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FAGAZDASÁGUNK FELKÉSZÜL 
A NEHÉZSÉGEKRE 

DR. KIRÁLYI ERNŐ 

Az elmúlt évek lendületes vállalati fejlődése, a fatermékek irán
ti viszonylag nagy kereslet az utóbbi másfél évben megtorpant, 
és a következő évi prognózis sem jelez igénynövekedést. Több he
lyütt jogosan merül fel a kérdés, hogy ez a helyzet nem követe
li-e meg erdészeti politikánk átértékelését? 

I. 

Az erdészeti politika átfogja a múltat és a jövőt, de „híd" a jelenben is. 
Összeköti a természetet és a társadalmat, megmutatja annak kapcsolati rend
szerét; meghatározza az erdők hozamtermelő lehetőségeit, és a társadalom 
igényeinek megfelelően írja elő azok hasznosítási és fejlesztési feladatait, ame
lyek megoldásához időről időre megteremti a tervezési és szabályozási, szer
vezési és egyéb intézkedéseket, feltételeket. Nos, ágazatunk rendelkezik egy 
2000-ig szóló fejlesztési koncepcióval és ötévre szóló, jelenleg 1985-ig érvé
nyes gazdaságpolitikai tervvel. 

A z erdészeti politika szabályozottságának nagyon fontos alapdokumentuma 
az erdőtörvény, valamint az azon felépülő jogszabályok, amelyeket az elmúlt 
évben korszerűsítettünk, és úgy véljük, hogy a következő 20 évben is jól szol
gálják erdészeti céljainkat. Alapvetően ezekben a dokumentumokban tükrö
ződik vissza az erdészeti politika, amelyet a felsőbb kormányzati szervek a 
népgazdaság-szintű gazdaságpolitika részeként számon tartanak. 

A fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy az erdők alapfunkciói — neve
zetesen a termelési, a környezetvédelmi, a szociális feladatok —, továbbá fe j 
lesztési céljai nem változnak, a népgazdaság igénye pedig találkozik elgondo
lásainkkal, az erdészeti politikánkban a stabilitás tartalmi jegyei a megha
tározók. Ezek közül a következők emelhetők ki : 
— Biztosítjuk a hazai faalapanyag-ellátást és kielégítjük a lakosság elsődleges 

szükségleteit. A z építőipar, az épületasztalos-ipar, a bútoripar, a bányá
szat igénye részben szocialista importból, részben hazai termelésből lénye
gében biztosítható. A fatermékek tőkés exportja tendencia jelleggel nő. 

— Tovább bővítjük az erdővagyont. Ismeretes, hogy valamennyi véghaszná
lati területet felújítjuk, sőt ötévenként 30—50 ezer ha új erdőt telepítünk. 
A fakitermelés — az állománygazdálkodási tervi lehetőség aktuális szint
jén — jelentősen alatta marad az élőfakészlet növekedésének. Mind a fel
újításokban, mind az új erdőtelepítésekben egyre nagyobb részarányt kép
viselnek a nemesített szaporítóanyagok és a gyorsan növő fafajok. 1981-
ben 8600 hektárral, 1982-ben közel 5000 hektárral bővítettük az erdőterü
letet és 1983-ban is mintegy 6000 hektár új erdő telepítésével számolunk. 

— Tovább vezéreljük az erdőgazdálkodást az intenzifikálás útján. Erdészeti 
tudományunk jelentős eredményeket ért el egyes fafajoknak és fajtáknak 



a nemesítésében. Ezt a potenciált gazdaságaink. ma még teljes egészében 
nem használták ki. Ügy véljük, hogy a tudomány az intenzív fafajok ne
mesítésében, elterjesztésében új eredmények előtt áll. Amennyiben ezek 
megvalósulnak, úgy az intenzifikálás biológiai oldala és technikai rendsze
re a tudomány részéről adottá válik. 
Ez a helyzet új megoldások elé állítja az erdőgazdálkodást irányítókat, ne
vezetesen: a fafajoknak és a fafajiaknak a hagyományosan kialakult ter
melési rendszereit az erdőterület nagyobb részén továbbra is fenn fogják 
tartani, egyetértésben a botanikusokkal és ökológusokkal. Ugyanakkor bi
zonyos feltételek között egyre nagyobb teret és védelmet kell biztosítani 
azoknak a vállalkozóknak, akik az erdőgazdálkodás hagyományos rítusait 
mellőzik, és intenzív termesztési és védelmi rendszerbe foglalt gyors rotá-
ciújó fa termesztést és fahasználatot valósítanak meg. Mindkét rendszer 
természetesen a termőhelyi feltételek optimális kihasználására épül, f igye
lembe veszi azt az ökonómiai szabályt, hogy a biológiai forgó lerövidítése 
adja — tartamosán is — a nagyobb gazdasági előnyt. 

— Eleget kell tenni a társadalom igényeinek a környezetvédelmi, szociális ren
deltetésű fásítások, erdősítések létesítésére, fenntartására és hasznosítására. 
A z ilyen célú társadalmi jelentőségű erdők állami, a helyi jelentőségű er
dők helyi jellegű vezérlése kívánatos. 

— A z erdészeti politika ökonómiai realizálásánál továbbra is azt az elvet kell 
követni, hogy a világpiacon alakuló árszínvonal (nem különben jövedelem) 
legyen irányadó a gazdasági célú hazai fatermesztésben és fahasználatban. 
Ezáltal a közép-európai környezetben — noha a hazai fafajválaszték a ter
mőhely-potenciál nem kedvezőbb a versenytársakénál —, fagazdaságunk 
jelenleg és a jövőben is kielégítő fejlődést tud folyamatosan felmutatni. 
Ismeretes, hogy jelenleg az erdőgazdasági termékeknek mintegy 60 száza
léka a fenti elvek alapján vezérelt, és 40 százaléka pedig nem tartozik még 
az úgynevezett kompetitív árelv érvényesülési körébe, noha ez a 40 szá
zalék — amely energia célra termelődik — pontosan arra volna hivatva, 
hogy az import energiát elsősorban import olajat kiváltó, olajár-követő le
gyen. 

— A z erdészeti politika fontos követelménye, hogy jónak minősíthető mun
kás, technikus és mérnök kollektívánk szakmai képzettségét és szakmai 
intelligenciáját tovább növelve, sokoldalúbban képzett, minőségében új, 
technikával felszerelt munkás- és mérnök gárdával az erdőgazdálkodást 
hatékonyabb pályára vezérelje. 

— A z erdőgazdálkodási ágazat társadalmi tiszta jövedelme évek óta a terme
lési érték 20%-a körlü alakul. A fagazdaság egészében ez több milliárd fo 
rintot jelent. Termékeink exportgazdasága kedvező. Fajlagos import- és 
energiafelhasználása viszonylag csekély. 

Mindezek azt mutatják, hogy erdészeti politikánk átértékelésére nincs szükség, 
viszont egyes elemeinek az adott történelmi-társadalmi körülmények közé tör
ténő beillesztése folyamatos követelmény. 

Szólni kell a fával kapcsolatos iparpolitikánkról is az elsődleges faipar te
rületén. 

A fűrészipar területén kialakult termelő kapacitások elégségesek, sőt a mai 
időszakban kihasználatlanok. Oka az import fenyő-gömbfa hiány, a lombos 
fűrészáru termékek iránti csökkent kereslet. Fűrésziparunk továbbfejlesztése 
és ezáltal a vállalati fennmaradás, növekedés csak a fűrészáru céltermékké 
történő „nemesítése" útján lehetséges. Itt kell rámutatni például a jelentős 



mennyiséget képviselő akác hasznosítására is. Többek között a szárított, ra
gasztott, tömbösített szerkezetek építőipari alkalmazása — amely versenyké
pes lehet bizonyos körülmények között a vasbeton szerkezetekkel — még vá
rat ^magára. Űj távlatot nyithat szállító, kiszolgáló termékelemek és alkatré
szek, építőipari, épületasztalos- és bútoripari rész- és késztermékek, továbbá 
szerkezetek korszerű gyártásbavétele. Univerzális és célgépek serege szolgál
hatja a faipari fejlesztést, mondhatnám minőségi megújulást. 

A faipari politikánk hosszú távú meghatározója, hogy az elsődleges faipar 
fő szerkezeti arányai mindinkább a gyenge minőségű faanyagok, faipari hul
ladékok hasznosítására is képes modern iparágak javára tolódnak el. Ennek 
fontos állomása, hogy 1982—83-ban a korábbi rekonstrukciók, fejlesztések nyo
mán a hazai lap- és lemezipar — az enyvezett lemez kivételével — biztosítani 
képes a hazai ellátást. Park'ettagyártásunk azonban tartós értékesítési gond
dal küzd. 

Faiparunk a következő években a hazai ellátás gondja mellett kényszerítő 
erővel hat a más ágazatok által igényelt importtermék kiváltás, valamint az 
exportpiac fenntartás-bővítés feladata. A nemzetközi piacon való részvétel el
engedhetetlen, kulcsa a termék- és gyártmányszerkezet fejlesztésének. 

Külön kell szólni a faipar 1983. évi fejlesztési lehetőségeiről. A lehetőségek 
valóban szűkösek, de a műszaki színvonal fenntartása, vagy az átgondolt 
fejlesztést segítő gépberuházások megvalósítása nem nélkülözhető. 

Mérlegre kell tenni 1983-ban a hosszabb távú faipari fejlesztési elképzelése
ket: az enyvezett lemezgyártó kapacitások bővítését, a CK-lapgyártó kapa
citás fejlesztését, a forgácslapgyártó kapacitások rekonstrukcióját, közte az 
OSB forgácslapgyártás megteremtését. 

II. 

„ A cselekvés központjába a külgazdasági egyensúly megte
remtését kell állítanunk." 

Közismert, hogy a hazai fenyőcentrikus felhasználás^ struktúra faigényei-
nek kielégítése csak jelentős import útján lehetséges. A z utóbbi évek során • 
egyre bizonytalanabbá váltak a faanyagok importlehetőségei. Legnagyobb szál
lítónk, a Szovjetunió nagy erőfeszítések árán is az igényelt faanyag 75—80%-
át tudja biztosítani. A tőkés faanyag importot a devizahiány korlátozza. Ezért 
az import faanyagok kiváltására, helyettesítésére sok gyakorlati intézkedés 
történt és VII. ötéves tervünk ipari fejlesztési koncepciója a további faim-
port helyettesítésére épül. 1982-ben 11 millió $ értékű fenyőimport megtakarí
tására került sor, s további intézkedéseket teszünk az import talpfa, import 
cellulóz hazai faanyaggal történő helyettesítésére is. Emellett jelentős, az el
múlt évek során átlagosan 70 millió $ értékű fa és fatermék exportjára került 
sor. 1982. évben az előző évi teljesítéssel azonos szintű export-teljesítés vár
ható. 

A z erdőgazdálkodás és elsődleges faipar gép-, alkatrész- és anyagigénye évi 
11—12 millió $ értéket képvisel. 

Az export—import számsorok bizonyítják, hogy fagazdasági ágazatunk kül
gazdasági tevékenysége vitathatatlanul pozitív megítélésű. Bár vállalataink el
ismerésre méltó eredményeket értek el — figyelemmel arra is, hogy valameny-
nyi fagazdasági vállalatunk export tevékenységet folytat — nem lehetünk elé
gedettek. Erőforrásaink 15—20%-kal nagyobb export-faanyag előállítására ké
pesek. Termékválaszték, minőség, kiszereltség, szállítási pontosság, megfelelő 
technika és technológia hiánya, a piacszervezés elégtelensége, továbbá a ter-



mékek bizonyos ökonómiai elhelyezkedése, egy-egy akadálya a lehetőségek 
jobb kihasználásának. 

Továbbra is akarjuk, hogy valamennyi vállalat az exportpiacon megjelen
jen, mert csak ezáltal biztosítható a vállalatok műszaki fejlesztése, az egyre 
korszerűbb termékek köre. A piactól való távolság, a szállítási költségek nö
vekedése miatt egyes vállalatokat nehéz helyzetbe hoz a versenyképes ár, 
de áldozatuk, ha együttjár műszaki megújulással, nem lesz hiábavaló. 

A z ágazat elsődleges kötelességének tartja, hogy a külpiaci tevékenységé
ben eddigi megkülönböztetett és elismert pozícióit megtartsa. 

III. 
„ A jó közszellem eredményesebbé teszi munkánkat, fokoz
za a sikereket, segíti a gondok leküzdését, az előrehaladást." 

A vállalati pénzügy-politikánk arra az elvre épül, hogy gazdasági szabályozó 
rendszerünk minden vállalatnak biztosítja a kisebb-nagyobb mértékű bővített 
újratermelés lehetőségét. Valamennyi vállalat gazdálkodása, ha erőforrásait 
jól hasznosítja, ha a vállalaton belüli szervezettsége az átlagos szívonalat meg
haladja, csak eredményes lehet. A z elmúlt négy év során, beleértve 1982. évet 
is, nem volt veszteséges vállalata az ágazatnak. A gépesítés fejlődött, a munka
erő stabilizálódott, a személyi jövedelmek évi nyolc százalékot meghaladó 
mértéke mellett. A vezetésT és szervezeti rendszerek stabilizálódtak. 

A z utóbbi évben azonban a külpiaci helyzet és a szabályozó változás hatásai 
a Vállalati erőfeszítések megsokszorozódását követelték. Elsősorban ez az erő
feszítés — 1982. évben a fagazdasági ágazat egészében — a mintegy kettő mil
liárd forintos nyereség forrása. 

Az 1983. év a gazdasági munka vitelének nagyon nehéz éve. Csak az elad
ható termékek termelése indokolt. Jó néhány vállalat már 1982-ben is csak ne
héz áldozat árán érte.el — az erdőgazdálkodásban jó néhány helyen perma
nens vágáscserékkel, a faiparban napokon belüli új termékek gyártására tör
ténő átállás útján —, hogy a piacon tudott maradni, a dolgozókat foglalkoz
tatni tudta és némi nyereségre is szert tett. Ez a helyzet 1983-ban sem válto
zik. 

A nagy erőfeszítések ellenére a vállalatok erőforrásaik hasznosítása és ha
tékonysága, nem különben a vállalati nyereség nagysága szempontjából to
vább differenciálódnak: 
— A piacképes termékeket előállító, a piachoz közel eső termelő vállalatok to

vábbi prosperitása biztosított. Ha termékeik egybeesnek a tőkés piacon 
értékesíthető, vagy a tőkés importot kiváltó termékrenddel, abban az eset
ben náluk további műszaki fejlesztések, befektetések létesítése indokolt. Ha 
vállalaton belül a további befektetések nem indokoltak, akkor utat kell 
nyitni más vállalatok, területek felé irányuló integrációknak. 

— A közepes teljesítményre képes szervezetek viszonylag alacsony felhalmo
zása saját erőforrásaik kisebb mértékű fejlesztésére ad lehetőséget. Több 
szervezet közös fejlesztése műszaki megújulást és nagyobb hatékonyságot 
biztosíthat. Ezért van ma létjogosultsága a vállalatközi szervezeteknek. 

— A vállalatok egy része visszafogott termeléssel, a termelőkapacitások rész
leges üzemeltetésével, kényszerű (és nem okszerű) takarékossággal tud vesz
teség nélkül piacon maradni. E szervezetek közül csak azok tudnak gyor
san megújulni, amelyek személyi állománya, vezetése különleges terméket, 
kivételezett piaci helyzetet, vagy nagy hatékonyságú szervezési intézkedése
ket teremt. 



A z 1983. év mégsem a kapkodás, a mindent átalakítás éve. A gazdasági élet 
kemény törvénye, hogy amely szervezet az elmúlt ún. bő években nem újult 
meg, elmulasztotta karbantartási, műszaki fejlesztési, képzési, technológiákat 
megújító tevékenységét, most kénytelen elviselni az alacsonyabb hatékony
ságú, kevésbé jövedelmező termelés következményeit. Átvizsgálva vállalata
ink lehetőségeit, arra a megállapításra juthatunk, hogy valamennyi vállalat 
részére van megújulási lehetőség. 

A megoldás sokrétű, mégis úgy tartják, hogy a megújulás lehetősége ma 
alapvetően a vállalati szférában kereshető: A z első kérdés — jó-e a vállalati 
stratégia? Ha a régi célkitűzések helyett újak kitűzése indokolt, akkor azokhoz 
kell igazítani az erőforrásokat. A második kérdés — energia, anyag- és mun
kaidő takarékosak-e a technológiák? A takarékosság nem öncélú célkitűzés, 
hanem a gazdálkodás állandó eleme és a technológiák szerves része. A harma
dik kérdés — mire elegendők, kellenek-e és hogyan bővíthetők a vállalati erő
források? 

A vállalati erőforrások közül a legfontosabbak egyike a vállalat belső me
chanizmusának megújítása. A feladat érdekében 

— javítani kell a döntési rendszert; a jogok, kötelességek és feltételek együt
tesét, növelve tovább a vállalaton belüli gyárak, gyáregységek, üzemek, er
dészetek önállóságát. 

— javítani kell az érdekeltségi rendszert — elsősorban és kiemelkedően a ter
melő egységekben. 

— vizsgálat alá kell helyezni a szervezeti rendszert, amely nem elsődleges, de 
jelentős tényezője a vállalat belső mechanizmusának. Törekedni kell a ter
melő szervezetek stabilitására, és a vállalati központokban olyan új szerve
zetek kialakítására, amelyek a műszaki-technikai fejlesztést, a piacszerve
zést stb. segítik elő, vele egyidejűleg leépítve, illetve a vállalaton belüli 
egységekhez letelepítve az operatív intézkedő szervezeti egységeket. Mind
ezek alapvetően a nagy területen szétszórt, a vállalati központoktól távol 
eső, kellő információs hálózattal nem rendelkező vállalatokra érvényesek. 
Ott, ahol a termelés koncentrált, az információs sebesség nagy, más elvek 
alkalmazása hatékony. 

A vállalati belső mechanizmus korszerűsítésének célja olyan feltételek te
remtése is, hogy a vezetők minden szinten vállalni tudják és vállalják a dön
téseikkel járó felelősséget és kockázatot. Kudarcok is lehetségesek, de ezek koc
kázatainak meg kell térülni a sikerekből. 

Hivatali szinten az irányítás szervezeti rendszerében továbbra is azok az 
elemek lesznek a meghatározók, amelyek a népgazdasági elvárások, a belföldi 
ellátás, a külpiaci egyensúly feltételrendszerét biztosítják a vállalatok számá
ra, a célok meghatározása, az erőforrások megteremtése és felhasználása, a 
műszaki fejlesztés, a kutatás- és oktatás, a szervezés, a káderek felkészítése, 
a munkás kollektívák megtartása, szakmai képzettségük fejlesztése útján. 

Valamennyi erdőgazdasági és faipari, oktató-kutató, fejlesztő, vállalkozó és 
szolgáltató, irányító és társadalmi szervezetünkben a legnagyobb értéke az 
emberi tényezőknek van; az egységes szemlélet, az alkotó cselekvés, a hozzá
értés, a/felelősség, a szervezettség, a rend és fegyelem, mindeddig is, a jövő
ben is kollektívánk jellemzője marad. A nehézségekben újjákovácsolt válla
lati szervezetek teremtik meg az alapját egy dinamikusabb ágazati fejlődés 
feltételeinek. 


