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În România se pune din ce în ce mai acut problema modului în care
cadrul instituțional și legislativ afectează mediul economic al sectorului
forestier. În acest context, prezenta lucrare și-a propus să realizeze o
analiză cu caracter economic a companiilor atestate pentru exploatări
forestiere din județul Suceava, cu scopul identificării profilului
economic al companiilor. Cercetarea s-a realizat în cadrul unui proiect
de diplomă la Universitatea Transilvania din Brașov - Facultatea de
Silvicultură şi Exploatări Forestiere și a utilizat documentarea ca
metodă principală de investigare. Au fost colectate și prelucrate date
publice din declarațiile financiare a 475 companii atestate, rezultatele
fiind interpretate în context sectorial. Rezultatele cercetării arată că
societățile comerciale atestate în exploatările forestiere din Suceava sunt,
în totalitate, întreprinderi mici și microîntreprinderi, iar mediul de
afaceri este volatil, cu un număr mare de companii. Nu se constată o
concentrare a capacitaților de producție. Rentabilitatea este scăzută, la
fel și lichiditatea și eficiența capitalului.
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1. INTRODUCERE
Tranziția către economia de piață, modificarea structurii proprietății asupra terenurilor
forestiere dar și reformele instituționale mai ample din sectorul silvic [1] au determinat schimbări
majore în sectorul exploatărilor forestiere din România. Înainte de anul 1990, întreg sectorul de
exploatare și procesare a lemnului era reprezentat de întreprinderi de stat, a căror activitate
economică era strict legată de planificarea centralizată. Căderea regimului comunist a determinat
un proces de privatizare a sectorului și de orientare a acestuia către economia de piață. Astăzi,
sectorul exploatărilor forestiere este în cvasitotalitate privat, cu cea mai mare parte a agenților
economici având capital privat. Procesul de privatizare s-a desfășurat în paralel cu o serie de
schimbări instituționale și legislative care au consfințit sistemul actual a cărui principale
caracteristici sunt [2]: i) cea mai mare parte a lemnului pus pe piață de către structurile de
administrare a pădurii este comercializat pe picior, principalii cumpărători fiind companiile de
exploatare a lemnului, ii) structurile de administrare care gestionează păduri proprietate publică nu
pot valorifica lemnul pe picior decât prin licitație, iii) licitațiile organizate de entitățile publice sau
private care administrează pădurea sunt, în general, anuale, ceea ce permite o predictibilitate redusă
în ceea ce privește activitatea societăților comerciale de exploatare, iv) structurile de administrare a
pădurilor achiziționează și servicii de exploatare, fără a valorifica lemnul pe picior, ci din platforma
primară sau din depozite, după prestarea de către companiile de exploatare a serviciului de
exploatare a lemnului, v) în scopul desfășurării activității de exploatare a lemnului, un agent
economic trebuie să obțină un atestat de exploatare, emis de către autoritatea centrală responsabilă
de silvicultură, care permite recoltarea unei anumite cantități de masă lemnoasă, în funcție de
capacitățile de producție ale societății comerciale.
Cadrul actual de reglementare în sectorul exploatării lemnului este considerat a fi unul
prescriptiv [3], intervenția statului în ceea ce privește cerințele impuse agenților economici din sector
fiind destul de ridicată. Sistemul actual de licitații nu reușește întotdeauna să ducă la o oglindire
corectă a raportului între cerere și ofertă pentru piața masei lemnoase pe picior [4]. În mod normal,
după o perioadă de 30 ani, tendințele economice ar fi trebuit să fie cele legate de diminuarea
numărului de companii și de concentrarea capacităților de producție în cadrul companiilor celor mai
mari [5]. În cazul României însă, nu se constată prezența acestei tendințe, cauzele trebuind căutate
tocmai în cadrul foarte prescriptiv de reglementare. Sectorul exploatărilor forestiere este considerat
a fi subfinanțat, cu o dezvoltare tehnică foarte redusă și dependent de intervenții ale statului [6]. De
asemenea, inovațiile pătrund foarte greu la nivelul societăților comerciale de profil [7]. Având în
vedere importanța acestei verigi din lanțul de utilizare a resursei lemn, este necesară realizarea de
studii care să încerce să pună în evidență care sunt cauzele ce determină o aparentă stagnare a
sectorului și să furnizeze soluții pentru îmbunătățirea situației. Preocupările în acest sens sunt încă
timide [6-8], dar interesul pentru identificarea de soluții este ridicat. Prezenta lucrare și-a propus să
realizeze o analiză a performanței economice a companiilor cu capital privat din domeniul
exploatărilor forestiere din județul Suceava, prin procesarea și discutarea principalelor informații
din declarațiile financiare ale acestora.
La sfârșitul anului 2018, suprafața totală a fondului forestier din județul Suceava era de 437,8
mii ha. Marea majoritate a suprafețelor forestiere sunt administrate de Direcția silvică Suceava,
2
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subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor - RNP Romsilva (340,5 mii ha), din care 80% sunt
proprietate publică a statului [9, 10]. Restul de suprafață, aparținând, în totalitate, altor deținători
decât statul, se găsește în administrarea ocoalelor silvice de regim de pe raza județului. Volumul de
masă lemnoasă exploatat pe raza județului Suceava de către agenții economici din sectorul
exploatărilor forestiere a fost în creștere în ultimii 5 ani, de la 1,9 milioane m3 în anul 2014, la 2,5
milioane m3 în anul 2018 [10]. Din cantitatea de lemn exploatată în anul 2018, cea mai mare parte o
reprezintă rășinoasele (2,1 milioane m3).
Au existat încercări de a descrie sectorul exploatărilor forestiere în județul Suceava, rezultatele
indicând caracteristici precum concentrarea teritorială a societăților comerciale, o capacitate tehnică
de exploatare care depășește cantitatea exploatată, menținerea la un nivel înalt al numărului de
societăți comerciale, prezenţa unui nivel de inovare scăzut, și a unei performanțe scăzute a acestora
[6, 8].

2. MATERIALE ŞI METODE
Prezentul studiu a avut la bază documentarea - ce a permis colectarea unui număr mare de
informații cu privire la activitatea societăților comerciale de exploatare a lemnului - urmată de
procesarea și analizarea datelor cu caracter economico-financiar. S-a utilizat această abordare în
scopul descrierii contextului general al sectorului, atât la nivelul întregii țări, cât și la nivelul
județului Suceava. Au fost preluate, de la Asociația Forestierilor din România (ASFOR), date legate
de societățile comerciale care dețineau atestate de exploatare la finalul anului 2018 [11]: denumirea
societății, datele de identificare (codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare în registrul
comerțului), datele privind atestatul de exploatare (valabilitate și cantitatea de masă lemnoasă
pentru care a fost obținut atestatul) și județul pe raza căruia s-a aflat sediul societății comerciale. Din
lista societăților comerciale, care aveau atestate de exploatare la sfârșitul anului 2018, au fost
eliminate subunitățile RNP, composesoratele, regiile autonome şi asociațiile proprietarilor de
pădure, fiind păstrate numai companiile cu capital privat.
Pe baza listei obținute în acest mod, au fost efectuate două analize la nivel național. Prima a
urmărit evoluția companiilor de exploatare forestieră în funcție de anul înființării, iar cea de a doua
urmărit distribuția companiilor private de exploatare în funcție de cantitatea de masa lemnoasă ce
figurează în atestatul de exploatare. Din lista companiilor la nivel național au fost extrase cele cu
sediul în județul Suceava. A fost ales, pentru analiză, județul Suceava, deoarece deține cele mai
multe companii de profil (475), dar și din rațiuni de natură logistică legate de realizarea studiului.
În funcție de anul înființării, pentru toate cele 475 companii, au fost extrase date din declarațiile
financiare pentru anii 2014, 2015, 2016 și 2017, de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP)
[12] unde, pe baza codului unic de identificare (CUI) se pot vizualiza principalele elemente ale
declarațiilor financiare: active (imobilizate și circulante), datorii, capital, cifra de afaceri, profitul net,
numărul mediu de angajați și obiectul principal de activitate. Datele astfel colectate au fost
prelucrate cu ajutorul programului Microsoft Excel, întocmindu-se tabele și grafice sugestive. În
Tabelul 1 sunt redați principalii indicatori ce au fost preluați din declarațiile financiare ale
companiilor, precum și prelucrările efectuate asupra datelor.
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Tabelul 1. Indicatorii preluați din declarațiile financiare ale companiilor de exploatare a lemnului și modul
de prelucrare a datelor
Denumirea indicatorului

Prelucrarea și analiza datelor

Activele imobilizate

Media activelor imobilizate, evoluția activelor imobilizate ale
companiilor atestate, evoluția activelor imobilizate la primele 10
companii în funcție de cifra de afaceri și în funcție de cantitatea de masă
lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție de activele
imobilizate.
Evoluția activelor totale ale companiilor atestate, evoluția activelor
totale la primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție
de activele totale.
Evoluția activelor totale ale companiilor atestate, evoluția activelor
totale pentru primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție
de activele totale.
Media cifrei de afaceri, evoluția cifrei medii de afaceri, evoluția cifrei
de afaceri la primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție
de cifra de afaceri.
Media profitului net.
Media numărului de angajați, evoluția numărului mediu de angajați,
evoluția numărului de angajați la primele 10 companii în funcție de
cifra de afaceri și de cantitatea de masă lemnoasă atentată.

Activele circulante

Active totale

Cifra de afaceri

Profitul net
Numărul mediu de angajați

Tabelul 2. Descrierea indicatorilor tehnico-financiari utilizați în analiză
Categorie de
indicatori

Denumirea indicatorului
(Abreviere)

Prelucrarea și analiza datelor

Indicatori de
risc financiar

Indicele de lichiditate curentă
(ILC)

Evoluția mediei ILC, evoluția ILC pentru primele
10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată.
Evoluția mediei RI, evoluția RI pentru primele 10
companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată.
Evoluția mediei RMP, evoluția RMP pentru
primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și
de cantitatea de masă lemnoasă atestată.
Evoluția mediei RVV, evoluția RVV pentru
primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și
de cantitatea de masă lemnoasă atestată.

Rata de îndatorare
(RI)
Indicatori de
rentabilitate

Rata marginală a profitului
(RMP)

Indicatori de
eficiență

Raportarea volumului vânzărilor
(RVV)

De asemenea, în baza datelor preluate de pe site-ul MFP [12] au fost calculați și analizați o
serie de indicatori financiari, așa cum rezultă din Tabelul 2. Indicatorii au fost aleși în așa fel încât să
poată fi calculați cu ușurință pe baza datelor disponibile, urmărindu-se calcularea şi analiza
indicatorilor din fiecare dintre categoriile importante de indicatori financiari (indicatori de risc
financiar, indicatori de rentabilitate, indicatori de eficiență).
4
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3. REZULTATE ȘI DISCUȚII
3.1. Capacitatea atestată de exploatare
La sfârșitul anului 2018, în România, erau atestate, în sector, 4491 de societăți comerciale,
societăți comerciale care au fost înființate între anii 1991 și 2018. Dintre acestea, 62 au fost înființate
din anul 1991, iar în anul 2017 au fost înființate 336. Faptul că cele mai multe societăți comerciale
datează din ultimul an luat în considerare, precum și faptul că a existat un număr redus de societăți
comerciale cu vechime mare, indică caracterul foarte dinamic al intrărilor și ieșirilor din sector.
Perioada 2003-2007, caracterizată de un avânt economic la nivel național, este reprezentată de un
număr relativ ridicat de companii nou înființate, iar perioada 2008-2009, caracterizată de un regres
economic la nivel național, este reprezentată de un număr relativ redus de companii nou înființate.
Peste jumătate (64%) din companiile atestate la nivel național s-au încadrat în categoria celor
cu capacități atestate de a exploata lemn în cantități mai mici de 20.000 m³. În Figura 1, este redată
distribuția numărului de companii atestate în funcție de cantitatea de masă lemnoasă aprobată la
atestare, la nivel național. Față de situația din anul 2012 [13], când 80% dintre companiile atestate
aveau capacități situate sub 5.000 m3, se constată o creștere a capacității tehnice de exploatare. În
anul 2012, numai 3% dintre acestea dețineau atestate de exploatare pentru mai mult de 20.000 m3, și,
respectiv, 13% pentru cantități cuprinse între 5.000 și 20.000 m3.

Figura 1. Distribuția companiilor atestate la nivel național în funcție de cantitatea de masă lemnoasă
aprobată la atestare

La nivel național, primele 10 companii în ceea ce privește cantitatea de masă lemnoasă
aprobată pentru exploatare, dețin documente de atestare pentru 2,73% din totalul masei lemnoase
atestate, ceea ce înseamnă că nu există o concentrare a capacităților de exploatare la nivelul
principalilor actori din sector. Cantitatea totală de masă lemnoasă ce se poate exploata pe baza
atestatelor este de 34.791.560 m3, iar cantitatea exploatată în anul 2018 a fost, conform Institutului
Național de Statistică (INSSE) [10], de 17.557.000 m3. În Figura 2 se poate urmări distribuția pe județe
55
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a capacităților de exploatare atestate. Există o suprapunere rezonabilă a capacităților de exploatare
cu resursele forestiere prezente la nivel de județ. De asemenea, se poate observa, pa baza atestatelor
de exploatare, că, în România, există un excedent semnificativ al capacității de exploatare, lucru
menționat și în alte studii [8], fapt ce oferă indicații în ceea ce privește gradul de utilizare a capacității
tehnice a companiilor, cu implicații asupra profitabilității acestora.

Figura 2. Distribuția capacităților de exploatare a lemnului pe județe. Sursa: prelucrare pe baza datelor
ASFOR (2018)

La nivelul județului Suceava, la sfârșitul anului 2017, s-a înregistrat un număr de 475 de
companii cu atestate în exploatarea forestieră. Cantitatea totală de masă lemnoasă ce se poate
exploata în județul Suceava, pe baza atestatelor, este de 4,1 milioane m3, reprezentând 11,8% din
totalul la nivel național. În raport cu cantitatea de masă lemnoasă exploatată în anul 2018, în județul
Suceava [10], care a fost de 2,5 milioane m3, se constată, și în cazul acestui județ, similar situației la
nivel național, un excedent al capacității de exploatare. Desigur, trebuie ținut cont de faptul că datele
prelucrate nu au putut evidenția dacă companiile cu sediul în județul Suceava exploatează masă
lemnoasă și pe raza altor județe, și nici dacă companii din alte județe exploatează masă lemnoasă pe
raza județului Suceava.

Figura 3. Distribuția companiilor atestate în funcție de cantitatea de masă lemnoasă aprobată la atestare,
pentru județul Suceava
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În Figura 3 este redată distribuția numărului de companii în funcție de cantitatea de masă
lemnoasă aprobată la atestare, la nivelul județului Suceava. Putem observa că 85% dintre companii
dețin atestate pentru cantități de masă lemnoasă mai mari de 5.000 m³, în timp ce, la nivel național,
acest procent este de 64%. Primele 10 companii, în ceea ce privește cantitatea lemnoasă aprobată,
dețin atestat pe 7,5% din totalul masei lemnoase atestate în județul Suceava, ceea ce înseamnă că nu
există o concentrare a capacităților de exploatare la nivelul principalilor actori din sector. Totuși, din
acest punct de vedere, la nivel național, primele 10 companii cumulează un procent de numai 2,73%.
De asemenea, niciuna dintre primele 10 companii la nivel național nu se regăsește în județul
Suceava. Aceste elemente confirmă observațiile anterioare conform cărora concentrarea capacităților
se realizează la nivel regional [8].

3.2. Caracteristicile companiilor atestate la nivelul județului Suceava
Cele mai frecvente obiecte principale de activitate întâlnite în cadrul companiilor atestate din
județul Suceava sunt cele ce precizează tăierea și rindeluirea lemnului (165 societăți comerciale),
exploatarea forestieră (164 societăți comerciale), şi, respectiv, silvicultură și alte activități forestiere
(64 societăți comerciale). Din analiza datelor cu privire la numărul mediu de angajați ai companiilor
cu atestate de exploatare din județul Suceava s-a constatat că cele mai multe companii de exploatare
(74,31%) au mai puțin de 10 angajați, adică sunt societăți comerciale mici. Prin luarea în considerare
a datelor raportate în anul 2017, s-a constatat că media a fost de 7 angajați pe companie. S-a constatat,
de asemenea, menținerea constantă a numărului mediu de angajați pentru anii pentru care au fost
analizate datele. Primele 10 companii, selectate în funcție de cantitatea atestată, au avut un număr
de angajați mediu, raportat pentru anul 2017, cuprins între 10 și 134. Media numărului de angajați
pentru primele 10 companii din județ, selectate în funcție de cantitatea de masă lemnoasă atestată, a
fost de 49,2. Cele mai multe companii au avut un număr mediu de angajați situat sub 9 (Figura 4).
Majoritatea companiilor analizate au avut o cifră de afaceri de până la 5.000.000 RON; distribuția
companiilor în funcție de cifra de afaceri se poate observa în Figura 5.

Figura 4. Distribuția companiilor în funcție de numărul de angajați
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Figura 1. Distribuția companiilor în funcție de cifra de afaceri pe anul 2017

Figura 6. Distribuția companiilor în funcție de activele totale

Figura 2. Distribuția companiilor în funcție de activele imobilizate
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1. INTRODUCERE
Tranziția către economia de piață, modificarea structurii proprietății asupra terenurilor
forestiere dar și reformele instituționale mai ample din sectorul silvic [1] au determinat schimbări
majore în sectorul exploatărilor forestiere din România. Înainte de anul 1990, întreg sectorul de
exploatare și procesare a lemnului era reprezentat de întreprinderi de stat, a căror activitate
economică era strict legată de planificarea centralizată. Căderea regimului comunist a determinat
un proces de privatizare a sectorului și de orientare a acestuia către economia de piață. Astăzi,
sectorul exploatărilor forestiere este în cvasitotalitate privat, cu cea mai mare parte a agenților
economici având capital privat. Procesul de privatizare s-a desfășurat în paralel cu o serie de
schimbări instituționale și legislative care au consfințit sistemul actual a cărui principale
caracteristici sunt [2]: i) cea mai mare parte a lemnului pus pe piață de către structurile de
administrare a pădurii este comercializat pe picior, principalii cumpărători fiind companiile de
exploatare a lemnului, ii) structurile de administrare care gestionează păduri proprietate publică nu
pot valorifica lemnul pe picior decât prin licitație, iii) licitațiile organizate de entitățile publice sau
private care administrează pădurea sunt, în general, anuale, ceea ce permite o predictibilitate redusă
în ceea ce privește activitatea societăților comerciale de exploatare, iv) structurile de administrare a
pădurilor achiziționează și servicii de exploatare, fără a valorifica lemnul pe picior, ci din platforma
primară sau din depozite, după prestarea de către companiile de exploatare a serviciului de
exploatare a lemnului, v) în scopul desfășurării activității de exploatare a lemnului, un agent
economic trebuie să obțină un atestat de exploatare, emis de către autoritatea centrală responsabilă
de silvicultură, care permite recoltarea unei anumite cantități de masă lemnoasă, în funcție de
capacitățile de producție ale societății comerciale.
Cadrul actual de reglementare în sectorul exploatării lemnului este considerat a fi unul
prescriptiv [3], intervenția statului în ceea ce privește cerințele impuse agenților economici din sector
fiind destul de ridicată. Sistemul actual de licitații nu reușește întotdeauna să ducă la o oglindire
corectă a raportului între cerere și ofertă pentru piața masei lemnoase pe picior [4]. În mod normal,
după o perioadă de 30 ani, tendințele economice ar fi trebuit să fie cele legate de diminuarea
numărului de companii și de concentrarea capacităților de producție în cadrul companiilor celor mai
mari [5]. În cazul României însă, nu se constată prezența acestei tendințe, cauzele trebuind căutate
tocmai în cadrul foarte prescriptiv de reglementare. Sectorul exploatărilor forestiere este considerat
a fi subfinanțat, cu o dezvoltare tehnică foarte redusă și dependent de intervenții ale statului [6]. De
asemenea, inovațiile pătrund foarte greu la nivelul societăților comerciale de profil [7]. Având în
vedere importanța acestei verigi din lanțul de utilizare a resursei lemn, este necesară realizarea de
studii care să încerce să pună în evidență care sunt cauzele ce determină o aparentă stagnare a
sectorului și să furnizeze soluții pentru îmbunătățirea situației. Preocupările în acest sens sunt încă
timide [6-8], dar interesul pentru identificarea de soluții este ridicat. Prezenta lucrare și-a propus să
realizeze o analiză a performanței economice a companiilor cu capital privat din domeniul
exploatărilor forestiere din județul Suceava, prin procesarea și discutarea principalelor informații
din declarațiile financiare ale acestora.
La sfârșitul anului 2018, suprafața totală a fondului forestier din județul Suceava era de 437,8
mii ha. Marea majoritate a suprafețelor forestiere sunt administrate de Direcția silvică Suceava,
2
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subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor - RNP Romsilva (340,5 mii ha), din care 80% sunt
proprietate publică a statului [9, 10]. Restul de suprafață, aparținând, în totalitate, altor deținători
decât statul, se găsește în administrarea ocoalelor silvice de regim de pe raza județului. Volumul de
masă lemnoasă exploatat pe raza județului Suceava de către agenții economici din sectorul
exploatărilor forestiere a fost în creștere în ultimii 5 ani, de la 1,9 milioane m3 în anul 2014, la 2,5
milioane m3 în anul 2018 [10]. Din cantitatea de lemn exploatată în anul 2018, cea mai mare parte o
reprezintă rășinoasele (2,1 milioane m3).
Au existat încercări de a descrie sectorul exploatărilor forestiere în județul Suceava, rezultatele
indicând caracteristici precum concentrarea teritorială a societăților comerciale, o capacitate tehnică
de exploatare care depășește cantitatea exploatată, menținerea la un nivel înalt al numărului de
societăți comerciale, prezenţa unui nivel de inovare scăzut, și a unei performanțe scăzute a acestora
[6, 8].

2. MATERIALE ŞI METODE
Prezentul studiu a avut la bază documentarea - ce a permis colectarea unui număr mare de
informații cu privire la activitatea societăților comerciale de exploatare a lemnului - urmată de
procesarea și analizarea datelor cu caracter economico-financiar. S-a utilizat această abordare în
scopul descrierii contextului general al sectorului, atât la nivelul întregii țări, cât și la nivelul
județului Suceava. Au fost preluate, de la Asociația Forestierilor din România (ASFOR), date legate
de societățile comerciale care dețineau atestate de exploatare la finalul anului 2018 [11]: denumirea
societății, datele de identificare (codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare în registrul
comerțului), datele privind atestatul de exploatare (valabilitate și cantitatea de masă lemnoasă
pentru care a fost obținut atestatul) și județul pe raza căruia s-a aflat sediul societății comerciale. Din
lista societăților comerciale, care aveau atestate de exploatare la sfârșitul anului 2018, au fost
eliminate subunitățile RNP, composesoratele, regiile autonome şi asociațiile proprietarilor de
pădure, fiind păstrate numai companiile cu capital privat.
Pe baza listei obținute în acest mod, au fost efectuate două analize la nivel național. Prima a
urmărit evoluția companiilor de exploatare forestieră în funcție de anul înființării, iar cea de a doua
urmărit distribuția companiilor private de exploatare în funcție de cantitatea de masa lemnoasă ce
figurează în atestatul de exploatare. Din lista companiilor la nivel național au fost extrase cele cu
sediul în județul Suceava. A fost ales, pentru analiză, județul Suceava, deoarece deține cele mai
multe companii de profil (475), dar și din rațiuni de natură logistică legate de realizarea studiului.
În funcție de anul înființării, pentru toate cele 475 companii, au fost extrase date din declarațiile
financiare pentru anii 2014, 2015, 2016 și 2017, de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP)
[12] unde, pe baza codului unic de identificare (CUI) se pot vizualiza principalele elemente ale
declarațiilor financiare: active (imobilizate și circulante), datorii, capital, cifra de afaceri, profitul net,
numărul mediu de angajați și obiectul principal de activitate. Datele astfel colectate au fost
prelucrate cu ajutorul programului Microsoft Excel, întocmindu-se tabele și grafice sugestive. În
Tabelul 1 sunt redați principalii indicatori ce au fost preluați din declarațiile financiare ale
companiilor, precum și prelucrările efectuate asupra datelor.
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Tabelul 1. Indicatorii preluați din declarațiile financiare ale companiilor de exploatare a lemnului și modul
de prelucrare a datelor
Denumirea indicatorului

Prelucrarea și analiza datelor

Activele imobilizate

Media activelor imobilizate, evoluția activelor imobilizate ale
companiilor atestate, evoluția activelor imobilizate la primele 10
companii în funcție de cifra de afaceri și în funcție de cantitatea de masă
lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție de activele
imobilizate.
Evoluția activelor totale ale companiilor atestate, evoluția activelor
totale la primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție
de activele totale.
Evoluția activelor totale ale companiilor atestate, evoluția activelor
totale pentru primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție
de activele totale.
Media cifrei de afaceri, evoluția cifrei medii de afaceri, evoluția cifrei
de afaceri la primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție
de cifra de afaceri.
Media profitului net.
Media numărului de angajați, evoluția numărului mediu de angajați,
evoluția numărului de angajați la primele 10 companii în funcție de
cifra de afaceri și de cantitatea de masă lemnoasă atentată.

Activele circulante

Active totale

Cifra de afaceri

Profitul net
Numărul mediu de angajați

Tabelul 2. Descrierea indicatorilor tehnico-financiari utilizați în analiză
Categorie de
indicatori

Denumirea indicatorului
(Abreviere)

Prelucrarea și analiza datelor

Indicatori de
risc financiar

Indicele de lichiditate curentă
(ILC)

Evoluția mediei ILC, evoluția ILC pentru primele
10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată.
Evoluția mediei RI, evoluția RI pentru primele 10
companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată.
Evoluția mediei RMP, evoluția RMP pentru
primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și
de cantitatea de masă lemnoasă atestată.
Evoluția mediei RVV, evoluția RVV pentru
primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și
de cantitatea de masă lemnoasă atestată.

Rata de îndatorare
(RI)
Indicatori de
rentabilitate

Rata marginală a profitului
(RMP)

Indicatori de
eficiență

Raportarea volumului vânzărilor
(RVV)

De asemenea, în baza datelor preluate de pe site-ul MFP [12] au fost calculați și analizați o
serie de indicatori financiari, așa cum rezultă din Tabelul 2. Indicatorii au fost aleși în așa fel încât să
poată fi calculați cu ușurință pe baza datelor disponibile, urmărindu-se calcularea şi analiza
indicatorilor din fiecare dintre categoriile importante de indicatori financiari (indicatori de risc
financiar, indicatori de rentabilitate, indicatori de eficiență).
4
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3. REZULTATE ȘI DISCUȚII
3.1. Capacitatea atestată de exploatare
La sfârșitul anului 2018, în România, erau atestate, în sector, 4491 de societăți comerciale,
societăți comerciale care au fost înființate între anii 1991 și 2018. Dintre acestea, 62 au fost înființate
din anul 1991, iar în anul 2017 au fost înființate 336. Faptul că cele mai multe societăți comerciale
datează din ultimul an luat în considerare, precum și faptul că a existat un număr redus de societăți
comerciale cu vechime mare, indică caracterul foarte dinamic al intrărilor și ieșirilor din sector.
Perioada 2003-2007, caracterizată de un avânt economic la nivel național, este reprezentată de un
număr relativ ridicat de companii nou înființate, iar perioada 2008-2009, caracterizată de un regres
economic la nivel național, este reprezentată de un număr relativ redus de companii nou înființate.
Peste jumătate (64%) din companiile atestate la nivel național s-au încadrat în categoria celor
cu capacități atestate de a exploata lemn în cantități mai mici de 20.000 m³. În Figura 1, este redată
distribuția numărului de companii atestate în funcție de cantitatea de masă lemnoasă aprobată la
atestare, la nivel național. Față de situația din anul 2012 [13], când 80% dintre companiile atestate
aveau capacități situate sub 5.000 m3, se constată o creștere a capacității tehnice de exploatare. În
anul 2012, numai 3% dintre acestea dețineau atestate de exploatare pentru mai mult de 20.000 m3, și,
respectiv, 13% pentru cantități cuprinse între 5.000 și 20.000 m3.

Figura 1. Distribuția companiilor atestate la nivel național în funcție de cantitatea de masă lemnoasă
aprobată la atestare

La nivel național, primele 10 companii în ceea ce privește cantitatea de masă lemnoasă
aprobată pentru exploatare, dețin documente de atestare pentru 2,73% din totalul masei lemnoase
atestate, ceea ce înseamnă că nu există o concentrare a capacităților de exploatare la nivelul
principalilor actori din sector. Cantitatea totală de masă lemnoasă ce se poate exploata pe baza
atestatelor este de 34.791.560 m3, iar cantitatea exploatată în anul 2018 a fost, conform Institutului
Național de Statistică (INSSE) [10], de 17.557.000 m3. În Figura 2 se poate urmări distribuția pe județe
55
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a capacităților de exploatare atestate. Există o suprapunere rezonabilă a capacităților de exploatare
cu resursele forestiere prezente la nivel de județ. De asemenea, se poate observa, pa baza atestatelor
de exploatare, că, în România, există un excedent semnificativ al capacității de exploatare, lucru
menționat și în alte studii [8], fapt ce oferă indicații în ceea ce privește gradul de utilizare a capacității
tehnice a companiilor, cu implicații asupra profitabilității acestora.

Figura 2. Distribuția capacităților de exploatare a lemnului pe județe. Sursa: prelucrare pe baza datelor
ASFOR (2018)

La nivelul județului Suceava, la sfârșitul anului 2017, s-a înregistrat un număr de 475 de
companii cu atestate în exploatarea forestieră. Cantitatea totală de masă lemnoasă ce se poate
exploata în județul Suceava, pe baza atestatelor, este de 4,1 milioane m3, reprezentând 11,8% din
totalul la nivel național. În raport cu cantitatea de masă lemnoasă exploatată în anul 2018, în județul
Suceava [10], care a fost de 2,5 milioane m3, se constată, și în cazul acestui județ, similar situației la
nivel național, un excedent al capacității de exploatare. Desigur, trebuie ținut cont de faptul că datele
prelucrate nu au putut evidenția dacă companiile cu sediul în județul Suceava exploatează masă
lemnoasă și pe raza altor județe, și nici dacă companii din alte județe exploatează masă lemnoasă pe
raza județului Suceava.

Figura 3. Distribuția companiilor atestate în funcție de cantitatea de masă lemnoasă aprobată la atestare,
pentru județul Suceava
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În Figura 3 este redată distribuția numărului de companii în funcție de cantitatea de masă
lemnoasă aprobată la atestare, la nivelul județului Suceava. Putem observa că 85% dintre companii
dețin atestate pentru cantități de masă lemnoasă mai mari de 5.000 m³, în timp ce, la nivel național,
acest procent este de 64%. Primele 10 companii, în ceea ce privește cantitatea lemnoasă aprobată,
dețin atestat pe 7,5% din totalul masei lemnoase atestate în județul Suceava, ceea ce înseamnă că nu
există o concentrare a capacităților de exploatare la nivelul principalilor actori din sector. Totuși, din
acest punct de vedere, la nivel național, primele 10 companii cumulează un procent de numai 2,73%.
De asemenea, niciuna dintre primele 10 companii la nivel național nu se regăsește în județul
Suceava. Aceste elemente confirmă observațiile anterioare conform cărora concentrarea capacităților
se realizează la nivel regional [8].

3.2. Caracteristicile companiilor atestate la nivelul județului Suceava
Cele mai frecvente obiecte principale de activitate întâlnite în cadrul companiilor atestate din
județul Suceava sunt cele ce precizează tăierea și rindeluirea lemnului (165 societăți comerciale),
exploatarea forestieră (164 societăți comerciale), şi, respectiv, silvicultură și alte activități forestiere
(64 societăți comerciale). Din analiza datelor cu privire la numărul mediu de angajați ai companiilor
cu atestate de exploatare din județul Suceava s-a constatat că cele mai multe companii de exploatare
(74,31%) au mai puțin de 10 angajați, adică sunt societăți comerciale mici. Prin luarea în considerare
a datelor raportate în anul 2017, s-a constatat că media a fost de 7 angajați pe companie. S-a constatat,
de asemenea, menținerea constantă a numărului mediu de angajați pentru anii pentru care au fost
analizate datele. Primele 10 companii, selectate în funcție de cantitatea atestată, au avut un număr
de angajați mediu, raportat pentru anul 2017, cuprins între 10 și 134. Media numărului de angajați
pentru primele 10 companii din județ, selectate în funcție de cantitatea de masă lemnoasă atestată, a
fost de 49,2. Cele mai multe companii au avut un număr mediu de angajați situat sub 9 (Figura 4).
Majoritatea companiilor analizate au avut o cifră de afaceri de până la 5.000.000 RON; distribuția
companiilor în funcție de cifra de afaceri se poate observa în Figura 5.

Figura 4. Distribuția companiilor în funcție de numărul de angajați
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Figura 1. Distribuția companiilor în funcție de cifra de afaceri pe anul 2017

Figura 6. Distribuția companiilor în funcție de activele totale

Figura 2. Distribuția companiilor în funcție de activele imobilizate
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Figura 3. Distribuția companiilor în funcție de activele circulante

Cifra de afaceri medie, pentru anul 2017, s-a situat la nivelul de 1.929.749 RON. Mai mult de
10% dintre companii au avut cifra de afaceri medie mai mică de 100.000 RON. Datele privind cifra
de afaceri medie trebuie tratate, totuși, cu precauție. După cum s-a putut observa din cele prezentate
mai sus, companiile pot avea obiecte de activitate multiple și nu există date publice privind ponderea
activității de exploatare forestieră în cifra de afaceri. În ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri
pentru primele companii, selectate în funcție de cantitatea aprobată, nu se poate observa un anumit
trend, existând variații anuale între 10 și 25%.
În Figura 6 se poate urmări distribuția companiilor în funcție de activele totale. Se poate
observa că peste 50% dintre companii au activele totale cuprinse între 100.000 și 1.000.000 RON.
Media activelor totale, la nivelul anului 2017, a fost de 1.288.573 RON, iar activele totale au însumat
612.072.297 RON. Media activelor totale a fost în creștere, dar creșterea nu a fost uniform distribuită,
şi doar 3 dintre primele 10 companii au avut creșteri ale activelor totale. În Figura 7 este prezentată
distribuția companiilor în funcție de activele imobilizate. Putem observa că marea majoritate a
companiilor au avut active imobilizate cuprinse între 100.000 şi 1.000.000 RON și, respectiv, sub
100.000 RON. Din comparația datelor raportate pentru anii 2014-2017 rezultă că activele imobilizate
au crescut, la nivel total, dar, la nivelul primelor 10 companii, nu se constată o creștere semnificativă.
Media activelor imobilizate, pentru aceste companii, în anul 2017, a fost de 3.869.046,6 RON. Acest
fapt arată că înzestrarea cu utilaje sau alte active imobilizate este specifică, mai degrabă, companiilor
mici, având valori individuale mici. Distribuția companiilor în funcție de activele circulante este
reprezentată în Figura 8. Peste jumătate din numărul companiilor au avut cifra activelor circulante
cuprinsă între 100.000 și 1.000.000 RON. În medie, activele circulante s-au menținut constante, dar,
pentru primele 10 companii, acestea au fost în scădere. Acest fapt indică potențiale probleme de flux
de numerar pentru aceste companii, în viitor, mai ales că valoarea acestor active circulante a fost, în
general, scăzută: media pentru primele 10 companii a fost de 3.224.731,6 RON.

3.3. Indicatori tehnico-financiari
Indicele de lichiditate curentă (ILC) se calculează ca raport între activele circulante și datorii.
Valoarea optimă a acestui indice ar trebui să fie între 1,5 și 2 şi, se preferă, ca acesta să nu scadă sub
0,8. Cu cât acest indice este mai mare, cu atât compania are o capacitate mai mare de a-și plăti
datoriile, fără să apeleze la alte resurse sau împrumuturi. În Figura 9 se poate observa evoluția ILC
99
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între anii 2014 și 2017 pentru companiile ce dețineau atestat de exploatare la sfârșitul anului 2018. A
fost analizat ILC pentru primele 10 companii, rezultând că valoarea indicelui a scăzut, în decursul
celor 4 ani, sub 0,8 pentru patru dintre acestea. Valorile ILC arată, în mod evident, că agenții
economici analizați au dificultăți în ceea ce privește asigurarea fluxului de numerar.

Figura 9. Evoluția valorii medii a indicelui de lichiditate curentă

Figura 4. Evoluția valorii medii a ratei de îndatorare

Figura 11. Evoluția ratei marginale a profitului
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Figura 12. Valoarea medie a raportării volumului vânzărilor

Valoarea media ratei de îndatorare (RI) se calculează ca raport între datorii și active totale. În
România, rata de îndatorare este de maxim 40%. În Figura 10 putem observa evoluția valorii medii
a ratei de îndatorare, în decursul celor patru ani luați în studiu. Indicatorul RI a fost analizat pentru
primele 10 companii, rezultând că la patru dintre acestea RI este peste 40%. Rata marginală a
profitului (RMP), este un indicator de rentabilitate care se calculează ca raportul procentual dintre
profitul net și cifra de afaceri. În Figura 11 este reprezentată evoluția RMP, între anii 2014-2017. A
fost analizat RMP în cazul primelor 10 companii, rezultând că cele 10 companii au înregistrat valori
foarte mici a RMP, care, în anul 2016, a atins cele mai mari valori. Raportarea volumului vânzărilor
(RVV) este un indicator de eficiență care se calculează ca raportul dintre cifra de afaceri și totalul
activelor. În Figura 12 s-a reprezentat valoarea medie a raportării volumului vânzărilor. Din anul
2014 până în anul 2017, valorile respective s-au aflat în scădere, în anul 2016 înregistrându-se cea
mai mică valoare. A fost analizat RVV pentru primele 10 companii, rezultând aceeași scădere a
mediei.

4. CONCLUZII
1. Rezultatele analizei performanței economice a companiilor private ce dețin atestate de
exploatare a lemnului arată că, la nivelul județului Suceava, acest sector include numai
întreprinderi mici și microîntreprinderi, acestea din urmă deținând marea majoritate. Deși
sectorul s-a deschis investițiilor private de peste 30 ani, coagularea capacităților de
producție nu s-a produs. Astfel, există firme ce activează în domeniu din anul 1992,
numărul mediu de angajați variază în jurul valorii de 8, iar cifra de afaceri medie este la
nivelul de circa 1,5 milioane RON, cu o evoluție oscilantă. Activele fixe sunt modeste,
indicând o înzestrare tehnică modestă; în ciuda faptului că există un excedent de capacități
de exploatare, acestea sunt modeste din punct de vedere tehnologic şi, prin urmate, există
motive să fie considerate slab productive;
2. Activele circulante sunt, de asemenea, modeste, ceea ce arată că, în medie, companiile din
domeniu suferă de o lipsă cronică a lichidităților (indicele de lichiditate curentă se situează
semnificativ sub valoarea considerată optimă). Profitul este redus (cu o rată marginală a
profitului sub 10%), ciclurile de producție fiind mari;
11
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3. Mediul economic este volatil, un număr însemnat de companii fiind excluse, de-a lungul
timpului, de mediul concurențial dur, fapt ce a făcut loc altora, astfel că, în ansamblu, nu se
observă o reducere semnificativă a numărului de companii, așa cum ar fi fost de așteptat
într-un domeniu economic competitiv și activ. De asemenea, nu se constată niciun alt
fenomen considerat normal într-un mediu de afaceri, cum ar fi concentrarea, în timp, a
capacității de producție în cadrul celor mai puternice companii;
4. Din considerentele de mai sus, se poate trage concluzia că mediul de afaceri din sectorul
exploatărilor forestiere din județul Suceava are o evoluție foarte lentă, fiind, practic, blocat
într-un stadiu economic incipient.
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REZUMAT EXTINS - EXTENDED ABSTRACT
Title in English: Wood harvesting sector in Suceava County: financial and economic challenges
Introduction: The fall of the communist regime triggered privatization of the timber harvesting sector and its
orientation towards market economy. Currently, the sector includes, almost exclusively, private companies. Present
regulatory framework is considered prescriptive and the state requirements for timber harvesting companies are quite
high, as well as state interventions in the wood markets. Normally, 30 years after the privatization, the sector should have
been coagulated and the number of the companies should have decreased. In Romania, at least apparently, this didn’t
happen, and the regulatory framework is envisaged as being the cause. Having in mind the importance of the timber
harvesting sector for the specific value chain, the need for further investigations and research for describing and improving
the sector contribution and status, is obvious. This paper aims at making an economic analysis of the private licensed
timber harvesting companies in Suceava county, Romania, by processing and discussing the main data from their public
financial statements.
Materials and Methods: The research starting point was the list of the licensed timber harvesting companies in
Romania, offered by the Romanian Foresters Association (ASFOR). The list was processed and only private companies
were kept for the analysis. Some data processing was done at national level, and then, the companies from Suceava county
were extracted. The choice for Suceava county was driven by the biggest number of companies in the country (475
companies in 2018) when compared with other counties. For all these companies, for the last four years, the main public
data in the annual financial statements were extracted from the website of the Ministry of Public Finance: assets (both
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1. INTRODUCERE
Tranziția către economia de piață, modificarea structurii proprietății asupra terenurilor
forestiere dar și reformele instituționale mai ample din sectorul silvic [1] au determinat schimbări
majore în sectorul exploatărilor forestiere din România. Înainte de anul 1990, întreg sectorul de
exploatare și procesare a lemnului era reprezentat de întreprinderi de stat, a căror activitate
economică era strict legată de planificarea centralizată. Căderea regimului comunist a determinat
un proces de privatizare a sectorului și de orientare a acestuia către economia de piață. Astăzi,
sectorul exploatărilor forestiere este în cvasitotalitate privat, cu cea mai mare parte a agenților
economici având capital privat. Procesul de privatizare s-a desfășurat în paralel cu o serie de
schimbări instituționale și legislative care au consfințit sistemul actual a cărui principale
caracteristici sunt [2]: i) cea mai mare parte a lemnului pus pe piață de către structurile de
administrare a pădurii este comercializat pe picior, principalii cumpărători fiind companiile de
exploatare a lemnului, ii) structurile de administrare care gestionează păduri proprietate publică nu
pot valorifica lemnul pe picior decât prin licitație, iii) licitațiile organizate de entitățile publice sau
private care administrează pădurea sunt, în general, anuale, ceea ce permite o predictibilitate redusă
în ceea ce privește activitatea societăților comerciale de exploatare, iv) structurile de administrare a
pădurilor achiziționează și servicii de exploatare, fără a valorifica lemnul pe picior, ci din platforma
primară sau din depozite, după prestarea de către companiile de exploatare a serviciului de
exploatare a lemnului, v) în scopul desfășurării activității de exploatare a lemnului, un agent
economic trebuie să obțină un atestat de exploatare, emis de către autoritatea centrală responsabilă
de silvicultură, care permite recoltarea unei anumite cantități de masă lemnoasă, în funcție de
capacitățile de producție ale societății comerciale.
Cadrul actual de reglementare în sectorul exploatării lemnului este considerat a fi unul
prescriptiv [3], intervenția statului în ceea ce privește cerințele impuse agenților economici din sector
fiind destul de ridicată. Sistemul actual de licitații nu reușește întotdeauna să ducă la o oglindire
corectă a raportului între cerere și ofertă pentru piața masei lemnoase pe picior [4]. În mod normal,
după o perioadă de 30 ani, tendințele economice ar fi trebuit să fie cele legate de diminuarea
numărului de companii și de concentrarea capacităților de producție în cadrul companiilor celor mai
mari [5]. În cazul României însă, nu se constată prezența acestei tendințe, cauzele trebuind căutate
tocmai în cadrul foarte prescriptiv de reglementare. Sectorul exploatărilor forestiere este considerat
a fi subfinanțat, cu o dezvoltare tehnică foarte redusă și dependent de intervenții ale statului [6]. De
asemenea, inovațiile pătrund foarte greu la nivelul societăților comerciale de profil [7]. Având în
vedere importanța acestei verigi din lanțul de utilizare a resursei lemn, este necesară realizarea de
studii care să încerce să pună în evidență care sunt cauzele ce determină o aparentă stagnare a
sectorului și să furnizeze soluții pentru îmbunătățirea situației. Preocupările în acest sens sunt încă
timide [6-8], dar interesul pentru identificarea de soluții este ridicat. Prezenta lucrare și-a propus să
realizeze o analiză a performanței economice a companiilor cu capital privat din domeniul
exploatărilor forestiere din județul Suceava, prin procesarea și discutarea principalelor informații
din declarațiile financiare ale acestora.
La sfârșitul anului 2018, suprafața totală a fondului forestier din județul Suceava era de 437,8
mii ha. Marea majoritate a suprafețelor forestiere sunt administrate de Direcția silvică Suceava,
2
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subunitate a Regiei Naționale a Pădurilor - RNP Romsilva (340,5 mii ha), din care 80% sunt
proprietate publică a statului [9, 10]. Restul de suprafață, aparținând, în totalitate, altor deținători
decât statul, se găsește în administrarea ocoalelor silvice de regim de pe raza județului. Volumul de
masă lemnoasă exploatat pe raza județului Suceava de către agenții economici din sectorul
exploatărilor forestiere a fost în creștere în ultimii 5 ani, de la 1,9 milioane m3 în anul 2014, la 2,5
milioane m3 în anul 2018 [10]. Din cantitatea de lemn exploatată în anul 2018, cea mai mare parte o
reprezintă rășinoasele (2,1 milioane m3).
Au existat încercări de a descrie sectorul exploatărilor forestiere în județul Suceava, rezultatele
indicând caracteristici precum concentrarea teritorială a societăților comerciale, o capacitate tehnică
de exploatare care depășește cantitatea exploatată, menținerea la un nivel înalt al numărului de
societăți comerciale, prezenţa unui nivel de inovare scăzut, și a unei performanțe scăzute a acestora
[6, 8].

2. MATERIALE ŞI METODE
Prezentul studiu a avut la bază documentarea - ce a permis colectarea unui număr mare de
informații cu privire la activitatea societăților comerciale de exploatare a lemnului - urmată de
procesarea și analizarea datelor cu caracter economico-financiar. S-a utilizat această abordare în
scopul descrierii contextului general al sectorului, atât la nivelul întregii țări, cât și la nivelul
județului Suceava. Au fost preluate, de la Asociația Forestierilor din România (ASFOR), date legate
de societățile comerciale care dețineau atestate de exploatare la finalul anului 2018 [11]: denumirea
societății, datele de identificare (codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare în registrul
comerțului), datele privind atestatul de exploatare (valabilitate și cantitatea de masă lemnoasă
pentru care a fost obținut atestatul) și județul pe raza căruia s-a aflat sediul societății comerciale. Din
lista societăților comerciale, care aveau atestate de exploatare la sfârșitul anului 2018, au fost
eliminate subunitățile RNP, composesoratele, regiile autonome şi asociațiile proprietarilor de
pădure, fiind păstrate numai companiile cu capital privat.
Pe baza listei obținute în acest mod, au fost efectuate două analize la nivel național. Prima a
urmărit evoluția companiilor de exploatare forestieră în funcție de anul înființării, iar cea de a doua
urmărit distribuția companiilor private de exploatare în funcție de cantitatea de masa lemnoasă ce
figurează în atestatul de exploatare. Din lista companiilor la nivel național au fost extrase cele cu
sediul în județul Suceava. A fost ales, pentru analiză, județul Suceava, deoarece deține cele mai
multe companii de profil (475), dar și din rațiuni de natură logistică legate de realizarea studiului.
În funcție de anul înființării, pentru toate cele 475 companii, au fost extrase date din declarațiile
financiare pentru anii 2014, 2015, 2016 și 2017, de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP)
[12] unde, pe baza codului unic de identificare (CUI) se pot vizualiza principalele elemente ale
declarațiilor financiare: active (imobilizate și circulante), datorii, capital, cifra de afaceri, profitul net,
numărul mediu de angajați și obiectul principal de activitate. Datele astfel colectate au fost
prelucrate cu ajutorul programului Microsoft Excel, întocmindu-se tabele și grafice sugestive. În
Tabelul 1 sunt redați principalii indicatori ce au fost preluați din declarațiile financiare ale
companiilor, precum și prelucrările efectuate asupra datelor.
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Tabelul 1. Indicatorii preluați din declarațiile financiare ale companiilor de exploatare a lemnului și modul
de prelucrare a datelor
Denumirea indicatorului

Prelucrarea și analiza datelor

Activele imobilizate

Media activelor imobilizate, evoluția activelor imobilizate ale
companiilor atestate, evoluția activelor imobilizate la primele 10
companii în funcție de cifra de afaceri și în funcție de cantitatea de masă
lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție de activele
imobilizate.
Evoluția activelor totale ale companiilor atestate, evoluția activelor
totale la primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție
de activele totale.
Evoluția activelor totale ale companiilor atestate, evoluția activelor
totale pentru primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție
de activele totale.
Media cifrei de afaceri, evoluția cifrei medii de afaceri, evoluția cifrei
de afaceri la primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată, distribuția companiilor în funcție
de cifra de afaceri.
Media profitului net.
Media numărului de angajați, evoluția numărului mediu de angajați,
evoluția numărului de angajați la primele 10 companii în funcție de
cifra de afaceri și de cantitatea de masă lemnoasă atentată.

Activele circulante

Active totale

Cifra de afaceri

Profitul net
Numărul mediu de angajați

Tabelul 2. Descrierea indicatorilor tehnico-financiari utilizați în analiză
Categorie de
indicatori

Denumirea indicatorului
(Abreviere)

Prelucrarea și analiza datelor

Indicatori de
risc financiar

Indicele de lichiditate curentă
(ILC)

Evoluția mediei ILC, evoluția ILC pentru primele
10 companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată.
Evoluția mediei RI, evoluția RI pentru primele 10
companii în funcție de cifra de afaceri și de
cantitatea de masă lemnoasă atestată.
Evoluția mediei RMP, evoluția RMP pentru
primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și
de cantitatea de masă lemnoasă atestată.
Evoluția mediei RVV, evoluția RVV pentru
primele 10 companii în funcție de cifra de afaceri și
de cantitatea de masă lemnoasă atestată.

Rata de îndatorare
(RI)
Indicatori de
rentabilitate

Rata marginală a profitului
(RMP)

Indicatori de
eficiență

Raportarea volumului vânzărilor
(RVV)

De asemenea, în baza datelor preluate de pe site-ul MFP [12] au fost calculați și analizați o
serie de indicatori financiari, așa cum rezultă din Tabelul 2. Indicatorii au fost aleși în așa fel încât să
poată fi calculați cu ușurință pe baza datelor disponibile, urmărindu-se calcularea şi analiza
indicatorilor din fiecare dintre categoriile importante de indicatori financiari (indicatori de risc
financiar, indicatori de rentabilitate, indicatori de eficiență).
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3. REZULTATE ȘI DISCUȚII
3.1. Capacitatea atestată de exploatare
La sfârșitul anului 2018, în România, erau atestate, în sector, 4491 de societăți comerciale,
societăți comerciale care au fost înființate între anii 1991 și 2018. Dintre acestea, 62 au fost înființate
din anul 1991, iar în anul 2017 au fost înființate 336. Faptul că cele mai multe societăți comerciale
datează din ultimul an luat în considerare, precum și faptul că a existat un număr redus de societăți
comerciale cu vechime mare, indică caracterul foarte dinamic al intrărilor și ieșirilor din sector.
Perioada 2003-2007, caracterizată de un avânt economic la nivel național, este reprezentată de un
număr relativ ridicat de companii nou înființate, iar perioada 2008-2009, caracterizată de un regres
economic la nivel național, este reprezentată de un număr relativ redus de companii nou înființate.
Peste jumătate (64%) din companiile atestate la nivel național s-au încadrat în categoria celor
cu capacități atestate de a exploata lemn în cantități mai mici de 20.000 m³. În Figura 1, este redată
distribuția numărului de companii atestate în funcție de cantitatea de masă lemnoasă aprobată la
atestare, la nivel național. Față de situația din anul 2012 [13], când 80% dintre companiile atestate
aveau capacități situate sub 5.000 m3, se constată o creștere a capacității tehnice de exploatare. În
anul 2012, numai 3% dintre acestea dețineau atestate de exploatare pentru mai mult de 20.000 m3, și,
respectiv, 13% pentru cantități cuprinse între 5.000 și 20.000 m3.

Figura 1. Distribuția companiilor atestate la nivel național în funcție de cantitatea de masă lemnoasă
aprobată la atestare

La nivel național, primele 10 companii în ceea ce privește cantitatea de masă lemnoasă
aprobată pentru exploatare, dețin documente de atestare pentru 2,73% din totalul masei lemnoase
atestate, ceea ce înseamnă că nu există o concentrare a capacităților de exploatare la nivelul
principalilor actori din sector. Cantitatea totală de masă lemnoasă ce se poate exploata pe baza
atestatelor este de 34.791.560 m3, iar cantitatea exploatată în anul 2018 a fost, conform Institutului
Național de Statistică (INSSE) [10], de 17.557.000 m3. În Figura 2 se poate urmări distribuția pe județe
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a capacităților de exploatare atestate. Există o suprapunere rezonabilă a capacităților de exploatare
cu resursele forestiere prezente la nivel de județ. De asemenea, se poate observa, pa baza atestatelor
de exploatare, că, în România, există un excedent semnificativ al capacității de exploatare, lucru
menționat și în alte studii [8], fapt ce oferă indicații în ceea ce privește gradul de utilizare a capacității
tehnice a companiilor, cu implicații asupra profitabilității acestora.

Figura 2. Distribuția capacităților de exploatare a lemnului pe județe. Sursa: prelucrare pe baza datelor
ASFOR (2018)

La nivelul județului Suceava, la sfârșitul anului 2017, s-a înregistrat un număr de 475 de
companii cu atestate în exploatarea forestieră. Cantitatea totală de masă lemnoasă ce se poate
exploata în județul Suceava, pe baza atestatelor, este de 4,1 milioane m3, reprezentând 11,8% din
totalul la nivel național. În raport cu cantitatea de masă lemnoasă exploatată în anul 2018, în județul
Suceava [10], care a fost de 2,5 milioane m3, se constată, și în cazul acestui județ, similar situației la
nivel național, un excedent al capacității de exploatare. Desigur, trebuie ținut cont de faptul că datele
prelucrate nu au putut evidenția dacă companiile cu sediul în județul Suceava exploatează masă
lemnoasă și pe raza altor județe, și nici dacă companii din alte județe exploatează masă lemnoasă pe
raza județului Suceava.

Figura 3. Distribuția companiilor atestate în funcție de cantitatea de masă lemnoasă aprobată la atestare,
pentru județul Suceava
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În Figura 3 este redată distribuția numărului de companii în funcție de cantitatea de masă
lemnoasă aprobată la atestare, la nivelul județului Suceava. Putem observa că 85% dintre companii
dețin atestate pentru cantități de masă lemnoasă mai mari de 5.000 m³, în timp ce, la nivel național,
acest procent este de 64%. Primele 10 companii, în ceea ce privește cantitatea lemnoasă aprobată,
dețin atestat pe 7,5% din totalul masei lemnoase atestate în județul Suceava, ceea ce înseamnă că nu
există o concentrare a capacităților de exploatare la nivelul principalilor actori din sector. Totuși, din
acest punct de vedere, la nivel național, primele 10 companii cumulează un procent de numai 2,73%.
De asemenea, niciuna dintre primele 10 companii la nivel național nu se regăsește în județul
Suceava. Aceste elemente confirmă observațiile anterioare conform cărora concentrarea capacităților
se realizează la nivel regional [8].

3.2. Caracteristicile companiilor atestate la nivelul județului Suceava
Cele mai frecvente obiecte principale de activitate întâlnite în cadrul companiilor atestate din
județul Suceava sunt cele ce precizează tăierea și rindeluirea lemnului (165 societăți comerciale),
exploatarea forestieră (164 societăți comerciale), şi, respectiv, silvicultură și alte activități forestiere
(64 societăți comerciale). Din analiza datelor cu privire la numărul mediu de angajați ai companiilor
cu atestate de exploatare din județul Suceava s-a constatat că cele mai multe companii de exploatare
(74,31%) au mai puțin de 10 angajați, adică sunt societăți comerciale mici. Prin luarea în considerare
a datelor raportate în anul 2017, s-a constatat că media a fost de 7 angajați pe companie. S-a constatat,
de asemenea, menținerea constantă a numărului mediu de angajați pentru anii pentru care au fost
analizate datele. Primele 10 companii, selectate în funcție de cantitatea atestată, au avut un număr
de angajați mediu, raportat pentru anul 2017, cuprins între 10 și 134. Media numărului de angajați
pentru primele 10 companii din județ, selectate în funcție de cantitatea de masă lemnoasă atestată, a
fost de 49,2. Cele mai multe companii au avut un număr mediu de angajați situat sub 9 (Figura 4).
Majoritatea companiilor analizate au avut o cifră de afaceri de până la 5.000.000 RON; distribuția
companiilor în funcție de cifra de afaceri se poate observa în Figura 5.

Figura 4. Distribuția companiilor în funcție de numărul de angajați
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Figura 1. Distribuția companiilor în funcție de cifra de afaceri pe anul 2017

Figura 6. Distribuția companiilor în funcție de activele totale

Figura 2. Distribuția companiilor în funcție de activele imobilizate
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Figura 3. Distribuția companiilor în funcție de activele circulante

Cifra de afaceri medie, pentru anul 2017, s-a situat la nivelul de 1.929.749 RON. Mai mult de
10% dintre companii au avut cifra de afaceri medie mai mică de 100.000 RON. Datele privind cifra
de afaceri medie trebuie tratate, totuși, cu precauție. După cum s-a putut observa din cele prezentate
mai sus, companiile pot avea obiecte de activitate multiple și nu există date publice privind ponderea
activității de exploatare forestieră în cifra de afaceri. În ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri
pentru primele companii, selectate în funcție de cantitatea aprobată, nu se poate observa un anumit
trend, existând variații anuale între 10 și 25%.
În Figura 6 se poate urmări distribuția companiilor în funcție de activele totale. Se poate
observa că peste 50% dintre companii au activele totale cuprinse între 100.000 și 1.000.000 RON.
Media activelor totale, la nivelul anului 2017, a fost de 1.288.573 RON, iar activele totale au însumat
612.072.297 RON. Media activelor totale a fost în creștere, dar creșterea nu a fost uniform distribuită,
şi doar 3 dintre primele 10 companii au avut creșteri ale activelor totale. În Figura 7 este prezentată
distribuția companiilor în funcție de activele imobilizate. Putem observa că marea majoritate a
companiilor au avut active imobilizate cuprinse între 100.000 şi 1.000.000 RON și, respectiv, sub
100.000 RON. Din comparația datelor raportate pentru anii 2014-2017 rezultă că activele imobilizate
au crescut, la nivel total, dar, la nivelul primelor 10 companii, nu se constată o creștere semnificativă.
Media activelor imobilizate, pentru aceste companii, în anul 2017, a fost de 3.869.046,6 RON. Acest
fapt arată că înzestrarea cu utilaje sau alte active imobilizate este specifică, mai degrabă, companiilor
mici, având valori individuale mici. Distribuția companiilor în funcție de activele circulante este
reprezentată în Figura 8. Peste jumătate din numărul companiilor au avut cifra activelor circulante
cuprinsă între 100.000 și 1.000.000 RON. În medie, activele circulante s-au menținut constante, dar,
pentru primele 10 companii, acestea au fost în scădere. Acest fapt indică potențiale probleme de flux
de numerar pentru aceste companii, în viitor, mai ales că valoarea acestor active circulante a fost, în
general, scăzută: media pentru primele 10 companii a fost de 3.224.731,6 RON.

3.3. Indicatori tehnico-financiari
Indicele de lichiditate curentă (ILC) se calculează ca raport între activele circulante și datorii.
Valoarea optimă a acestui indice ar trebui să fie între 1,5 și 2 şi, se preferă, ca acesta să nu scadă sub
0,8. Cu cât acest indice este mai mare, cu atât compania are o capacitate mai mare de a-și plăti
datoriile, fără să apeleze la alte resurse sau împrumuturi. În Figura 9 se poate observa evoluția ILC
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între anii 2014 și 2017 pentru companiile ce dețineau atestat de exploatare la sfârșitul anului 2018. A
fost analizat ILC pentru primele 10 companii, rezultând că valoarea indicelui a scăzut, în decursul
celor 4 ani, sub 0,8 pentru patru dintre acestea. Valorile ILC arată, în mod evident, că agenții
economici analizați au dificultăți în ceea ce privește asigurarea fluxului de numerar.

Figura 9. Evoluția valorii medii a indicelui de lichiditate curentă

Figura 4. Evoluția valorii medii a ratei de îndatorare

Figura 11. Evoluția ratei marginale a profitului
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Figura 12. Valoarea medie a raportării volumului vânzărilor

Valoarea media ratei de îndatorare (RI) se calculează ca raport între datorii și active totale. În
România, rata de îndatorare este de maxim 40%. În Figura 10 putem observa evoluția valorii medii
a ratei de îndatorare, în decursul celor patru ani luați în studiu. Indicatorul RI a fost analizat pentru
primele 10 companii, rezultând că la patru dintre acestea RI este peste 40%. Rata marginală a
profitului (RMP), este un indicator de rentabilitate care se calculează ca raportul procentual dintre
profitul net și cifra de afaceri. În Figura 11 este reprezentată evoluția RMP, între anii 2014-2017. A
fost analizat RMP în cazul primelor 10 companii, rezultând că cele 10 companii au înregistrat valori
foarte mici a RMP, care, în anul 2016, a atins cele mai mari valori. Raportarea volumului vânzărilor
(RVV) este un indicator de eficiență care se calculează ca raportul dintre cifra de afaceri și totalul
activelor. În Figura 12 s-a reprezentat valoarea medie a raportării volumului vânzărilor. Din anul
2014 până în anul 2017, valorile respective s-au aflat în scădere, în anul 2016 înregistrându-se cea
mai mică valoare. A fost analizat RVV pentru primele 10 companii, rezultând aceeași scădere a
mediei.

4. CONCLUZII
1. Rezultatele analizei performanței economice a companiilor private ce dețin atestate de
exploatare a lemnului arată că, la nivelul județului Suceava, acest sector include numai
întreprinderi mici și microîntreprinderi, acestea din urmă deținând marea majoritate. Deși
sectorul s-a deschis investițiilor private de peste 30 ani, coagularea capacităților de
producție nu s-a produs. Astfel, există firme ce activează în domeniu din anul 1992,
numărul mediu de angajați variază în jurul valorii de 8, iar cifra de afaceri medie este la
nivelul de circa 1,5 milioane RON, cu o evoluție oscilantă. Activele fixe sunt modeste,
indicând o înzestrare tehnică modestă; în ciuda faptului că există un excedent de capacități
de exploatare, acestea sunt modeste din punct de vedere tehnologic şi, prin urmate, există
motive să fie considerate slab productive;
2. Activele circulante sunt, de asemenea, modeste, ceea ce arată că, în medie, companiile din
domeniu suferă de o lipsă cronică a lichidităților (indicele de lichiditate curentă se situează
semnificativ sub valoarea considerată optimă). Profitul este redus (cu o rată marginală a
profitului sub 10%), ciclurile de producție fiind mari;
11
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3. Mediul economic este volatil, un număr însemnat de companii fiind excluse, de-a lungul
timpului, de mediul concurențial dur, fapt ce a făcut loc altora, astfel că, în ansamblu, nu se
observă o reducere semnificativă a numărului de companii, așa cum ar fi fost de așteptat
într-un domeniu economic competitiv și activ. De asemenea, nu se constată niciun alt
fenomen considerat normal într-un mediu de afaceri, cum ar fi concentrarea, în timp, a
capacității de producție în cadrul celor mai puternice companii;
4. Din considerentele de mai sus, se poate trage concluzia că mediul de afaceri din sectorul
exploatărilor forestiere din județul Suceava are o evoluție foarte lentă, fiind, practic, blocat
într-un stadiu economic incipient.
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REZUMAT EXTINS - EXTENDED ABSTRACT
Title in English: Wood harvesting sector in Suceava County: financial and economic challenges
Introduction: The fall of the communist regime triggered privatization of the timber harvesting sector and its
orientation towards market economy. Currently, the sector includes, almost exclusively, private companies. Present
regulatory framework is considered prescriptive and the state requirements for timber harvesting companies are quite
high, as well as state interventions in the wood markets. Normally, 30 years after the privatization, the sector should have
been coagulated and the number of the companies should have decreased. In Romania, at least apparently, this didn’t
happen, and the regulatory framework is envisaged as being the cause. Having in mind the importance of the timber
harvesting sector for the specific value chain, the need for further investigations and research for describing and improving
the sector contribution and status, is obvious. This paper aims at making an economic analysis of the private licensed
timber harvesting companies in Suceava county, Romania, by processing and discussing the main data from their public
financial statements.
Materials and Methods: The research starting point was the list of the licensed timber harvesting companies in
Romania, offered by the Romanian Foresters Association (ASFOR). The list was processed and only private companies
were kept for the analysis. Some data processing was done at national level, and then, the companies from Suceava county
were extracted. The choice for Suceava county was driven by the biggest number of companies in the country (475
companies in 2018) when compared with other counties. For all these companies, for the last four years, the main public
data in the annual financial statements were extracted from the website of the Ministry of Public Finance: assets (both
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mobile and immobile) capital, total revenues, liabilities, net profit, employees. Some financial indicators were also
calculated and discussed based on the data extracted from the public website: current liquidity index, debts ratio, net
profit margin and asset turnover ratio.
Results and Discussions: There were 4491 timber harvesting licensed companies in Romania at the end of 2018.
Only 62 of them were established in 1991 (first year after the start of privatization process). In 2017, 336 new companies
were created. More than half of the companies, at national level (64%) are licensed for less than 20,000 m³ each. Total
licensed capacity is double than the total harvested volume, for 2018. In Suceava county, there were 475 licensed timber
harvesting companies at the end of 2018. Their total licensed harvesting capacity was 4,1 million m 3 - 11.8% of the total
licensed capacity in Romania. The harvested volume in 2018 in Suceava was 2,1 million m 3. Most of the analyzed
companies have less than 10 employees, and more than 10% of the companies have less than 100,000 RON annual
revenues. Suceava county timber harvesting sector includes only small enterprises and microenterprises, the last being
in majority. Although the sector was open to private investments 30 years ago, the production capacities consolidation
and coagulation didn’t happen. Immobile assets are low, this being an indicator of a low level of technology. The mobile
assets are rather low indicating issues related to liquidity. The profit is reduced with net profit margins around 7% in
average. Debt rate has the tendency to increase.
Conclusions: The economic environment in timber harvesting in Suceava county is volatile. A significant
number of companies continues to be excluded annually due to high competition, but new companies are established also,
so the total number of companies is rather constant. Most of the companies are microenterprises, and there are no medium
size enterprises. There is no capacity consolidation and the economic environment is unfriendly, with low liquidity and
low profit margins. In conclusion, the timber harvesting sector seem to have a very slow evolution, being blocked in an
economically incipient stage.
Keywords: timber harvesting, Suceava, companies, financial analysis
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