ie nedorit , deoarece, indiferent de 
valoarea lui n, faptul c  to i cump r  la acela i pre  semnific  lipsa concuren ei 
între firme. A adar, au fost diferen iate cele dou  situa ii de extrem pentru 
administratorul unei p duri: monopson i fals polipson.  

Pe m sur  ce apar diferen ieri în ceea ce prive te pre urile la care este 
adjudecat  biomasa lemnoas  cre te curbura concentr rii, deci i suprafa a dintre 
diagonala p tratului i curba concentr rii. Metoda trapezelor (op. cit.) permite 
determinarea acestei suprafe e prin analiz  numeric , fiind u or de implementat 
într-o foaie electronic  de calcul.  

Datele de intrare sunt distribu iile volumelor recoltate i valorile totale ale 
acestora, calculate la pre urile de adjudecare, în raport cu un criteriu de referin : 
în prima faz , criteriul de referin  a sortimentul, dup  care, pentru acela i 
sortiment, firmele ce au adjudecat  respectivele partizi. Dac  primul criteriu este 
natura produsului, atunci se poate stabili indicele concentr rii cererii pe categorii 
de produse.  

Atunci când lemnul se vinde pe picior, în partizi indivizibile, este mai greu, 
dar nu imposibil, de stabilit pre ul pe sortiment, parcurgând acela i algoritm de 
diferen iere a unui pre  mediu de referin  în pre uri pe specii i sortimente folosit 
de Regia Na ional  a P durilor la diferen ierea pre ului mediu la nivel na ional pe 
specii, sortimente i natur  de produse. Singura deosebire este aceea c  
diferen ierea se realizeaz  doar pe specii i sortimente, corespunz tor volumelor 
dintr-un singur act de punere în valoare, nu din borderoul tuturor actelor de punere 
în valoare (PETRSCU, 1993). Acest algoritm a fost îmbun t it i adaptat noilor 
condi ii economice, în sensul c  s-au stabilit pre uri maximale pentru sortimentele 
inferioare, ce se desfac greu chiar i pe pia a local , urmând ca diferen ierea s  se 
realizeze pentru sortimentele industriale. Aceast  premis , conform  realit ilor 
economice, are implica ii directe asupra concentr rii cererii pe lemnul sub ire, 
deoarece se poate presupune c  semnalele economice ale pie ei sunt deformate 
chiar prin modul de calcul, ceea ce va fi demonstrat chiar în exemplul numeric. 
Astfel, la partizile de produse principale pentru care pre ul mediu pe total partid  a 
fost relativ mic, mai mult au fost distorsionate pre urile lemnului gros i foarte 
gros, deoarece diferen ierea s-a f cut potrivit sistemului urm tor: 
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în care pi este pre ul sortimentului i, P este pre ul la care s-a adjudecat partida în 
cauz , pf este pre ul maximal pentru lemnul sub ire al speciei principale, qf este 
volumul lemnului sub ire, iar kij este coeficientul valoric conven ional ce 
diferen iaz  sortimentul i de sortimentul j.  
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F r  a intra în detaliile algoritmului de diferen iere (coeficien ii volumetrici, 
produsul dintre ace tia i coeficien ii valorici, etc.) este evident c  atunci scade 
pre ul mediu P, scade i pre ul sortimentelor valoroase. De aceea, trebuie subliniat 
înc  un dezavantaj al vânz rii lemnului pe picior: imposibilitatea analizei 
riguroase a concentr rii cererii pe sortimente i specii, întrucât pre urile pe specii 
i sortimente sunt pre uri „umbr ” calculate prin diferen ierea pre ului de 

adjudecare al partizii, nu pre uri efectiv pl tite de cump r tor pentru fiecare 
sortiment în parte. Oricum, se poate considera c  între pre urile pe sortimente 
exist  raporturi relativ stabile, cunoscute în prealabil de analist, indiferent de forma 
de comercializare – pe picior sau fasonat la drum auto.  

Indiferent de datele de pornire, este corect s  se presupun  c  indicele de 
concentrare pentru sortimentul cel mai c utat pe pia  este i cel mai mare, chiar 
dac  pre urile efective, pre urile „umbr ” sunt inaccesibile analistului.  

Dat fiind gradul de noutate al acestui gen de analiz , se prezint  în 
continuare pa ii a doi algoritmi de calcul.  

A) Stabilirea indicilor de concentrare a cererii pe sortimente: 
1) se actualizeaz  pre urile de adjudecare pe partizi, în func ie de 

indicele cre terii pre urilor la produsele lemnoase2 (exclusiv 
mobil ); 

2) se calculeaz  pre urile pe specii i sortimente, pentru fiecare 
partid , pornind de la pre ul actualizat de adjudecare, potrivit 
sistemul 3; 

3) se calculeaz  pre uri medii pe sortimente, pentru fiecare partid  
în parte; 

4) Se calculeaz  indicii de concentrare Gini pe fiecare sortiment în 
parte, f când abstrac ie de num rul firmelor de exploatare. 

B) Stabilirea indicilor de concentrare pe firme i sortimente: 
1) se calculeaz  pre uri medii pe sortimente, pentru fiecare firm  

în parte; 
2) se sorteaz  cresc tor înregistr rile, în func ie de pre urile pe 

sortimente; 
3) se calculeaz  indicii de concentrare Gini, pe fiecare sortiment în 

parte, luând în considerare i distribu ia cantit ilor i valorilor 
în raport cu firmele de exploatare.  

 
4. Analiza dispers rii spa iale a partizilor cump rate de o anumit  firm  
 
Indicele de concentrare a cererii nu surprinde i m sura în care pe o anumit  

pia  exist  o concuren  real  între agen ii economici. Prin urmare, dup  
identificarea celei mai importante firme ce exploateaz  în raza unui ocol, ar trebui 
analizate în continuare cel pu in trei aspecte, la nivelul principalelor firme de 
exploatare:  

 
2 Indici disponibili în anuarul statistic.  
 



M. Dr goi Repere metodologice pentru stabilirea sortimentului el optim 
 

 38

1) în ce m sur  un agent economic nu are o activitate dispersat  în mai multe 
ocoale – în cazul de fa , analizând gradul de concentrare a fiec rei firme pe 
ocoale, se poate stabili în ce m sur  aceasta respectiva întreprindere este un 
client stabil doar pentru ocolul Bicaz, sau exploateaz  i în alte ocoale 
învecinate; 

2) dac  exist  un grad mai ridicat sau mai sc zut de asociere spa ial  a 
partizilor exploatate doar de întreprinderea în cauz , (autocorela ie 
spa ial ), sau în ce m sur  respectiva întreprindere exploateaz  „în 
asociere” cu un alt agent economic (corela ie spa ial );  

3) eficien a global  a activit ii economice, concentrarea sau dispersarea 
desfacerii produc iei principalilor agen i economici..  

Important este de faptul c  primele dou  aspecte pot fi abordate cu ceea ce se 
cunoa te la nivelul fiec rei direc ii silvice despre fiecare din firmele de exploatare, 
f r  alte date suplimentare.  

M surarea autocorela iei spa iale a partizilor exploatate de fiecare firm  în 
parte d  o m sur  a agresivit ii acesteia pe pia , precum i a resurselor 
financiare mobilizate la fiecare licita ie pentru a r mâne într-un anumit ocol. 
Autocorela ia spa ial  poate fi calculat  cu ajutorul urm toarei indicatorului I 
propus de Moran ( citat de REED et BURKHART, 1985): 
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      ( 4) 

 

în care în care n este num rul partizilor, a este num rul total al partizilor 
învecinate, x este variabila ce intereseaz , Wij este ponderea ce indic  rela ia 
spa ial  de vecin tate dintre  arboretele i i j. 

Parametrul Wij poate c p ta diverse interpret ri; cel pu in în zona de munte, 
asocierea spa ial  a partizilor nu presupune vecin tatea acestora ci doar 
convergen a biomasei lemnoase spre aceea i cale de acces, ceea ce u ureaz  mult 
calculele. 

Teoretic, coeficientul de autocorela ie spa ial  ia valori în intervalul minus 
unu i plus unu. Valoarea plus unu se întâlne te atunci când toate partizile sunt 
grupate – atunci când partizile cump rate de o firm  într-o anumit  perioad  sunt 
al turate între ele.  

Aspectul cel mai interesant de discutat este semnifica ia ce trebuie dat  
ponderii Wij, întrucât doar convergen a masei lemnoase spre aceea i cale de acces 
este insuficient . O pondere maxim  – deci valoarea unu – trebuie asociat  
situa iilor în care partizile i i j sunt situate în acela i bazinet iar una din ele a fost 
adjudecat  în timp ce cealalt  era în curs de exploatare.  

Este evident c  variabila în func ie de care se urm re te autocorela ia 
spa ial  a partizilor cump rate de o firm  nu mai este volumul acestora, ci 
suprafa a. A adar, variabilele x din rela ia 4 se refer  la suprafa ele partizilor, nu la 
volume, deoarece de suprafa a partizilor depind cheltuielile ulterioare adjudec rii. 
Fire te, în aceast  etap  analiza nu mai trebuie limitat  doar la produsele 



Analele Universit ii ,, tefan Cel Mare” Suceava Sec iunea Silvicultur  Serie nou  – nr. 1/2003 
 

 39

principale, întrucât strategia unei firme puternice de exploatare nu depinde doar 
de produs, ci i de cheltuielile de exploatare efective, indiferent de natura 
produsului. 

 
5. Rezultate 
 
5.1. Analiza concentr rii cererii i a stabilit ii concentr ri 
 

În tabelul 2 sunt prezentate pre urile medii pe sortimente i clien i, ce 
constituie datele primare pentru analiza concentr rii.  

 
Tabelul 2. Distribu ia volumelor recoltate i a pre urilor pe sortimente i firme 
de exploatare 
Table 2. Allocation of harvested volumes and prices across firms and timber 
grades) 

 Pre uri medii pe sortimente (mii lei/m3) Volume recoltate, pe sortimente (m3) 

Firma Gros I Gros II 
–III Mijlociu Lemn 

sub ire Gros I Gros II 
–III Mijlociu Lemn 

sub ire 
SEPPL TARCAU 3420 2429 530 130 4025 4717 5159 4973
FORESTAR 3329 2040 496 126 4540 5725 5732 6229
TCE TREI BRAZI 3371 2400 536 130 2870 3705 4052 4113
AGAPIA TURIST 3497 2268 487 134 1959 3161 2810 2893
SEF PETROFOREST 3112 2128 499 126 1414 2540 2089 3147
ROMFOREST 3534 2522 511 178 1469 2322 2124 2069
SPPL PIATRA NEAMT 2966 2147 551 290 436 670 626 560

 

În a doua coloan  a tabelului 3 sunt prezentate rezultatele analizei 
concentr rii cererii pe sortimente, f r  a face o diferen iere i între firmele de 
exploatare (algoritmul A). În ultima coloan  a respectivului tabel sunt prezenta i 
indicii de concentrare inând cont de pre urile medii pe sortimente i clien i.   

Rezultatele prezentate pot fi interpretate astfel: pentru perioada analizat , 
exist  o cerere mai concentrat  pentru sortimentele de lemn gros, dar nu exist  
dovada unui lan  de distribu ie stabil pentru aceste sortimente, lan  ce ar fi fost 
dovedit, în coloana a III-a a tabelului 3, de valori cel pu in egale cu cele din 
coloana a II-a.  

 
Tabelul 3. Indicii de concentrare a cererii pe sortimente dimensionale 
Table 3. Concentration indices on timber  grades 

Criteriile folosite la analiza concentr rii 
Sortimentul 

Doar sortimentul dimensional Sortimentul dimensional i distribu ia 
cantit ilor pe clien i 

Lemn gros I 7,97% 1,86% 
Lemn gros II-III 10,42% 4,28% 
Lemn mijlociu 5,91% 2,09% 
Lemn sub ire 6,86% 6,22% 
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Datorit  faptul c  pre urile pe sortimente au fost stabilite indirect nu se poate 
concluziona c  cererea pentru lemnul sub ire ar trebuie luat  în considera ie la 
stabilirea sortimentului el.  

Dac  nu se poate ajunge la o concluzie relevant  în ceea ce prive te 
tendin ele pie ei, cel pu in ar trebui identificate acele firme de a c ror activitate 
depinde în cea mai mare m sur  indicele de concentrare calculat la un moment dat, 
ceea ce este posibil utilizând algoritmul B. Concret, ceea ce intereseaz  în aceast  
etap  este identificarea firmelor a c ror retragere de pe pia  ar avea efectele cele 
mai semnificative asupra indicelui de concentrare, în ambele sensuri: atât al 
diminu rii, cât i al cre terii. 

Prin urmare, s-a procedat la analiza stabilit ii indicelui de concentrare la 
eventuala retragere de pe pia  a fiec rei firme. Pentru fiecare din cele dou  
sortimente de lemn gros puse în discu ie reia analiza, eliminând pe rând fiecare 
firm  din setul ini ial de date. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 4.  

Valorile din ultima linia a tabelului 4 indic  efectul global pe care l-ar avea 
retragerea de pe pia  a fiec rui agent economic asupra gradului de concentrare a 
cererii pentru sortimentele de lemn gros.  Se constat  c , de i pia a nu s-a dovedit 
clar orientat  spre aceste sortimente, retragerea de pe aceast  pia  a S.C. 
FORESTAR ar avea cel mai mare efect perturbator, motiv pentru care analizele 
ulterioare asupra fiabilit ii întregului lan  de distribu ie ar trebui s  înceap  cu 
aceast  firm , nu cu altele. Adic , dac  aceast  firm  s-ar retrage de pe pia , 
probabilitatea ca celelalte firme s  ajung  la în elegeri mutuale ar cre te.  

 
Tabelul 4. Efectul pe care îl are retragerea de pe pia  a fiec rei firme asupra 
indicelui de concentrare a cererii (G’) pentru lemnul gros 
Table 4. The effect of withdrawing each firm over the thick wood 
concentration indices 

Firma SEPPL 
TARCAU

FORE-
STAR 

TCE TREI 
BRAZI 

AGAPIA 
TURIST 

SEF 
PETRO-
FOREST 

ROMF-
OREST 

SPPL PIATRA 
NEAMT 

G' pentru 
gros I 2,12% 2,06% 2,08% 1,79% 1,42% 1,72% 1,63%

diferen a 
fata de G 
ini ial 

0,26% 0,20% 0,22% -0,07% -0,44% -0,14% -0,23%

G' pentru 
gros II 4,34% 2,96% 4,48% 4,48% 4,22% 3,97% 4,29%

diferen a 
fata de G 
ini ial 

0,06% -1,32% 0,19% 0,20% -0,06% -0,31% 0,00%

EFECT 
TOTAL 0,32% -1,12% 0,41% 0,13% -0,50% -0,45% -0,23%

 
5.2. Analiza autocorela iei spa iale a activit ii S.C. Forestar  
 

A adar a fost identificat  cea mai important  firm  de exploatare din punct 
de vedere al pre urilor oferite i al cantit ilor cump rate. Urm torul aspect ce 
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merit  a fi studiat, pentru a vedea în ce m sur  firma are anse s  domine în 
continuare pia a, este analiza autocorela iei spa iale a partizilor cump rate.  

De i sistemul informatic al Regiei Na ionale a P durilor ofer  o serie de 
facilit i în ceea ce prive te prelucrarea automat  a datelor, calcularea indicelui de 
autocorela ie spa ial  a partizilor exploatate de o anumit  firm  este destul greoaie, 
dac  nu se dispune de cartarea unit ilor amenajistice pe c i de transport. Sursa 
principal  de date este fi ierul partizi.dbf, creat de programul de întocmire a 
actelor de punere în valoare.  

Odat  extrase din acest fi ier suprafe ele partizilor i unit ile amenajistice ce 
intr  în compunerea acestora, majoritatea opera iilor s-au f cut manual: 
identificarea drumului spre care converge masa lemnoas ,  stabilirea ponderilor  
Wij  pentru fiecare pereche de partizi i i j exploatate de firma respectiv , în func ie 
de starea în care se afla partida i la momentul licit rii partizii j: lichidat  sau nu.  

În figura 2 este reprezentat modul în care sunt grupate cele 11 partizi 
adjudecate de firma Forestar, apte din acestea fiind învecinate. 
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Figura 2 Matricea de asociere a celor 11 partizi exploatate de S.C Forestar 
Figure 2. The association matrix for the 11 tracts harvested by S.C. Forestar 

Analiza s-a realizat pe un caroiaj rectangular pentru a izola mai bune aria de 
studiu. A adar, potrivit variabilelor din rela ia 4, n=11, iar a=7. În tabelul 5 se 
prezint  celelalte elemente din rela ie, respectiv diferen ele dinte suprafa a fiec rei 
partizi i suprafa a medie, iar sub diagonala principal  sunt plasa i marcatorii 
binari ai vecin t ilor (Wij).  Pe ultima linie a tabelului sunt valorile ce apar la 
numitorul celei de-a doua frac ii din rela ia 4, respectiv p tratele diferen elor dintre 
suprafa a partizii curente i suprafa a partizii medii.  

Calculul este relativ simplu, dar în etapa actual , datorit  modului greoi în 
care au fost preg tite datele, nu s-a calculat decât coeficientul de auto-corela ie 
spa ial  pentru firma Forestar: acesta 0,24.  
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Tabelul  5. Elementele necesare calcul rii indicelui de autocorela ie spa ial  a 
partizilor  exploatate de S.C. Forestar în O.S. Bicaz 
Table 5. Input data required to compute the spatial autocorrelation index for 
the tracts purchased by SC. Forestar within Bicaz Forest county 

Suprafa a (ha) 30,5 40,5 28,4 36,1 12,5 56,4 12,7 96,4 45,7 45,7 89,7

Partida 112 156b 368 458 452 36 145C 485 45 25 744 

112  64,56 239,57 128,20 469,54 -165,41 466,64 -743,95 -10,65 -10,65 -647,05

156b 1  73,93 39,56 144,90 -51,04 144,01 -229,59 -3,28 -3,28 -199,68

368    146,81 537,71 -189,42 534,40 -851,97 -12,19 -12,19 -740,99

458     287,74 -101,36 285,97 -455,91 -6,52 -6,52 -396,52

452    1  -371,26 1047,39 -1669,81 -23,90 -23,90 -1452,31

36   1    -368,97 588,24 8,421 8,42 511,62

145C   1   1  -1659,52 -23,75 -23,75 -1443,36

485         37,87 37,87 2301,07

45          0,54 32,94

25        1   2001,34

744          1  
2)( xxi  209,2 19,9 274,4 78,6 1053,9 130,8 1040,9 2645,7 0,5 0,5 2001,3

 
Semnifica ia acestei valorii respectiv nu poate fi discutat  decât dac  se 

calculeaz  respectivii coeficien i pentru toate firmele concurente, dar este evident 
c  activitatea firmei în cauz , în perioada analizat , a fost mai degrab  dispersat  
decât grupat .  

Astfel de analize pot fi mult u urate dac  se folose te ca surs  de date 
cartarea unit ilor amenajistice în func ie de drumurile forestiere din ocol, i dac  
aceast  list  este convertit  într-un format convenabil pentru ulterioare interog ri 
cu sisteme de gestiune a bazelor de date.  

 
6. Concluzii i discu ii 

 
Una din concluziile ce se desprind din exemplul numeric prezentat este 

insuficienta maturizare a pie ei, reflectat  prin indicele de concentrare mai mic al 
firmelor pe oricare din sortimentele valoroase, în condi iile în care cererea 
general  este totu i orientat  spre aceste sortimente. O posibil  explica ie este 
incapacitatea agen ilor economici din sectorul de exploatare de a oferi pre uri care 
s  reflecte adev rata valoare de întrebuin are a masei lemnoase. Dar, la fel de bine, 
o alt  cauz  a cererii dispersate pentru sortimentele valoroase ar putea fi politica de 
pre  a vânz torului – supravegherea pre ului de pornire la licita ie, ceea ce 
influen eaz  i oferta de pre  – dar mai degrab  faptul c  lemnul se vinde pe picior.  

Vânzarea lemnului pe picior înseamn  de fapt transferul riscului de a avea o 
marf  necorespunz toare de la vânz tor la cump r tor, respectiv la firma de 
exploatare, a c rei ofert  de pre  va fi totdeauna mai prudent  decât este normal.  

Fire te, sortimentul el nu poate fi modificat în func ie de incapacitatea 
firmelor de exploatare, în m sura în care aceasta este reflectat  în datele 
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economice. i nici nu poate fluctua de la un deceniu la altul, în func ie de 
conjunctura economic . Dar, într-o economie de pia , sortimentul el nu poate 
face abstrac ie de cerere, în m sura în care tendin ele acesteia pot fi identificate la 
nivelul fiec rui ocol în parte.  De aceea, un aspect ce merit  a fi studiat în viitor, pe 
m sur  ce pia a se va fi maturizat i tot mai multe înregistr ri vor fi disponibile, 
este evolu ia în timp a indicelui de concentrare cât i a coeficientului de 
autocorela ie spa ial  a partizilor cump rate de cei mai importan i agen i 
economici.  

Analiza gradului în care o firm  identificat  ca fiind „client strategic” are un 
comportament agresiv în raport cu celelalte firme ce exploateaz  într-un ocol silvic 
nu trebuie neglijat , mai ales c  necesit  un minim de suport informatic în ceea ce 
prive te prelucrare automat  a datelor. Dac  o firm  este prea agresiv  i tinde cu 
orice pre  spre o pozi ie de monopson, atunci exist  i un remediu: contractarea, 
prin licita ie, a  serviciului de exploatare i vânzarea la drum auto i/sau o aten ie 
mai sporit  asupra efectelor pe care le are asupra ecosistemului forestier 
agresivitatea exagerat  a firmei respective. Astfel de decizii trebuie bine 
justificate, iar simpla distribu ie a volumelor recoltate la un moment dat de to i 
agen ii economici ce exploateaz  într-un ocol dat este insuficient .  

Un agent economic nu particip  la licita ii doar pentru biomasa lemnoas  în 
sine, ci i pentru controlul pe care îl are, îl poate câ tiga sau îl poate pierde într-
un ocol. Pentru firmele de exploatare, una din cele mai la îndemân  modalit i de 
cre tere a eficien ei este reducerea cheltuielilor f cute cu organizarea antierelor 
de exploatare: deplasarea utilajelor de la un parchet la altul, organizarea spa iilor 
de cazare pentru muncitori, aprovizionarea cu combustibil, dez pezirea c ilor de 
acces, chiar i mici repara ii f cute drumurilor forestiere. Datorit  acestor aspecte, 
pia a lemnului pe picior nu va fi niciodat  una foarte concuren ial , atât timp cât se 
vând cantit i mici, num rul firmelor autorizate este, deocamdat , foarte mare, iar 
condi iile de exploatare sunt tot mai restrictive pe m sur  ce se aplic  pe scar  tot 
mai mare tratamente cu perioad  lung  de regenerare.  

Fire te, se mai ridic  o întrebare: poate amenajistul s  fac  o asemenea 
investiga ie în scurtul r gaz pe care îl are între dou  campanii de teren? În 
m sura în care are datele necesare iar beneficiarul este interesat, consider m c  da, 
întrucât cea mai mare parte a datelor trebuie s  existe chiar în eviden a aplic rii 
amenajamentului. Datele suplimentare, de la firmele ce încheie lan ul tehnologic al 
valorific rii lemnului, vor fi totdeauna disponibile, în  m sura în care servesc un 
obiectiv atât de important.  
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Abstract 

 
Methodological landmarks to set up the appropriate timber target 
assortment 
 
Consistently with the new concept of economic cluster the study has 

attempted to identify a method to set up the appropriate timber assortments by 
means of demand concentration coefficient regarded as a Gini index. Using a 
simple data panel referring to all tracts sold within a given period of time and their 
allocation among the most important logging companies that have operated within 
a forest district one can assess to which degree the demand is focused on a specific 
assortments of timber. Sensitivity tests have been carried out in order to estimate 
the relative importance of each company on the value of Gini index for thick 
timber demand only and a spatial autocorrelation index has been computed for the 
company whose presence on the market is the most important. Some comments 
referring to possible consequences over the forest policy are also presented in the 
final section.  

Keywords: Gini index, spatial autocorrelation index, target grade of timber. 
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