
FAKERESKEDELEM. 

Fakülkereskedelmi forgalmun k a z 1908 . évben. 
m. kir. statisztikai hivatal deczember havi füzete az 1908. 

évi fakülkereskedelmi forgalomra vonatkozó következő 
adatokat tartalmazza, melyek a mult évi faüzlet helyzetéről 

tiszta képet nyújtanak. 
A bányafabehozatal az 1907. évi 1565 vagonról 1604 vagonra 

emelkedett; a kivitel az 1908. évben 3795 vagont tett az 1907. 
évi 2715 vagonnal szemben. 

A megmunkálatlari tölgyépület- és műfa behozatala az 
1907. évi 341 vagonról 269 vagonra hanyatlott; a csökkenés a 
Szerbiából importált árunál a legnagyobb, mig Boszniából 1908-ban 
91 vagonnal többet importáltunk, mint 1907-ben. A kivitel ezen 
czikkben 1908-ban 3097 vagon, 1907-ben 5157 vagon volt, vagyis 
a kiviteli minusz 2060 vagont tesz. A Svájcba irányuló csekély 
kivitel valamivel emelkedett, az Ausztriába, Németországba, Franczia-
országba, Belgiumba és Hollandiába való kivitel azonban feltűnő 
módon csökkent. 

A megmunkálatlari bükképület- és műfa behozatala 1908-ban 
547 vagont tett, mig 1907-ben 481 vagonra apadt. 1908-ban 
különösen Boszniából hoztak be sokkal több bükkfát, mint az 
előző évben, mig az Ausztriából való behozatal felényire hanyat
lott. A kivitel ezen árunemben 1908-ban 486 vagonra, 1907-ben 
pedig 668 vagonra rúgott, vagyis a kivitel 182 vagonnal csök
kent. Egyedül Olaszország volt az az állam, amely 1908-ban több 
bükkfát importált, mint 1907-ben. 

A megmunkálatlan fenyőépület- és műfa behozatala 1908-ban 
18.459 vagonra, 1907-ben pedig 18.802 vagonra rúgott; mig 
az Ausztriából behozott famennyiség jelentékeny emelkedést mutat, 
addig a Boszniából való nyersfenyőfabehozatal az 1907. évi 
3082 vagonról 1348 vagonra hanyatlott. A kivitel 1908-ban 
6221 vagont tett, mig 1907-ben csak 5498 vagonra rúgott. 
Amig a Németországba irányuló kivitel 648 vagonnal hanyatlott, 
addig az Ausztriába, Olaszországba, Szerbiába való kivitel némi 
emelkedést mutat. 

A dió-, juhar-, körte-, kőris és hárs- nyers műfából 1908-ban 



598 vagont, 1907-ben 768 vagont importáltunk. A kivitel 1908-ban 
2089 vagonra rúgott, 1907-ben pedig 2747 vagonra, az export 
tehát 65S vagonnal csökkent. 

Kemény hordófában a behozatal 1908-ban 878 vagon, 1907-ben 
890 vagon volt, a kivitel azonban nagymérvű hanyatlást mutat. 
Egyedül Francziaországba 1908-ban 1439 vagonnal kevesebb 
hordófát exportáltunk, mint 1907-ben; csak Olaszországba és az 
európai Törökországba szállítottunk valamivel több hordófát, mint 
1907-ben. 

A vasúti talpfabehozatal az 1907. évvel szemben 2137 vagont 
tevő emelkedést mutat és 3018 vagont tesz ki; ezen mennyi
ségnek majdnem felét Szerbia szállította. A talpfakivitel is nagyobb 
volt, mint 1907-ben és pedig 4654 vagonra rúgott az előző évi 
3188 vagonnal szemben. 

Fürészelt és bárdolt tölgyfában az 1908. évi behozatal 469 
vagont, 1907-ben 614 vagont tett; a kivitel pedig 1908-ban 12.102 
vagonra hanyatlott az 1907. évi 13.653 vagonnal szemben. 
A Francziaországba exportált mennyiség 1908-ban 219 vagonnal 
nagyobb, mint az előző évben. 

A fürészelt és bárdolt bükkfából az 1908. évi behozatal 1715 
vagont tett az 1907. évi 1872 vagonnal szemben; különösen 
Boszniából hoztak be sokkal kevesebbet. Akivitel 1908-ban 10.051 
vagont, 1907-ben 9571 vagont tett, tehát itt némi emelkedés konsta
tálható, amely Olasz-, Franczia-, Oroszország és Egyiptom javára esik. 

Fürészelt vagy bárdolt fenyőfában a behozatal 1908-ban 
28.007 vagonra, 1907-ban pedig 31.210 vagonra rúgott; a beviteli 
minusz tehát 3203 vagont tesz. Mig az Ausztriából és Romániá
ból való import csökkent, addig Boszniából 1908-ban több fenyő
árut importáltunk, mint 1907-ben. A kivitel 1908-ban 28.503 
vagont, 1907-ben 26.691 vagont tett, vagyis az export emelkedése 
1812 vagon. Noha Németországba 922 vagonnal kevesebbet 
exportáltunk, az export mégis nagyobb, ami annak tulajdonitandó, 
hogy a Nagybritanniába, Görögországba, európai Törökországba 
és Egyiptomba irányuló kivitel megnövekedett. Egyiptom 1908-ban 
kétszerannyi magyar fát importált, mint 1907-ben. 

A faszénkivitel 1907-ben 7086 vagonra, 1908-ban pedig 7845 
vagonra rúgott. (Fr. L.) 



A bükkfatermelé s válsága . 
Irta: Fodor Lipót. 

lig két éve, hogy a bükkfaerdők kihasználása nagyobb mére
teket öltött, miután a bükkfákból készült czikkek áremel
kedése a közlekedési utaktól távolabb fekvő bükkösök kiter

melését is lehetővé tette. A bükkfatermelésben most, sajnos, oly 
fordulat állott be, mely számos vállalatot üzemének korlátozására, 
sőt beszüntetésére fog kényszeríteni. Lássuk, mikép alakult az 
egyes bükkfaczikkek helyzete. 

A tüzifaárak a csekély szükséglet és túltermelés folytán buda
pesti paritással vagononként körülbelül 160 koronára hanyatlottak, 
mig ezen áruért két évvel ezelőtt még 240 K-t is fizettek. A munka-
és fuvarbérek állandó emelkedése mellett a tüzifatermelés ezt a 
nagy árhanyatlást nem birja el és igy az üzem ezidőszerint éppen
séggel nem mondható jövedelmezőnek. 

A bükktalpfa, mely nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
a bükkfa jobb érékesitése lehetővé váljék, most oly árért kapható, 
mely az előállítási költséggel arányban nincsen. Lapunk legutóbbi 
számában ismertettük azokat az árakat, melyeket a Máv. igazgató
sága bükktalpfákért fizet és melyet a két évvel ezelőtt fizetett 
talpfaárakhoz viszonyítva, nevetségeseknek kell mondanunk. Amig 
ugyanis a Máv. az idén a bükkfából készült góliát ( 2 7 0 m) talp
fákért 2 -90 K-nál többet egyetlen szállítónak sem íizet, addig 
a Máv. tavaly jó üzletet vélt kötni, amikor a bécsi Eissler czéget 
4 millió bükktalpfa szállításával bízta meg, darabonként 479 K 
árban. Akinek a bükktalpfatermelés nehézségeiről hacsak homályos 
sejtelme is van, az tudja, hogy a mai árak és a Máv. részéről az 
áru minőségére vonatkozólag támasztott nagy igények mellett a 
bükktalpfatermelés tiszta veszteséget jelent. 

A bükkfiirészáru és faszénüzlet helyzetét már előző számunk
ban ecseteltük. A butorlécz, mely egyik legkeresettebb kiviteli 
czikkünk volt, most köbméterenkint 50 K-val is alig értékesíthető, 
noha két évvel ezelőtt 63—68 K-át is el lehetett érni ezen áru 
köbmétereért. A helyzetet még súlyosbítja, hogy egyre ujabb és 
ujabb bükkfavállalatok létesülnek, túlnyomó részben szakértő vezetés 
nélkül, melyek a termelés forszirozásával az amúgy is nyomott 
árakat kedvezőtlenül befolyásolják. 



A hajlított fabutorgyártás, mely igen nagy mennyiségű bükk
fát fogyaszt, válság előtt áll. Az Amerikába való kivitel az ottani 
kedvezőtlen gazdasági viszonyok folytán nagyon megcsappant; a 
török bojkott is nagy károkat okozott ezen iparágnak, most 
pedig Francziaország a hajlított fabútort oly súlyos behozatali 
vámmal szándékozik sújtani (eddig 18 frank, most 35 frank), 
mely a Francziaországba való kivitelt egyszerűen lehetetlenné 
tenné. Az árak hanyatlását és a verseny kiélesedését az akadá
lyozza meg, hogy a hajlított fabutor-kartell a hozzá eddig még 
nem csatlakozott telepeket is egymásután magához váltja. 

A bükkfatermelés ily helyzete mellett nem lehet azon csodál
kozni, hogy a bükkfa-objektumokra az utóbbi időben tartott árveré
sek eredménytelenül folynak le és hogy például Görgény-Libán-
falva község, miután 34.171 ms bükkhaszonfát és 51.256 ms tűzi
fát tartalmazó erdejét több izben eredménytelenül hirdette, kény
telen volt azt f. évi január 25-én a becsár feléért eladni. 

A bükkfatermelés korlátozása az egyedüli mód, mely a hely
zet javulását lehetővé tenné. 

A tölgyerdők védelme Romániában. Külföldi vállalkozók 
Romániában számos oly vállalatot létesítettek, mely az ottani 
tölgyerdők faállományát fürészáruvá feldolgozta, dongákat készített 
és a kész árut külföldön értékesítette. Most a román kormány 
erélyes intézkedéshez nyúlt, hogy a tölgyerdők kipusztításának 
gátat vessen. A tölgyfára, legyen az fürészelt, hasított, gyalult 
vagy más állapotban, vagononként 800 lei kiviteli vámot rovott 
ki, mely intézkedés márczius elsején lép érvénybe. Eddig csak a 
gömbfára állott fenn kiviteli vám, melynek az volt a czélja, hogy 
a román tölgyfa román területen dolgoztassák fel. A román 
kormány intézkedése súlyosan sérti a tölgyfatermelők érdekeit, 
mert ezek az erdővételeknél a külföldön elérhető árakat tették 
számításuk alapjául, nem pedig a romániai tölgyfaárakat. A kormány 
azon termelőknek, akik igazolni tudják, hogy termelésüket külföldi 
vevőknek előre lekötötték, a vámot egy év tartamára elengedi. (Fr.L) 

A Székely erdőipar r.-t., mely a csikszentpéteri egyházközség 
fenyőerdejének kitermelésére 3 millió korona alaptőkével alakult, 
a Riccardo Gualini fa- és czementipari r.-t. (Casale, Olaszország) 
tulajdonába ment át. (Fr. L.) 


