
Mi lesz a kitermelt fa
sorsa?
Mi lesz a kitermelt fatömeg 

sorsa? Erre a kérdésre is választ ad 
a statisztikai intézet közleménye: a 
gömbfa jelentős hányadának (54,3 
százalékának) a rendeltetése fű-
részáru volt, 2010-ben mintegy 6,9 
millió köbméternyit használtak fel 
annak legyártására. Azt követte az 
épületfa „nyersanyagaként” felhasz-
nált gömbfa, nevezetesen 689 000 
köbméter, valamint a papírfaként 
felhasznált 366 000 köbméternyi 
gömbfa. A faforgács- és rostleme-
zek előállítására felhasznált fatömeg 
mennyisége jelentős mértékben 
növekedett: a 2009-es évi 129 000 
köbméterről 254 000 köbméterre. 
Módosult a piaci kereslet, minde-
nekelőtt a külpiaci, ugyanakkor 
egyes feldolgozási szektorok a ter-
mékeik iránt megnövekedett ke-
resletre való tekintettel kedvezőbb 
árakat ajánlottak beszállítóiknak. A 
faforgács- és rostlemezgyártók éltek 
is ezzel a lehetőséggel. A fentebb 
vázoltak „lemérhetőek” a külön-
böző faipari termékek exportjának 
alakulásában is. Így például a PAL 
és az OSB lemezlapok exportjá-
nak értéke a 2009-es esztendei 92 
millió euróról 2010-ben közel 163 
millió euróra emelkedett, a MDF 
típusú lemezlapoké pedig 78 mil-
lió euróról 94,2 millió euróra. Ez 
a növekedési arány nem csupán az 
exportált mennyiségek gyarapodá-
sa javára írható, hanem a kedvezőbb 
világpiaci árak javára is. Két érdekes 
jelenségre kell még utalnunk: igen 
jelentős mértékben megnövekedett 
az exportált tűzifa értéke, a 2009-es 
esztendei 19,7 millió euróról 36,9 
millió euróra, s ez azzal magyaráz-
ható, hogy igen kedvező volt a kül-
piaci ár (nyáron 25 euró/köbméter, 
ősszel 30-35 euró/köbméter), Kína 
jelentős gömbfa-felvásárlóként je-
lent meg az exportban (a 2009-es 
esztendei 5 millió euróval szemben 
16,6 millió euró 2010-ben), Japán 
pedig a fűrészáru tekintetében.

A faáruk 2010-es esztendei 
exportja amúgy 1,22 milliárd eu-
rót tett ki, ami a megelőző eszten-
dőhöz viszonyítva 33,2 százalékos 
növekedést jelent. Hol helyez-
kedik el Hargita megye a taglalt 
faipari termékek exportja tekin-

tetében? Azok 2010-es esztendei 
exportjának értéke 37,6 millió 
euró körül volt, ami országos vi-
szonylatban már-már jelentékte-
len, hisz vannak olyan cégek az 
országban, amelyek exportjának 
értéke jóval meghaladta a Hargita 
megyei exportot. Utalhatunk arra 
is, hogy Hargita megye összex-
portjában a fafeldolgozási szektor 
15,6 százalékkal részesedik. 

A piaci szereplőkről
Az erdőgazdálkodási és faipari 

termékek hivatalos névjegyzékén 
húsz árucsoport szerepel, s azok 
gyártásában országszerte több 
ezer cég érdekelt. Igazi piacvezető 
azonban csak tíz van. Ezek közül 
nyolc külföldi érdekeltségű nagy-
vállalkozás, amelyek több ezer 
alkalmazottat foglalkoztatnak, s 
üzleti forgalmuk összértéke 2010-
ben meghaladta a 750 millió eurót. 
Az első helyet az osztrák Gerald 
Schweighofer (aki, amint már arra 
utaltunk a Cascade Empire cég 
révén erdőterületeket is birtokol) 
tulajdonában lévő Holzindustrie 
Schweighofer Kft. foglalja el, közel 
306 millió eurós üzleti fogalom-
mal és mintegy 100 millió euró 
értékű exporttal. Azt követi egy 
másik osztrák érdekeltségű cég, a 
Kronospan Sebeş Rt. évi közel 187 
millió eurós üzleti forgalommal. 
A piacvezetők közül amúgy négy 
osztrák érdekeltségű, de török, 
lengyel és finn érdekeltségűek is 
vannak. A toplistán egyetlen hazai 
priváttulajdonban lévő cég szere-
pel, a brassói székhelyű Forex Kft., 
amelynek évi üzleti forgalma 2,5 
millió euró körül van. A toplistán 
található az állami érdekeltségű 
Romsilva is, amelynek 2010-es évi 
üzleti forgalma meghaladta a 262 
millió eurót. 

Hargita megyei cégek
a fapiacon
A Hargita megyei piaci szerep-

lőkről körülményes lenne világos 
és pontos képet alkotni, többek 
között annak okán, hogy egy adott 
vállalkozás „több pályán is játszik”, 
azaz a gazdasági tevékenységek 
statisztikai osztályozása (CAEN) 
szerint több szegmenset is átfog. 
A közpénzügyi vezérigazgatóság 

adatai szerint az erdőgazdálkodás-
ra és a fafeldolgozásra vonatkozó 
CAEN kódok alapján tevékeny-
kedő kereskedelmi társaságok 
száma 864. Azok közül 483 zárta 
nyereséggel a 2010-es esztendőt 
(28 millió lejes összértékben), 
381 pedig veszteséggel (aminek 
összértéke 23,6 millió lej volt). Az 
örvendetes tényként könyvelhe-
tő el, hogy a nyereség összértéke 
2009-hez viszonyítva több mint 9 
millió lejjel növekedett, de az nem, 
hogy 2,5 millió lejjel gyarapodott 
a veszteségszámla. A szóban forgó 
kereskedelmi társaságok alkalma-
zottjainak száma az elmúlt eszten-
dőben 5481 volt, ami az iparban 
és az építkezési szektorban fog-
lalkoztatott össz-személyzet 20,1 
százalékát tette ki. A közpénzügyi 
vezérigazgatóság szakemberei sze-
rint ezen cégek összköltségeit ösz-
szehasonlítva az összbevételeikkel 
az a következtetés vonható le, hogy 
tevékenységük hatásfoka alacsony. 

A Kereskedelmi Törzskönyvi 
Hivataltól származó adatok sze-
rint a szóban forgó kereskedelmi 
társaságok jobbára több gazdasá-

gi tevékenységre vonatkozó kódot 
is beírnak a cégpapírokba. Tehát 
nincs szűk körű szakosodás. Van 
olyan cég, amely akár három-
négy területen is tevékenykedik. 
A statisztikai adatokból az derül 
ki például, hogy a faanyag elsőd-
leges feldolgozásával 921 vállal-
kozás foglalkozik, a faházakat 
is felölelő ács- és épületasztalosi 
tevékenységgel pedig 754. Az 

sem mutatható ki, hogy az adott 
vállalkozás üzleti forgalma és 
nyeresége tekintetében milyen 
hozadéka is van az egyik vagy a 
másik faipari tevékenységnek. A 
közpénzügyi vezérigazgatóságtól 
származó adatok nem ölelik fel 
az engedélyezett magánszemélye-
ket, a családi vállalkozásokat és az 
egyéni vállalkozásokat, márpedig 
ezek közül is igen sok „faiparos”.
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Bútoripar – drasztikus átalakulás

Az elmúlt húsz esztendő során a bútoripar is mélyen szántó szerke-
zeti változásokon ment át, számos egykori állami nagyvállalatnak 
(köztük öt megyénkbelinek is) ma már se híre, se hamva. Így pél-
dául vannak olyanok, akik még emlékeznek a gyergyószentmiklósi 
vagy a csíkszeredai bútorgyárakra, vagy a gyegyóditrói konyha-
bútorgyárra, de olyanok is, akik esetleg csak hallottak azokról... 
Egyetlen jelentősebb Hargita megyei bútorgyár vészelte át „a vál-
tozás korát”, a székelyudvarhelyi, a jelenlegi Famos Rt., amely ma 
is tekintélynek örvend a szektorban, termelésének döntő hányada 
pedig továbbra is nyugati exportra irányul. Az igaz viszont, hogy 
jelenleg jóval kevesebb alkalmazottat foglalkoztat, mint például 
1988-ban.

Míg a fafeldolgozó alágazatok esetében a hazai piacvezetők a 
külföldi érdekeltségű cégek, a bútoripar esetében ez nem így van. 
A bútoriparba kevesebb külföldi tőke érkezett. A tíz piacvezető 
bútoripari cég közül alig három külföldi érdekeltségű. A listaveze-
tő a hazai magántőkéjű, nagybányai székhelyű Aramis Invest Rt., 
amely 2010-es esztendei üzleti forgalma elérte a 327 millió lejt, s 
több mint 2700 alkalmazottat foglalkoztatott. Ennél is nagyobb 
az Elvila Rt. és a Mobexpert Rt., ám ezek cégcsoportok, s tevékeny-
ségükben jelentős szerepet játszik üzleti hálózatuk. 

A hazai bútoripar exportja is viszonylag jelentős, de elmarad 
az erdőgazdálkodási és fafeldolgozási szektorok által realizált ér-
téktől: 2010-ben Románia bútorexportjának értéke 1,18 milliárd 
euró volt, ami 13,6 százalékos növekedést jelent a megelőző eszten-
dőhöz viszonyítva. 2009-ben egyébként visszaesés következett be a 
2008-as esztendőhöz képest. Hargita megye exportja tekintetében 
is kiemelt jelentősége van a bútorkivitelnek, amely értéke 2010-
ben meghaladta a 42,7 millió eurót, s a megye összexportjában 
18,2 százalékkal részesedett. Érdekes és sajátos jelenségként érté-
kelendő, hogy Hargita megye esetében a bútorexport jelentősebb 
volt, mint az erdőgazdálkodási és fafeldolgozási termékeké. Azaz 
másabb trend érvényesült, mint országos szinten. Ezek a számada-
tok ugyanakkor eloszlatják azt a tévhitet, miszerint megyénk ese-
tében „tekintélyesebb” a fafeldolgozás, mint a bútoripar. Közvetve 
idetartozik az is, hogy a megye exportjában az erdőgazdálkodás, 
fa- és bútoripar együttesen 33,8 százalékkal részesül, ennél viszont 
jóval nagyobb a ruházati áruké, nevezetesen 41,8 százalékos. 

Amint már arra utaltunk, a megyénkbeli „fáklyavivő” a székely-
udvarhelyi Famos Rt. Ezenkívül még mintegy 840-re tehető azon 
kereskedelmi társaságok, engedélyezett magánszemélyek, családi 
vállalkozások és egyéni vállalkozások száma, amelyek a bútoripar 
egyik vagy a másik alágazatában ténykednek.

Igen jelentős mértékben megnövekedett az exportált tűzifa értéke fotó: domján levente 

A faanyag elsődleges feldolgozásával 921 vállalkozás foglalkozik fotó: afacerilemn.ro


