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Rezumat: 

Prognozele pentru următoarele două decenii indică noi centre de dezvoltare economică diferite de cele 
actuale, ceea ce confirmă modificarea balanŃei faŃă de situaŃia actuală. Creşterea demografică fără 
precedent din Asia şi îmbătrânirea populaŃiei în Europa şi America de Nord vor conduce de asemenea la 
apariŃia unor scenarii controversate sub aspectul evoluŃiei economice în toate aceste regiuni. China a devenit 
leader mondial şi în domeniul produselor pe bază de lemn şi producŃia de mobilă, dar şi în ceea ce priveşte 
importul de materie primă lemnoasă. PieŃele mondiale şi comerŃul internaŃional se schimbă rapid, datorită 
creşterii spectaculoase a capacităŃilor de producŃie din ultimele decenii, reducerea substanŃială a consumului 
în America de Nord, noile politici energetice pe bază de biomasă, cererea sporită de lemn ca materie primă 
în special în Asia şi Europa Centrala şi, de asemenea, criza economică mondială actuală. Dezvoltarea 
recentă corelată cu producerea energiei din biomasa din lemn o reprezintă o concurenŃă pentru piaŃa de 
materie primă pentru producatorii de plăci pe bază de lemn din Europa şi în curând în America de Nord. 
Productivitatea sporită poate fi obŃinută prin utilizarea noilor tehnologii de prelucrare a lemnului utilizând mai 
puŃină materie primă şi prin reducerea consumului de energie. Noile cerinŃe pentru emisiile reduse ale 
produselor pe bază de plăci au crescut competiŃia dintre producătorii europeni. De asemenea, primele 10 
poziŃii din clasamentul producătorilor mondiali şi europeni de plăci pe bază de lemn au început să închidă 
capacităŃile de producŃie uzate moral şi să reducă cifrele de producŃie. În plus, cerinŃele privind mediul 
înconjurator continuă să fie diferite de la o Ńară la alta sau chiar în diverse regiuni ale aceleiaşi Ńări şi să 
implice niveluri diferenŃiate de costuri de investiŃii şi producŃie, cu impact direct asupra competitivităŃii pe 
piaŃă. 
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