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A világ fafelhasználása 1960—1979 között több mint másfélszere
sére növekedett, és elérte a 3 md m3-t. A Föld egy lakosa 1979-ben 
átlagosan 0,7 m3 faanyagot használt fel, amelynek 53%-a tűzi
faként, 43%-a ipari nyersanyag formájában került hasznosításra. 

Ha megvizsgáljuk a világ nyersanyag és energiahordozó termelé
sét, akkor azt találjuk, hogy a fa — volumenét tekintve is — a 
legfontosabb nyersanyagok egyike. Nagyságrendileg a fával csak 
a szénféleségek és nyersolaj vetekedhetnek — a széntermelés 2,7 
md tonna, a nyersolajtermelés 3,1 md tonna volt 1979-ben — a 
többi nyersanyag termelése már az 1 md tonnát sem közelítette meg 
(az acéltermelés 741 m tonna volt, a műanyagtermelés pedig „mind
össze" 62 m tonnát tett ki). 

Ha figyelembe vesszük, hogy a fa — ellentétben az említett ener
giahordozókkal és nyersanyagokkal — újratermelhető — sőt bő
vítetten termelhető újra —, akkor egyértelműnek látszik az a meg
állapítás, hogy a fának a világméretű jelentősége a jövőben fel
tétlenül növekedni fog A fafelhasználás fejlődési tendenciáinak 
részletes vizsgálata hazánk fagazdaságpolitikájának, távlati fej
lesztési célkitűzéseink kialakításának a szempontjából igen fontos. 
Széles körű kapcsolódásunk a nemzetközi fapiachoz csak megerősíti 
a felhasználás nemzetközi tendenciáinak gondos elemzése, ismerete 
igényét. 

Magyarország számára a legfontosabb tapasztalatokat az európai felhaszná
lási (termelési) tendenciák elemzése szolgálhatja, de úgy vélem, mindenkép
pen szükséges áttekinteni — az európai és különösen a hazai fafelhasználás 
szempontjából nagy jelentőségű — Szovjetunió felhasználási struktúráját, nem 
haszontalan megismerni a legmagasabb fafelhasználási színvonalat reprezentáló 
Észak-amerikai fejlődés sajátosságait és feltétlenül hasznos tapasztalatokat 
nyújthat számunkra is a legdinamikusabb gazdasági növekedést mutató tőkés 
ország, Japán, ezen a területen bekövetkezett fejlődésének a megismerése. 

Mivel az előzőekben említett térségek (országok) a világ összes fafelhaszná
lásának (1979. évi adatok alapján) több mint 40%-át, és ezen belül az ipari cé
lú faanyagfogyasztásnak közel háromnegyed részét reprezentálják, fejlődési 
tendenciáik a faanyaghasznosítás általános irányára is jól hasznosítható tapasz
talatokat nyújthatnak. A vizsgált térségekben a fafelhasználás általános fejlő
dési tendenciáit az 1960—1979 közti időszakban az 1. táblázatban láthatók 
jellemezték. 

Az összes fafelhasználás (hengeresfa egyenértékben számítva) mérsékelt ütem
ben (0,48% évente) növekedett, s ez a növekedési ütem a hengeresfa formában 
hasznosított választékok (tűzifa, bányafa, vezetékoszlop stb.) felhasználási vo
lumenének közel a felére — ezen belül a tűzifafogyasztás éppen a felére — 
történt csökkenése és a feldolgozotton hasznosított választékcsoportok (fűrész
áruk, lapféleségek, papír- és kartonféleségek) felhasználásának majdnem 37%-
os növekedése mellett alakult ki. Figyelmet érdemel, hogy a Szovjetunióban 
a vizsgált időszakban csökkent az összes fafelhasználás volumene. 



1. táblázat 
A fafelhasználás alakulása a vizsgált térségekben 1960—1979 között 

Megnevezés 1960 1979 Index 
millió GFE m.3 1979/1960 

% _ 

összes fafelhasználás 
Európa 335 383 114,3 
Szovjetunió 357 328 91,9 
Észak-Amerika 389 435 111,8 
Japán 67 109 162,7 

összesen: 1148 1255 109,3 

ebből: hengeresfa-iormában 
hasznosított választékok 
Európa 129 67 51,9 
Szovjetunió 160 103 64,4 
Észak-Amerika 71 34 47,9 
Japán 22 4 18,2 

összesen: 382 208 54,5 

ebből: tűzifa 
Európa 102 40 39,2 
Szovjetunió 108 78 72,2 
Észak-Amerika 50 18 36,0 
Japán 18 3 16,7 

összesen: 278 139 50,0 

Feldolgozottan hasznosított választékok 
Európa 206 316 153,4 
Szovjetunió 197 225 114,2 
Észak-Amerika 318 401 126,1 
Japán 45 105 233,3 

Á hengeres választékok felhasználásának csökkenési üteme nem volt egyen
letes. A Szovjetunióban a felhasználás évente 2,3%-kal mérséklődött, s ezen 
belül a tűzifafogyasztás csökkenési üteme alacsonyabb, csak 1,7%-os volt. Ja
pánban az összes felhasználás 8,6%-os ütemben csökkent, s a tűzifafogyasztás 
ennél is gyorsabban mérséklődött, s a felhasznált tűzifa volumene 1979-ben 
már mindössze 1/6-a volt az 1960. évinek. Európában és Észak-Amerikában a 
tűzifafelhasználás jóval gyorsabb ütemben csökkent mint az egyéb hengeres 
választékok felhasználása, sőt Európában 1979-ben ugyanúgy 27 millió m 3 egyéb 
hengeresfát használtak fel, mint 1960-ban. 

A feldolgozottan hasznosított választékoknál a legmérsékeltebben a Szovjet
unió felhasználása bővült (14,2%-kal), a legdinamikusabb növekedés pedig 
Japánban volósult meg, ahol a felhasználás volumene 1979-ben már 2,3-szerese 
volt az 1960. évinek. Amíg 1960-ban a felhasznált összes fatömegnek még csak 
2/3-része hasznosult feldolgozóipari nyersanyagként, 1979-re ez az arány 83,5 
%-ra növekedett, s még a legkisebb arányt képviselő Szovjetunióban is meg
haladta az összes hasznosított faanyag 2/3 részét (68,6%-os volt, szemben az 
1960. évi 55,2%-os részaránnyal). 1979-ben már Japánban volt a legmagasabb 
a feldolgozott formában hasznosított faanyag arányrésze (96,3%, szemben az 
Észak-amerikai 92,2%-kal) pedig 1960-ban Japán még közel 15% ponttal ma
radt el az Észak-amerikai arányrésztől. 



2. táblázat 
A feldolgozottan hasznosított választékcsoportok felhasználásának alakulása 

1960—1979 között 

Indexek 
Megnevezés 1960 1979 1979/1960 

Fűrészáru és talpfa (millió m2 
Európa 
Szovjetunió 
Észak-Amerika 
Japán 

összesen: 

Faalapú lapok (millió m3) 
Európa 
Szovjetunió 
Észak-Amerika 
Japán 

összesen: 

Papír és karton (millió tonna) 
Európa 
Szovjetunió 
Észak-Amerika 
Japán 

összesen: 

A fa tüzelési és ipari célú, illetve hengeresfa és feldolgozóipari termékek for
májában történő hasznosításának aránya tehát alapvetően megváltozott. Tüze
lési célra (a kitermelt fa elsődleges hasznosítását tekintve), már csak a faanyag 
mintegy 11%-át fordították (1960-ban még közel 1/4 részét), s a majdnem 90%-
os részarányú iparifa-fogyasztás szinte teljes egészében feldolgozóipari termé
kek formájában realizálódott. 

A fa alapvetően feldolgozóipari nyersanyaggá vált! 

Ha a feldolgozottan hasznosított választékcsoportok felhasználásának fejlő
dését, a felhasználás szerkezetét vizsgáljuk az 1960—1979 közti időszakban, ak
kor a következő főbb változások figyelhetők meg (2. táblázat): 

— a fűrészárufelhasználás mérsékelt ütemben (1,1%), a faalapú lapok, valamint 
a papír- és kartonféleségek felhasználása dinamikusan (4,2%, ül. 6,9%) nö
vekedett ; 

— a leggyorsabban a lapféleségek felhasználása fejlődött és legmérsékeltebben 
a fűrészáru és talpfa termékcsoporté, sőt a Szovjetunióban a fűrészáru és 
talpfa felhasználása csökkent; 

— Japán felhasználásának fejlődési dinamikája mindhárom termékcsoportban 
kiemelkedően magas, papír- és kartonfelhasználása több mint négyszeresére, 
lapfelhasználása közel nyolcszorosára növekedett 1960—79 között; 

— a legmérsékeltebb fejlődés (a fűrészáru kivételével) Észak-Amerikában kö
vetkezett be, amit jelentős mértékben befolyásolt az induló felhasználás 
már 1960-ban is igen magas színvonala (3. táblázat). 

összességében megállapítható, hogy a három feldolgozóipari termékcsoport 
felhasználásának fejlődését a fűrészáru részarányának a visszaszorulása és a 
faalapú lapféleségek arányrészének a nagymértékű növekedése jellemezte. A 

76 100 131,6 
101 99 98,0 
94 v 124 131,9 
27 44 163,0 

298 367 123,2 

8,0 36,2 452,5 
1,9 9,5 500,0 

15,5 39,7 256,1 
1,3 10,2 785,6 

26,7 95,6 358,1 

21,7 48,4 223,0 
3.2 8,9 278,1 

36,1 67,4 186,7 
4.3 17,7 411,6 

65,3 142,4 218,1 



3. táblázat 
Az egy főre jutó fafelhasználás alakulása főbb termékcsoportok szerint 

1960-ban és 1979-ben 

Megnevezés összes Ebből Fűrészáru Lapféle- Papír és 
hengeresfa tűzifa iparifa ségek karton 

GFE mS/fő m3/fő kg/fő 

Európa 
1960 0,79 0,24 0.55 0,18 0,02 51,1 
1979 0,79 0,08 0,71 0,21 0,08 100,4 

Szovjetunió 
1960 1,67 0,51 1,16 0,47 0,01 15,0 
1979 1,24 0,29 0,95 0,37 0,04 34,0 

Észak-Amerika 
1960 1,96 0,25 1,71 0,47 0.08 182,0 
1979 1,78 0,07 1,71 0,51 0,16 276,0 

Japán 
1960 0,72 0,19 0,53 0,29 0,01 47,0 
1979 0,94 0,02 0,92 0,38 0,09 153,0 

Európai szocialista országok 
1960 0,71 0,21 0,50 0,18 0,01 23,5 
1979 0,73 0t12 0,61 0,19 0,06 52,2 

Görögország, 
Spanyolország 

1960 0,45 0,30 0,15 0,05 0,00 12,5 
1979 . 0,47 0,07 0,40 0,12 0,04 58,3 

Magyarország 
1960 0,64 0,25 0,39 0,13 0,01 18.0 
1979 0,88 0,23 0,65 0,19 0,04 59,0 

termékcsoportok felhasználási szerkezete tehát jelentősen megváltozott. Amíg 
1960-ban 1 m 3 fűrészáru-felhasználásra nem egészen 0,1 m 3 lapfelhasználás és 
alig több mint 0,2 tonna papír- és kartonfelhasználás jutott, addig 1979-ben 
1 m 3 fűrészáru-felhasználásihoz már 0,26 m 3 lapfelhasználás és 0,39 tonna pa
pir- és kartonfelhasználás tartozott. 

A következőkben a felhasználási színvonal figyelembevételével — az egy főre 
eső felhasználási adatok segítségével — vizsgáljuk meg a felhasználási szerke
zet alakulását. A vizsgálatot annyiban bővítjük, hogy Európa egésze mellett — 
abból kiemelve — áttekintjük az európai szocialista országok, Görögország és 
Spanyolország (mint a legdinamikusabb gazdasági növekedést mutató európai 
tőkés országok), valamint Magyarország felhasználásának alakulását. 

Az adatok tanúsága szerint 1960-ban mind az egyes térségek (országok) fa-
felhasználási színvonala, mind a felhasználási szerkezete is jelentősen különbö
zött egymástól. Észak-Amerikában közel 2 m 3 , a Szovjetunióban 1,7 m 3 fafel
használás jutott egy főre, ugyanakkor Görögországban és Spanyolországban 
mindössze 0,45 m 3-t tett ki a fajlagos fafelhasználás. Addig amíg Észak-Ame
rikában a 2 m 3-ből csak 0,25 m 3-t fordítottak tüzelési célra, Görögországban és 
Spanyolországban a felhasznált fatömeg 75%-a — 0,3 m 3/fő — tüzelési célokat 
szolgált. Észak-Amerika egy lakosa tehát kevesebb tűzifát, de több mint 11-
szeres mennyiségű iparifát használt fel mint egy görögországi és spanyol lakos. 
A feldolgozott termékcsoportokban a különbségek még ennél is nagyobbak. 
Magyarország fafelhasználási színvonala — 1960-ban — Görögország és Spa
nyolország, valamint a többi térség között helyezkedett el. Fajlagos tűzifafel-



használásánál csak a Szovjetunió, valamint Görögország és Spanyolország egy 
főre jutó tűzifa-felhasználása volt magasabb, papír- és kartonfelhasználásban, 
viszont Görögország és Spanyolország mellett a Szovjetuniót is megelőzte. A faj
lagos fafelhasználás alakulását 1960—1979 között a következők jellemezték: 
— a fafelhasználási színvonal differenciált változása (a fajlagos fafelhasználás 

a legmagasabb színvonalat képviselő országokban csökkent, Európa egészét 
tekintve nem változott, Japánban és Magyarországon jelentősen emelkedett); 

— az egy főre eső tűzifa-felhasználás — Magyarországot kivéve — gyors csök
kenése ; 

— Görögország és Spanyolország, valamint Japán iparifa felhasználási színvo
nalának nagymértékű emelkedése és a fafelhasználási struktúra korszerű
södése ; 

—• a lapféleségek felhasználásának — valamennyi térségben —• dinamikus nö
vekedése. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az 1960—1979 közti időszakban a fa
felhasználás fejlődését a fa ipari célú hasznosításának — általában nagymér
tékű — kiszélesedése és a tűzifa-felhasználás gyors visszaszorulása jellemezte. 
A fanyersanyag hasznosításában alapvető minőségi változás következett be, 
egyértelművé vált annak ipari nyersanyagként történő felhasználása, s ugyan
akkor a fafeldolgozási termékek felhasználásának szerkezete is nagymértékben 
megváltozott a korszerű — alapanyagtakarékos — termékek gyors térhódítása 
révén. 

A fa ipari célú felhasználásának növekedése nem igényelte a fakitermelés 
ugyanolyan ütemű növelését, mivel annak nyersanyagigényét egyrészt a fa tü
zelési célú hasznosításának csökkenése révén felszabaduló faanyag, másrészt 
a faipari hulladékok ipari feldolgozásának (az alapanyag jobb hasznosításának) 
a növekedése fedezte (pl. Észak-Amerikában). 

Mivel •—• ahogy az 1979. évi adatokból látható — a tűzifa-felhasználás csök
kenésének következtében felszabaduló „faanyagtartalékok" a vizsgált térségek
ben a jövőben már lényegesen korlátozottabb mértékben állnak rendelkezésre, 
annak ellenére, hogy az ipari fahulladékok hasznosításában sok országban to
vábbi tartalékok vannak, a jövőben a fafelhasználás nyersanyagszükségletét 
egyre inkább a fakitermelés bővítésével, a termelésbe eddig be nem vont terü
letek faanyagának a hasznosításával lehet fedezni, ami növelni fogja a fater-
melés költségeit. Különösen figyelemreméltó tény ez Európa szempontjából, 
amely egészét tekintve is nettó importőr, ha pedig a kiemelkedően magas fa-
készletekkel rendelkező Ausztria, Finnország, Norvégia és Svédország nélküli 
Európát tekintjük, akkor ma már ez a nettó import eléri az összes felhaszná
lás 40%-át. 

Az elemzésekből egyértelműen levonhatjuk azt a következtetést, hogy a ki
emelkedően gyors gazdasági növekedést mutató államok igen nagy figyelmet 
fordítottak a fa és fatermékek felhasználására, s a fahasznosítás szerkezete 
ezekben a térségekben igtn gyors ütemben és alapvetően korszerűsödött. Ma
gyarország fahasznosítása, felhasználási szerkezete is korszerűsödött 1960—1979 
között, de mind a korszerűsítés ütemében, mind a szerkezet korszerűsítésében 
elmaradt az európai szocialista országok általános tendenciájától is, s ennek kö
vetkeztében belföldi faanyagadottságait sem használta ki az indokolható mér
tékig. 


