
Az Arbor faipari érdekképvise leti 
egyesület nemrégiben fel hívta a 
figyelmet a szektor nyers anyag-
ellátási gondjaira. Az e téren 
megmutatkozó, általuk visszás-
nak minősített állapotok miatt 
számos megyénkbeli, faanyag-
feldolgozással foglalkozó vál-
lalkozás nehéz helyzetbe került, 
munkahelyek szűnhetnek meg. 
Annak néztünk utána, miként 
alakult a Har gita megyei faipar 
az elmúlt években, melyek az 
erősségei, gyengeségei, és mi-
lyen perspektíváknak néz elé-
be a megye exportjának több 
mint 33 százalékát adó, fára 
alapozó ipar.
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A z Arbor faipari (de nem 
csak) érdekképviseleti 
egyesület nemrégiben fel-

hívta a figyelmet a szektor nyers-
anyag-ellátási gondjaira. Az ezen a 
téren megmutatkozó, általuk visz-
szásnak minősített állapotok mi-
att számos megyénkbeli, faanyag-
feldolgozással (is) foglalkozó vál-
lalkozás nehéz helyzetbe került, 
munkahelyek szűnhetnek meg. 
Ugyanakkor indokoltnak tartanák 
a feldolgozatlan faanyag megyénk-
ből való „kiszállítása” korlátozását, 
valamint az erdőtulajdonosokkal, a 
közbirtokosságokkal olyan együtt-
működési mechanizmus kialakítá-
sát, amely „helyzetbe hozhatná” a 
helyi vállalkozókat, s mérsékelné 
a külföldi érdekeltségű nagyvállal-
kozások gátlástalan faanyag-felvá-
sárlási lázát. 

A piacgazdaság körülményei 
közepette nemigen lehet admi-
nisztratív vagy jogszabályozási 
eszközökkel fékezni a szabad 
versenyt, így a kitermelt faanyag 
értékesítése akár bonyolult kérdé-
seket is felvethet. De mi is a hely-
zet a hazai, azon belül a Hargita 
megyei erdőgazdálkodás és -ki-
termelés, valamint a fafeldolgozás 
háza táján? Erre részletesen vála-
szolni már csak helyszűke okán is 
igen nehéz és körülményes lenne. 
Megpróbáljuk azonban vázlato-
san feltérképezni a helyzetet, rávi-
lágítva az utóbbi esztendők során 
bekövetkezett strukturális átren-
deződésekre, egyes ismérvek, mu-
tatószámok alakulására. 

Tulajdonosi átrendeződés
Az erdők visszaszolgáltatása 

nyomán jobbára helyreállt a jo-
gos tulajdonviszony, azok átke-
rültek az egykori tulajdonosok 
vagy azok örökösei, valamint a 
közbirtokosságok tulajdonába. 
Ez egy új helyzetet teremtett az 
erdőgazdálkodás és -kitermelés, 
illetve a faanyag értékesítése te-
rén, de a felhasználás/feldolgozás 
vonatkozásában is. Ugyanakkor 
az erdőtulajdonosi körbe beke-
rültek külföldi tőkéjű cégek is. De 
lássuk a „leltárt”: Románia erdő-
alapja 6,5 millió hektárt tesz ki, 
amelyből mintegy 3,1 millió hek-
tár van a Romsilva által ügykezelt 
állami köztulajdonban. Ezenkívül 

még több mint egymillió hektár-
nyi magántulajdonban lévő erdőt 
ügykezel az állami érdekeltségű 
Romsilva. Hargita megye része-
sedése az ország erdőalapjában 
3,7 százalék körül van, a 2011-es 
esztendei statisztikai évkönyvben 
236 911 hektár erdő és beerdősö-
dött terület van feltüntetve (igaz, 
az évkönyv egy másik táblázatá-
ban 264 000 hektárnyi erdős terü-
let szerepel). Ebből közel 190 000 
hektár van magántulajdonban, 
s az érdekesség kedvéért megje-
gyeznénk, hogy annak területe 
az utóbbi négy esztendő során 
mintegy 3000 hektárral csökkent. 
Közvetve idetartozik az is, hogy 
a 2006–2009-es időszakban me-
gyénkben közel 2700 hektárnyi 
területen végeztek erdőtelepítési 
munkálatokat. 

Százezer hektár erdő
külföldi tulajdonban
Említettük, hogy külföldi ér-

dekeltségű cégek tulajdonában is 
vannak erdők. Erre vonatkozóan 
ugyan nincsenek pontos adatok, 
de úgy tudni, hogy azok több mint 
100 000 hektárnyi erdőt birtokol-
nak. Rendszerint „igen diszkrét” 
vállalkozásokról van szó, s azok 
képviselői nemigen nyilatkoznak, 
s így az sem ismeretes, hogy mi-
lyen értékű befektetésekről van 
szó. Úgy tudni, hogy neves ügy-
védi irodák közvetítésével állító-
lag hektáronkénti 2000–4000 eu-
rós árakon vásároltak fel erdőket. 
Egy 2010. április 1-jén nyilvános-
ságra került statisztika szerint az 
amerikai érdekeltségű Scolopax 
cégnek 35 000 hektárnyi erdő 
volt a tulajdonában, az osztrák 
Gerald Schweighofer érdekeltség-

ben lévő Cascade Empire cégnek 
15 000 hektár, a finn érdekeltségű 
Tornator cégnek 12 000 hektár 
és a német érdekeltségű Silvarom 
Timber kereskedelmi társaságnak 
pedig 11 500 hektár. Egyébként a 
külföldi érdekeltségű cégek az el-
múlt esztendő végén létrehozták 
a Magán Erdőtulajdonosok Egye-
sületét (Proforest), amely tagjai 
sorában csak külföldi befektetők 
vannak. Lévén, hogy a külföldi 
erdőtulajdonosok jobbára érde-
keltek az erdőkitermelésben és fa-
feldolgozásban, kétségtelen, hogy 
szerepük fokozódni fog.

A közbirtokosságok
eredményessége
számokban
Hargita megyében az erdők 

döntő hányada a közbirtokos-
ságok kezében van. Ilyenkép-
pen gyakorlatilag azokra hárul 
a zöld arannyal való sáfárkodás. 
Túl bizonyos erdőgazdálkodási 
és -kitermelési jogszabályok tisz-
teletben tartásán, övék a dön-
téshozatal. A Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
adatai szerint 177 közbirtokos-
ság tevékenységében szerepel az 
erdőgazdálkodási és -kitermelési, 
valamint a fafeldolgozási szektor 
egyik vagy másik válfaja. Halla-
ni, hogy azoktól más megyékből 
érkező cégek vásárolják fel a fa-
anyagot, lévén, hogy azok maga-
sabb árakat kínálnak. Értékesítési 
ár ide vagy oda, de nem mind-
egyik közbirtokosság zárta nye-
reséggel a 2010-es esztendőt: 46 
könyvelt el veszteséget, összesen 
3,6 millió lej értékben, 33 pedig 
nullszaldóval zárt. 98 viszont nye-
reséget jegyzett, összesen mint-

egy 7,3 millió lej értékben. Utal-
hatunk arra is, hogy a megelőző 
esztendőhöz viszonyítva a veszte-
ségek összértéke közel ötszörösére 
emelkedett, a nyereségeké pedig 
kilencmillió lejről 7,3 millió lej-
re csökkent. Ezek a számadatok 
mindenképp elgondolkodtatók. 
A közpénzügyi vezérigazgatóság 
illetékeseinek véleménye szerint 
az is furcsállandó, hogy egyes 
közbirtokosságok a szubvenciók 
ellenére is nullszaldósok, holott 
ez elméletileg nem lehetséges. 
Szerintük nincs rendjén az sem, 
hogy 29 közbirtokosság a 2010-es 
évre vonatkozóan „rövid” mérle-
get nyújtott be, holott a hatályos 
jogszabályok értelmében a hosszú 
változat benyújtására lettek volna 
kötelezettek. Továbbá a közbir-
tokosságoknak több mint 33 szá-
zaléka nem alkalmazta megfelelő 
módon a hatályos pénzügyi jog-
szabályokat, számvitelük szakmai 
szempontból is sok kívánnivalót 
hagy maga után. Azaz: több mint 
kívánatos a rendcsinálás a házuk 
táján, mármint a számviteli jog-
szabályok betartása tekintetében. 
Az erdőgazdálkodás és -kiterme-
lés kapcsán még utalhatunk arra 
is, hogy a rendelkezésünkre álló 
adatok szerint mintegy 570-re 
tehető azon vállalkozások száma 
(beleértve a közbirtokosságokat 
is), amelyek e tevékenységi terüle-
teken ténykednek.

A fafeldolgozás „hangadói”
Arról már számot adhattunk, 

hogy mekkora a hazai, illetve a 
megyei erdőalap, mint ahogy 
arról is, hogy kik gazdálkodnak 
azzal. Az erdőkitermelésből szár-
mazó fatömeg jelentős hányada 

nyersanyaggá válik a faipar külön-
böző ágazatai számára. Mekkora 
mennyiséget is jelent az erdőből 
kitermelt fatömeg? Az Országos 
Statisztikai Intézet szeptember 
26-i sajtóközleménye szerint a 
2010-es esztendőben kitermelt 
favolumen 14 250 000 köbméter 
volt, 679 000 köbméterrel több, 
mint a megelőző esztendőben, 
abból pedig 12 760 000 köbméter 
volt a gömbfa, 618 000 köbméter-
rel több mint 2009-ben. A legje-
lentősebb volument  Suceava me-
gyében termelték ki, több mint 
2,1 millió köbmétert, azt követte 
Neamţ megye több mint egymil-
lió köbméterrel, Krassó-Szörény 
megye 784 000 köbméterrel és 
Bákó megye 670 000 köbmé-
terrel. Hargita megye a hete-
dik volt a rangsorban, mintegy  
580 000 köbméterrel, ilyenkép pen 
a részesedési arányszáma még az 
öt százalékot sem érte el. Egyéb-
ként megyénkben a 2006-os esz-
tendei 378 000 kitermelt köb-
méterről 2008-ban a kitermelt 
favolumen 823 000 köbméterre 
emelkedett, ezt követően viszont 
jelentős mértékben csökkent. 
Ilyen körülmények között óha-
tatlanul módosult a kínálat-keres-
let, s talán ezzel is magyarázható, 
hogy a megyénkbeli vállalkozá-
sok számára bizonyos értelemben 
beszűkült a nyersanyag-beszerzési 
lehetőség.

Van egy másik statisztikai muta-
tószám is, az értékesített fatömeg 
mennyisége. Az Hargita megye 
esetében a 2009-es esztendőben 
294 000 köbméter körül volt. A 
2010-es esztendőre vonatkozóan 
még nem hoztak nyilvánosságra 
számadatot. 
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FAipAri Helyzetkép

A zöld arany metamorfózisa

Hargita megyében az erdők döntő hányada a közbirtokosságok kezében van


