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Az erdészeti kereskedelem szerepe 
az erdőgazdálkodásban és a faiparban 

S P B B l l N O R B E R T 

Az eddigi mechanizmus körülményei között az a végső cél, hogy a társa
dalmi szükségleteket maximálisan elégítsük ki, nem teljesen érvényesült, mivel 
a termelési tevékenység nem a piaci szükségletek kielégítésére irányult, hanem 
a tervben meghatározott célkitűzések valóra váltását szolgálta. A tételes terve
zés folyamányaképpen bizonyos termékekből kielégítetlenség támadt, más ter
mékekből pedig felhalmozódtak a készletek. 

A gazdasági reform alapvető célja a társadalmi szükségletek maximális 
kielégítése a piaci kapcsolatok révén. Mivel azonban az erdészeti termelési fo
lyamat hosszú időszakot ölel fel, nehéz áttekintést szerezni a piac szükségletei 
felett és a szerzett információk alapján a termelésre vonatkozóan megfelelő kö
vetkeztetéseket levonni. Az erdészeti kereskedelem hivatott arra, hogy a piacon 
jelentkező információkat összegyűjtse, impulzusokat adjon a termelést végző, 
illetve irányító szerveknek és közgazdasági elemzésekkel segítse az erdészeti és 
faipari termelési tevékenységet. 

Ismert tény, hogy a fa, mint alapanyag, egyik legnagyobb tömeget és érté
ket képviselő import anyag, beszerzése igen komoly devizaterheket ró népgazda
ságunkra. A tételes tervezés körülményei között nem sikerült elérni, hogy fa
anyag importunk volumene csökkenjen, sőt a faanyagfelhasználásunkban és 
ezzel együtt az importunkban oly mérvű felfutás volt tapasztalható, amit ter
melésünk fejlődési üteme egyáltalában nem indokol. Az ipari termelés hasonló 
ütemű növekedése ugyanis Európa szinte valamennyi államában jelentősen 
degresszívebb tendenciájú faanyag-felhasználást igényelt. 

Az a körülmény, hogy nemcsak a különböző fafajú erdőgazdasági választé
kok, hanem egy adott fafaj egyes választékainak, sőt az elsődleges faipar által 
termelt választékoknak felhasználási területei messzemenően átfedik egymást, 
vagyis egymással igen sok felhasználási területen helyettesíthetők, indokolja 
azt a követelményt, hogy a hazai termelésű, valamint az importból származó 
erdőgazdasági és faipari termékekkel komplexen gazdálkodjunk. A népgazda
sági szükségleteket átfogóan felmérve, azokon a felhasználási területeken hasz
náljuk fel a termékeket, ahol alkalmazásukkal a társadalmi szükségleteket op
timálisan tudjuk kielégíteni. 

Természetesen e kérdést nemcsak az import oldaláról kell vizsgálnunk, ha
nem foglalkoznunk kell bizonyos fa alapanyagok és faipari termékek exportjá
val is, mert bizonyos termékekből feleslegeink vannak, amelyeket exportálni is 
tudunk, és így megteremthetjük az alapját az import devizateher számottevő 
csökkentésének. 

A vázoltak szerint az erdészeti kereskedelem funkcióit tehát a következők
ben látom: 



a) az alapanyag leggazdaságosabb bel- és külföldi beszerzési forrásainak 
felkutatása; 

b) a fizetőképes keresletnek volumenben, választék-összetételben és mi
nőségében egyaránt legkedvezőbb kielégítése; 

c) nem utolsó sorban a hosszútávú, perspektivikus gazdálkodás megfelelő 
arányainak kialakításához, a hazai szükségletek kielégítése és a gazdaságos ex
port érdekében megfelelő piaci információk szolgáltatása. 

Meg kell itt említenem, hogy az erdőgazdaságok és a faipari üzemek helyi 
jellegű kereskedelmi tevékenységének a megítélése más szempontokat igényel, 
mert ezek az üzemek elsősorban rövid távú piaci szükségleteket elégítenek ki, 
míg az erdészeti nagykereskedelem a nemzetközi és a hazai piacot összefogóan, 
nagyobb áttekintéssel rendelkezik és éppen ezért alkalmas arra, hogy a hosszú 
távlatokban történő gazdálkodáshoz megfelelő prognózist bocsásson rendelke
zésre. 

A faanyaggazdálkodás céljai 

Az a körülmény, hogy a faanyagnak, mint alapanyagnak a helyzete össze
tett, egyértelműen igényli, hogy néhány szót ejtsünk a fagazdálkodásról. 

Tisztán kell látnunk elsősorban is azt, hogy a használati javak termelése, 
így a faanyag termelése sem öncél: a kiindulópont és a végső feladat egyaránt 
a társadalmi szükségletek kielégítése. A faanyaggazdálkodás körén belül, a fa
ipart érintően, ez a megállapítás úgy értelmezendő, hogy: 

nem jelenti feladataink maradéktalan megoldását az, ha 
— a rendelkezésre álló faanyagból, a fa komplex hasznosítása útján, maxi

mális faipari termékvolument, vagy az sem, ha 
— maximális értékű faipari terméket állítunk elő, mert ez még korántsem 

jelenti azt, hogy az adott fanyag felhasználásával a „társadalmi szükségletet" 
optimálisan elégítettük ki. 

Nem maximális mennyiségű, nem maximális értékű, hanem — ezeken a 
követelményeken túlmenően — maximális társadalmi szükségletet fedező vég
terméket kell előállítanunk. 

Ha faanyaggazdálkodásunk eddigi eredményeit ebből a szemszögből vizs
gáljuk, akkor bizony nem lehetünk elégedettek az elmúlt másfél évtized ered
ményeivel: a társadalmi össztermék növelési üteméhez viszonyítva faanyag
felhasználásunk volumenének emelkedése az európai átlagot meghaladja. Az 
európai fejlődés általános iránya a következőkkel jellemezhető: a fűrészáru fel
használás jelentősége csökkenő, viszont a fa alapanyagú lemez- és furnértermé
kek, valamint a cellulóz- és papíripari termékek felhasználási rendje dinami
kusan növekvő. 

A FAO adatai alapján ismert az a célkitűzés, miszerint az európai körzet 
bruttó termelése — 1960—1975 között — 104%-kal nő, ezen belül azonban: 

— az építkezési beruházások 110%-os fejlesztését a fűrészáru felhasználás 
volumenének 30%-os növelésével tervezik elérni, 

— a bútorgyártás 90%-os felfejlesztését mindössze 25%-kal több fűrészáru 
felhasználásával akarják biztosítani, 

— csomagolási célokra a fűrészáru volumennek csupán 35%-os növelését 
tartják szükségesnek, végül 

— az „egyéb célokra" történő fűrészáru felhasználás „tervszáma" (a talp
fát és a fűrészelt bányafát figyelmen kívül hagyva) az 1968. évi bázis terv
számánál 24%-kal kisebb, annak csak 76%-a. 



A fejlődést — a fűrészáru felhasználás ilyen határozott visszafejlődése mel
lett — a vázoltakon túlmenően még az is jellemzi, hogy a fa alapanyagú lemez
választék-csoporton belül jelentősen eltolódnak az arányok: a hagyományos 
enyvezett lemez (beleértve minden esetben a hagyományos bútorlapot is) és a 
furnér háttérbe szorul, míg az agglomerált lap-választék aránya — az utóbbiak 
rendkívüli térhódítása következtében — megnövekszik (1. táblázat). 

1. táblázat 
Európa enyvezett lemez-, furnér-, faforgácslap (beleértve a pozdorjalapot is)- , farostlemez 

fogyasztásának és szükségletének alakulása (a késztermék volumene alapján 
%-ban) 

Választék 1950. 1960. 
Index: 
1950 = 
100% 

1975. 
Index: 
1960 = 
100% 

Enyvezett lemez . . . 50,1 34,9 70 24,2 48 
13,3 11,9 89 10,4 78 

Faforgácslap 24,0 39,8 166 
Farostlemez 36,6 29,2 80 25,6 70 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

A hazai felhasználás tendenciája a táblázatban bemutatott általános trend
től némileg eltérő (2. táblázat). 

2. táblázat 
A magyar népgazdaság enyvezett lemez-, furnér-, faforgácslap (beleértve a pozdorja-
lapot is)-, farostlemez fogyasztásának és szükségletének alakulása (a késztermék 

volumene alapján %-ban) 

Választék 1951. 1960. 
Index: 
1951 = 
100% 

1980. 
Index: 
1960 = 
100% 

Enyvezett lemez . . . 93,2 44,9 48 6,5 15 
6,8 10,6 156 3,3 31 

20,0 71,0 355 
Farostlemez 24,5 19,2 ' 78 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

A faanyaggazdálkodást általánosan jellemző célkitűzésekkel együtt jól érzé
kelhető azok realizálásának útja is. Egy-egy végtermék vonatkozásában konkre
tizálva, a különböző termelési fokozatok ráfordítás szükségletét összegező szá
mítások eredményei azt mutatják, hogy azonos társadalmi szükséglet kielégítése 
agglomerált lapok alkalmazása útján pl. korpusz-bútor ajtó gyártásánál 3-szor 
kisebb, födémbeton zsaluzó felületnél 10—28-szor kisebb társadalmi ráfordítás
sal oldható meg agglomerált lapgyártásunk és feldolgozásunk jelenlegi műszaki
gazdasági színvonalán, mint az összehasonlítási alapul szolgáló hagyományos 
faanyagok igénybevételével már jelenlegi adottságaink között is. 

Éppen ezért nem érdektelen az agglomerált lap felhasználás fajlagos muta
tóinak összehasonlító elemzése (3. táblázat). 



1000 főre jutó faforgácslap- és farostlemez-felhasználás és szükséglet alakulása 1950— 
1975. között (m a-ben) 

Körzet Mérték
egység 

Faforgácslap Farostlemez 
Körzet Mérték

egység 1 950. 1900. 1975. 1950. 1900. 1975. 

Észak-Európa m 3 8,7 28,2 20,9 28,6 32,9 
EGK m 3 2,6 8,1 22,9 2,2 5,0 11,4 

m 3 1,6 23,5 3,9 9,0 13,5 
m 3 1,0 4,9 28,0 1,7 5,2 16,5 

Dél-Európa m 3 0,2 0,7 1,6 0,1 0,4 2,4 
in 3 0,0 2,3 23,4 0,2 3,9 18,5 

m 3 1,0 4,6 19,8 2,4- 5,0 12,8 

Ezen belül: 
Magyar N. K m 3 1,9 21,4 2,3 10,7 

A 3. táblázatból határozottan kiolvasható a felhasználási színvonal fejlődése 
nemcsak az európai körzet egészére vonatkozóan, hanem hazánk vonatkozásá
ban is. A jelenlegi alacsony felhasználási színvonal azonban nálunk szorosan 
összefügg azzal, hogy az agglomerált lapanyagot — döntő hányadban — a bútor
gyártás területén hasznosítják, és hogy ennek megfelelően a többi — a fejlett 
ipari államokat jellemző — területeken az alkalmazás mértéke elenyésző. Jól 
dokumentálja ezt a 4. táblázat. 

A farostlemez- és a forgácslap-felhasználás iparágankénti megoszlásának összehasonlító 
elemzése (%-ban) 

Kiemelt országok Időszak 
Bútor Építő- Jármű - Egyéb 

Összesen Kiemelt országok Időszak 
ipar 

Összesen 

Farostlemez 

Svédország . . . . 1962. 1 86 13 100 
USA 1961. 75 25 100 
Magyar N. K. . 1960. 77 — i i 12 100 
Német D. K. 1963. 55 25 20 100 
Lengyel N. K. . 1900. 33 31 36 100 
Szovjetunió . . . 1962. 15 85 — — 100 
CsSzS/.K 1961. 52 25 — 23 100 

Forgácslap 

NSZK 1960. 52 39 8 1 100 
1960. 50 50 — — 100 

Finnország 1960. 17 76 5 2 100 
1960. 44 46 7 3 100 

Franciaország 1960. 40 50 8 2 100 
Magyar N. K 1960. 93 — 1 6 100 
Szovjetunió 1962. 43 57 _ 100 



Az eddigiekből nyilvánvalóan kitűnik, hogy a tervezett felhasználási szín
vonal elérésének előfeltétele a felhasználási szerkezet átalakítása: az agglomerált 
lapokkal történő helyettesítés műszaki és gazdasági „előnyösségét", a korszerű 
termékek versenyképességét — elsősorban az építő-, a jármű- és a csomagoló
ipar területén — kell biztosítanunk. 

A hazai termelési adottságok és a külkereskedelem útján biztosítható lehetőségek 
komplex érvényesítése 

A szakmai sajátosságoknak az erdőgazdasági és a faipari faalapanyag-ellá-
tás, a faanyaggazdálkodás területén különleges jelentőségük van. Egyedül az a 
körülmény ugyanis, hogy nemcsak a különböző fafajú erdőgazdasági választé
kok, hanem egy adott fafaj egyes választékainak, sőt az elsődleges faipar által 
termelt választékoknak a felhasználási területei is messzemenően átfedik egy
mást, vagyis, hogy egymással igen sok alkalmazási területen helyettesíthetők, 
indokolja azt a követelményt — és ez egyúttal faanyaggazdálkodásunk alfája 
és ómegája kell legyen —, hogy a hazai termelésű, valamint az importból szár
mazó erdőgazdasági és faipari termékekkel komplexen kell gazdálkodjunk. A 
népgazdaság szükségleteit átfogóan felmérve tehát úgy kell a termékeket hasz
nosítanunk, hogy a társadalmi szükségletet optimálisan tudjuk kielégíteni. 

Ismeretes, hogy jelenleg az itthon „fel nem használható" faanyagokból je
lentős exportunk is van. A nagy tételű importvásárlások mellett elkerülhetet
lenül adódó és a belföldi szükségletre gazdaságosan át nem alakítható fenyő
gömbfa, ill. fenyőfűrészáru választékokon kívül is vannak olyan export-téte
leink, amelyek egyértelműen minősíthetők hasznosnak: elősegítik a falusi la
kosság téli foglalkoztatását, munkát biztosítanak a csökkent munkaképességű
eknek, a termelőszövetkezeti segédüzemi tevékenység eredményességének növe
léséhez járulnak hozzá stb. Exportunk jelentős hányada azonban olyan ter
mékekből tevődik össze, amelyeknek külföldi értékesítése — nyersanyagként — 
csak átmeneti, csak szükségmegoldás lehet addig, amíg megfelelő feldolgozó ka
pacitást nem teremtünk. Kénytelenek vagyunk így — jelentékeny állami támo
gatással — alapanyagainkat exportálni, pl. papírfát, amely hazai feldolgozás ese
tében 5—6-szoros értékű importot tenne feleslegessé. A farostlemez, a faforgács
lap vonatkozásában is lényegében hasonló a helyzet, ha az értéknövekedés ará
nya nem is lenne ilyen rendkívüli. Kézenfekvő, a vázoltakból könnyen belátha
tó, hogy a fejlesztési beruházások elbírálásakor döntő súllyal kell mérlegelni az 
állandóan növekvő faanyagigénnyel összefüggésben emelkedő devizateher nép
gazdasági kihatásait. 

Szólni kell itt legalább néhány szót még arról is, hogy jóllehet faimpor-
tunk immár meghaladja az évi 1,3 milliárd deviza forintot, faanyagtartalékain
kat mégsem aktiváljuk. Így elsősorban is a keletkező faipari hulladék döntő há
nyada nem kerül hasznosításra. Ez a mennyiség mintegy évi 1 millió m 3 fa
anyagot tesz ki, és ha feldolgozásra kerülne — ill. feldolgozásra kerülhetne —, 
legalább 200 millió deviza Ft értéket reprezentálna. 

Az új árrendezés révén a külső és a belső piac között megteremteni kívánt 
közvetlen kapcsolaton keresztül — a nemzetközi munkamegosztásban történő 
aktív bekapcsolódással — a faanyaggazdálkodás maximális hozzájárulását nép
gazdaságunk fejlődéséhez ezek szerint csak abban az esetben biztosíthatjuk, ha 
az export és az import külkereskedelmi szempontból kedvező összetételét a belső 
termelési feltételek figyelembevételével optimalizáljuk. Ennek számos előfel
tétele, számos tényezője közül itt csupán a kialakított, ill. a kialakult árarányok 
kérdését szeretném érinteni, nevezetesen azt, hogy a tényleges devizatartalmat 
tükröző fenyőfűrészáru ára, a viszonylagosan rendkívül költséges beruházás 



nagy eszközlekötési és fenntartási költségeit tartalmazó hazai farostlemez-ár és a 
szabad árformába tartozó nyár fűrészáru ára közötti arányok a világpiacon 
kialakult árarányoktól jelentősen eltérnek. (5. táblázat). De önmagukban ezek 

5. táblázat 
Egyes kiemelt helyettesítő és helyettesítendő termékek árarányai %-ban 

Választék 

Index 
a fenyőfűrészáruhoz 

viszonyítva 

Index 
a helyettesítő termékhez 

viszonyítva 

hazánkban világpiacon hazánkban világpiacon 

100 100 

Enyvezett lemez 4 m m vastag . . . 
226 

316—357 
161 

336—370 
100 

140—158 
100 

209—230 

160 
353—397 

110 
313—340 

100 
219—247 

100 
300 

110 70 

az árarányok az új gazdaságirányítási mechanizmus egyéb tényezői által meg
határozott keretben nem ösztönöznek kellő intenzitással az import döntő te
hertételét jelentő fenyőfűrészáru, sem a hagyományos faipari félkész termékek, 
az enyvezett lemez, a hagyományos bútorlap helyettesítésére, minthogy a he
lyettesítést nem elég széles felhasználási területen teszik anyagilag is előnyössé. 
Tudomásul kell venni ezen túlmenően még azt is, hogy a fenyőfűrészáru fel
használás jelenlegi trendjének érvényesülése már a közeljövőben elviselhetetlen 
terheket róna népgazdaságunkra. 

Faanyagellátási helyzetünk jelentős javulásával tehát csak akkor Számolha
tunk, ha o hazai termelésű és import nyersanyag bázisunk optimális kihasználá
sára korszerű faforgácslap-, farostlemez- és papíripart létesítünk. Ez az elő
feltétele annak is, hogy importunk volumene, választékösszetétele, viszonylati 
megoszlása, devizaterhe kedvezően alakuljon. 

Az erdészeti kereskedelem megváltozott feladatai 

Az új termékforgalmazási rendszer bevezetésének első hónapjaiban már az 
eddigi tapasztalatok alapján is meg lehet határozni azoknak a cikkeknek a körét, 
ahol igénytöbblet van, s azokat a cikkeket is, ahol a termelés és a felhasználás 
egyensúlyban van, sőt egyes cikkeknél már inkurrenciáról is beszélhetünk. 

Beszélnünk kell arról is, hogy a tervezés az eddigiekben bizonyos mérték
ben elszakadt a piactól és így természetesen lemaradt a műszaki fejlesztés is; 
ennek következtében főképpen az erdőgazdaságoknak értékesítési gondjaik tá
madtak, pl. jelenleg tűzifa vonalon. Ezeket az értékesítési gondokat export útján 
kívánja a kereskedelem megoldani, de népgazdaságilag nem a legjobb módon: 
törekedni kellene tehát olyan irányú fejlesztésre, hogy az értékesítésben a nép
gazdasági optimumot megtaláljuk. Ebben ismét szerepet kell vállalniok a ke
reskedelmi szerveknek. De meg kell találni az útját és módját annak, hogy vál
lalati szférán belül is keressék újabb konstrukciók révén a megoldás lehetősé
gét. Ügy gondolom, a közös vállalkozások jelentik sokszor a megoldást. Pl. ki
sebb kapacitású faforgácslap üzemek felépítése is elképzelhető ilyen módon, 



vagy a keletkező hulladékanyag hasznosítása azzal, hogy a fűrészüzemekben 
apríték formájában összegyűjtjük és megszervezzük a konténeres szállítást a 
felhasználó üzemig (Csepeli Papírgyár), mint ahogy ez általános már olyan or
szágokban is, amelyek sokkal nagyobb fakészlettel rendelkeznek. 

Nem látom célszerűnek a jelenleg nálunk folyó fejlesztés irányát: a fagyárt
mánytermelés és a fűrészáru-termelés további fokozását, mivel bizonyos kurrens 
cikkeken kívül (gőzölt bükk, jó minőségű tölgy, jávor, hárs és kőris) termelt 
anyagok esetében előbb-utóbb értékesítési nehézségekkel fogunk ismét küzdeni, 
és így a decentralizáltan felhasznált fejlesztési alapok kárba vesznek. 

Természetessé válik nyilvánvalóan, hogy a kereskedelem bizonyos mértékig 
ráhatással legyen az erdőgazdaságok fafajpolitikájára, valamint magára az 
erdőgazdálkodás módjára is. Csak példaképpen említem, hogy Németországban 
nem egy forgácslapüzem létesített már olyan nyár sarj erdőket, amelye
ket 5—6 éves vágásfordulóval kezelnek az üzem saját felhasználási céljaira. Ez 
még nem tekinthető általánosnak, de elképzelhető, hogy a vegyi úton történő 
feldolgozás kiterjesztése ilyen hatással lesz magára az erdőgazdálkodásra is. 
Tudjuk, hogy valamikor a bükk a nem nagyon megbecsült fafajok közé tarto
zott, míg jelenleg a viscoza cellulóz gyártás a bükköt az elsőrendűen fontos fa
fajok közé emelte. Ugyanez lehet a helyzet a jelenleg igen alárendelt felhasz
nálási lehetőségekkel bíró cserrel is, hiszen tudjuk, hogy a kereskedelem révén 
(LIGNIMPEX) a cser felhasználására Olaszországban cellulózipari üzemek foly
tattak eredményes nagyüzemi kísérletet. De ugyancsak a külkereskedelem se
gítségével vált lehetővé, hogy nagyüzemi kísérletek történjenek a cser farostle
mez-gyártásban való felhasználására, és ma már ez az eljárás is eredményesnek 
mondható. 

A nagy népgazdasági beruházások terén is jelentős szerepet kell játsszon a 
kereskedelem, mivel információi a beruházást irányító és engedélyező szervek 
döntéseit befolyásolhatják. 

Céljaink eléréséhez új gazdaságirányítási rendszerünk elemei — általános
ságban — kétségtelenül jobb feltételeket teremtettek. Már most tehetünk 
azonban néhány megállapítást: 

— egyrészt néhány, a faanyaggazdálkodás alapvető céljait tekintve kellően 
nem indokolható, korlátozó tényező bevezetése (pl. a szocialista importból szár
mazó egyes választékok magas vámforgalmi adótételei stb.) miatt; 

— másrészt, mert az autonóm vállalati gazdasági döntések korlátai az ere
detileg tervezettnél szorosabbak (nyilvánvalóan abból a felfogásból kiindulva, 
hogy a mechanizmus a kívánt, pozitív irányú változásokat csak a forint stabi
litása mellett hozhatja meg) és ezzel együtt a nyereségtömegben való érdekeltség 
is korlátozott, a nyereségérdekeltség nem „éles"; 

— ezenfelül, mert a vállalatok jelentős része „biztonságra" törekedve el
zárkózik a szélesebb körű kereskedelmi tevékenység kialakításától és ehelyett 
arra törekszik, hogy termelési kapacitásait minél előbb, minél kevesebb meg
rendelő számára kösse le stb., stb.; 

-— együttes hatásában mindez odavezet, hogy a társadalmi munkaráfor
dítás minimalizálását biztosító „helyettesítés" érdekében — népgazdasági szinten 
— a hatékony gazdasági ösztönzés ténylegesen nem érvényesül: a helyettesítés 
nagy jelentőségű folyamata — a faanyaggazdálkodás területén — még nem in
dult meg, csak „csörgedezik". 

Ebben a helyzetben az erdészeti kereskedelem jelentősége alapvetően meg
növekszik és szükségszerűen a funkciói közé tartozik: 

— részben az alapanyag leggazdaságosabb bel- és külföldi beszerzési forrá
sainak felkutatása, 



— részben a fizetőképes keresletnek volumenben, választékösszetételben és 
minőségben egyaránt legkedvezőbb kielégítése, — s ezen túlmenően még meg
felelő piackutatási munkára alapozva a hosszú távú, perspektivikus gazdálkodás 
megfelelő arányainak kialakítása céljából a hazai szükségletek, a gazdaságos 
export és import, valamint az erdőgazdasági és faipari termelés összehangolása. 

A bevezetőben említett információs rendszernek alapvető fontossága van az 
új mechanizmus keretei között önállóvá lett kereskedelmi vállalat (ÉRDÉRT) 
tevékenységében. 

Elengedhetetlen, hogy a hazai és a külföldi termelési, fejlesztési, piaci vi
szonyokról állandó és megbízható információval rendelkezzék, hogy a hazai ter
melési körülmények s az exporWmport adottságok közt az optimális megoldási 
alternatívákkal hozzájárulhasson azok meghatározásához és ezt követően a rea
lizálásához. 

Az így korszerű koncepcióval rendelkező széles látókörű erdészeti keres
kedelem jelentős mértékben hozzájárulhat faanyaggazdálkodásunk színvonalá
nak megjavításához. 

Ulneep H.: POJIb TOPrOB-TIH B JIECHOM X03f l f lCTBE H ŰEPEBOOEPABATblBAlOmEfl nPO-
MblUIJiEHHOCTH. 

B jiecHOH SKOHOMHKC CTpaHbi ToproBAH HMeeT pyKOBOAflmyio po/ib. HaAO pa3BHBaTb Aajibme Hamy no.ru-
THKy ueH. HeoöxoAHMO cnocoöcTBOBaTb TaKOMy cooTHOUjeHHio ueH, KOTopoe CTHMyjinpoBa.no 6M npHMeHeHHe 
3aMCHHTCjicíí ApeBecHHbi. Hy>KHO HaííTH Mepbi, oöecneqHBaioinHe n o j m o e noKpbiTHe BHyTpeimeH noTpeÖHOCTH 
B ApeBecHHe. floKpbiTHe AonoAHHTejibHbix Hy>KA B OTAejibHbix copTHMGHTax — B nepByio oqepeAb B XBOHHOM 
nHJIOMaTepHaAe MO>KHO AOCTMMb nyTeM ToproBJIH H nOBblUieHHfl 3(J)cl)eKTHBH0CTH 3K0H0MH4eCKHX OCHOBHblX 
ajreMeHTOB. HaAO 3a6oTHTbc« o BOSMOJKHOCTH KanHTaaoBAOwenHH, no3BOJiHiomero KOMnjieKCHoe Hcno/ib30Ba-
Hne ApeBecHoro cbipbH AA« npoABH>KeHHH BnepeA no nyTH 6epe>KJiHBoro OTHomeHHfl K ApeBecMHe. 

Speer Norbert: DIE ROLLE DES HANDELS MIT FORSTPRODUKTEN I N DER FORST- UND 
HOLZ WIRTSCHAFT. 

I n der Holzwirtschaft des Landes spielt der Handel eine ledtende Rolle. Die Preispolitik soll 
weiterentwickelt werden. Es soll die Bildung von Preisrelationen gefördert werden, üie zur Ver-
wendung v o n Substitutionsrnitteln ansporrit. Es sollen auch Wege zur restloaen Deckung des 
inlándischen Bedarfs geíunden werden. Die Deckung des Mehrbedarfs bei einigen Artikeln — 
vornehmlich bei Nadelschnittholz — so l l durch Handelsvorhaben und durch die Erhöhung der 
Effektivitat der wirtschaftüchen Leitungselemente erzielt werden. Es sollen solche Investitions-
möglicíikeiten gesichert werden, die die komplexe Verwendung des Rohholzes főrdern und 
durch die in der sparsamen Rohholzwirtschaít Fortschritte erzielt werden können. 

Hozamgazdálkodás 
J É R O M E R E N É 

Az erdőgazdálkodás fő célja, feladata ma és a belátható jövőben a fater-
mesztós, a fahozam képzése. Nagyrészt fatermesztési intézkedésékkel valósítjuk 
meg az erdőhöz fűződő egyéb igények kielégülését is. Így ezek legfőbb eszközei 
az egész erdőgazdálkodásunknak. A fatermesztés célja a fahozam. Ennek mér
tékére és milyenségére irányul minden fatermesztési tevékenységünk, de jórészt 
rajta keresztül érjük el csaknem minden egyéb célunkat is. Az erdőgazdálkodás 
középpontja, törekvéseink gyújtópontja így a hozam — nagysága, minősége, a 
vele való gazdálkodás szabja meg zömben erdőgazdálkodásunk jellegét és szín
vonalát. 

A magántulajdon termelési viszonyai között kialakult erdőrendezési üzem
tervekben a hozamgazdálkodás formája o hozamszabályozás volt. Ezen keresztül 
igyekezett az államigazgatás az erdőbirtokosra kényszeríteni a tartamos gazdál
kodást és ezzel kapcsolatban az erdőhöz fűződő országos érdek szolgálatát. Ez 
az adott viszonyok között egyedül lehetséges megoldás hatalmas fejlődést jelen-

http://no.ru-
http://CTHMyjinpoBa.no

