„Az

európai

fafogyasztás

és faellátás

trendje

és

kilátásai

1950—2000-ig"
című FAO'EGB tanulmány fontosabb megállapításai
A tanulmány az 1950-től 1974-ig terjedő időszak tendenciáinak részletes elem
zése alapján a 2000. évig terjedő hosszútávú időszakra vonatkozólag tárgyalja
Európa
—
—
—
—

társadalmi-gazdasági fejlődésének,
fafogyasztásának és
faellátásának kilátásait,
az erdőgazdálkodás, a faipar és a fahasznosítás fejlesztési irányait.

Megállapításai általában alátámasztják eddigi fejlesztési törekvéseink helyes
ségét. Emellett számos vonatkozásban iránymutatást adnak hosszútávú fagaz
daság-fejlesztési politikánk kidolgozásához is.
Legfontosabb, számunkra is figyelmet érdemlő megállapításait az alábbiakban
lehet összegezni:
— Európa összes fa- és fatermék szükséglete a következő 30 év alatt legalább
70—80%-kal nő, fakitermelése azonban legfeljebb 35%-kal növelhető. A fa
kitermelés a szükséglet növekedésének legfeljebb 34%-át képes fedezni.
— A térség faellátása terén a feszültség rohamosan növekszik: a 2000. év körül
a reálisan számításbavehető összes forrás a racionális, takarékos felhasználás
mellett jelentkező szükségletet — az import lehetőségeket is figyelembe véve
— csak 98%-ban fedezi.
— A feszültség áthidalása a más térségekből származó importtal nem lehetsé
ges, miután a többi térség ugyancsak növekvő faszükségletére és termelés
bővítésének korlátaira való tekintettel, Európa nettó faimportjának növe
lése a szükséglet növekedésének legfeljebb 21%-át fedezheti. Számolni kell
azonban azzal, hogy az import mindinkább késztermékekben lesz csak reali
zálható. Ezért a faimport volumennövekedését
jóval meghaladó
mérték
ben terheli majd az európai országok
devizamérlegét.
— A várható ellátási feszültség a rendelkezésre álló faanyagforrások teljes
hasznosítását, és az eddiginél racionálisabb fafelhasználást, rugalmas árpoli
tikát követel.
— Minden eszközzel — pénzügyi támogatással is — elő kell segíteni a fakiter
melési lehetőségek teljes kihasználását: racionalizálni kell az erdőgazdálko
dást, az erdőbirtokosok kooperációjának előmozdításával javítani kell a bir
tokviszonyokat, gyors ütemben kell fejleszteni a faipart.
— Mind a fakitermelésben, mind a faiparban sürgető követelménnyé válik a
hulladékok hasznosítása, amely a jövőben a szükséglet növekedésének leg
jelentősebb forrása lesz, annak 41—45%-át csak ebből a forrásból lehet fe
dezni. Ezért a fa- és papírhulladékok hasznpsítása tudatos politikát
követel.
— Racionalizálni kell a fa felhasználását is. Főleg az építőiparban, a csomago
lásban és az anyagmozgatásban takarékosabban kell gazdálkodni a fával.
— A hosszútávon folyamatosan növekvő faszükséglet fedezése érdekében és a
környezetvédelem terén jelentkező követelményekre való tekintettel, új er
dők telepítésével gyors ütemben tovább kell növelni az erdők területét.

A társadalmi-gazdasági fejlődés tendenciái
A tanulmány az ezredfordulóig Európa összes népességének mintegy 21%-os,
a hozzáadott értékkel (GDP-vel) jellemzett gazdasági növekedésnek az utolsó
20 év átlagánál némileg lassúbb ütemével, évi átlagban 3,8—4,8%-os növeke
désével számol.
A számítások szerint a népesség növekedése a nyugati és főleg a dél-európai
országokban némileg gyorsabb, a gazdasági fejlődés üteme viszont lassúbb lesz,
mint a kelet-európai országokban (1. táblázat).
1.

táblázat

Európa társadalmi-gazdasági fejlődésének tendenciái

Megnevezés

Évi átlagos növekedés
0/
/o

Index
2000/1970

1950—1970

1970—2000

— E u r ó p a összesen

0,9
1,0

— Kelet-Európa

0,8

0,7
0,7
0,4

121
123
115

5,2

3,8—4,8

4,8

3,2—4,3
5,5—6,3

305—406
265—361
500—626

Népesség

Gazdasági

fejlődés

(GDI')

— E u r ó p a összesen

7,0

Egy főre jutó GDP
— E u r ó p a összesen

4,2

— Kelet-Európa

3,8
(3,2

3,1—4,1
2,5—3,6

5,0—5,8

252—336
215—293
434—544

A fafogyasztás várható alakulása
Európa fafogyasztásának várható alakulására egyrészt annak nagyarányú nö
vekedése, másrészt szerkezetének alapvető változása jellemző (2. táblázat):
— a hagyományos fatermékek (fűrészáruk, furnér-lemez, bányafa, tűzifa) fel
használása viszonylag kis mértékben,
— a korszerű fatermékek (forgácslap, papír, karton) felhasználása pedig gyors
ütemben nő.
A fűrészipari
termékek
felhasználása
általában a népességgel
azonos ütem
ben növekszik.
A fenyőfűrészáru felhasználás az átlagnál lassúbb ütemben, a
következő 30 év alatt várhatóan csak mintegy 18%-kal, a lombos fűrészárufé
leségeké azt meghaladó ütemben nő, a talpfa felhasználás viszont az 1970. évi
nek 50%-ára csökken.
A lemez- és lapféleségek
felhasználása
a gazdasági fejlődés ütemét jóval meg
haladó mértékben, a következő 30 év alatt összességében mintegy 5-szörösére nő.
Legdinamikusabb növekedés
várható továbbra
is forgácslapban,
melynek fel
használása várhatóan az 1970. évinek 7,2-szeresére nő. Ezzel szemben a farost-^
lemez fogyasztás csak nem egészen 2-szeresére, a hagyományos lemezipari ter
mékek felhasználása pedig alig több mint 2-szeresére nő.
A papír- és kartonfogyasztás
várhatóan
továbbra
is nagyjából
a gazdasági
fejlődéssel
azonos ütemben, illetve — a felhasználás racionalizálása esetén —
annál némileg lassabban, az ezredfordulóig az 1970. évinek kb. 2,6-szeresére nő.

Európa lafogyasztásának alakulása

Megnevezés

Fűrészipari
termékek,
— fenyő fűrészáru

millió m

és lapféleségek,

millió m

1950

1960

1970

48,5
10,3
3,3

59.2
14.3
2,9

71,8
19,3
2,1

85,2
27,0
1,0

121
140
50

62,1

76,4

93,2

113,2

121

— együtt
és karion,

Egyéb

iparifa,

milliót
millió m

1,9
1,1

3,8
2,2
2,7

6,3
12,6
4,2

15.3
90.4
7,3

243
717
174

3,0

8,7

23,1

113,0

489

10,5

21,4

38,4

100,4

261

15,7
22,5

14,1
21,3

9,7
20,1

5,0
15,0

52
75

38,3

35,4

29,8

20,0

67

121,8

93,6

69,3

35,0

51

309,0

349,0

433,0

780,0

180

3

— együtt

Mindösszesen,

2000

3

— f o r g á c s l a p ( p o z d o r j a is)

Papír

Index
2000/1970

3

— együtt
Lemez-

összes felhasználás, ill.
szükséglet

millió G F E

Megjegyzés:
A z 1950., 1960. é s 1970. é v i a d a t o k a z 1 9 4 9 — 5 1 , 1 9 5 9 — 6 1 . , illetve a z 1 9 6 9 — 7 1 . , é v e k á t l a g a i .

3.

táblázat

Az 1970—2000-ig várható növekedés indexe
Összes népesség
G a z d a s á g i fejlődés ( G D P )
Fa- és fatermékfelhasználás
— Fűrészáruk
— Lemez- és lapféleségek
— Papír és karton
— E g y é b iparifa és tűzifa
— Összes fa é s f a t e r m é k

121
305—406
121
489
261
76
180

Az egyéb faféleségek közül a bányafa és tűzifa szükséglet az 1970. évinek kb.
50%-ára, az egyéb ipari faféleségek felhasználása pedig annak 75%-ára csökken.
Mindezek következtében a fafogyasztás szerkezete alapvetően módosul:
— a fűrészáruk és általában a hagyományos fatermékek aránya számottevően
csökken,
— a korszerű fatermékeké pedig jelentősen nő.
Az ezredforduló táján a korszerű lemezipari termékek az összes fafogyasztásnak már kb. l/5-ét, a papír és karton pedig annak közel felét fogja képviselni.
A tűzifa aránya az összes fafogyasztásból — az 1960. évi 28%-ról — 4%-ra
csökken.

i.

táblázat

1

Az európai faíogyasztás összetétele %

Fűrészipari termékek
Lemezipari termékek
— korszerű termékek
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1. G ö m b f a e g y e n é r t é k e k a l a p j á n
2. F u r n é r , é s l e m e z .
3. F o r g á c s l a p , f a r o s t l e m e z .

1960

1970

37

30

26

2
2
21
10
28

3
6
31
7
17

3
19
45
3
4

100

100

100

2000

számítva.

Az ellátás forrásai
A jövőbeni faszükséglet fedezésénél négy fő forrással
— a fakitermelési lehetőségek kihasználásával,
— a faipari hulladékok hasznosításával,
— a papírhulladékok hasznosításával és
— más országokból származó importtal kell számolni.
A tanulmány fontos megállapítása, hogy a reálisan számításba vehető forrás
többlet a szükségletek várható növekedésének Csak mintegy 96%-át képes fe
dezni.
A fakitermelés a szükségletek növekedésének legfeljebb 34%-át, az import
annak 21%-át fedezheti. A fogyasztás növekedésének legalább 41—45%-át a fa
ipari és papírhulladékok hasznosításával kell fedezni.
A jövőbeni faellátás egyik alapkövetelménye
— Európa minden'országában —
a rendelkezésre
álló összes faanyagforrás
teljes kihasználása.
Fűrészáruban és furnér-lemezben (vagyis rönkben és annak termékeiben)
mérleg-egyensúly várható: a szükségletet a termelés 35%-os, és az import 73
százalékos növelése fedezheti.
Egyéb ipari fában és tűzifában a várhatóan csökkenő szükségletet a fakiter
melés fedezd.
Rendkívül súlyos feszültség várható viszont a rostfában és papírfában,
s ezek
termékeiben.
A tanulmány szerint e termékcsoportban a szükséglet oly mérték
ben növekszik, hogy azt
—
—
—
—

a fakitermelés rostfa-papírfa hányadának az 1970. évi 28%-ról 45%-ra,
a faipari hulladékok hasznosításának 3-szorosára,
a papírhulladékok hasznosításának 4,4-szeresére és
az importnak 4,1-szeresére történő növelése

is összességében csak mintegy 97%-ban fedezi. Ezért a következő időszakban
a fő figyelmet e termékekkel való ellátásra, a hulladékhasznosítás lehetőségei
nek teljes kihasználására, a forgácslap-, valamint a cellulóz és papírgyártás fej
lesztésére kell fordítani.

Fakitermelés
A fakitermelési lehetőség mértékét lényegében a meglevő erdők határozzák
meg. Számolni kell azzal, hogy a második világháború után telepített új erdők
a következő évtizedekben már számottevő előhasználati fatömegét adnak. A
folyamatban levő telepítések és a következő évtizedek erdőtelepítései azonban
csak az ezredforduló utáni időszak faellátásában játszanak szerepet.
Az egyes országoknak a tanulmány készítéséhez — hagyományos szemléletben
— közölt adatai szerint Európa összes fakitermelése az ezredfordulóig — az
1970. évi 337 millió m -től — kb. 408 millió m -re növelhető.
A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása az, hogy a fakitermelési le
hetőségek ilyen hagyományos szemléletű megítélése nem tartható, mert ez át
hidalhatatlan ellátási feszültségeket okozna. A lehetőségek reális megítélése
szükségessé teszi
3
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— az erdei biomasszának, az erdei hulladékok jobb hasznosításának, a jelenleg
gazdaságtalan termelési lehetőségek teljes kihasználására ösztönző — nélkü
lözhetetlen — pénzügyi intézkedéseknek, az erdőgazdálkodás racionalizálá
sának és a birtokviszonyok javításának, az erdőbirtokosok kooperációja ré
vén elérhető, a fakitermelés növelését eredményező, valamint
— a környezetvédelem terén jelentkező, s az erdők egyéb szolgáltatásai iránti
igények növekedésének, a munkaerőellátás problémáinak, a termelékenység
növeléssel járó költségnövekedésnek a fakitermelés növelését fékező hatások
figyelembe vételét. A tanulmány szerint e pozitív és negatív hatások egyenlege
a fakitermelésnek
— a hagyományos szemléletű megítéléshez (408 millió m )
képest — mintegy 11—22%-os növelését eredményezheti.
Hangsúlyozza azon
ban, hogy ennek realizálása és az ehhez szükséges — esetenként kormányzati
— intézkedések
megtétele a biztonságos faellátás egyik alapvető
feltétele.
3

A fakitermelés szerkezetét a jövőben mindinkább a rendkívül gyors ütemben
növekvő papírfa-rostfa igény determinálja. A nagyméretű, jó minőségű rönkök
iránt továbbra is lesz kereslet. Ezekért magas árat fognak fizetni. A z átlagos
és a gyenge minőségű rönkök ára viszont közelíteni fog a papírfához. Ezeket
mindinkább papírfa áron és papírfaként fogják értékesíteni. Ez — a tanulmány
szerint — maga után vonja a fakitermelés papírfa-rostfa hányadának 28%-ról
45%-ra való növelését.
Hulladékhasznosítás
A faipari és a papírhulladékok — a tanulmány szerint — a jövőbeni faszükséglet kielégítésének legfontosabb forrását képezik:
— ezek részaránya a forgácslap—farostlemez—papír szükséglet kielégítésében
az 1960. évi 30%-ról 40%-ra,
— a papírtermelésben a hulladékpapír részarányát az 1950. évi kb. 26%-ról
mintegy 50%-ra kell növelni.
A tanulmány a faipari hulladékok tekintetében az elsődleges faipari feldol
gozás során keletkező összes hulladék hasznosítható hányadának az 1970. évi
44%-ról 85%-ra történő növekedésével számol.
A hulladékpapír begyűjtésének fokozása terén legfontosabb forrásnak a ház
tartási papírhulladékot kell tekinteni, mivel jelenleg ennek általában csak tö
redékét gyűjtik be.

A hulladékhasznosítás tudatos politikát követel. Megfelelő ösztönző intézke
déseket, és pl. a hulladékpapír begyűjtő kapacitásnak mintegy 5-szörösére tör
ténő bővítését igényli.

Külkereskedelmi

forgalom

A fahiány növekedése Európa nettó faimportjának 2,6-szeresére (110—120
millió m -re) növelését teszi szükségessé. Az import-szükséglet
kielégítésében
számolni lehet
— a fejlődő országok erdőültetvényeinek belépő hozamával,
— a Szovjetunió,
— Észak-Amerika, és
— a trópusi országok erdőtartalékainak bekapcsolásával.
A világ faellátásában jelentős szerepet játszhatnak a fejlődő országok ültet
vényes erdei. Ezek hozamára azonban — egyrészt a fejlődő országok tőkesze
génysége, másrészt a kitermeléssel járó ökológiai problémák miatt csak rész
ben lehet számítani. Emellett a fejlődő országok faszükséglete is számottevően
növekszik. Ezért ezek az ültetvényes erdők Európa faellátásában alig játszanak
szerepet.
A Szovjetunió fakitermelésének súlypontja mindinkább a szibériai terüle
tekre tolódik át. Ezek kitermelését azonban az infrastruktúra kiépítése és a
szállító-hálózat bővítése befolyásolja. Emellett a Szovjetunió belső szükséglete
is számottevően nő.
Észak-Amerika (Kanada és az U S A délkeleti) erdőtartalékainak a kiterme
lésbe történő bekapcsolása jelentős szerepet játszhat, főleg Nyugat-Európa fa
ellátásában.
A trópusi rönkanyagokkal és egyéb fatermékekkel való ellátás terén a hagyo
mányos afrikai piacok helyett mindinkább új piacok (Távol-kelet, Indonézia,
Amazonasz-medence, Közép-Afrika) bekapcsolását teszi szükségessé.
:?

5. táblázat
Növekedés

1970—2000-ig
millió
m

/o

347

100

118
52
90
72

34
15
20
21

332

96
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A z összes szükséglet növekedése
A szükséglet növekedésének forrásúi
— fakitermelés
— faipari h u l l a d é k o k h a s z n o s í t á s a
— papírhulladék hasznosítás

Az összes reális lehetőségeket figyelembe véve a tanulmány az ezredfordulóig
Európa nettó faimportjának mintegy 2,7-szeresére történő növekedésével szá
mol. A piacok távolodása és a termékszerkezetnek a késztermékek javára tör
ténő eltolódása miatt azonban mindénképpen az import-árak és költségek emel
kedése várható.
Az export tekintetében a tanulmány azzal számol, hogy Európa gömbfaegyenértékben kifejezett összes fatermék exportja volumenének az iparifa terme
léshez viszonyított aránya — az elmúlt évek tendenciájának megfelelően — kis

mértékben tovább növekszik, és az ezredforduló táján eléri a kitermelt ipari
fának 54—58%-át:
összes fatermék export részaránya
az iparifa termeléshez, %

1960

1970

2000

41,2

48,2

54—58

A rönk és fűrészáru export várhatóan alig nő, egyéb iparifában és tűzifában
csökken, viszont papírfában, rostfában és ezek termékeiben az export 70—
100%-os növekedése várható.
Az összes exportnak növekvő hányada 88—90%-a az Európán belüli import
igényeket elégíti ki.
A felhasználás

racionalizálása

A tanulmány rámutat arra, hogy az utolsó 20 év felhasználási tendenciáinak
érvényesülése esetén számolni kell azzal, hogy Európa összes fa- és fatermék
fogyasztása — az előzőkben tárgyalt 780 millió gömbfa köbméterrel szemben —
az ezredforduló körül megközelítheti az 1,1 milliárd m -t.
:!
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táblázat

Összes szükséglet 2000-ben
Racionális
felhasználás

Eddigi
tendencia

esetén, millió gfa m
R ö n k é s t e r m é k e i (fűrészáru stb.) . . . .
Papírfa-rostfa termékei (papír, forgács-

240

285

485
55

735
60

780

1080
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Ez főleg papírban (illetőleg a rostfa-papírfa termékeiben) áthidalhatatlan fe
szültségeket és ellátási hiányokat idézne elő, s a faáraknak az általános árszín
vonalat jóval meghaladó emelkedését vonná maga után.
Ennek megelőzése érdekében a tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a
jövőben nagyobb gondot kell fordítani a felhasználás
racionalizálására,
ami az
ellátás egyik jelentős forrása lehet.
Minden területen a felhasználás ésszerű, közvetlen és közvetett formában
történő csökkentésére kell törekedni.
Közvetlen takarékosságra van szükség a papírfelhasználásban. Mindenekelőtt
meg kell szüntetni a reklámozás ésszerűtlen papírpazarlását. Emellett általá
ban csökkenteni kell a papírok vastagságát.
A felhasználás közvetett (relatív) csökkentésére mindenekelőtt az építőipar
ban, csomagolásban és az anyagmozgatásban van mód, az építőipari segédanya
gok (állvány, zsaluzó-anyag stb.), valamint a ládák és rakodólapok többszöri
felhasználása révén.
Az erdőgazdálkodás fejlesztésének fő iránya a racionalizálás
A tanulmány Európa erdőgazdálkodásának helyzetét és főbb jellemzőit az
alábbiak szerint összegezi:

— az erdők élőfakészlete magas és az országok erdőgazdaságpolitikája annak
további növelésére törekszik,
— az erdők átlagos kora nő,
— egyes erdőkben, főleg a kisbirtokokon egyáltalán nem gazdálkodnak,
— az erdei biomassza jelentős részét nem hasznosítják, az hulladékként vissza
marad az erdőn,
7.
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Európa faelláfásának forrásai
1960

1970

2000

Index
2000/1970

170
170
144
26

240
240
195
45

141
141
135
173

164
164
94
28
25
17

485
470
205
80
115
70

296
287
218
286
442
412

129
129
129

99
99
99

55
55
55

56
56
56

349
349
307
13
13
16

433
433
337
28
25
43

780
765
455
80
115
115

Megnevezés
millió gfa m
Rönk
és
termékei
(fűrészáruk, furnérlemez)
Összes felhasználás, ill. szükséglet
összes forrás
nettó import
Hostfa-papirfa
ég
termékei
(forgácslap, farostlemez, papír)
összes felhasználás, ill. szükséglet

papírhulladék

Egyéb
iparifa
és
tűzifa
Összes felhasználás, ill. szükséglet
ebből: fakitermelés
összes
fa és
fatermék
Összes felhasználás, ill. szükséglet

nettó import

^

133
133
118
15

87
87
60
13
13
1

3

180
177 '
135
286
442
267

— a tőkebefektetés alacsony megtérülése miatt csökken az erdőgazdasági be
ruházások üteme,
— fokozatosan csökken és mind korosabbá válik az erdőkben foglalkoztatott
munkaerő,
— különösen a nagy népsűrűségű országokban és a sűrűn lakott körzetekben
mindinkább nő az erdő fatermelő és egyéb funkciói közötti konfliktus.
A növekvő fahiány az erdőgazdálkodás racionalizálását és — főleg a rostfapapírfa szükséglet rohamos növekedése — a gazdálkodási elvek módosítását,
a gazdaságpolitika továbbfejlesztését követeli:
— felül kell vizsgálni az élőfakészlet növelésére irányuló törekvést,
— csökkenteni kell a vágáskorokat,
— az erdei biomassza teljes hasznosítására kell törekedni,
— racionalizálni kell az erdőművelés és fakitermelés módszereit,
— mindenekelőtt a kisbirtokokon növelni kell a gazdálkodás színvonalát és ha
tékonyságát, s ezt a birtokosok kooperációjával is elő kell segíteni,
— adókedvezményekkel, hitelek és kedvezmények nyújtásával elő kell segíteni

az erdőgazdasági beruházásokat, az erdőgazdálkodás technikai fejlesztését
és korszerűsítését,
— racionális földhasznosítás érdekében is tovább kell növelni az erdők területét,
— szociális juttatásokkal és a bérek emelésével is vonzóbbá kell tenni a mun
kaerő számára az erdőgazdálkodást,
— a fakitermelés és az egyéb társadalmi igények konfliktusa tekintetében az
az erdők fő funkciójának (legalábbis az erdők többségénél) a fatermelést kell
tekinteni, a nagy városokhoz és turista központokhoz közelfekvő egyes er
dőkben elsődlegessé válhat az egyéb szolgáltatás, ez azonban ezekben az
erdőkben sem zárhatja ki a fatermelési funkció érvényesítését; a különböző
igények kielégítését úgy kell összehangolni, hogy az összes erdő fahozama
ne csökkenjen.
A faipar fejlesztése
A tanulmány részletesen elemzi az egyes faipari ágazatok fejlődését (8. táb
lázat), üzemnagyságainak, alapanyagfelhasználási szerkezetének alakulását és
várható technikai fejlődését.
8.
E u r ó p a faipari termelésének

összes termelés

Megnevezés

2000

Index
2000/1970

94—104

112—124

20,7

101—107

488—517

22,2

38,4

103—108

268—281

15,3

25,4

50—54

197—2Í3

5,4

10,2

51

500
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1900
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— lombos fűrészáru

48,5
9,6
3,0

54,2
13,2
2,7

63,9
18,1
2,1

— együtt

01,1

70,1

84,1

1,4
1,3

2,0
2,2
2,8

4,1
12,5
4,1

2,7

7,6

11,7
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A növekedési

láblázat

tendenciái

millió t .

ütem

A fűrészipar a faipar legkisebb mértékben fejlődő ágazata. Volumene 10
évenként csak kb. 15—20%-kal nő. A tanulmány szerint a következő 30 év alatt
összességében mintegy 12—24%-os növekedése várható.
A lemezipari ágazatok a faipar legdinamikusabban fejlődő ágazatai. Ezek
volumene — az utolsó 20 év alatt — 10 évenként 170—180%-kal bővült. A ta
nulmány az ezredfordulóig ezek termelésének 4,9—5,2-szeresére történő növe
kedésével számol.
Az egyes ágazatok fejlődési üteme a múltban és a jövőben is mindinkább
differenciálódik:
— forgácslapgyártás az utolsó 10 év alatt 5,7-szeresére nőtt,

— ezzel szemben a hagyományos furnér-lemezipar növekedési indexe 1950—60
között csak 195% volt, s az utolsó 10 év alatt 155%-ra,
— a farostlemez esetében pedig még nagyobb mértékben, 222%-ról 145%-ra
csökkent.
Ennek következtében a lemezipar szerkezete az utolsó 20 év alatt alapvetően
megváltozott: a forgácslapgyártás részaránya az 1950. évi 1,5%-ról 60,5%-ra
nőtt, a farostlemez gyártásé 47,9%-ról 19,9%-ra, a furnér-lemeziparé pedig
50,6%-ról 19,6%-ra csökkent.
A tanulmány szerint — az igényeknek megfelelően — a következő 30 év alatt
is legdinamikusabb fejlődés a forgácslap gyártásban várható. A farostlemez
és a hagyományos furnér-lemez jelentősége tovább csökken.
A cellulóz-ipar az utolsó 10 év alatt kb. 66%-kal, a papíripar ezt meghaladó
ütemben 73%-kal nőtt. A várható igények alapján — a tanulmány szerint —
a következő 30 év alatt a papíripari termelésnek legalább 2,7—2,8-szeresére,
a cellulóziparnak legalább 2-szeresére történő növelése szükséges.

Az

üzemnagyság

A technikai fejlődés, és a hatékonysági követelmények hatására az üzem
nagyság mind a fűrésziparban, mind a lemezipari ágazatokban növekszik.
A fűrésziparra egyrészt az üzemek számának rohamos csökkenése, a kis ka
pacitású üzemek megszűnése és a termelés nagyarányú koncentrálódása, más
részt — az alapanyag komplex hasznosítása érdekében — a fűrészüzemeknek
más faipari (forgácslap, cellulóz) üzemekkel történő integrálódása, nagykapaci
tású faipari kombinátok kialakulása jellemző. A jövőben e folyamat gyorsulása
várható.
A lemezipari ágazatokra — a hagyományos furnér-lemezipar kivételével —
az üzemek számának növekedése és minden ágazatra az üzemnagyság növe
kedése jellemző.
9. táblázat
A lemezipar

A z üzenjek

növekedése
Átlagos üzemnagyság
(e. m )

száma

3

Ágazat

Forgácslapgyártás

Az

1970

1975

Index

1970

1975

Index

386
101
806

463
110
733

120
109
91

38
50
6,3

57
58
8,6

150
116
116

alapanyagfelhasználás

Mind a faipar alapanyagfelhasználásának összetétele, mind fajlagos felhasz
nálása terén jelentős változások érzékelhetők.
Az anyagfelhasználás összetételét tekintve — minden ágazatra, de főleg a
cellulóziparra — a lombos faanyagok, valamint a faipari hulladékok és a hul
ladékpapír arányának növekedése jellemző.
A fajlagos anyagfelhasználás a fűrésziparban — részben az alapanyag mé
ret- és minőség romlása, részben pedig a hulladékszegény technológiák elter
jedése következtében — növekszik, és csökken az eddig egyedüli főterméknek
tekintett fűrészáru kihozatala. Ez azonban nem a hulladékhányad, hanem a
komplex kihozatal növekedését eredményezi, mivel a faipari hulladékot, ma

már általában nem veszteségnek tekintik. Az új technológiák eredményeként
a hulladék helyett új hasznos termék (apríték) keletkezik, amely a fűrészüze
mekkel integrált faipari üzemek (forgácslap, cellulóz) alapanyag bázisát képezi.
A korszerű lemezipari ágazatok, valamint a cellulózipar anyagfelhasználásá
ban ugyancsak nő a lombos fafajok és a gyengébb minőségű alapanyagok (kérgezett rostfa, valamint a fának teljes hosszban, zöldtömegével együtt történő
felhasználása. E két, a kihozatal tekintetében ellentétes tendencia hatására a
fajlagos anyagfélhasználás ezen ágazatokban várhatón nem változik. A nagyobb
rost-tartalmú lombos fafajoknak a fajlagos felhasználás csökkenését eredmé
nyező hatását ugyanis a gyengébb minőségű anyagok negatív hatása várhatóan
kiegyenlíti. Az anyagfelhasználásnak ez a szerkezetváltozása azonban minden
képpen a faanyag források teljesebb hasznosítását eredményezi.

A technikai-technológiai

fejlesztés

A fűrészipart forradalmasította a hulladékszegény technológiák (forgácsoló
fűrészeik stb.) mind szélesebb körben történő elterjedése. Ez egyelőre csak a
fenyő feldolgozásban jelentkezik, de a következő évtizedekben várhatóan a lágy
lombosfa nagytömegű feldolgozására is ki lesz terjeszthető. Ezért a következő
10—15 év alatt sorrakerülő fenyő és lágy lombos fűrészipari rekonstrukciók
és fejlesztések során e technológia alkalmazását kell célul tűzni.
A cellulóziparban hasonló forradalmi változást jelent a nagyhozamú tech
nológiák (thermomechanikai stb.) eljárások bevezetése. Ez az eddiginél lénye
gesen magasabb rostkihozatalt eredményez, s a hagyományos szulfit- és szul
fát eljárásokhoz képest aránylag kis kapacitás (évi 50 ezer tonna) esetén is
gazdaságos üzemek létesítését teszi lehetővé. Ezért számunkra ennek szintén
különös jelentősége van.
Ártendencia és árpolitika
A tanulmány azzal számol, hogy a faárak nagyjából követik az általános ár
színvonalat, azzal közel azonos ütemben emelkednek. Ennek azonban alapvető
feltételeként jelöli meg a tanulmány
— egyrészt azt, hogy az igények és a források folyamatosan nagyjából egyen
súlyban legyenek,
•— másrészt azt, hogy a fakitermelési és feldolgozási költségek összességében
szintén az átlagos árszínvonallal azonos ütemben emelkedjenek, s az erdő- '
gazdálkodás és a faipar jövedelem rátája ne csökkenjen.
Ennek érdekében alapvető követelmény, hogy a termelési költségek emelke
dését a technikai fejlődés, a munkatermelékenység emelkedése, a termelés kon
centrálása, az üzemnagyság növekedése, valamint az anyagfelhasználás szerke
zetének az olcsóbb nyersanyagok irányába történő eltolódása folyamatosan ki
egyenlítse. .
A relatív faárszínvonal változatlansága mellett — a tanulmány szerint — a
múltbeli tapasztalatok alapján, s a jövőre vonatkozólag méginkább számolni
kell azzal, hogy a termékárak mindinkább differenciálódnak: a kiváló és a
gyengébb minőségek, valamint a hiánycikkek és a kínálati helyzetben levő
termékek ára mindinkább eltávolodik egymástól.
Mindez hazai viszonylatban — a műszaki fejlesztés gyorsításának követel
ménye mellett — az árrendszer folyamatos karbantartására, a relatív faár
szint fenntartásának, valamint a termék árak nagyobbméretű differenciálásá
nak szükségességére hívja fel a figyelmet.
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