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Tanczos: Este nevoie de interventie din partea statului si pentru achizitionarea
lemnului de foc la un pret acceptabil
În aceasta perioada este nevoie de interventie din partea statului în mai multe domenii, iar interventia
minima vizeaza cel putin lemnul de foc, pentru a fi achizitionat la un pret acceptabil pentru cetateni, a
afirmat joi ministrul Mediului, Barna Tanczos.
"În aceasta perioada, cu siguranta este nevoie de interventie din partea statului în mai multe domenii. Din punctul
nostru de vedere, interventia minima vizeaza cel putin lemnul de foc pentru a asigura achizitionarea lemnului de
foc la un pret acceptabil pentru cetateni. Am facut doua propuneri Coalitiei de guvernare în ceea ce priveste
interventia pe piata, o varianta de compensare a pretului la metru cub sau la metru ster si o varianta care pâna la
urma a fost sustinuta de Coalitia de guvernare cea cu plafonarea pretului si masuri de interdictie a exportului
pentru anumite sortimente de lemn si produse derivate din lemn. Decizia va fi luata la urmatoarea sedinta de
Guvern. Sper ca, cel putin pe piata lemnului de foc, aceste interventii sa aiba efecte benefice pentru cetateni si,
împreuna cu ministerele de resort, sa putem gasi solutii si pentru industria mobilei", a mentionat Barna Tanczos, la
conferinta "Cum salvam industria româneasca de mobilier si de produse din lemn", organizata de Asociatia
Producatorilor de Mobila din România.
El sustine ca este o situatie delicata astazi pe piata lemnului din România, care este supusa unor presiuni generate
si de razboiul din Ucraina.
"Toata piata lemnului din Europa sufera din cauza, pe de o parte, a presiunii care vine dincolo de ocean, vine din
America, vine din Canada. Vine o presiune deosebita si din partea Chinei pentru ca, am vazut de foarte multe ori,
cantitati semnificative de masa lemnoasa bruta ajung din Europa în China. Vine o presiune si în urma razboiului
care a bulversat piata energiei si sunt din ce în ce mai multe tari care folosesc resursa de lemn ca resursa
regenerabila în scopul producerii energiei termice în comparatie cu anii trecuti când treptat folosirea lemnului
pentru acest scop s-a redus. Şi avem si aceasta presiune care izvoraste din masurile luate de Ministerul Mediului în
ultimul an si jumatate. Introducerea Sumal II pe piata s-a constatat ca aceasta cantitate legala de masa lemnoasa
este din ce în ce mai cautata si sunt sunt din ce în ce mai multe companii nationale care prefera aceste licitatii
corecte, multe dintre ele online, printr-un sistem informatic dezvoltat de Regia Nationala Romsilva motiv pentru
care toti acesti factori care influenteaza pretul lemnului au venit într-o convergenta si au generat situatia actuala pe
piata nationala", a mai spus Barna Tanczos.
În opinia sa, cu siguranta este un avantaj pentru RNP Romsilva si pentru statul român indirect pentru ca profitul
RNP Romsilva creste si fata de anul trecut o sa fie probabil undeva de zece ori mai mare. În acelasi timp, piata
libera si cererea crescuta pentru masa lemnoasa au generat preturi ridicate, mult mai ridicate decât anul trecut,
sustine ministrul.
"Masurile trebuie sa fie în sprjinul industriilor producatoare de valoare adaugata ridicata. Şi aici cu siguranta
ministerul de resort, Ministerul Economiei poate veni în sprijinul industriei mobilei. Ceea ce putem face noi este sa
pastram acest drept de preemptiune în cadrul licitatiilor care, si este adevarat, se manifesta la acelasi pret, la acelasi
ultim pret oferit de participantii la licitatie. Orice alta modificare necesita o interventie mult mai semnificativa - nu
as vrea sa folosesc cuvântul brutal, dar o interventie mult mai puternica în piata pentru a genera un avantaj
competitiv mult mai mare pentru cei care proceseaza masa lemnoasa în industria mobilei", a adaugat Barna
Tanczos.
Ministrul Mediului a precizat ca România nu exporta în momentul de fata masa lemnoasa bruta aproape deloc.
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"Suntem o tara care importa cantitati uriase de masa lemnoasa din alte tari. A crescut în ultima perioada inclusiv
exportul de peleti si de brichete pentru ca cererea pe pietele din Europa creste zi de zi, saptamâna de saptamâna,
luna de luna în urma razboiului si în urma crizei energetice care afecteaza toata Europa", a adaugat Barna Tanczos.
Târgul International de Mobila, Echipamente si Accesorii BIFE-SIM 2022 se desfasoara în perioada 22-25
septembrie, în Pavilionul B2 ROMEXPO.
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