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Viszonylag ritkán jelenik meg írás
az Erdészeti Lapok hasábjain a fa-
anyagról, mint az erdõgazdálkodás
végtermékérõl, az erdõgazdálkodás
eredményeként elõállított kereske-
delmi termékrõl. Pedig az erdõtu-
lajdonos erdõhöz kapcsolható jöve-
delmének meghatározó része ebbõl
a termékbõl keletkezik, az erdõk
kezelését végzõ szakszemélyzet bé-
rét is a fából keletkezõ bevételek
biztosítják. 

A társadalmi figyelembõl is kevés ve-
tül a fára, mint az erdõ termékére. Az
erdõ természeti értéke, esetleg a védel-
mi, vagy közjóléti funkciója sokkal na-
gyobb publicitást kap a médiában, sok-
szor túldimenzionálva és az összefüg-
gésekbõl kiragadva.

Úgy tûnik azonban, hogy jelenleg és
a jövõben – a társadalmi fejlõdésben
elõttünk járó országok példáját figyelve
– is meghatározó szerepe lesz a jövede-
lemtermelésben az erdõbõl kitermelt
faanyagnak. A faanyag értékesítésébõl
keletkezõ bevétel egy részének felhasz-
nálásával tud az erdõ tulajdonosa meg-
felelni – a törvényi elõírásnak és saját
érdekének is – az erdõ fenntartási köte-
lezettségét illetõen. 

Az elõbb írtakból következik, hogy
nagyon fontos (lenne) prognosztizál-
nunk a fapiac jövõbeni folyamatait, az
abból keletkezõ keresleti és kínálati vi-
szonyokat és így elõre látni a várható
bevételeket és jövedelmet.

A prognózis készítését erõsen meg-
nehezíti, hogy a világban végbemenõ
folyamatok jelentõsen felgyorsultak, a
globalizáció következtében a ható té-
nyezõk száma sokszorosára nõtt. A
prognózis készítõje könnyen a megbíz-
hatatlan jós szerepébe kerülhet.

Azzal a reménnyel teszek próbát a
fapiac, és ezen belül a sarangolt ke-
ményfa-választékok piacának prog-
nosztizálására, hogy kiváltom a szakmai
közönség, talán a tudományos mûhe-
lyek hozzászólását is a témakörhöz.

A magyarországi erdõkbõl kitermelt
fa 50 %-ot meghaladó része a kemény-
lombos sarangolt választékok kategóri-
ájába tartozik. Piaci helyzete így meg-
határozó az erdõgazdálkodás jövedel-
mezõségére. Az ezredforduló körüli
években az e választékcsoport értékesí-

tése során keletkezõ fedezet közelítette
a nullát.

Felértékelõdése 2003-tól indult meg,
és az egységár-növekedés – egy konk-
rét esetet vizsgálva – az elmúlt öt évben
meghaladta a 100 százalékot. Az értéke-
sítés volumene kis hullámzásokkal
szinten maradt. 

Ezen idõszak alatt a hengeres iparifa
értékesítési egységár-növekedése nem
érte el a 40 százalékot és volumene 25
százalékkal csökkent.

Az erõmûvi felhasználásra kerülõ fa
mennyisége az idõszak alatt majdnem
négyszerezõdött, egységára nem egé-

szen 60 százalékkal nõtt. Ugyanakkor a
tûzifa egységára – jelentõs értékesítési
volumen-hullámzás mellett – közel 90
százalékkal nõtt.

A számok – országos statisztikai ada-
tok (ismeretének) hiányában – csak
tendenciákat tükröznek, de arra min-
denképpen rávilágítanak, hogy az er-
dõgazdálkodó szervezetek gazdasági
kondíciójának javulásában meghatáro-
zó szerepet játszott a keménylombos
sarangolt választékok áralakulása.

Megjegyzem, hogy ebben az idõ-
szakban a fogyasztói árindex 24 %, az
ipari termelõi árindex 15 % volt.

Mire számítok a következõ években?
Az elmúlt években a keménylombos

sarangolt választékok áremelkedésé-
nek meghatározó tényezõje a megújuló
villamos energiát termelõ erõmûvek ke-
reslete volt. Az erõmûvek hosszú távú
szerzõdései a keresletet stabilizálják

ugyan, de bizonytalansággal terheltek.
(Emlékezzünk az új Villamos energia
törvény megalkotása során az erdõbõl
származó fa, mint alapanyag „diszkrimi-
nálásának” kísérletére!)

A lassan belépõ energia-ültetvények
versenytársai lesznek az erdei fának,
így az árnövekedés dinamikája jelentõ-
sen lassulni fog – valószínûleg vissza-
csúszik a fogyasztói árindex növekedé-
si szintjére. Várható, hogy az erõmûvi
felhasználás stagnálni, rossz esetben
csökkenni fog. 

A lakosság tûzifa-kereslete 2006. év-
ben – a jelentõs gázáremelés hatására –
extrém módon megnõtt. Ez nem is
annyira az eladott mennyiségen – bár
az is meghaladta az elmúlt évek átlagát
–, hanem az egységáron változtatott, az
erdõgazdálkodók számára pozitív
irányban. A tûzifa egységár-növekedé-
sének azonban kimerültek a tartalékai.
A gázárnövekedés körüli „hisztéria” el-
múlt. A fa „hõmennyiség ára” elérte, il-
letve meghaladta a lakossági szenek
„hõmennyiség árát”. Így az árérzékeny
vásárlók a gázzal szemben egyre in-
kább a szenet fogják elõnyben részesí-
teni a fa helyett.   

A világ elmúlt években tapasztalt ro-
bosztus gazdasági növekedése megre-
megni látszik. A magyarországi gazda-
sági növekedés kilátásai a következõ
idõszakra nem jók. 

A cellulózárak az elmúlt évben „csúcs
közelbe” jutottak. A papírfa export keres-
letén és az árakon is érzékelhetõ volt a
növekedés, ami csak kis részben magya-
rázható a magyarországi energetikai és
tûzifaárak emelkedésével. 

A hazai rostfaárak kénytelenek vol-
tak versenyezni az energetikai fa árával.
Ezt meg is tehették a feldolgozók, mert
nyilván volt ártartalékuk - másrészt a
gazdasági, ezen belül az építõipari kon-
junktúra a termelés fokozását tette lehe-
tõvé. Ez most szintén megállni látszik…

Összefoglalva: A keménylombos
sarangolt választékok árára és a felhasz-
nált mennyiségre az elmúlt öt évben po-
zitívan ható tényezõk kifulladtak vagy
kifulladóban vannak. Az ágazatunk szá-
mára kedvezõ árdinamika jelentõsen
csökken, rossz esetben stagnálásba vált-
hat a következõ három-öt évben.
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