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TÓTH SÁNDOR FERENC

A japán erdôgazdálkodás
gazdasági környezete

Japánt a külföldi szakemberek és a Zöld
Mozgalom gyakran emlegeti a „Világ fa-
fúrója”-ként, amely ügyelve saját erdô-
kincsére, inkább más nemzetek erdei-
bôl fedezi irdatlan faszükségletét. Japán
fakereskedelmének fenti megbélyegzé-
se csak részben jogos. A következôkben
arról lesz szó, hogy mi vezetett a jelen-
legi helyzet kialakulásához, és mindez
milyen következményekkel jár a japán
(magán)erdôgazdálkodásra illetve a
nemzetközi fapiaci viszonyokra nézve.

Japán valóban óriási mennyiségben
fogyaszt fát. A 90-110 millió m3 éves fa-
anyagszükségletének nagyobb részét
az építôipar, kisebb részet pedig a cel-
lulóz- és papíripar igényli. A faalap-
anyagú építkezésnek régi hagyományai
vannak a fában gazdag szigetország-
ban. Azonkívül, hogy itt találjuk a világ
legnagyobb és a világ legöregebb fa-
építményét is (Nara), az újonnan épülô
lakóházak 54%-a, alapterületet tekint-
ve, ma is fából készül (1998). Bár ez
kivülrôl aligha látszik a szigorú tûzvé-
delmi elôírások miatt mûanyaggal bur-
kolt felületeknek köszönhetôen.

A meleg és nedves klíma miatt a la-
kóházakat könnyû szerkezetûre, és – a
gyakori földrengések, illetve szerintem
inkább a fogyasztói társadalom kínálati
oldalának érdekei miatt – igen rövid,
kb. 30 éves, idôtartamra tervezik. A
„megöregedett” házakat lebontják és
megsemmisítik, hogy az építôipari vál-
lalatok kellô mennyiségben megrende-
lésekhez jussanak. Japán a fogyasztói
társadalmak ékes példája: ha valami
meghibásodik vagy lejárt az ideje, ak-
kor azt azonnal újabbra kell cserélni,
mert vagy nem lehet megjavítani, mert
eleve úgy szerkesztették meg, vagy ma-
ga a megjavíttatás többe kerülne, mint a
csere.

Mindez természetesen nem volna
probléma akkor, ha a szigetország ezt a
90-110 millió köbméteres éves fa-
mennyiséget saját forrásaiból fedezné.
Ahonnan egyébként már nagy részét fe-
dezhetné is, hiszen a 10 millió hektáros
mesterséges faállomány éves folyónö-
vedéke ha minôségben nem is, de
mennyiségben már-már biztosítani tud-
ná. Azt, hogy Japán mégsem aknázza ki

kellô mértékben
ezt a lehetôséget,
és a fatermékeket
tekintve mind-
össze csupán alig
20%-ban önellátó,
mentségére legyen
mondva, nem tel-
jesen önszántából
teszi.

A II. világhábo-
rút követô idôsza-
kot (1945-1960) a
fa iránti növekvô
igény jellemezte.
Az ország újjáépí-
téséhez igen nagy
mennyiségben volt fára szükség, és
kezdetben a fûtéshez szükséges nyers-
anyagot is a tüzifa, valamint a faszénter-
melés biztosította. A fakitermelésekkel
párhuzamosan megindult a nagylépté-
kû erdôtelepítés, a fakereskedelem bíz-
tató jövôje reményében; a 70-es évekig
évi 350-400 ezer hektáros mértékben.
Az erdôtulajdonosok a saját szükségle-
tük kielégítésén kívül már eladásra is
termesztettek fát. Japán ekkor, 1960-
ban, 87%-ban saját fakészletébôl fedez-
te faigényét. A japán erdôgazdálkodás-
nak aranykora volt ez az idôszak.

A 60-as évek derekától azonban
megváltozott a helyzet: az Egyesült Ál-
lamok nyomására, a II. világháborúban
vesztes, politikailag függôségben lévô
Japán liberalizálni kényszerült piacait.
Bár a japán kereskedelmi mérleg már
többletet mutatott ekkor, és így nem
volt többé igazán szükség a behozatali
cikkek szigorú korlátozására, a valódi
okot azonban a Csendes-óceán túlsó ol-
dalának érdekszférájában kell keresni.
Az amerikai elemzôk ekkor már jól tud-
ták, hogy a mûszaki és elektronikai
iparban nem fogják tudni felvenni a
versenyt Japánnal, a dollár kiáramlása
már megindult az országból. Az elsô
szektorbeli termékeket illetôen azon-
ban az Egyesült Államok óriási elôny-
ben volt Japánnal szemben; az igen el-
aprózódott birtokstruktúrájú japán me-
zôgazdaság, ahol mind a föld, mind pe-
dig a munkaerô ekkor már a legdrágáb-
bak között volt a világon, a szabadpiac
csatamezején mindenképpen alulma-
radt a szinte korlátlan forrásokkal ren-
delkezô, nagybirtokú amerikai mezô-

gazdasággal szemben. Nem volt ez
másként a fa esetében sem, ahol a hazai
fatermékek árai ekkorra már elérték a
nemzetközi árszinvonalat. A japán fa-
termesztés és erdôgazdálkodás kálvári-
ája megkezdôdött. 

Az import faanyag túlsúlyba kerülé-
sével Japán önellátósága a faterméke-
ket illetôen, az 1960-as 87%-ról 1969-ig
49%-ra, majd 1996-ban mindössze 20%-
ra csökkent (2. ábra). Az erdôgazdálko-
dás jövedelmezôségének csökkenésé-
vel egyre többen hagytak fel ezzel a te-
vékenységgel és vállaltak munkát a má-
sodik és harmadik szektorban. Ezzel
megkezdôdött az erdôgazdálkodás
munkaerejének „exodusa”, mellyel tel-
jes gazdálkodói közösségek, sôt falvak
szûntek meg, illetve néptelenedtek el.

Régebben, a vidéki japán családok-
ban az apa kenyérkeresô tevékenysé-
gét a „csónan”, vagyis a legidôsebb fiú-
testvér örökölte és vitte tovább. Ma,
azon ritka esetben, amikor még egy er-
dôgazda jelenleg is folytat erdôgazdál-
kodást, szinte kivétel nélkül az az oka,
hogy egy konzervatívabb családban fel-
nôtt legidôsebb fiú, a többé-kevésbé
családi kényszernek eleget téve, folytat-
ja az apa tevékenységét. Egyre több
család vált meg a már terhet jelentô er-
dôbirtokától és keresett más területen
megélhetési forrást. A 10 millió hektár
mesterséges erdô tényleges tulajdonos,
illetve gazdálkodó nélkül maradt, ami-
nek eredménye a már tárgyalt, gazdát-
lanná vált erdôk kezeletlensége és elha-
nyagoltsága. A japán nemzeti erdôgaz-
dálkodás ellehetetlenedése azonban
csak az egyik, kevésbé súlyos oldala

Japán erdeirôl és erdôgazdálkodásáról
3. rész

2. ábra. A nemzeti termelés és az import fanyersanyag arányának
alakulása 1960-1995 között







94 Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 3. szám (2002. március)

annak a problémakörnek, amit a fake-
reskedelem 60-as évekbeli liberalizálá-
sa okozott.

Honnan importál Japán fát? Az 1998-
as helyzetet a 3. ábra mutatja.

Bár Észak-Amerika (különösen
Alaszka, Brit-Kolumbia és az Egyesült
Államok északnyugati államai) részvé-
tele mindig is domináns volt az impor-
táló országok között, a piacok megnyi-
tása a Föld más szegleteiben is éreztette
hatását. A mértéktelen erdôirtás a leg-
nagyobb károkat a trópusi Délkelet-
Ázsiában okozta.

Idôrendi sorrendben a következô or-
szágok váltak áldozataivá a szabadjára
engedett fakereskedelemnek: Fülöp-Szi-
getek (a 60-as évek közepétôl a végéig),
Szabah (Malajzia, a 60-as évek közepétôl
1993-ig), Indonézia (a 70-es évek köze-
pétôl 1985-ig), Szarawak (Malajzia, a 80-
as évek végétôl 1995-ig). A fenti idôsza-
kokban mindhárom ország (Fülöp-Szi-
getek, Malajzia borneói provinciái, Indo-
nézia) erdészeti erôforrásai a végkimerü-
lés határára kerültek, és kormányaik
kezdetben korlátozni, majd végül betil-
tani kényszerültek rönkexportjukat (a
zárójelekben szereplô második dátum a
rönkexport-tevékenység felfüggesztésé-
nek idôpontja).

Jelenleg a Délkelet-Ázsiából szárma-
zó faanyag (különösen a feldolgozat-
lan) mennyisége csökkenô tendenciát
mutat, ami egyrészt az új forrásorszá-
gok; Pápua Új-Guinea és Új-Zéland
(egy Pinus radiata nevû, ültetvények-
bôl származó fát exportál) piacon való
megjelenesénak vagy megerôsödésé-
nek (pl. Oroszország), másrészt pedig a
régipartnerek fafeldolgozó iparának
erôsítését célzó kereskedelmi intézke-
déseinek köszönhetô.

Az, hogy Japán fakereskeldelmi mér-
legének, és ezen keresztül nemzeti (ma-
gán)erdôgazdálkodásának helyzete a jö-

vôben miként ala-
kul, az kizárólag
gazdaságpolitikai
tényezôk függvé-
nye. Ezek közül
kettôt érdemes ki-
emelni. Az egyik,
hogy Oroszország,
valamint az Egye-
sült Államok és Ka-
nada még fában
gazdag nyugati ál-
lamai erdészeti po-
litikájukba mikor
építenek fenntart-
ható erdôkincs-
gazdálkodásra irá-

nyuló környezetvédelmi meggondoláso-
kat és parancsolnak megálljt a térségben
szintén óriási károkat okozó fakitermelé-
seknek és faexportnak. A másik pedig a
japán kormány agrárpolitikájának alaku-
lása. Ugyanis az 1955 óta, egy rövidebb
megszakítást kivéve, folyamatosan kizá-
rólagos hatalmon lévô Liberál-Demokra-
ta Párt (konzervatív) alkotta kormány
még mindig nem támogatja a mezôgaz-
daságot a megfelelô formában és mér-

tékben. Az építô- és szolgáltatóiparban,
valamint a pénzügyi szférában felhalmo-
zódó nyereség legnagyobb részét még
mindig autópálya-építésekre és a kör-
nyezetvédelmi szempontból káros, vita-
tott létjogosultságú folyótorkolat-fel-
töltésekre, valamint az eróziós károk ki-
védésére irányuló hegyoldal- és vízmo-
sás-megkötésekre, folyószabályozások-
ra fordítja. A magánerdôgazdálkodás ak-
tivitásának felélesztését, és ezen keresz-
tül az ültetvényszerû erdôk kezeletlen-
ségnek megszüntetését célzó állami tá-
mogatási rendszer sajnos mostani formá-
jában, néhány kivételes adottságú szû-
kebb körzettôl eltekintve, nem éri el, és
nem is érheti el célját. A japán agrárpoli-
tika kedvezô irányú elmozdulására a je-
lenlegi körülmények között csak lassan
van mód.

Bár a fenti politikai szintû változások
nagy valószínûséggel nem egy csapásra
fognak bekövetkezni, mindenesetre a
japán erdôgazdasági ágazatot fel kell
készíteni arra, hogy elôállhat egy olyan
nemzetközi fapiaci helyzet, amikor is-
mét a hazai forrásokra kell építenie.

(folytatjuk)

3. ábra. Az importált fa származása (1998)

kiállítását Tatabányán láthatták a látogatók.
A festô Kassán született 1937-ben.

Tatáról elszármazott festôként ma Tata-
bányán él. Alkotásainak nagy része az
erdôt, a tavakat, forrásokat, patakokat,

folyókat, egyszóval a természet csodá-
latos értékeit mutatja. Technikája kü-
lönleges akvarelltechnika. Festôi mun-
kásságát Dobroszláv Lajos Kossuth-dí-
jas festômûvész segítette.

Madarász Tibor festômûvész

Hirdessen az Erdészeti Lapokban!


