
A faipari stratégiai bizottság létrehozása 

 

A közelmúltban megalakult az országos faipari stratégiai tanács (Comité stratégique de 

la filière bois, CSF), ami a 2013. október 17-én meghirdetett országos faipari akcióterv 

végrehajtásának első lépéseként értékelhető, első föladataként júniusra el kell készítenie 

egy átfogó ágazati megállapodást (contrat de filière). 

 

Márciusban Arnaud Montebourg még gazdaságélénkítési miniszterként jelentette be Stéphane 

Le Foll mezőgazdasági miniszterrel közösen, hogy megalakult az országos faipari stratégiai 

tanács (Comité stratégique de la filière bois, CSF), ami a 2013. október 17-én meghirdetett 

országos faipari akcióterv (Plan national d’action pour l’avenir des industries de 

transformation du bois) megvalósítására tett első lépésként értékelhető. A tervek szerint az 

újonnan fölálló faipari stratégiai bizottság föladata lesz, hogy a faipari akcióprogram 

megvalósításához szükséges operatív intézkedésekre javaslatot tegyen, többek között érintve 

az erdőnyilvántartáshoz való könnyített hozzáférést, a szerződéskötési rendszer megújítását, a 

rönkök növényvédelmi kezelését biztosító területek kijelölését. A tárca számít arra, hogy a 

régiók aktívan közreműködnek a program megvalósításában. 

 

A más hasonló szakmai bizottságok mintájára szerveződött CSF-ben is megtalálhatók a 

szakma (faipari szakszervezetek és szakmai szervezetek, szakigazgatás) képviselői, 

párbeszédüknek köszönhetően a tervek szerint 2014. júniusára megszületik egy olyan ágazati 

megállapodás, melynek célja olyan javaslatokat megfogalmazni és érvényesíteni, amiknek 

köszönhetően a faipar érdemi föllendülésnek indul. Az egyik vezérlő elv az, hogy a francia 

faanyagot – különös tekintettel a lombos fafajokra - a mostaninál lényegesen nagyobb 

mennyiségben használja föl az építőipar, ennek érdekében lebontva a különböző 

adminisztratív akadályokat és különböző valorizálási stratégiákat kidolgozva, ez utóbbiban 

messzemenően támaszkodva a belsőépítészet és a formatervezés szakterületére. A 

megállapodás értelem szerűen tartalmazni fogja mindazon elvárásokat, kötelezettség-

vállalásokat, amiket a szakma és az állam tesz egymás irányában.  

 

A minisztérium sajtóközleménye hangsúlyozta, a CSF létrejöttével az éves szinten 50 milliárd 

eurós árbevételt elérő és 450 ezer embert foglalkoztató faipar ugyanolyan szintű 

szervezettségre lépett, mint ami már ismert a nemzetgazdaság több más területén (pl. autóipar, 

aeronautikai ipar). A faipar a tárca szerint különösen sok ígéretes lehetőséggel néz szembe, 

hiszen az ökológiai és energetikai átmenet politikájának megvalósításához érdemi innovatív 

tevékenységgel tud hozzájárulni, aminek jelentős munkahely- és értékteremtő vonzatai 

lesznek.  

 

A CSF első ülésén annak alelnöke, Luc Charmasson (a francia faipari vállalatok 

szövetségének - France Bois Industries Entreprises/FBIE – elnöke) bemutatta a tervezett 

munkaprogramot és emlékeztetett azokra a fő területekre, amik mentén az említett ágazati 

megállapodás tárgyalását folytatni kell. Az ülésen szóba került a „Nouvelle France 

Industrielle” ipar-élénkítési program, ami komoly szerepet szán a fának, mint építőanyagnak. 

A CSF munkája a tárca elképzelései szerint részese annak a nemzeti erdészeti és faipari 

programnak (programme national de la forêt et du bois), amit az erdészeti és faipari főtanács 

(Conseil Supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois
i
) 

dolgozott ki, és összhangban van a mezőgazdaság jövőjével kapcsolatos törvénytervezettel 

(projet de loi pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt) is. A jogszabály-

tervezet erdőgazdálkodási fejezetének egyik legfontosabb célja, hogy új kereteket adjon az 
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erdőgazdálkodás-politikának és minél jobban figyelembe vegye azokat az új kihívásokat, 

amikkel az erdőnek szembe kell néznie, első helyen említve a klímaváltozást. 

 

További információk: 
 La nouvelle France industrielle (országos ipar-élénkítési program) 

Ennek kapcsán megjegyzendő, hogy a „Nouvelle France Industrielle” ipar-élénkítési program 

külön fejezetet szentel a faiparnak, ezen belül a fa, mint épületek szerkezeti anyaga 

fölhasználásának, ennek keretében érdemi és azonnali erőfeszítéseket kívánnak tenni annak 

érdekében, hogy az ilyen célra fölhasznált fa mennyisége növekedjen. 

 

 Le plan bois (nemzeti faipari akcióprogram) 

Mint ismeretes és arról az eseményről kiadott korábbi sajtóanyag is beszámolt, Arnaud 

Montebourg gazdaságélénkítésért, valamint Stéphane Le Foll mezőgazdaságért és 

erdőgazdaságért felelős miniszter még tavaly október 18-án jelentette be a nemzeti faipari 

akcióprogram elkészültét (Plan national d’action pour l’avenir des industries de 

transformation du bois). A bejelentésre az erdészeti és faipari főtanács tavaly októberi ülésén 

került sor. Ennek során a Tanács bemutatta: 

- a mezőgazdaság jövőjéről szóló törvénytervezet erdőgazdálkodással és faiparral 

foglalkozó fejezetéről alkotott véleményét, 

- és a mezőgazdasági, a gazdaságélénkítési és a területfejlesztési minisztérium által 

közösen kidolgozott, a faipar jövőjével foglalkozó nemzeti akcióprogramot (Le plan 

bois) is. 

Megjegyzendő, hogy Franciaországban az erdészet és faipar évek óta a mezőgazdasági és az 

iparpolitika látókörében van, mivel minden érintett szerint a jelenlegi helyzet 

megváltoztatására van szükség: a folyamatosan növekvő erdővagyon ellenére a kitermelés 

messze nem éri el a lehetséges szintet, az ország pedig a faipari termékek esetében (is) 

súlyosan deficites külkereskedelmi mérleget mutat. Nem ez az első kísérlet az 

erdőgazdálkodás és a faipar lendületbe hozására - Nicolas Sarkozy például még köztársasági 

elnökként 2012. áprilisában látogatást tett a Massif Centrale-ban („Francia középhegység”) 

található Corrèze megyében, a sajtóban megjelenő szalagcímek szerint az eseménynek a 

francia erdőgazdálkodás és a faipar helyzete és jövőképe képezte a középpontját, hasonlóan a 

korábbi, 2009. május 19-én Elzászban (Urmatt) tett látogatásához. A faipar helyzetének 

erősítését François Hollande köztársasági elnök is támogatja, ez részét képezi az Elysée-

palota mezőgazdasággal kapcsolatos prioritásainak. 

 

A föntiekhez kapcsolódó rövid cikk jelent meg az egyik legnagyobb országos politikai 

napilap, a Le Figaro közelmúltban napvilágot látott számában, ami arra hívta föl a figyelmet, 

hogy ha nem duplázzák meg a francia erdőgazdálkodók a nyárfa-telepítések jelenlegi ütemét, 

2020-ra akár nyárfahiány is kialakulhat az országban. Az egyik legnagyobb fölhasználó a 

mezőgazdaság és az élelmiszer-ipar, a klasszikusnak számító gyümölcsös és zöldséges ládák 

mellett nyárfából készül számos sajt – elsősorban a camembert – csomagolóanyaga, de nyárfa 

rekeszben szállítják az osztrigát és számos más tenger gyümölcsét is. A franciák számára 

egyfajta „kulturális sokk” lenne, ha ezeket a csomagoló anyagokat műanyaggal kellene 

fölváltani, ezért a termelők az iparral összefogva a telepítések intenzitásának növelését 

tervezik, ahol az ipar részlegesen előfinanszírozná a nyárfa-ültetvények létesítésének 

költségeit. 

 

Somogyi Norbert, Párizs 
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