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WPROWADZENIE 

( )Pracowywane periodycznie przez ECE/FAO! studia prognostyczne 

rozwoju leśnictwa i przemysłu drzewnego spotykają się z zaintere- 
sowaniem ekonomistów, planistów oraz innych działaczy gospodarczych. 

Są też coraz szerzej wykorzystywane w praktyce zarządzania w poszcze- 

gólnych krajach europejskich. Głębokie i wszechstronne ujęcie proble- 

matyki rozwojowej pobudza do studiów porównawczych w świetle do- 

świadczeń różnych krajów. Tym bardziej, że wyniki uprzednich prognoz 

odznaczały się dużą trafnością. 

Nic też dziwnego, że ostatnie studium, które objęło okres trzydzie- 

stoletni (1970—2000), wzbudziło od razu zainteresowanie. Jest ono tym 

większe, że zostało opracowane w okresie załamania się długotrwałej, 

stosunkowo dobrej koniunktury gospodarczej. Sformułowanie przewidy- 

wań prognostycznych w takiej sytuacji jest utrudnione — problem ten 

komplikuje pracę każdego planisty, który próbuje skonstruować w chwili 

obecnej wieloletnie plany kompleksowe: 

Podejmowane też są próby uzupełnienia i rozszerzenia rozważań 

prognozy. Do bardziej istotnych można zaliczyć referaty na temat inwe- 

stycji w leśnictwie i przemyśle drzewnym, przygotowane na 30 sesję 

Komitetu Drzewnego, obradującego w Genewie w październiku 1977 r. 

Ukazały się one w druku nakładem ECE/FAO w Genewie w 1978 r. 

W przedstawieniu tej problematyki ograniczyłem się do referatu 

  

Komitet Drzewny Europejskiej Komisji Gospodarczej oraz Europejska Komisja 
Leśna Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ. 
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M.RistoEkklundaiM. Pekka Alonena, ponieważ ujmuje on 

zagadnienie inwestycji najbardziej kompleksowo Celem artykułu jest 

przedstawienie podstawowych założeń i szacunków referatu oraz — 

w końcowej części — zasygnalizowanie pewnych możliwości wykorzy- 

stania informacji referatu w pracach planistycznych i prognostycznych 

nad rozwojem leśnictwa i przemysłu drzewnego w Polsce. 

DANE WYJŚCIOWE 

W ostatecznej swojej wersji (skorygowanej) prognoza ECE/FAO oce- 

niła, że ogólne potrzeby europejskie na drewno i jego produkty w prze- 

liczeniu na surowiec okrągły wyniosą w г. 2000 ok. 780 mln m*”, wzra- 

stając o 80% w stosunku do roku 1970. 

Należy podkreślić, że tylko 34% tego wzrostu zapotrzebowania na 
surowiec pokryje się bezpośrednio z lasu (zwiększenie rozmiaru pozy- 

kania). Resztę przewiduje się uzyskać w głównej mierze w wyniku 

intensyfikacji odzysku i zużycia makulatury i drzewnych odpadów prze- 
mysłowych oraz ze zwiększenia importu z krajów pozaeuropejskich. 

Prognoza szacuje osiągnięcie w r. 2000 następujących wielkości za- 

potrzebowania na konkretne grupy produktów: 

Wersja Wersja 

minimalna skorygowana 

tarcica w mln m3 110 113 
płyty drewnopochodne w mln m? 130 113 
papier i tektura w mln ton 114 110 

Podajemy tu dwie ostatnie wersje prognozy, ponieważ obliczenia sza- 
cunku inwestycji referatu Eklunda i Alonena oparte są na wersji mini- 
malnej. Stwierdzają jedynie ogólnie, że potrzeby inwestycyjne dla wersji 
skorygowanej należałoby obniżyć o ok. 10% w stosunku do ich szacunków. 

Część zapotrzebowania zostanie pokryta importem spoza Europy. 
Biorąc pod uwagę wpływ bilansu eksport-import dochodzi się do nastę- 
pującego szacunku produkcji europejskiego przemysłu drzewnego: 

  

  

  

  

Lata: 

o 1969/71 2000 
(mln jednostek) m 

tarcica (w m») 84 94—103 m 
płyty drewnopochodne (w m3) 21 101—107 
celuloza (w tonach) 25 50— 54 
papier i tektura (w tonach) 38 103—108 
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Autorzy referatu postawili sobie pytanie, jakie nakłady inwestycyjne 

będą potrzebne, by zapewnić osiągnięcie założeń prognozy. Założenia te 

przewidują wzrost produkcji lasów, włączenie do przerobu przemysłowego 

dodatkowych ilości przemysłowych odpadów drzewnych i makulatury 

oraz wzrost mocy przerobowych (produkcyjnych) przemysłu drzewnego. 

Rozważaniom na temat wielkości potrzebnych nakładów towarzyszy 

omówienie możliwości uzyskania środków finansowych, ich rentowności, 

kierunków pomocy państw, zmian struktury przemysłu itp 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Celem jednolitego metodycznie ujęcia obliczeń Eklund i Alonen przy- 

jęli pewne założenia ogólne: 

— Daleki horyzont przewidywań (do roku 2000) sprawia, że szacunki 

rozmiaru nakładów inwestycyjnych obarczone są dużą niepewnością. 

Można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że głębokie zmiany 

w technice produkcji mogą doprowadzić do zdezaktualizowania pewnych 

założeń. 

— Okres funkcjonowania fabryk celulozy i papieru określono na 

30 lat. Wobec tego cały potencjał produkcyjny istniejący w roku 1970 

powinien być całkowicie odnowiony w okresie do r. 2000. Okres amorty- 

zacji tartaków i fabryk płyt przyjęto na lat 20. 

—- Szacunki inwestycyjne zostały przeprowadzone dla całych grup 

produktów (tarcicy, płyt, celulozy, papieru i tektury). Jest to dużym 

uproszczeniem, ponieważ wzrost produkcji różnych wytworów w ramach 

tych grup produktów będzie różny, a także różne są rzeczywiste koszty 

inwestycyjne. 

— Jnwestycje związane z odzyskaniem i przygotowaniem makulatury 

zostały ujęte w szacunku nakładów przemysłu celulozowo-papierniczego: 

— Inwestycje związane z ochroną środowiska (oczyszczanie lub 

neutralizacja ścieków, gazów, pyłów itd.) szacuje się w przemyśle celulo- 

zowo-papierniczym na ok. 4% ogólnych nakładów inwestycyjnych w za- 

kladach nowych, a na 15% ogólnych nakładów inwestycyjnych w zakła- 

dach modernizowanych. Nakłady te ujęto w ogólnym szacunku zapotrze- 

bowania inwestycyjnego. Zawarto w nim również koszt obsługi kapitału 

w toku budowy oraz wydatki związane z rozruchem. 

— Europa jest ujmowana w całości Jest to również dużym uproszcze- 

niem, ponieważ rzeczywiste nakłady inwestycyjne na jednostkę produkcji 

różnią się znacznie w poszczególnych krajach. 

— Wielkości maksymalne zakładów wznastać będą wolniej niż dotych- 
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czas. Szacunki inwestycji wprowadzone w opracowaniu odnoszą się do 

dużych, nowoczesnych obiektów qraz modernizacji istniejących zakładów. 

— Nie uwzględnia się inwestycji infranstrukturalnych (np. budowni- 

ctwa mieszkaniowego, dróg publicznych itp.); szacunki dotyczą wyłącznie 

budowanych fabryk. 

— (Od szeregu lat koszty inwestycyjne rosną. Z danych szwedzkich 

wynika, że ceny przemysłowych środków inwestycyjnych rosły szybciej 

od cen towarów konsumpcyjnych. Wobec tego, że trafne oszacowanie 

ruchów cen jest niemożliwe, przyjmuje się — stosowaną ogólną w prog- 

nnozach zasadę — kalkulowania według cen aktualnych; w opracowaniu 

przyjęto poziom cen 1977 r. 

INWESTYCJE W TARTACZNICTWIE 

W europejskim przemyśle tartacznym pracuje duża liczba małych za- 
kładów, z których większość jest słabo uzbrojona technicznie. Zaznacza 
"ię tendencja koncentracji produkcji zarówno w nastawionych na eksport 
srajach skandynawskich, jak w coraz większym stopniu w innych krajach 
-« .ropejskich. Można więc przewidywać, że liczba tartaków zmniejszy się, 
ż+ proces koncentracji produkcji będzie kontynuowany. Jest to jednak 
„roces powolny, przy czym część małych tartaków, zużywających miej- 
scowy surowiec i zaspokajających potrzeby rynków lokalnych, pozostaje 
potrzebna i żywotna. 

Proces koncentracji można zilustrować przykładem tartacznictwa fiń- 
skiego: 

Produkcja tartaków fińskich 

według grup ich wielkości w latach 1964 i 1972 

A. Liczba tartaków o produkcji tarcicy — rocznie: 

  

do 5 tys. m3 5—50 tys. m powyżej 50 tys. m? 

1964 1972 1964 1972 1964 1372 

11.700 8 600 174 140 25 37 

B. Produkcja kategorii tartaków o produkcji tarcicy — rocznie: 
w mln m?? 

  

  

do 5 tys. m” 5—50 tys. m? powyżej 50 tys. m3 
1964 1972 1964 1972 1964 1972 
1,7 ll =o 2,3 2,8 4,0 

— 

  

- Dane przybliżone. przeliczone z wykresu 
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Szacunek zużycia tarcicy w Europie zakłada stabilizację zużycia na 

| mieszkańca. Wobec tego produkcja tarcicy powinna wzrosnąć w okresie 

lat 1970—2000 zaledwie o 10—20 mln m3. Jeśli przyjąć koszt produkcji na 

stworzenie mocy produkcyjnej potrzebnej do uzyskania jednego m? tarcicy 

rocznie na 150—200 dol., dochodzi się do wielkości nakładów potrzebnych 

do usiągnięcia wzrostu produkcji = 2—4 mld dol. W takiej sytuacji dużo 

wyższy będzie koszt inwestycji związanych z odtworzeniem istniejących 

mocy produkcyjnych. Szacuje się go na 24—25 mld dol. 

INWESTYCJE W PRZEMYŚLE PŁYTOWYM 

Zużycie płyt drewnopochodnych w przeliczeniu na l mieszkańca ma 

wzrosnąć czterokrotnie w latach 1970—2000. Przewidywania te uwzględ- 

niają w pełnej mierze trendy wzrostu zużycia jakie miały miejsce w la- 

tach 1960—1973; wzrost w tym czasie był szybki. Trzeba jednak brać pod 

uwagę fakt, że zastępowanie np. płytami tarciyy osiąga w pewnych za- 

kresach racjonalne granice. 

Najbardziej dynamicznie rozwijający się przemysł płyt wiórowych jest 

stosunkowo nowoczesny — najstarsze pracujące instalacje powstały pod 

koniec lat pięćdziesiątych. Wielkość budowanych zakładów stopniowo 

wzrasta. Niemniej z analizy danych 5 krajów — największych producen- 

tów (RFN, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Austria) wynika, że prawie 70 % 

produkcji płyt wiórowych pochodzi z fabryk o rocznej zdolności produk- 

суше] mniejszej od 100 tys. m*. 

Wiele mniejszych oddziałów płyt wiórowych jest połączone z fabryka- 

mi mebli oraz innymi fabrykami, przetwarzającymi płyty; poprawia to ich 

rentowność. 

W Europie pracuje około 70 fabryk płyt pilśniowych. Trzynaście z nich 

ma zdolność produkcyjną wyższą od 60 tys. ton/rok — dostarczają one 

prawie połowę produkcji europejskiej. Rentowność przemysłu płyt pil- 

śniowych jest w ostatnich latach niska, co wpływa na ograniczenie bu- 

downictwa nowych zakładów. Większość małych zakładów jest przestarza- 

ła technicznie. Ich modernizacja wymagałaby tak dużych środków in- 

westycyjnych, że należy się raczej liczyć z likwidacją. Europejski prze- 

mysł płyt pilśniowych musi brać pod uwagę ożywioną konkurencję pro- 

ducentów pozaeuropejskich. 

W przemyśle sklejek przeważają małe fabryki. Średnia wielkość fab- 

ryki w Europie Zachodniej wynosi 8 tys. m*/rok. Największe i najnowo- 

cześniejsze ciągi produkcyjne znajdują się w krajach skandynawskich i we 

Francji. Na rynku światowym przemysł europejski napotyka ostrą kon- 

kurencję taniej produkcji krajów rozwijających się, szczególnie z rejonu 

Azji Południowo-Wschodniej. Polityka krajów rozwijających się zmierza 
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do zwiększenia przerobu drewna tropikalnego we własnym przemyśle; 

stąd wzrastają ograniczenia eksportu surowca. Również i to przyczyni się 

do zmniejszenia zdolności konkurencyjnej producentów europejskich, któ- 

rzy będą zmuszeni przetwarzać w większej mierze mniej interesujący su- 

rowiec z własnej sfery. Także konkurencja sklejki w Ameryce Północnej 

może hamować rozwój produkcji europejskiej sklejki iglastej. 

Według prognozy ECE/FAO łączna produkcja płyt drzewnopochodnych 

osiągnie w Europie w ciągu 30 lat 80—86 mln m”. Pociągnęłoby to za sobą 

inwestycje rzędu 54—90 mld. dol. (nowe moce produkcyjne oraz moder- 

nizacja). | 

INWESTYCJE W PRZEMYŚLE CELULOZOWO-PAPIERNICZYM 

Prognoza przewiduje znaczny wzrost zapotrzebowania na papier i tek- 

turę, pomimo pewnego spadku tempa wrostu tego przemysłu w latach 

siedemdziesiątych (przyrost roczny 2,3%, podczas gdy w latach sześćdzie- 

siątych w Europie zachodniej wynosił — 5,2% rocznie. To zwolnienie 

tempa przyrostu można przypisać nie tyle zwolnieniu ekspansji inwen- 

stycyjnej, ile przyspieszonemu likwidowaniu przestarzałych mocy pro- 

dukcyjnych. 

Między r. 1970 a r. 1976 nowo zbudowane ciągi produkcyjne oraz 

modernizacja przyniosły wzrost zdolności produkcyjnej przemysłu 

o 9,2 mln ton. Równocześnie jednak zamknięto fabryki o mocy produk- 

cyjnej 2,6 mln ton; w rezultacie przyrost zdolności produkcyjnej netto 

wyniósł tylko 6,6 mln ton. Dane te ilustrują gwałtowność zmian strukturv 

i nowoczesności tego przemysłu pod naciskiem konkurencji. 

Struktura przemysłu stopniowo się zmienia. Odnotowuje się konty- 

nuację integrowania produkcji celulozy z produkcją papieru oraz postę- 

pujące różnicowanie i specjalizację gotowych produktów przemysłu pa- 

pierniczego. Należy się liczyć z tym, że coraz żywsza konkurencja 

pozaeuropejska będzie zmuszać przemysł europejski do znacznej rekon- 

strukcji. Będzie się ona realizować poprzez procesy koncentracji (tech- 

nicznej i organizacyjnej) oraz dalszą likwidację przestarzałych ciągów. 

Zadania te są trudne, ponieważ rekonstrukcja przemysłu celulozowo- 

-papierniczego przebiegać będzie w warunkach wolniejszego przyrostu 

popytu na jego produkty. 

Potrzebne według prognozy zwiększenie produkcji celulozy w Europie 

rzędu 25—29 mln ton wymagałoby nakładów inwestycyjnych rzędu 
56—70 mld dol. Podniesienie zaś produkcji papieru i tektury do 

65—72 mln ton pociągnie za sobą inwestycje o wartości ok. 105—146 mld 

dolarów. 
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PODSUMOWANIE POTRZEB INWESTYCYJNYCH 

PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

W rezultacie swoich obliczeń Eklund i Alonen dochodzą do następu- 

jącego ujęcia potrzeb inwestycyjnych europejskiego przemysłu drzewnego 

w latach 1970—2000, zestawionych grupami produktów: 

  

  

mld dol. 

Nowe moce Odtworzenie 3 Razem 

produkcyjne * 

tarcica 2— 4 27— 45 54— 90 

płyty drewnopochodne 27— 45 21— 40 54— 90 

celuloza . 18— 31 38— 39 56— 70 

papier i tektura 50— 78 00— 68 105—146 

nakłady łącznie 97—158 142—183 239—341 

Autorzy podkreślają, że szacunki te należy traktować wyłącznie jako 

orientację co do rzędu wielkości. 

Kluczowym problemem rozwoju przemysłu drzewnego jest zapewnie- 

nie źródeł finansowania jego rozwoju: Decydujący wpływ może okazać 

poprawa rentowności. Możliwość tej poprawy widzą autorzy głównie 

w racjonalnej modernizacji, zdając sobie jednak sprawę, że zmusza to 

również do likwidacji wielu przestarzałych i nie mających warunków 

rozwoju fabryk; pociąga to za sobą szereg problemów społecznych w skali 

regionalnej. Do poprawy rentowności przemysłu mogą się również przy- 

czynić przekształcenia organizacy jno-techniczne. Istotne znaczenie może 

mieć korzystna wobec baz surowcowych lokalizacja przemysłu, 

tworzenie silnych i zróżnicowanych ośrodków przemysłowych, wykorzy- 

stujących możliwie szeroki wachlarz stojącego do dyspozycji surowca 

danego regionu. Obok bazy surowcowej trzeba wówczas rozważyć rów- 

nież podaż siły roboczej, położenie ryńków zbytu oraz problemy ochrony 

środowiska. 
Cele rekonstrukcji przemysłu można by określić następująco: 

— optymalne wykorzystanie całego surowca drzewnego do rentownej 

produkcji, 

— oszczędność pracy ludzkiej, surowca i energii, 

— unikanie niepotrzebnych obciążeń transportu, 

— zniesienie lub ograniczenie do minimum niepotrzebnych operacji, 

takich np. jak suszenie celulozy itp., 

— udoskonalenie organizacji zbytu 

Rozważając źródła finansowania rozwoju przemysłu drzewnego nie 

można pominąć pomocy administracji państwowej i samorządowej. Wspie- 

* Dane przybliżone, przeniesienie z wykresu 
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rane są coraz szerzej poczynania przemysłu, zmierzające do ochrony 

środowiska, odzyskiwania i użytkowania odpadów oraz związane z go- 

spodarczą aktywizacją regionów. Można zacytować tu jako przykłałl 
przedsięwzięcia rządów państw skandynawskich, popierające rozwój 

przemysłu celulozowo-papierniczego, finansowanie odpowiednich zapasów 

celulozy i papieru (Szwecja) oraz zapasów tarcicy (Norwegia). Rząd fran- 

cuski odgrywa rolę w modernizacji przemysłu celulozowo-papierniczego. 

Autorzy podkreślają, że elementem, który może w sposób najistotniej- 

szy zaważyć na nowoczesności leśnictwa i przemysłu drzewnego Europy. 

a więc i decydować o ich konkurencyjności — są wyniki prac badawczo- 

-rozwojowych. Doskonalenie produktów i sposobu ich wytwarzania może 

dawać rezultaty szybkie i bezpośrednie, natomiast badania biologiczne 

moga być w dłuższym okresie czasu źródłem zmian bardzo głębokich. 

Niestety, statystyki nakładów na prace badawczo-rozwojowe są w skali 

europejskiej tak niejednorodne i niekompletne, że nie pozwalają na 

stworzenie nawet przybliżonego ogólnego obrazu nakładów. Nie mogły 

więc być uwzględnione w szacunkach inwestycyjnych: Jest natomiast 

oczywiste, że nakłady te trzeba uwzględniać rozważając rozwój poszcze- 

'ólnych krajów. 

NAKŁADY W LEŚNICTWIE 

Prognoza ECE/FAO przewiduje dla r. 2000 osiągnięcie rozmiaru po- 
zyskania w lasach europejskich na poziomie 387—455 mln m34 w sto- 
sunku do 387 mln m* pozyskanych w r. 1970. Wskazano przy tym, ze 
nacisk ekonomiczny, wynikający ze wzrostu popytu na surowiec drzewny 
ustali rozmiar pozyskania blisko wartości mąksymalnej (tzn. zbliżony 
do 455 mln m5). . 

Niestety nie ma dostatecznie szczegółowych i ujętych jednolicie da- 
nych statystycznych o kosztach i nakładach w leśnictwie europejskim 
Eklund i Alonen, opierając się na informacjach fragmentarycznych, 
szacują nakłady w leśnictwie w dwóch grupach. Pierwsza dotyczy nakła- 
dów ponoszonych przy zakładaniu drzewostanów oraz ich pielęgnacji. 
Nakłady te odnoszą się do produkcji drewna na pniu i zawierają również 
te wydatki, które u nas klasyfikuje się jako koszty zagospodarowania 
lasu. W tej grupie ujęte są także nakłady na infrastrukturę (np. budowa 
dróg leśnych). Druga grupa nakładów ponoszonych w leśnictwie obejmuje 
inwestycje na uzbrojenie techniczne eksploatacji surowca drzewnego 
oraz transportu — są to inwestycje związane z procesem eksploatacji 
asu. 

Nakłady na zalesienie oraz produkcję drewna na pniu Eklund i Alo- 

' Dane dotyczące rozmiaru pozyskania obliczone dla drewna w korze. 
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nen szacują na 10—13 dolarów na hektar produkcyjnych gruntów 

leśnych 9. Łącznie dla całej powierzchni lasów użytkowanych w Europie 

nakłady wyniosłyby rocznie 1,3—1,7 mld dol. Jeśli by polityka nakładów 

w leśnictwie europejskim nie uległa zasadniczej zmianie, należałoby się 

liczyć z nakładami ogólnymi tej kategorii rzędu 40—50 mld dol: w całym 

trzydziestoleciu. 

Szacunek ten ma jedynie charakter oceny rzędu wielkości. Dane do- 
tyczące krajów europejskich różnią się znacznie oraz zmieniają się w cza- 
sie. Tak np. nakłady o których mowa zmieniały się w ostatnich latach 

_w Szwecji i Finlandii: 

Szwecja | Finlandia 

1973 1974 1975 1973 1974 1975 
  

nakłady w dolarach 

w stosunku do powierzchni 
iasów użytkowanych dol. (ha) 3,6 4,1 5,4 4,1 5,2 7,5 

Widać więc dość szybki wzrost nakładów w krajach skandynawskich; 
są one jednak znacznie niższe od szacowanych średnio dla Europy. 
W wielu krajach europejskich nakłady są o wiele wyższe Dla przykładu 
w lasach państwowych Hesji (RFN) nakłady te (nie włączając wydatków 
na budowę dróg leśnych) wyniosły w r. 1974 — 21 dol./ha. 

Zróżnicowanie nakładów wskazuje na konieczność zachowania dużej 
ostrożności przy szacowaniu wielkości średnich lub wielkości ogólnych 
dla kontynentu europejskiego. Należy też pamiętać o tym, że obecne 
i przyszłe nakłady w leśnictwie służą i służyć będą w coraz większej 
mierze takim celom jak ochrona środowiska oraz poprawienie warunków 
życia społeczeństw. 

Również trudne do oszacowania są nakłady drugiej grupy ponoszone 
w leśnictwie na uzbrojenie techniczne eksploatacji surowca drzewnego 
oraz transportu. W Szwecji wyniosły one ok. 5 dolarów na m$ surowca 
drzewnego, pozyskanego w 1975 r.; w roku 1976 zostały one obniżone 
do 3 dol./3. W Finlandii w r. 1975 nakłady te wyniosły zaledwie 2,5 dol./m3, 
mają się jednak powiększyć pięciokrotnie (w cenach porównywalnych) 
do r. 1981. 

Średnio dla Europy Eklund i Alonen szacują wysokość tych wydatków 
па ok. 2,5 dol/m3 pozyskanego i wywiezionego surowca (dla r. 1977). 
Wartość środków technicznych służących pozyskaniu i transportowi 

  

" Należy przyjąć, ze pojęcie „produktywnej powierzchni leśnej” odpowiada używa- 
Пети w prognozie ECE/FAO pojęciu „forets exploitables”. Pojęcie to nie obejmuje 
lasów, w których eksploatacja jest zakazana oraz lasów faktycznie nie eksploato- 
wanych (niedostępnych lub nie eksploatowanych z powodów ekonomicznych). 

3 — Sylwan n - r7 
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szacują na 3—4 mld dol. Opierając się na wielkościach pozyskania prze- 

widywanych w prognozie ECE/FAO oraz na poddanych analizie szacun- 

kach dochodzi się do sumy ogólnej 22—32 mld dol. nakładów związanych 

z uzbrojeniem technicznym pozyskania i transportu w latach 1970—2000 

w skali europejskiej. | 

Wyliczenie to przyjmuje wydajność maszyn taką jaka jest obecnie 

(na poziomie 1975 r.). Jest jednak jasne, że wzrosnąć musi zarówno sto- 

pień umaszynowienia prac w leśnictwie, jak też i wydajność maszyn 

j urządzeń służących pozyskaniu i transportowi surowca drzewnego. Wy- 

magać to będzie znacznych dodatkowych nakładów finansowych. Choćby 

z tego względu autorzy wyliczenia podkreślają jego czysto orientacyjny 

charakter. 

UWAGI KOŃCOWE 

W omówieniu opracowania Eklunda i Alonena starałem się skupić 

uwagę na tych informacjach, które — w subiektywnej ocenie — mogą 

być przydatne przy rozpatrywaniu problemów rozwojowych leśnictwa 

i przemysłu drzewnego w Polsce. 

Wszystkie wyliczenia w opracowaniu dokonane są w walucie dolaro- 

wej Stąd pierwszą trudność, jaką się napotyka w przeprowadzaniu po- 

równań, stanowi znalezienie prawidłowego sposobu przeliczenia wartości 

dolara na wartość złotych obiegowych. Każdy popełniony błąd przy usta- 

ieniu przelicznika podważa przydatność porównań. 

Proponuję zastosowanie przeliczników wartości pieniężnej w danej 

dziedzinie (leśnictwa, poszczególne branże przemysłu drzewnego) wyni- 

kających z stosunku cen podstawowych produktów na rynkach KK oraz 

x: ajowych. 

Prawidłowość takiego ujęcia można uzasadnić tym, że nakłady w da- 

nej dziedzinie można przedstawić jako równowartość jednostek natural- 

nych podstawowego produktu rozpatrywanej branży. 

Jeśli więc np stwierdzimy, że za tarcicę iglastą eksportowaną z Polski 

osiąga się na rynkach KK cenę 105 dol./m?, a jej cena krajowa wynosi 

4511 zł/m? to stosunek tych cen wskazuje nam na przelicznik 43 zł/dol. 

Można też wówczas powiedzieć, że nakłady ujęte w dolarach oraz w zło- 

tych obiegowych stanowią równowartość określonej ilości tarcicy. Uzy- 

skujemy więc bazę porównawczą. 

Przytoczony tu przykład jest pewnym uproszczeniem. Bardziej pra- 

widłowo należałoby porównać ceny na rynku KK oraz ceny krajowe 

głównych produktów tartacznictwa, nie ograniczając się do tarcicy 

eksportowej. Oczywiście przelicznik w ten sposób wyprowadzony można 

stosować tylko dla tartacznictwa. Przeliczniki dla innych branż przemy- 
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słowych trzeba wyprowadzać z porównań cenowych ich podstawowych 

produktów (płyt, celulozy, papieru itp.). Proponowane rozwiązanie nie 

usuwa wszelkich trudności, nie jest w pełni sprawnym narzędziem. Kon- 

kretne nakłady inwestycyjne tyczą bowiem innych, niedrzewnych grup 
produktów: maszyn, materiałów budowlanych itd. Wydaje się jednak, że 
przelicznik uzyskany przez porównanie cen podstawowych produktów 
rozpatrywanej branży stwarza możliwość stosowania interesującej skali 

porównawczej. 

Przeprowadzając porównania trzeba zwrócić baczną uwagę na 
adekwatność używanych pojęć. Wydaje się np., że porównanie nakładów 
inwestycyjnych w przemyśle drzewnym nie napotyka na istotne trudności 
interpretacyjne. Inaczej rzecz się przedstawia z leśnictwem; pojmowanie 
przez autorów opracowania nakładów w leśnictwie różni się zasadniczo 
od używanego u nas pojęcia „inwestycji w leśnictwie”. Dlatego, by 

_ osiągnąć porównywalność w tej dziedzinie, należy rozpocząć od uściślenia 
pojęć, a następnie wyliczyć nasze nakłady na leśnictwo w ujęciu stoso- 
wanym w opracowaniu | 

Jak widać materiał przedstawiony przez Eklunda i Alonena w więk- 
szości swych elementów może być użyty w badaniach porównawczych 
dopiero po odpowiednim przepracowaniu. Warto tej pracy dokonać, po- 
nieważ przynosi on duży zasób informacji oraz sygnalizuje problemy, 
których przestudiowanie może być niezmiernie pożyteczne przy kon- 
struowaniu prognoz i wieloletnich planów leśnictwa i przemysłu drzew- 
nego w Polsce. 
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Краткое содержание 

Работа представляет тезисы заключенные в реферате M. Pucro Эелюнда 
И М. Пекка Алонена на тему расчета капиталовложениий в леоном хозяйстве 
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ловложений, а также на возможности использования реферата при разработке про- 
гнозов и многолетних планов леаного хозяйства и деревообрабатывающей промыш- 
ленности в Польше. 
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Summary 

The paper presents statements contained in the paper by M. Risto Eklund and 

M. Pekka Alonen on the estimate of investments in forestry and wood industries 

in Europe until 2000. 

It indicates also procedural differences in the approach to investment outlays 

and possibilities of the utilization of the article while constructing forecasts and 

long-term plans of forestry and wood industries in Poland. 
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