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Nouriel Roubini, a jelzálogpiacról kiin-
duló válságot elõre látó „válságpro-
fesszor” szerint igen komoly recesszió
közepén vagyunk, ami még az egész jö-
võ évben (2009) is kitart majd, és a
helyzet még romlik is, mielõtt megindul
a talpra állás.

Ha a fenti állítás igaz, és sajnos igaz-
nak látszik, hogyan hat a magyarorszá-
gi „fa-vertikumra”?

A gazdasági elemzõk a fejlett világ
gazdaságainak visszaesését, a fejlõdõ
világ gazdasági növekedésének jelen-
tõs lassulását jelzik elõre.

A 2009. évi költségvetés Magyarország
nemzeti jövedelmének 1 %-os visszaesé-
sével számol, a független elemzõk 3 %-ot
is valószínûsítenek.

A magyarországi építõipari termelés
már a 2008. évben is jelentõs csökke-
nést szenvedett el, ez a I-III. negyedév-
ben 9% volt. A magasépítõ-ipar a hite-
lek drágulásának és a kihelyezési feltéte-
lek szigorodásának következtében a ke-
reslet visszaesésével és további zsugoro-
dással kénytelen számolni 2009-ben is.

A munkában állók reáljövedelmé-
nek, így vásárló erejének csökkenését
az év végi bértárgyalások ugyan nem
jelzik elõre, de az elõjelzések a munka-
nélküliség jelentõs növekedésével szá-
molnak. A médiában megjelenõ válság-
kommunikáció valószínûleg megtakarí-
tásra és a halasztható fogyasztás elha-
lasztására ösztönözi az embereket.
Összességében ez a hazai vásárlóerõ
csökkenését valószínûsíti.

Az építõipari beszállító fafeldolgozó
iparágak piaca csökken. A lakossági
piacra termelõ bútoripar sem tudja
megismételni 2008 elsõ felének jelentõs
termelés bõvülését a hazai és az export
kereslet szûkülése miatt.

Fõ exportpiacunkon – Németország-
ban – a gazdaság 3 %-os zsugorodását is
valószínûnek mondta Angela Merkel
kancellár asszony.  Az eurózóna többi
gazdaságának sincsenek érdemben
jobb kilátásai a 2009-es évre. Ebbõl kö-
vetkezik, hogy a meghatározó export-
piacunkon csökkenõ keresletre és erõ-
södõ versenyre számíthatunk. Számolni
kell a meg nem engedett, de a valóság-
ban több formában megjelenõ protek-
cionizmussal az EU-piacokon is.

A keresletcsökkenésbõl következõ
ipari termelés-zsugorodás jelentõsen ront-

ja az iparifa fûrész- és furnéripari elhelye-
zési lehetõségét, ami a minõségi igény nö-
vekedése mellett az árak lefelé mozdulá-
sát idézi elõ. Az árak és a mennyiségi el-
helyezési lehetõség csökkenése mellett a
fafeldolgozó üzemek fizetõképességének
megbízhatósága is romlik.

A sarangolt választékok piacán talán
nem annyira borúsak a kilátások, mint a
magasabb rendû választékoknál. A lap-
lemezipar területérõl kiesõ mennyisé-
gek elhelyezését a cellulózipar és az
energetikai felhasználás talán egyensú-
lyozni tudja. 

A cellulózipar kereslete a kemény-
lombos papírfa iránt a közép-európai
térségbõl növekszik, mert a kelet-euró-
pai beszállítás csökkenõben van – az
ottani feldolgozó kapacitások kiépülése
és a szállítási költségek emelkedése
miatt. A keresletnövekedés azonban az
ár stagnálása vagy lemorzsolódása mel-
lett történik.

Stabil és 2012 végéig kiszámítható
keresletet jelent a hosszú távú szerzõ-
désekkel biztosított tûzifaszállítás a
„nagy” erõmûvek részére. A mennyiség
és az ár kiszámítható a szerzõdésben
résztvevõk számára. A hosszú távú
szerzõdéssel nem rendelkezõ szállítók
stagnáló, esetleg csökkenõ árra számít-
hatnak az erõmûveknél. Jelentõsen
megzavarhatná a piacot valamelyik erõ-
mû csõdje. Erre az eshetõségre utaló je-
lek pillanatnyilag nem látszanak, ill.
nem hallani róla.

A legnagyobb tömegû választék – a
lakosság felé értékesített egységes tûzi-
fa – iránti kereslet és az ára számos té-
nyezõ függvénye. Napjainkra a tûzifa, a
hõértékre vetített fogyasztói ár alapján a
szén mellett a legolcsóbb háztartási fû-
tõanyaggá vált. 

A 2008. évi, a KSH által publikált át-
lagárakat figyelembe véve a tûzifából
elõállított hõ egysége 2,2 Ft/MJ-ba ke-
rült. Ugyanennek a hõmennyiségnek az
ára földgázból elõállítva 3,2 Ft. (Az utol-
só negyedévben érvényes, támogatás
nélküli gázáron ugyanez már 3,9 Ft/MJ.) 

A magyarországi egyedi fûtésû laká-
sok hõigényének elõállításában is meg-
határozó szerepet játszik a vezetékes
földgáz. Az átlagosnak tekinthetõ 70
ezer MJ/év fûtési hõigényû háztartás
esetében az éves (földgáz-tûzifa) árkü-
lönbség 2008-ban 70 000 Ft volt, az

utolsó negyedév érvényes áraiból kal-
kulálva éves szintre ugyanez cca. 108
ezer Ft.

Ez az árkülönbség egyre több csalá-
dot elgondolkodtat és ahol az mûszaki-
lag megoldható, alternatív fafûtést ala-
kítanak ki.

Nagy kérdés, hogy a kõolaj-ár által
vezérelt földgáz-ár hogyan alakul a la-
kossági fogyasztói ár szintjén. Az im-
portált gáz árát folyamatosan az elmúlt
kilenc hónap kõolaj ára határozza meg.
A földgáz fogyasztói ára jelenleg ható-
sági ár, ami valamilyen szinten eltérített
az import gáz beszerzési árától. Nyilvá-
nos piaci információk szerint a lakossá-
got ellátó gázimportõrnél az import gáz
árától eltérített hatósági ár miatt 100
milliárd Ft nagyságrendû veszteség ala-
kult ki az „árolló” miatt az emelkedõ
importár idõszakában.

A jelenlegi jelentõsen csökkent kõo-
laj-ár folyamatosan csökkenti az import
gáz beszerzési árát. Ez viszont a fo-
gyasztói árban addig nem jelenik meg,
amíg a gázimportõr vesztesége ki nem
egyenlítõdik. Addigra viszont a kõolaj
világpiaci ára valószínûleg felfele moz-
dul a jelenlegi nyomott árról és az im-
portált földgáz ára által meghatározott
fogyasztói ár nem esik a jelenlegi ár-
szint alá. Következésképpen: a gázból
és a fából elõállított hõ ára közötti kü-
lönbség a gázár miatt nem csökken.

Valószínûsíthetõ a tûzifa iránti kereslet
fokozódása (különösen, ha legalább átla-
gos hõmérsékletû tél lesz az idei) 2009-
ben, és az ár minimális emelkedése.

Milyen lehetõség látszik a fapiacon
az erdõgazdálkodók számára, hogy a
jövedelmi pozíciójuk ne romoljon je-
lentõsen?

Az iparifa-piacon a fizetõképes ke-
reslet igényeinek való maximális meg-
felelés esetén is valószínû a forgalom és
az árszínvonal csökkenése.  

A várhatóan valamelyest növekvõ tû-
zifapiacon sem lehet számítani az árak
elmúlt évekhez hasonló növekedésére. 

Fedezetnövelési lehetõség a keres-
kedelmi lánc kihagyása a tûzifa-értéke-
sítésbõl, a közvetlen lakossági értékesí-
tési csatornák kialakítása.

Ahol erre lehetõség van, a tûzifa mi-
nõségû erdõk és a csak tûzifát adó ne-
velõvágások közvetlen lakossági érté-
kesítésben, „szedd magad” módszerrel
való használat szintén növelheti a fafe-
dezetet.
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