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Potrzeba biura informacyjnego o cenach 
drewna. 

Myśl o stworzeniu biura informacyjnego o cenach drewna, 
któremu każdy właściciel lasu, należący do tego biura, 
miałby oznajmiać tygodniowo naprzykład, każdą uzyskaną 
cenę drewna i sortyment, ażeby każdy inny właściciel lasu, 
również do tego stowarzyszenia należący, mógł się zorjen- 
tować co do ceny, nie jest nową i w niektórych krajach, 

jak Czechy, już od dziesięciu lat urzeczywistnioną. W tych 

organizacjach czeskich sprzedaje się z reguły drewno uży- 

tkowe loco las przed swą ścinką zimową a o wysokości 

uzyskanych cen za 1 m$ z każdego sortymentu zawia- 
damiają poszczególne urzędy, leśne powyższą centralę 

z uwzględnieniem grubości, długości. szerokości, jakości, 

proweniencji i odległości od miejsca zrębu do najbliższej 

stacji czy to państwowej kolei żelaznej, czy też kolejki le- 

śnej, ewentualnych kosztów transportu, jak i rodzaju trans- 

portu do koleji. Ceny te podaje powyższe biuro wszystkim 

członkom do wiadomości. Myśl ta zrodziła się w obronie 

interesów drzewnych przeciw kartelom handlarzy i w celu 

usunięcia konkurencji w cenach. 
Ściął raz właściciel drzewo, więc nie może zwlekać 

ze sprzedażą ze względu na stratę w jakości i jest zmuszo- 

nym nawet za niezadowalniające ceny je sprzedać. Skoro 

zaś jest o cenach poinformowany, to w wypadku, gdy mu
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one nie konwenjują, będzie ścinkę drzewa przesuwał na 
czas pod tym względem korzystniejszy. I w ten sposób 
przez ograniczanie podaży zmusza się handlarzy drzewnych 
przy dostatecznym popycie do podniesienia swoich ofert. 

Pomimo niektórych złych stron tej sprzedaży przed 
ścinką, jednak wyżej opisany sposób, przy ciągłem infor- 
mowaniu właścicieli lasów co do uzyskanych cen, chroni 
przed niekorzystnemi sprzedażami. Złe strony tej sprzedaży 
przed ścinką za m$ są te, ze tak masa jak i dymensja oraz 

klasyfikacja dłużyc nie jest dokładną, tylko w przybliże- 
niu. Ocenianie przeprowadza się albo na podstawie oce- 
niania każdego pojedyńczego drzewa, albo przez му Кшро-_ 
wanie wszystkich drzew w pierśnicy, albo jeszcze przez 
porównanie z wydatnością sąsiednich zrębów. Kupujący 
chce być zupełnie dokładnie o wszystkiem рошЮгто- 
wany, bo jeśli nie, to będzie oferował niskie ceny. Ochronę 
przed kartelami oferujących, można i w inny sposób osią- 
gnąć, a mianowicie, że się nie ogranicza podaży, lecz stara. 
się zwiększyć popyt. Dzieje się to tylko wtedy, gdy się ma 
już gotowy i zmierzony materjał w większych ilościach, 
to w wypadku niedostatecznej podaży na drewno loco 
las, trzeba się samemu zająć transportem tegoż do naj- 
bliższej stacji kolejowej. Wtedy z pewnością można liczyć 

"na zewnętrzną konkurencję, która zupełnie przy sprze- 
daży loco las nie wchodzi w grę. (o do efektu działalno- 
ści tego biura informacyjnego, to jest on bez wątpienia za- 
dowalniającym. A dzisiaj, gdzie tak ważną rolę zajmuje 
eksport i bezpośrednia sprzedaż drewna użytkowego wło- 
skim, niemieckim, szwajcarskim, angielskim 1 Боепаег- 
skim firmom, nie wystarcza znajomość cen lokąlnych 

i dlatego przy większych sprzedażach dla zagranicy należy 

rozszerzyć działalność tej instytucji. Dla tego rodzaju han- 

dlu mają wielkie znaczenie wahania ceny drewna zagra- 

nicą, przedewszystkiem we Włoszech, Niemczech i t. d., 

jakoteż wahania waluty i papierów wartościowych i zada- 

niem tej instytucji byłoby dokładne badanie tych wahań. 

Naprzykład zwyżka ceny na materjał tarty we Wło- 

szech, nie spowodowała natychmiastowej zwyżki ceny na 

materjał okrągły w Polsce, co wychodzi na szkodę produ- 

centom drewna. Gdyby istniała powyższa instytucja, toby
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można tej szkody uniknąć. Wobec tego należy postąpić jak 
np. we Wiedniu, gdzie rząd postarał się o to, że każdy 
konsulat podaje co tygodnia ceny przynajmniej za materjał 
tarty „Wiedeńskiemu urzędowi obrotu towarem*, który to 
urząd ogłasza co tygodnia w fachowych dziennikach ceny 
zagraniczne za materjał tarty, które wielką wartość przed- 
stawiają dla handlarzy, jakoteż dla właścicieli lasów, po- 
nieważ w każdej chwili można, przy wiadomości kursu 
danej waluty, kosztów transportu i wyróbki drewna, wy- 
kalkulować ceny loco las 1 przeciwnie. 

Jak doniosłe zatem znaczenie miałaby taka organiza- 
cja dla naszego kraju, który tyle drewna wysyła za gra- 
nicę zbyteczne chyba szeroko się nad tem rozwodzić. 

 


