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1. Introducere 
 
La începutul secolului al XX-lea se considera c  exist  dou  st ri 

concuren iale opuse: pia a cu concuren  perfect  i pia a de monopol. În teoria 
economic  neoclasic  monopolul i concuren a sunt incompatibile, în sensul c  
acolo unde exist  monopol nu poate exista concuren . Realitatea ultimelor decenii 
arat  îns  c  pie ele concuren iale sunt mult mai numeroase i mai complexe decât 
î i puteau imagina economi tii cu câteva zeci de ani în urm , i c  de cele mai 
multe ori pia a înseamn  o îmbinare între monopol i concurent . 

În economia modern  concuren a perfect  reprezint  doar un model de 
referin , modelul de pia  luat în considerare pentru a caracteriza realitatea 
economic  fiind cel al concuren ei imperfecte, în care atât produc torii cât i 
consumatorii pot exercita în mod individual presiuni asupra pre ului. 

Concuren a este o confruntare între agen ii economici, pentru a ob ine 
avantaje, sau m car pentru a diminua probabilitatea producerii unor riscuri. În 
aceast  competi ie fiecare ac ioneaz  din interes. Func ia de utilitate exprimând 
interesul agentului este cea a maximiz rii profitului (Picard, 1987). 

În condi iile economiei de pia , pre urile produselor lemnoase se stabilesc 
ca urmare a interac iunii dintre cerere i ofert , ca o expresie a modului în care 
activit ile forestiere se încadreaz  în cerin ele generale ale economiei na ionale.  

Pia a de produse lemnoase pe plan interna ional apare ca o pia  deschis , 
nesubordonat  unui mecanism institu ional cu rol regulator, a a cum exist  în 
cazul altor materii prime sau produse intermediare (petrol, minereu, aluminiu). 
Schimb rile cererii i ofertei în plan interna ional au un impact direct i rapid 
asupra pre urilor. Pe de alt  parte, i schimb rile institu ionale la nivel na ional pot 
avea efecte la fel de vizibile i rapide asupra pie ei lemnului. 

Fa  de situa ia de pia  de concuren  imperfect  i fa  de modul de 
func ionare al pie ei interna ionale a lemnului, pia a produselor lemnoase din 
România prezint  unele particularit i (rigiditatea ofertei, prezen a externalit ilor 
pozitive, situa ia de quasi-monopol) care o fac s  fie mai pu in deschis  i deci mai 
pu in sensibil  la evolu ia pre urilor pe plan mondial i european. Literatura de 
specialitate eviden iaz  pe larg particularit ile procesului de bioproduc ie 
forestier  (sintez  Milescu et Alexe, 1982; Dr goi, 2000; Milescu, 2002), precum 
i influen ele procedurilor de vânzare a lemnului asupra pre ului lemnului pe picior 

(Milescu i Marocico, 1995; Simona Dragoi, 2003). 
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Multe din aceste caracteristici fac imposibil  generalizarea i pentru pia a 
lemnului a unor legit i i modele de func ionare a pie elor, ceea ce duce uneori la 
crize la interfa a silvicultur  – industria lemnului.  

Scopul prezentului articol este de a eviden ia o serie de influen e cu rol 
perturbator al pie ei lemnului, altele decât cele derivate din legea cererii i ofertei. 

 
2. Premise i metod  de analiz  
 
Pentru eviden ierea influen elor perturbatoare s-a pornit de la conceptul 

Walrasian potrivit c ruia pia a concuren ial  conduce c tre o situa ie de eficacitate 
economic  tradus  prin maximizarea nivelului de bun stare individual .  

Aceasta poate fi m surat  i prin analiza preferin elor pozitive i 
neindiferente cu privire la strategiile de organizare a pie ei (conform cerin elor 
teoriei consumatorilor). 

Metoda se bazeaz  pe conceptul de eficacitate Pareto: dac  situa ia actual  
poate fi îmbun t it  prin cre terea nivelului de bun stare a cel pu in unui grup de 
indivizi (consumatori), f r  a diminua nivelul de bun stare a altora (produc tori) 
atunci situa ia actual  nu este o situa ie eficient  (Picard, 1987). 

Analiza s-a axat astfel pe determinarea preferin elor consumatorilor i pe 
identificarea factorilor perturbatori conjuncturali lega i de tranzi ia c tre un sistem 
economic de pia . 

Analiza preferin elor consumatorilor a utilizat tehnica interviurilor, 
structurate, cu r spuns liber, realizate cu reprezentan i ai agen ilor economici 
participan i la licita iile de mas  lemnoas  pe picior în cadrul D.S. Suceava în 
perioada 2001 – 2002. 

Din perspectiva produc torului, identificarea factorilor perturbatori s-a 
realizat prin interviuri structurate, cu r spuns liber, realizate cu personal cu func ie 
de decizie la nivelul direc iei silvice i al compartimentelor de fond forestier din 
cadrul direc iilor silvice Suceava, Neam , Timi oara i Ialomi a. 

 
3. Influen e perturbatoare pe pia a lemnului 

 
3.1. Controlul  pre ului de plecare la licita ii în ideea de reglementare a 

monopolului 
 

Începând cu anul 2001 pre ul de pornire a licita iilor a intrat sub inciden a 
Oficiului Na ional al Concuren ei motiva ia organelor guvernamentale inând de 
quasi - monopolul de inut de Regia Na ional  a P durilor (RNP). Pre ul de pornire 
la licita ii se stabile te pornind de la un pre  mediu pe ar , determinat ca raport 
între cheltuielile anuale totale post calculate i cota anual  de t ieri. 

Analiza figurii 1 demonstreaz  c  situa ia pe pia a lemnului nu s-a schimbat 
foarte mult fa  de perioada anterioar  (în care pre ul de pornire se stabilea pe baza 
unei formule calculat  la nivelul fiec rei direc ii silvice), cantit ile adjudecate 
fiind constant mai mici decât cele oferite, iar pre urile medii ob inute mai mari 
decât cele de pornire. 
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Figura 1. Compara ie între pre urile medii de pornire i cele medii de 
adjudecare pentru produsele principale i accidentale I, în cazul r inoaselor; 
D.S. Suceava 
Figure 1.  Average reserve price and average auctioned price for sales of 
mature timber and for salvage sales, in the case of conniferous species, Forest 
Directorate Suceava 
 
Figura 1 relev  îns  c  începând cu licita ia din 29.06.2001 – prima la care 

pre ul de pornire a fost reglementat prin interven ia Oficiului Na ional al 
Concuren ei – pre urile de adjudecare au sc zut fa  de perioada anterioar  
analizat , în condi iile în care ponderea în ofert  au constituit-o produsele 
principale. La ultimele dou  licita ii analizate oferta a fost constituit  integral din 
produse accidentale I ceea ce a f cut ca pre ul mediu de adjudecare s  fie i mai 
redus. Acest fapt relev  c  ceea ce pentru consumatori poate fi considerat un 
avantaj (pre uri de adjudecare mai mici), pentru produc tori (statul) devine un 
dezavantaj, acesta vânzând materia prim  (masa lemnoas  pe picior) la un pre  mai 
mic, f r  ca aceast  sc dere a pre ului materiei prime s  se reflecte într-o sc dere  
a pre ului produselor pe pie ele secundare (mobil , hârtie). 

 
3.2. Interven ii guvernamentale în alocarea resursei forestiere 
 
Interven iile guvernamentale în alocarea resursei forestiere vizeaz  a 

reglementa drepturile i obliga iile celor ce, într-un moment sau altul, se g sesc în 
situa ia de a utiliza resursele forestiere. De i utilizarea resursei forestiere poate 
îmbr ca forme diverse, de la simplul acces al publicului în p duri pân  la 
recoltarea de produse ale p durii i de mas  lemnoas , cea mai mare parte a 
interven iilor guvernamentale se localizeaz  în domeniul exploat rii masei 
lemnoase, mai precis a dobândirii dreptului de a exploata i/sau cump ra mas  
lemnoas  pe picior. 
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Pe de o parte interven iile guvernamentale în alocarea resursei forestiere sunt 
necesare pentru reglementarea situa iei de monopol (crearea unui mediu de pia ) 
precum i pentru realizarea unei distribuiri echitabile a beneficiilor p durii – 
conform principiului echit ii (Rawls, 1971) . 

Pe de alt  parte aceste interven ii devin perturbatoare atunci când induc 
schimb ri bru te ale contextului institu ional care asigur  fundalul func ion rii 
pie ei, rezultând astfel : 

 cre terea gradului de incertitudine în privin a accesului la materia prim  
i în privin a planific rii resurselor financiare ale agentului; 

 cre terea costurilor tranzac ionale (Coase, 1960), costuri legate de 
tranzac iile ca atare; de pierderea de timp i de resurse generat  de 
birocratie, ineficien a comunic rii; de efortul f cut de agent i de 
produc tor pentru a re-valida o tranzac ie deja încheiat , dar care trebuie 
completat  ca urmare  a unor noi dispozi ii în domeniul efectu rii pl ii 
sau în alte domenii, etc;  

 favorizarea tendin elor de constituire a unei pie e paralele (evaziune 
fiscal , t ieri  ilegale de lemn). 

Modul de împ r ire a cotei alocat  anual spre t iere duce la o oscila ie 
artificial  a ofertei, dificil de prev zut din pozi ia agentului economic interesat în 
achizi ionarea de mas  lemnoas . 

 

 
 
Figura 2. Modul de repartizare a cotei pe destina ii în perioada 1990-2002 
Figure 2.  The repartition of annual allowable cut between 1990-2002 
 
Analiza figurii 2 relev  c  au existat fluctua ii ale cotei alocate agen ilor 

economici, care îns  au devenit mai reduse în intensitate începând cu anul 1994. 
Interviurile au relevat îns  nemul umiri din perspectiva modului de selec ionare a 
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partizilor pe care direc iile silvice le exploateaz  în regie proprie, existând opinia 
c  se sustrag astfel competi iei partizi interesante din punctul de vedere al calit ii 
masei lemnoase. 

 
3.3. Managementul vânz rilor de lemn 
 
Managementul vânz rilor de lemn este o parte a managementului produc iei 

situat  la interfa a silvicultur /industria lemnului. Prin urmare, managementul 
vânz rilor de lemn prezint  particularitatea de a implica în acela i timp o logic  
specific  procesului de amenajare a p durilor, pe de o parte, i o logic  strict 
economic  de vânzare a unui bun pe pia , pe de alt  parte. Astfel, diferite surse de 
conflict se contureaz  în domeniul realiz rii actelor de punere în valoare, al 
sistemului de organizare al licita iilor i al modului de administrare a contractelor 
de vânzare i/sau exploatare a masei lemnoase. 

Din punct de vederea al realiz rii actelor de punere în valoare concluziile 
desprinse din interviurile realizate sunt urm toarele: 

 intervalul de timp de la punerea în valoare pân  la vânzare/exploatarea 
masei lemnoase este prea mare i se soldeaz  cu modific ri ale cantit ii 
i/sau calit ii masei lemnoase care face obiectul vânz rii, ceea ce 

implicit conduce la conflicte în derularea contractelor; 
 sortarea industrial  nu reflect , în multe cazuri, sortimentele ob inute 

prin exploatarea i prelucrarea primar  a lemnului 
 m rimea volumului partizilor face ca  partizile cu volume mari s  fie 

greu vandabile, datorit  riscurilor contractuale ridicate. 
 

                   
 
Figura 3. Câmpul de corela ie al pre ului de adjudecare cu volumul partizilor 
pentru produsele principale licitate între 02.05.2001 – 31.10.2001 la D.S. 
Suceava 
Figure 3. Scaterred plots for corelations betwen the auctioned price and the 
volume of lots for principal auctions from 02.05.2001 to 31.10.2001, Forest 
Directorate Suceava 
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Figura 3 relev  c  pre ul de adjudecare scade pe m sur  ce volumul 
partizilor cre te, de i agentul economic beneficiaz  de avantajul unei mase 
lemnoase grupate cu cheltuieli de organizare i exploatare mai reduse (économies 
d’échelle, Picard, 1987). Acesta reprezint  un domeniu clar al conflictului între 
logica de amenajare, în care planificarea recolt rii produselor principale se face pe 
unitatea amenajistic , indiferent de volumul total de extras, i logica economic , ce 
sus ine adaptarea lotului de vândut la posibilitatea sa economic  de absorb ie pe 
pia . La acestea se adaug  o serie de constrângeri tehnologice i meteorologice 
independente de voin a agentului economic. 

Pe de alt  parte, numai agen ii cu capacitate important  de procesare pot 
asuma riscul cump r rii unor partizi cu volum mare, ceea ce în fapt creeaz  o 
subdiviziune a pie ii rezervat  unui num r mai mic de agen i, deci cu o concuren  
mai redus . 

 
Sistemul de organizare a licita iilor este considerat perturbator, din 

perspectiva agen ilor economici prin: 
 planificarea defectuoas  în timp (nerespectarea celor dou  mari licita ii 

pe an) cu efecte în planificarea procesului de produc ie i desfacere în 
plan intern i extern, deci cre terea conflictelor în derularea contractelor, 
i a costurilor de tranzac ie ca urmare a re-negocierii termenilor;  

 adoptarea sistematic  a licita iei închise face ca agentul economic s  nu 
aib  control asupra cantit ii totale de lemn adjudecat  la o licita ie; 

 limitarea num rului de agen i economici înscri i pe partid  prin 
constrângerea acestora s  se înscrie la un num r de partizi a c ror volum 
s  nu dep easc  volumul autoriza iei de exploatare.  

 
Realizarea i urm rirea contractelor ridic  probleme deosebite prin: 

 posibilitatea limitat  de negociere ex ante a regulilor de întocmire a 
contractelor; 

 faptul c  produc torul se afl  în pozi ia celui care de ine posibilitatea de 
presiune în caz de litigii contractuale (excluderea de la licita ii), ceea ce 
are drept consecin  reglementarea conflictelor contractuale în domeniul 
exploat rii masei lemnoase aproape exclusiv pe cale intern , f r  
utilizarea posibilit ilor sistemului judec toresc în materie comercial ; 

 existen a unui sistem de penalit i adesea cumulate pentru aceea i 
abatere contractual  (de ex. penalit i contractuale, dar i excluderea de 
la noile licita ii) i pe o perioad  lung  de timp; 

 dificult i în g sirea unui compromis cu privire la executarea obliga iilor 
contractuale (lucr ri de exploatare, plata contravalorii masei lemnoase). 

 
4. Concluzii 
 
Analiza interviurilor relev  c  preferin ele consumatorilor urm resc: 

 scoaterea la vânzare a unor partizi bine inventariate; 

 180
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 asigurarea unei sort ri dimensionale conform criteriilor de calitate 
comercial ; 

 asigurarea unei oferte dac  nu stabile, atunci cel pu in previzibile; 
 clarificarea responsabilit ilor contractuale i posibilitatea de implicare în 

definirea condi iilor contractelor. 
Preferin ele consumatorului intereseaz  i din punctul de vedere al 

produc torului i, mai ales, din punctul de vedere al obiectivelor generale ale 
politicii de gestionare durabil  a p durilor afectate prin: 

 includerea în planul anual de t iere cu prec dere a partizilor de produse 
principale în detrimentul produselor secundare, ca efect al diminu rii 
anuale a cotei pe fondul men inerii acelora i exigen e bugetare pentru 
subunit ile RNP; 

 imposibilitatea execut rii t ierilor secundare, la care contribuie i o serie 
de m suri de management al vânz rilor de lemn, cum ar fi m sura 
interzicerii negocierii directe; 

 întârzierea aplic rii t ierilor prev zute prin planurile amenajistice 
datorit  rezilierii tardive a contractelor ori a rezolv rii încete a 
conflictelor contractuale. 

Luarea în considerare a acestor preferin e ale consumatorului în viitoarele 
politici publice cu privire la alocarea resursei forestiere reprezint  astfel nu numai 
un r spuns la interesul economic imediat al acestui (maximizarea profitului), ci i 
un aspect al gestion rii durabile a p durilor. Reprezentan i ai direc iilor silvice 
sunt con tien i de faptul c  o bun  cooperare cu agen ii economici constituie o 
condi ie elementar  de asigurare a unui mediu de afaceri favorabil. În acela i timp, 
ini iative ale comunit ii europeene, cum este Conferin a Ministerial  pentru 
Protec ia P durilor în Europa la care România este membr  semnatar  (MCPFE, 
2003) sus in ideea unei gestion ri durabile a p durilor bazate pe partenariat, 
cooperare inter-sectorial  i asigurarea viabilit ii economice a gestion rii 
p durilor. R mâne de analizat în ce m sur  noile reglement ri ap rute în primul i 
al doilea trimestru al anului în curs cu privire la gestionarea fondului forestier i la 
vânzarea masei lemnoase pot contribui la atingerea acestor deziderate. 
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Abstract 
 
Factors affecting timber market in Romania from the agents’ 
perspective 
 
The paper proposes an empirical analysis on which factors affect the timber 

market in Romania. To this purpose, a study based on interviews with economic 
agents and representatives from National Forest Administration has ben undertook. 
Both category of interviewed people agreed in identifying several factors with 
negative influence on timber market, but also on sustainable forest management: 
the way of calculating the reserve price; the repartition of annual allowable cut and 
the public rules of timber sales procedures; the management of timber sales in 
general.   

Keywords: gouvernmental intervention, management of timber sales, 
harvesting contracts, economic agents  
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