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Eksport drewna 
w świetle zmiany struktury udziału sortymentów 

Экспорт древесины в свете изменения структуры 
участия сортиментов 

Timber Exporte Viewed in the Light of Changed Structure 
of Assortment Composition 

7 miany struktury udziału różnych sortymentów w etacie rębnym i mię- 
dzyrębnym są wynikiem nadmiernego użytkowania naszych lasów 

w okresie ubiegłym i systematycznego obecnie zmniejszania jego roz- 
miaru. Wskutek powstałej sytuacji pewne gatunki i sortymenty drzewne 
znajdują się w nadmiarze, inne natomiast w niedoborze w stosunku do 
potrzeb wewnętrznych kraju. Zmusza to do zastanowienia się nad rolą 
handlu zewnętrznego, którą powinien on odegrać, aby umożliwić i ułatwić 
zbycie występujących w nadmiarze sortymentów, a w zamian za to możli- 
wie skutecznie uzupełnić niedobory pozostałych. 

Nie jest to zjawisko odosobnione, bo nie ma obecnie na świecie kraju, 
który by się mógł obejść bez wymiany towarowej. Nawet przy ogólnym 
deficycie drewna w jakimś kraju, pewne jego gatunki i sortymenty wystę- 
pują w nadmiarze. Z importujących drewno krajów wywozi się pewne 
sortymenty, np. ze Szkocji tarcicę jaworową, bulsy jesionowe, bukowe 
i dębowe. Dania dostarcza zagranicę duże ilości drewna do Szwajcarii, 
Belgii a nawet do Francji i Anglii. Szwajcaria z kolei też wywozi nie- 
znaczne ilości drewna. 

Należy przy tym uwzględnić fakt, że za pewne sortymenty, nie zawsze 
trudniejsze do pozyskania albo deficytowe w kraju, otrzymać można za- 
"granicą cenę umożliwiającą zakup znacznie większej masy innych potrzeb- 
nych sortymentów. Np. za 1 m? stolarki sosnowej otrzymujemy zagranicą 
tyle, że można za to nabyć około 1—8 m? gotowych kopalniaków lub 8—10 
mp papierówki świerkowej albo też 60—80%/, więcej brakującej u nas tar- 
cicy cienkiej niższych klas jakości. Za 1 m? tarcicy zwykłej można sprowa- 
dzić 5—6 m? kopalniaków lub 6—8 mp papierówki. Za 1 m3 dębo- 
wego drewna okleinowego dobrej jakości otrzymać można prawie taką 
samą ilość poszukiwanego u nas orzechowego drewna okleinowego. 

Próba analizy możliwości w tej dziedzinie naszego leśnictwa, przemysłu 
arzewnego i handlu zagranicznego musi się opierać na ocenie ogólnej sy- 
tuacji rynkowej i kształtowania się zużycia drewna w Europie i to w szcze- 
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gólności w krajach, które są naszymi tradycyjnymi i potencjalnymi od- 
biorcami. | 

Analiza rozwoju produkcji, zużycia i obrotu handlowego drewnem 
w Europie dokonana została w pracy ECE i FAO opublikowanej w 1953 r. 
w (Genewie. 

W wyniku analizy założono na 1960 r. zwiększenie zapotrzebowania 
drewna w Europie o 31% w przypadku szybkiego wzrostu produkcji glo- 
balnej, a o 16% przy 20%, wzroście jej w stosunku do 1950 r. W obydwu 
przypadkach zapotrzebowanie przeliczono na drewno okrągłe. W ocenie 
uwzględniono w pewnej mierze wpływ ożywienia gospodarczego w wyniku 
postępu technicznego i możliwych z tego powodu zmian w strukturze 
i wielkości zapotrzebowania. Już wówczas była bowiem zupełnie wyraźna 
tendencja zastępowania drewna innymi materiałami lub też drewno-po- 
chodnymi. 

Jak każde hipotetyczne opracowanie nie mogło ono uwzględniać wszyst- 
kich nieznanych dotąd jeszcze możliwości. Dziś można jednak stwierdzić, 
że przyjęty w założeniu maksymalny wskaźnik wzrostu europejskiej glo- 
balnej produkcji w 1960 r. okazał się zbyt niski. Z drugiej strony zbyt 
skromnie zostały ocenione skutki postebu i rozwoiu technicznego, jako 
czynnika wywierającego decydujący wpływ i to nie tylko na wielkość zu- 
życia drewna we wszystkich prawie dziedzinach jego zastosowania,: ale 
przede wszystkim na strukturę jego zużycia. Wpływ tego czynnika na kie- 
runki rozwojowe przemysłu i na kształtowanie się rynków europejskich 
jest już obecnie, a więc na kilka lat przed przyjętym w analizie z 1950 r. 
terminem, tak wyraźny, że pozwala na ocenę zachodzących zmian oraz wy- 
ciągnięcie wniosków dotyczących kształtowania się rynku na najbliższy 
okres. 

W niektórych dziedzinach zużycia drewna zmiany znalazły pełne odbicie 
w możliwościach zbytu i układzie cen. Jest to wynikiem tendencji zastępo- 
wania pewnych sortymentów drewna produktami jego przerobu. W budow- 
nictwie, kosztem zmniejszenia zużycia tarcicy iglastej i liściastej wzrosło 
zapotrzebowanie płyt pilśniowych twardych i miękkich, częściowo zaś 
sklejek i w ostatnim czasie płyt wiórowych szczególnie typu budowlanego. 
Zużycie drewna (w przeliczeniu na drewno okrągłe) na cele budowlane 
zmniejsza się w ogóle w związku z lepszym wykorzystaniem drewna 
okrągłego, którego wydajność w przerobie na płyty jest większa niż 
w przerobie na tarcicę. Przyjęty w analizach FAO i ECE współczyn- 
nik przeliczenia tarcicy na drewno okrągłe wynosi 1.67. Jest on znacznie 
korzystniejszy w produkcji pełnowartościowych materiałów zastępczych 
z drewna. 

| 
W produkcji sprzetu domowego wysokogatunkową tarcicę zastępują pel- 

nowartlościowe płyty wiórowe, wykonane z drewna niskiej klasy jakości, 
nieprzydatnego w ogóle do przerobu na tarcicę, a częściowo z odpadów (na- wet ograniczonej wartości opałowej) do niedawna w ogóle nie wyko- 
rzystywanych. 

Zużycie drewna na opakowania drewniane, a tym samym produkcja 1 dostawy kompletów skrzynkowych spadły bardzo poważnie w stosunku 
do przewidywań. Wyraźne jest wypieranie w tej dziedzinie drewna litego 
(tarcicy) przez zastępcze materiały drewnopochodne, jak tektura, sklejka 
1 płyty pilśniowe. Oprócz tego inne sposoby pakowania i transportu (tran- 
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sport w pojemnikach, opakowania zwrotne, kokonizacja itp.) zmniejszyły 
zapotrzebowanie na drewno do tego celu. 

W kolejnictwie zwiększenie liczby podkładów produkowanych z innych 
materiałów, a zwłaszcza podkładów strunobetonowych, zmniejszyło zużycie 
drewna. Drewniane słupy teletechniczne i teleenergetyczne stały się 
w Europie przeżytkiem. 

W budowie wagonów drewno również utraciło swoją dominującą rolę. 
W wagonach osobowych udział drewna na obudowę zmniejszył się do mi- 
nimum. Wyposażenie wewnętrznych powierzchni zastępują: stal, płyty 
1 tworzywa sztuczne jako materiał pokryciowy ławek w klasie drugiej. Jak- 
kolwiek zużycie ogólne drewna do tego celu oceniano w 1950 r. w przeli- 
czeniu na drewno okrągłe na około 3 mln m? i zakładano spadek zapotrze- 
bowania prawie o 20%, już dziś ocenić go można wyżej. 

W górnictwie oceniano zużycie drewna w 1950 r. na 10,40/, całości za- 
potrzebowania europejskiego i założono przy wzroście zapotrzebowania 
w cyfrach bezwzględnych (o 27%/) taki sam udział w całości zużycia w 1960 
r. (przy utrzymaniu się cen drewna i stosunku do cen innych materiałów). 
Niezależnie od wyraźnego wzrostu udziału obudowy z innych materiałów 
w górnictwie, wydaje się, że obniżka stawek przewozowych morskich nie 
pozostanie bez wpływu na zużycie drewna w kopalnictwie. Pociąga ona 
za sobą spadek cen węgla wskutek wzmożonym dzięki temu dostawom 
węgla amerykańskiego. 

Ogólne zmniejszenie zużycia węgla spowodowane jest wypieraniem go 
przez inne paliwa. Nie może to pozostać również bez wpływu na wielkość 
zużycia drewna w górnictwie. Już dziś stwierdzić można intensywniejszą 
eksploatację podkładów płytkich przy ograniczeniu pozyskania węgla 
z podkładów głębokich, wymagającego dużej ilości drewna do obudowy. 

Odrębnym zagadnieniem są zmiany, jakie powstały w zużyciu drewna 
gatunków liściastych. Oprócz wielu dziedzin, w których drewno liściaste 
zastępowane jest tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami !) 
coraz większego znaczenia nabierają na rynkach europejskich gatunki 
drewna liściastego pochodzenia zamorskiego. Stały się one nie tylko pod- 
stawą produkcji europejskiego przemysłu sklejkowego, którego rozwój 
przekroczył już obecnie prawie o 50%, jego przewidywaną w 1950 r. przez 
FAO. wielkość, ale też bardzo poważną konkurencją dla drewna liściastego 
twardego w innych dziedzinach jego zastosowania, m.in. do deszczułek po- 
sadzkowych z dębu i buka. 
Wpływ wzrastającego importu drewna gatunków egzotycznych, prze- 

ważnie afrykańskiego, na rynek europejski jest niewątpliwy. Drewno afry- 
kańskie pojawia się w Europie w stanie okrągłym, jako tarcica, a ostatnio 
nawet jako sklejka, fornir i fryzy. Jest to poważny sygnał grożących 
w przyszłości trudności zużytkowania, niektórych przynajmniej gatunków 
drewna liściastego, co się zresztą już obecnie zarysowuje. 

Jeżeli jednak przyjmiemy, że założony w przewidywaniach analizy 
z 1950 r. wzrost produkcji globalnej nastąpił już znacznie wcześniej niż 
w 1960 r. to równocześnie trzeba stwierdzić, że w wyniku postępu technicz- 
nego zużycie drewna nie wzrosło w przewidywanym stopniu. Materiały 
zastępujące drewno, a zwłaszcza rosnąca gwałtownie produkcja płyt 

PD 

1) Мр. wyposażenie wagonów kolejowych II klasy i futryny dębowe na które zuży- 
wano w Anglii wielkie ilości bali dębowych, tzw. cill-oaków. 
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Tabela 1 

Wielkość i kierunki eksportu polskiego w latach 1938, 1956 i 1957/58   
  

      
  

        
        
  

  

        

  

    

  

      

  
    

Jedn. Ilość w latach Kierunki eksportu w latach Artykuł , | 
miary |-- ssa 1 | 

'1938 | 1956 | 1957 | 1958 1938 | 1957 

Surowiec iglasty m” 140 — — — Niemcy 790 

| | | Но]ап а 139% 
5 lisciasty ,, 51 | — 0,4 3,6 | Niemcy 40%, NRF 100%, 

Papierówka igla- | | | NRE - 809/, 

sta > 530 352 | 160 55,0 | Anglia 310, ' Belgia 120, 
Papierówka bu- | | 
kowa ,, — 88 | 128 76,3 — NRE 100% 

Kopalniaki , 413 15) — | — |Anglia 76% — 
Słupy teletechn. ,, 19 — — — |Anglia 53 % | 
Opal , 10 50 38 | 33,0 | Niemcy | 
Tarcica iglasta » 1055 369 | 234 | 312,3 | Anglia 430, | 

| | | Holandia 24% | Anglia 51% | 

| Niemcy 18%, NRF 16%, 
» liściasta ,, 102 — | 0,1 2,2 |Anglia 60% Anglia 100% 

Podkłady iglaste Anglia 81% | Anglia 100%, 
i slipry >» 166 — 44 — | Метсу 10% 

Podkłady liściaste ,, 10 — | — —  |Holandia 830, 
| Belgia 17% | 

Fryzy | 46 11 8 6,8 |Szwecja 23% Szwecja 910% 

| Szwajcaria | 
| 200, "Włochy 220% 

Niemcy 18*% | 
Deszczułki posadz. tys. т’ 207 17 33 11,7 | Anglia 56%, Egipt 61%, 

| Niemcy 25%, |Grecja 24%, 
Bindra m 20 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |Niemcy 43%, | Anglia 100%, 

| | Anglia 42%, 
Kompl. skrzynk. tys. 5000 — — | — |Palestyna 58% 

sztuk | | Holandia 29% 
Sklejka iglasta tys. 17 5 6 | 2,5 |Anglia 37%,  |Belgia 57% 

m? Niemcy 17%, |Egipt 19% 
y liściasta | m3 74 — — — |Anglia 169, Anglia 10% 

| | Argentyna 
| | 17% Okleiny | m* |1350 — | 26 | 110,7 Anglia 350, Belgia 80% 
| | Holandia 27%, Szwecja 17% 

Płyty pilśn. m — . 900 | 617 | 506,4 — 
Wełna drzewńa |= 0,1 | 12 1,0 | 12 | Метсу 69, | Anglia 100% 

| Holandia 319%, 
Zapałki _ gros — 519 | 548 | 827,2 — © 
Meble gięte _ sztuk | 1106 | 594 | 708 | 812,5 | Anglia 32%, 

USA 19%, 
Meble skrzyniowe | w tys. | 1591 52 175 | 3355 | Niemcy 710, 

| Anglia 14%             
00



1 zmiany w metodach budownictwa (prefabrykaty) działały silniej, jako 
czynnik hamujący zużycie drewna, aniżeli to przewidywano, mimo iż 
ceny utrzymywały się przeciętnie na takim samym poziomie do 1957 r. 
Pewną rolę odegrały niewątpliwie i wypadki polityczne, które dodatnio 

lub ujemnie wpływały na przełomie lat 1957/58 na sytuację rynkową i zu- 
życie drewna w poszczególnych krajach. Zmiany stopy bankowej hamujące 
zakupy, uzupełnienie zapasów i inwestycje oraz wspomniany już spadek 
irachtów morskich, ułatwiający przywóz i zwiększający konkurencyjność 
drewna zamorskiego w Europie, to ważkie czynniki wpływające na zmniej- 
szenie zużycia drewna. 

Iradycyjne powiązania polskiego przemysłu drzewnego, który w okre- 
sie międzywojennym wywoził prawie 2/3 swojej produkcji, narzuciło 
wznowionemu po wojnie eksportowi pewne kierunki. Są one niezupełnie 

" uzasadnione, o ile chodzi o sortymenty drewna, z jakich rozwijająca się 
gospodarka kraju mogła zrezygnować na rzecz handlu zagranicznego. 

"Tabela I zawiera dane o eksporcie drewna w latach 1938, 1957 i 1958. 

* 

* * 

Zmiany struktury naszego eksportu, jak wynika z danych, są korzystne. 
Procentowy udział wywozu drewna w stanie daleko posuniętej obróbki 
zwiększył się. Okres żywiołowego wywozu surowca należy już do prze- 
szłości. 

Eksport nasz, przy generalnym spadku wszystkich sortymentów drewna 
w stanie surowym i obróbki prostej, zachował prawie niezmienione kie- 
runki. Spadek ten jest wynikiem: ; 

zwiekszania zapotrzebowania wewnetrznego, wskutek czego wystepu- 
jemy na rynkach obecnie już jako importerzy kopalniaków i papierówki, 
a nawet pewnych klas jakości tarcicy; 

zbyt małych zdolności produkcyjnych (sklejka i okleiny), wobec czego 
nie można zużytkować wolnych nadwyżek surowca; 

zmian na rynkach światowych, które dla pewnych sortymentów i gatun- 
„ków (komplety skrzynkowe, beczki) nie są tak chłonne jak 20 lat temu: 

zmian, jakie zaszły w budownictwie w zakresie stosowania podłóg 
z drewna liściastego: 

wypierania z rynków europejskich drewna liściastego, posiadanego przez 
nas w nadmiarze w stosunku do potrzeb kraju, przez drewno importowane 
gatunków egzotycznych; 

nie występowania przez długi okres czasu z pewnymi sortymentami na 
rynki światowe (jak drewno liściaste typu okleinowego, sklejkowego, okle- 
ina, tarcica liściasta) i tym sam"m utrata rynków zbytu, które zajęli inni 
dostawcy. 
Mimo zmniejszonych ilości zachowaliśmy w naszym eksporcie najbar- 

dziej tradycyjne rynki, tj. angielski i niemiecki, z których i w przyszłości 
nie chcemy rezygnować. 

RYNEK ANGIELSKI 

Wielkość dostaw tarcicy iglastej na rynek angielski podano w tab. 2. 
Zawiera ona dane o całości importu do Angli i zużycia w poszczególnych 
latach. 
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Zużycie tarcicy utrzymuje się od 1954 r. prawie na takim samym pozio- 
mie. Wahania spowodowane są zakupami na rezerwy obronne. Z całego 
zużycia przypadało w 1957 r. na budownictwo mieszkaniowe około 400%. 
na produkcję opakowań około 250%. 

Tabela 2 

Import i zużycie tarcicy iglastej w Anglii (lącznie ze sliprami) w tys. standardów 

(1 std = 4.672 m3) 
  

Import 1938 1951 | 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
——— о ц_ооо_ > 
  

| 
Ogólny 1480,5 1576,7 | 991,4 1391,7 1425,8 1647,5 1221,71 1400,1 

            
Z Polski 108,7 0,03 10,7 33,5 56,4 52,0 56,0 35,17 
Zużycie | 
Ogólne | — — | — 1299,6 | 1536,6 | 1597,4 | 1506,0 | 1505,3 

Oprócz tarcicy na opakowania importuje się komplety skrzynkowe 
z drewna iglastego. W tab. 3 podano dane o tym imporcie. Nieobojętny jest 
dla nas fakt zmian w dostawach tego sortymentu do Anglii. 

  
  

  
  

Tabela 3 

limport kompletów skrzynkowych z drewna iglastego do Anglii (w tys. standardów) 

Kraj 1938 1955 1956 1957 1958 

Finlandia 27,8 4,8 3,0 2,1 — 
Norwegia 9,0 3,4 3,0 3,1 — 
Szwecja 30,8 13,2 | 12,8 12,9 — 
Portugalia | — 10,3 | 9.8 11,6 15,0 

Razem 88,6 33,0 30,7 30,7         
zapotrzebowanie na komplety skrzynkowe zmniejszyło się od 1938 r. 

do 1957 o prawie 650%, wskutek zmian w sposobach pakowania. Do opako- 
wań małych nie używa się już tarcicy, bo wyparła ją tektura, sklejka 
l inne materiały. Używa się jej do opakowań wielkich, czym tłumaczy się 
zmiana dostawców. Specjalistyczne zakłady skandynawskie nastawione 
były na produkcję cienkich i starannie obrobionych opakowań z drewna 
jakościowo dobrego. Skrzynki małe (drobnoowocowe, rybne itp) dostar- 
czano z przerobu odpadów. Produkcja kompletów skrzynkowych była więc 
w jednym przypadku przerobem uszlachetniającym, w drugim wykorzy- 
staniem odpadów. W pierwszym stała się ona nieopłacalna, ponieważ cena 
osiągana za tarcicę znajdującą zresztą łatwo zbyt, nie uzasadniała gospo- 
darczo przerobu jej na komplety skrzynkowe. 

W drugim przypadku, tj. w produkcji z odpadów, z natury rzeczy skrzy- 
nek małowartościowych, w trakcie kurczenia się rynku wskutek konku- 
rencji opakowań z innych materiałów, produkcja ich stawała się coraz 
mniej rentowna. Rozwój przemysłu celulozowego i płyt czynił natomiast 
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opłacalny fizyko-mechaniczny przerób odpadów. Likwidacja urządzeń do 
produkcji skrzyń małych, jako formy wykorzystania odpadów i tarcicy 
niższych gatunków, wydaje się w Skandynawii procesem nieodwracal- 
nym. Znalazło to odbicie na rynku angielskim, głównym odbiorcy pew- 
nej kategorii kompletów. 
„Nienadążanie cen za komplety skrzynkowe za cenami tarcicy jest zjawis- 

kiem znanym z okresu międzywojennego. Produkcja kompletów stawała 
się nierentowna w okresie zwyżki cen i odwrotnie — bardzo rentowna 
w okresie spadku cen na rynku lub zastoju. Tłumaczy się to tym, że ceny 
artykułów spożywczych i pierwszej potrzeby w małym tylko stopniu są 
wrażliwe na fluktuację cen drewna, a koszt opakowania jako czegoś ubocz- 
nego stanowi tylko ułamek kosztów. Odwrotnie, zwyżka cen drewna na 
opakowania nie może natychmiast wpłynąć na zmianę cen tych artykułów, 
które nie mogą podrożeć tylko ze względu na opakowanie. W obydwu 
przypadkach proces dostosowywania cen przebiega z dużym opóźnieniem 
i z wielkimi oporami. 

Inaczej przedstawia się sprawa kompletów do opakowania artykułów 
przemysłowych, tj. większych. Wymagania jakościowe co do drewna i wy- 
konania są mniejsze, masa drewna w jednostce opakowania stosunkowo 
większa. Tym samym, jak wynika z przykładu Portugalii dysponującej 
drewnem gorszego gatunku (Pinus maritima), które mimo to, a raczej 
właśnie dlatego zdołało wyprzeć z rynku angielskiego dostawców skandy- 
nawskich, cena kompletów jest ściśle związana z ceną tarcicy. 

Udział nasz w imporcie tarcicy do Anglii wynosi obecnie niespełna 2,5%. 
W 1958 r. natomiast nie wliczając w to kompletów skrzynkowych wynosił 
on 7,5%. Uplasowanie tej drobnej, w stosunku do całości zapotrzebowania 
w Anglii, masy tarcicy na tamtejszym rynku nie będzie stanowiło 
1 w przyszłości problemu. Jest to tarcica w pojęciu angielskim przeciętnej 
jakości, która ma swoich zwolenników. Na cenę drewna nie możemy mieć 
szczególnego wpływu, bo kształtuje się ona na podstawie cen wielkich 
dostawców. Masa oferowana przez nas jest zbyt mała, by mogła mieć na 
nie wpływ. 

Wobec wycofania się konkurencji skandynawskiej z produkcji opakowań 
i ogólnej obniżki cen tarcicy powstaje jednak możliwość zużytkowania 
pewnych partii tarcicy (w wymiarach i jakości nie nadających się do 
sprzedaży zagranicą) do produkcji eksportowych kompletów skrzynko- 
wych. Pod względem wykonania i właściwości drewna nie trudno byłoby 
nam konkurować z ich obecnymi dostawcami. 

Zupełnie inna jest sytuacja na rynkach angielskich drewna liściastego. 
W czasie wojny odcięta od swoich stałych dostawców zaczęła Anglia 

pokrywać swoje zapotrzebowania z innych źródeł. Wówczas już rozpo- 
czął się stale rosnący import drewna gatunków egzotycznych, przeważnie 
afrykańskich, z krajów należących do wspólnoty brytyjskiej. 

W tvch samych latach import drewna liściastego w stanie surowym 
wzrósł prawie trzykrotnie (tab. 5). 

Łączny import drewna liściastego (tj. drewna w stanie okrągłym i tar- 
cicy) utrzymał się prawie na jednym poziomie: 

1938 r. — 38.665 tys. stóp kub. 
1956 г. — 36.516 ,, s - 
1957 r. — 40.404 ,, ‚, ‚, 
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Import tarcicy liściastej do Anglii (w tysiącach stóp kub.) 

  

    

  

  

Kraj 1938 | 1954 1955 1956 1957 
| | m | 

Łączny import | 34 446 25207 | 29815 24 843 26 924 
SA —— 

Afryka 375 5239 5 916 5926 | 6842*** 
USA 12 815 | 341 1 295 659 | 516 
Kanada 6 251 1013 1 386 1471 1 294 
Japonia 1008 =| 2447 | 3227 | 2187 1 439 
Francja 100 2954 | 3375 | 2103 2 057 
Belgia | 65 | 269 | 280 — 190 — 170 
NRF 33% 659 | 260 120 196 
Finlandia 1 287 540 576 | 587 537 
Jugosławia 2 769 | 3781 3130 | 1481 2378 
Czechosłowacja 832 40 105 | 98 | 110 
Rumunia 363 | 563 811 122 | 479 
Polska 2716 — — | — — | — 

| | 

*) W 1938 r. — całe Niemcy. 
*') Drewno okrągłe i tarte (tarcica okolo 2160.0 tyS.). 

“**) Bez iniportu z Kenii. 

Tabela 5 

Import drewna liSciastego w sianie 
    

  

surowym do Anglii (w tys. stóp kub.) 
  

= —---— —ы 

  

        

| | 
| | 

Kraj | 1938 1955 1956 | 1957 

a | | | papa | i Bo | | "ea a 

Łączny import | 4217 | 15398 | 11713 | 13530 

z 1. УНИИ И ma 

| 
Ghana i Nigeria | 1372 | 10579 7332 8619 

Afryka Francuska 3 — | 1501 1346 1555 

Kanada | 455 | 834 940 1310 
| |   

Udział tarcicy spadł o około 250%, a surowca wzrósł ponad trzykrotnie. 
Dowodzi to, że przy faktycznym spadku zużycia tarcicy liściastej (znaczna 
część drewna okrągłego importowanego przeznaczona w tym do produkcji 
sklejek i oklein) rozbudowano w Anglii własną bazę produkcyjną. 

Dane zamieszczone w tab. 4 i 5 są dowodem nie tylko zmiany struktury 
i zmniejszenia się zużycia, ale i zasadniczych zmian kierunków importu. 
Na rynku angielskim usadowiły się kraje eksportujące przedtem tylko 
minimalne ilości tarcicy liściastej: Francja, Belgia i NRF. Ma to o tyle 
znaczenie dla rozwoju naszego eksportu, że kraje te eksportują przeważnie 
tarcicę bukową, tj. sortyment eksportowy, którym nasz przemysł jest 
bardzo zainteresowany. 

Import tarcicy bukowej do Anglii w 1957 r. stanowił 22,49% całości im- 
portu tarcicy liściastej (tab. 6). 
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Tabela 6 

Import tarcicy bukowej do Anglii w latach 1957 i 1958 (w tys. stóp kub.) 
            

$$ ——— = = — ———_ = 

Kraj | Ilość Wartość w tys. L. 

      

  

  

  

      
Jugosławia 2270 | 1749 
Francja 1775 | 1104 
Dania | 799 669 
Rumunia 479 | 325 
NRF 179 115 
Bułgaria | 158 113 
Japonia | 123 me 88 
Czechosłowacja | 110 | 74 
Włochy | 36 42 
Szwecja | 27 2 
Belgia | 21 | 13 
Inne źródła zakupu | 57 | 42 

Jak widać najwyższą cenę płacono za buczynę z Włoch, najniższą z NRF, 
Belgii i Japonii. Drewno czechosłowackie, jakościowo niższe od naszego, 
cenione było wyżej. Układ cen jest zatem przypadkowy. Odzyskanie rynku 
angielskiego dla naszej tarcicy bukowej będzie możliwe kosztem obnizki 
cen. Na rynek angielski dostarczaliśmy: 

w 1937 r. — około 58, 6 tys. m* (2069 tys. stóp kub.) 
w 1938 r. — około 37,2 tys. m” (1.314 tys. stóp kub.) 

Rola tarcicy dębowej jest w okresie powojennym ograniczona. Najpopu- 
larniejsze sortymenty eksportowane przez nas masowo, jak: bale dębowe — 
cilloak (bez szczególnych wymagań jakościowych), używane na futryny, 
nie są już w ogóle nabywane, ponieważ już się ich nie używa. Natomiast 
pewne niewielkie ilości dębowej stolarki wysokiej jakości i tarcicy obrzy- 
nanej mogą i będą mogły w przyszłości znaleźć zbyt na rynku angielskim. 
Nie będą mogły jednak istotnie zaważyć na naszym eksporcie. 

Poszukiwane przed wojną i cieszące się bardzo dobrą sławą dębowe 
drewno okleinowe nie stanowi, jak się wydaje, więcej atrakcji na rynku 
angielskim ze względu na małą popularność mebli dębowych, którymi 
rynek został nasycony w okresie do 1949 r. (meble „utility ' były przeważ- 
nie oklejane dębina). Nie należy przypuszczać, żeby nastąpił nawrót do 
dębiny w przyszłości i chyba pozostanie już ona w Anglii symbolem mebla 
taniego oraz prostego, jakkolwiek cena okleiny dębowej jest stosunkowo 
wysoka. Przyczynia się do tego również powszechna moda na drewno 
teaku. 

Ponadto nastąpił wielki wzrost importu gotowej oklein'" z Afryki. Nie- 
wątpliwie łączy się z tym spadek importu gotowej okleiny z Franc ji, ktora 
przerabiała i eksportowała najpoważniejsze masy drewna afrykańskiego. 
Zwiększenie importu okleiny z Danii dotyczy w największej części łuszczo- 
nej okleiny bukowej, którą dostarcza również Francja i ostatnio w coraz 
większych masach Jugosławia. 
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Z uwagi na nasze możliwości surowcowe sortyment ten powinien budzić 
u nas wielkie zainteresowanie co najmniej tak długo, dopóki nie zwiększy- 
my naszych zdolności produkcyjnych w sklejce bukowej. Wydaje się też, 
że istnieje i w przyszłości możność utrzymania się na rynku angielskim 
z dostawami taniej okleiny dębowej. 

Niezależnie od tego Anglia pozostanie rynkiem zbytu dla oklein bardzo 
wysokiej jakości. Przy przerobie importowanego drewna okleinowego 
orzechowego, będzie możność wygospodarowania z produkcji, bez istotnej 
szkody dla zaopatrzenia krajowego, pewnych ilości okleiny orzechowej, 
jakości specjalnej i wyborowej. Taka okleina, nawet o wysokiej cenie, 
znajdzie łatwo odbiorców w Angli. 

RYNEK NIEMIECKI 

Dane co do wielkości importu oraz zużycia tarcicy iglastej w NRF poda- 
no w tab. 7. 

Danych o imporcie sosnowej tarcicy stolarskiej brak zarówno w nie- 
mieckiej jak i naszej statystyce. Udział jej musiał być jednak znaczny 
skoro przeciętna cena otrzymana przez nas w 19388 r. za tarcicę sosnową 

  

  

        

      
    

  

  

          
    

Tabela 7 

Import i zużycie tarcicy iglastej do NRF (w tysiącach standardów) 

Import 1938* 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

| 
Ogolny | 968 172 396 386 517 609. 002 570 

Z Polski 4] 0,2 2,0 2,6 9,3 8,6 8,9 8,2 
| | 

Zużycie ogólne 3200 1747 1735 1685 1780 2008 1990 1707       

        

*) Całe Niemcy. 

wywiezioną do Niemiec kształtowała się około 30/0 wyżej od cen uzy- 
skanych w tym samym czasie za tarcicę sosnową wyeksportowaną do An- 
gli. Jest to sortyment poszukiwany i ceniony w NRF i importowany 
również ze Szwecji z tym, że polska stolarka sosnowa jako szersza jest. 
wyżej ceniona. W przeciwieństwie do pewnej stałości cen za stolarkę pol- 

ską w 1958 r., ceny stolarki szwedzkiej zostały obniżone. Nie pozostało to 
bez wpływu na realizację naszych dostaw do NRF. 

Niezależnie od tego wydaje się, że rynek niemiecki traci swoją chłon- 
ność na tarcicę (malejące zużycie w latach 1955—1957 — 15%). Wpływa 
na to zakończenie odbudowy zniszczeń wojennych i ograniczenie inwesty- 

cji oraz obciążenia podatkowe w związku ze zbrojeniami. Wyjątkowe, do- 
tychczasowe warunki dla rozbudowy i inwestycji i tym samym zużycie 
drewna należą, jak się wydaje, do przeszłości. Będzie to szczególnie wpły- 
wało na inwestycje wymagające drewna wysokich klas jakości. 

Oddziaływanie konkurencji szwedzkiej na ceny naszej stolarki może 
być wówczas bardziej intensywne. Należy się również liczyć z wypiera-- 
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niem drewna do tych celów, do których używa się je w wysokiej jakości, 
materiałami pochodzenia nieorganicznego i tworzywami sztucznymi oraz. 
produktami drewna znacznie tańszymi od drewna litego. Jest to kon- 
sekwencja recesji gospodarczej z jednej strony, a z drugiej intensywnej 
rozbudowy przemysłu płyt wiórowych, których produkcja niewątpliwie: 
wpłynie na zmniejszenie importu drewna. Eksport natomiast płyt wióro- 
wych z NRF nie ma szans rozwoju, ponieważ coraz więcej produkuje się: 
ich na świecie. 

Zatem przy sprzedażach w latach następnych trzeba się liczyć ze zmniej- 
szeniem zapotrzebowania na tarcicę stolarską w NRF. Przypuszczalnie 
znajdzie to wyraz również i w osiąganych cenach. 

Należy też przypuszczać, że zmniejszy się również z czasem zapotrzebo- 
wanie na tarcicę niższych klas jakości. 

Import tarcicy liściastej do NRF obniżył się gwałtownie w 1957 r. Rów- 
nocześnie spada jej zużycie (tab. 8). 

      

      
      

      

  

  

Tabela 8: 
Import i zużycie tarcicy liściastej do NRF (w tys. m”) 

| 1938* 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
| A 

Import 176 28 29 , 84 194 | 170 93 
Zuzycie 3269 1454 1102 1184 1545 1547 1388 

, | |             
Na rynku niemieckim, który będzie przypuszczalnie i w przyszłości zdol- 

ny do przyjęcia pewnych ilości drewna liściastego, będziemy mogli loko- 
wać tarcicę dębową obrzynaną i niewielkie ilości blokowej tarcicy dębo- 
wej bardzo wysokiej jakości. W ograniczonym stopniu znalazłyby przy- 
puszczalnie zbyt podkłady dębowe. 

Nie jest natomiast prawdopodobne, by nawet przy wielkim wysiłku 
możliwe były dostawy tarcicy innych gatunków liściastych, które ekspor- 
towano od nas przed wojną do Niemiec. Obecnie zmniejszone zapotrzebo- 
wanie pokrywa się z innych źródeł, do których zdążył się przyzwyczaić 
rynek niemiecki. se 

sSortymenty okrągłe, a w szczególności papierówka i w drobnych iloś- 
ciach kopalniaki odgrywały poważną rolę w przedwojennych obrotach to- 
warowych z Niemcami. Dane dotyczące papierówki zawiera tab. 9. 

Nagły wzrost importu papierówki od 1955 r. nie tłumaczy się wcale 
zwiększeniem produkcji papieru w NRF, tylko szybkim rozwojem prze- 

      

  
  

Tabela 9 

Import papierówki iglastej do NRF (w tys. m”) SEA —— — р 

Import 1938* 1952 | 1953 | 1954 1955 1956 1957 
SEE И —— | 

Ogolny 2913 1186 | 822 | 1457 2285 2227 1758 
Z Polski 344 6 , 31 37,5 68,4 185 128   
*) Całe Niemcy (w r. 1938 wyłącznie świerk jodła). 

 



mysłu płyt wiórowych. Między innymi cała prawie wywieziona z Polski 
masa papierówki iglastej przeznaczona była do produkcji płyt, które kilka 
lat temu umiano produkować wyłącznie z drewna o stosunkowo dobrej 
jakości. Powstanie około 80 fabryk płyt wiórowych w NRF zwiększyło 
wprawdzie gwałtownie zapotrzebowanie na drewna typu papierówki, ale 
równocześnie rozpętała się ostra walka konkurencyjna, która zmusiła do 
szukania taniego surowca do produkcji. Normalna papierówka sosnowa 
zwłaszcza I kl. jakości, jaką początkowo zakupywano, stała się za droga. 
Przy przeciętnym obniżeniu jakości płyt, zwłaszcza przez mniejsze zakła- 
dy, zaczęto używać do produkcji odpadowe sortymenty drewna, a nawet 
importować na ten cel wióry. Drewno lepszej jakości używa się nawet do 
renomowanej produkcji wyłącznie do zewnętrznych warstw płyt trój- 
warstwowych. 

le zmiany w procesie technologicznym spowodowały gwałtowne kur- 
czenie się rynku dla naszej papierówki. Jakkolwiek coraz częściej w NRF 
odzywają się głosy o obniżającej się jakości płyt wiórowych, trzeba male- 
lące zapotrzebowanie na papierówkę sosnową (a zwłaszcza I klasy) uwa- 
żać za zjawisko stałe. Możliwość lokowania w przyszłości większych mas 
tego sortymentu na rynku niemieckim jest mało prawdopodobna. 

Odrebne zagadnienie stanowi nasza papierówka bukowa. Eksport rozpo- 
częto w 1902 r. i wywieziono wówczas do NRF zaledwie około 4500 m». 
W roku 1958 udało się sprzedać na rynku niemieckim 3 700 m3, mimo to 
trudności sprzedaży tego sortymentu nie mają charakteru przejściowego, 
ponieważ podaż jego z Jugosławii, Austrii i innych źródeł jest stale bardzo 
wielka. 

Rynek niemiecki był w okresie przedwojennym odbiorcą niewielkich 
stosunkowo mas drewna liściastego gatunków miękkich oraz drewna dę- 
bowego odziomkowego i okleinowego. Wobec konkurencji drewna afry- 
kańskiego możliwe jest i będzie w przyszłości,lokowanie małych ilości to- 
poli i nieznacznych tylko ilości drewna okleinowego dębowego. Niepopu- 
larność bowiem drewna dębowego do oklejania mebli na zachodzie idzie 
w NRF w parze z bardzo wysokimi wymaganiami. Wymaganiom tym 
odpowiada dębina z Spessartu w NRF, która może, dopóki zapotrzebowa- 
nie nie zmieni się pod wpływem zmiany upodobań, zaspokoić potrzeby 
габгук mebli. | 

RYNEK HOLENDERSKI 

Oprócz rynku angielskiego i niemieckiego rynek holenderski był w okre- 
sie międzywojennym bardzo poważnym odbiorcą drewna polskiego. Ek- 
sportowano pale i słupy, tarcicę iglastą, szczególnie w wymiarach specjal- 
nych, niewielkie ilości tarcicy liściastej i fryzy oraz znaczne ilości komple- 
tów skrzynkowych do mleka kondensowanego. Odpowiednie dane zawie- 
rają tab. 10i 11. 

Jak wynika z tabeli 10 w imporcie, który znacznie wzrósł, udział 
Polski zmniejszył się nawet w stosunku do całości. Tłumaczy się to częś- 
ciowo 1 tym, że nie podejmujemy się obecnie dostaw wymiarów specjal- 
nych. Wydaje się, że zwiększenie naszego udziału w eksporcie na rynek ho- 
lenderski byłoby celowe i możliwe. 

Dane o imporcie tarcicy liściastej wskazują również na możliwość od- 
zyskania dla nas tego rynku w przyszłości chociażby w skromnych roz- 
miarach. Jakkolwiek w zwiększonym imporcie mieszczą się gatunki egzo- 
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Tabela 10 
Import tarcicy iglastej do Holandii (w tys. stds.) 

a Sn A A че алк а —_   

  

  
  

        
        

    

  
    

      

    

  
    
  

    
  

| 
Import 1938 1953 | 1954 1955 1956 1957 

a | Of р z 
| 

Ogólny 324 333 = 3888 | 400 , 389 | 422 
Z Polski 44 33 | 4,7 3,3 3,0 | 2,8 

| : | 

Tabela 1! 
Import tarcicy liściastej do Holandii (w tys. m”) 

| | | ee 
— 1938 1953 | 1954 1955 1956 1957 
| | i 

Pa | о Import 68 94 125 | 133 124 139 
| 

tyczne, rynek holenderski mógłby przyjąć w przyszłości pewne masy drew- 
na liściastego. 

Komplety skrzynkowe eksportowane z Polski w ilości około 2 milionów 
jeszcze w 1939 r. używane były prawie wyłącznie do opakowania mleka 
kondensowanego w puszkach. Obecnie pakuje się je prawie wyłącznie do 
tekturowych pudeł. Tak samo pakuje się margarynę poprzednio pako- 
waną do skrzynek. 

RYNEK BELGIJSKI 

Import tarcicy iglastej do Belgii utrzymuje się prawie na niezmienionym 
poziomie, na co wskazują dane zawarte w tab. 12. 

  

  

    

Tabela 12 

Import tarcicy igłastej do Belgii (w tys. stds.) 
maa | | 

Import 1938 1953 | 1954 | = 1955 1956 | 1957 
ma a 

Ogólnv 154 104 | 129 147 117 “142 
Z Polski 7 14 | 17 | 3,8 20 1 

| | ! |     
W 1957 r. ponad 86°/o importu pochodzilo z krajow skandynawskich 

i ZSRR, a po okolo 79/o Z USA i Europy środkowej. Obroty w tarcicy lis- 
ciastej w poszczegó'nych latach pokazano w tab. 13. 

Tabela 13 

Import tarcicy liściastej do Belgii (w tys. m') 
| | | 

| | 

Import | 19388 . 1953 | 1954 1955 1956 1957 
oo Po 

e m | | i | 
| | | 

Ogólny В: 56 _ 29 | 116 92 | 09 
Z Polski 14.) 083 0, 09, | 06 ' 05 | 0.5 

| |



Import tarcicy iglastej odbywa się w Belgii już swoimi utartymi dro- 
gami i przypuszczalnie w naszym eksporcie w przyszłości również nie 
odegra większej roli. Belgia interesuje nas jednak jako potencjalny rynek 
dla tarcicy liściastej. Belgia prowadzi bowiem bardzo ożywiony handel 
drewnem i tarcicą liściastą. Importuje około 300 ton tarcicy jaworowej 
ze Szkocji, dostarcza bulsy jesionowe (około 150000 stóp kubicznych) 
oraz bukowe i dębowe. Głównymi źródłami importu tarcicy liściastej 
były w 1957 r. — Francja (19%), Japonia (20%/0), USA (79%), Jugosławia 
(5°/o) i kraje tropikalne (40%/0). Pomimo tego, że w Belgii produkuje się 
około 300 000 m? tarcicy liściastej rocznie i eksportuje topolę oraz osikę 
(w stanie okrągłym i przetartym) wydaje się, że dla pewnych naszych sor- 
tymentów drewna liściastego znaleźć można będzie zbyt w wprzyszłości 
(np. podkłady i podrozdjezdnice dębowe). 

Rynek belgijski przyjąć może również dość znaczne ilości okleiny dębo- 
wej (błyszczącej i półbłyszczącej). 

RYNEK WŁOSKI 

Włochy nie są dla nas naturalnym rynkiem zbytu dla tarcicy iglastej, 
a tylko w ograniczonym stopniu dla niektórych sortymentów liściastych 
z uwagi na korzystniejsze warunki transportowe z krajów dysponują- 
cych takimi samymi materiałami. 

Dane dotyczące importu do Włoch zawierają tabele 14 i 15. 

  

  

  

        

      

  

          

Tabela 14 

Import tarcicy iglastej do Włoch (w tys. stds.) 

Import 1938 1953 1954 1955 1956 1957 

Ogólnv 123 298 304 301 317 294" 

Z Polski | 0,1 — — — 1.1 — 

*) W 1957 tyiko 3 kwartały. 

Tabela 15 
Import tarcicy liściastej do Włoch (w tys. m”) 

| o Import 1938 == 1953 1954 1955 1956 (| 1957 

Ogólny 6 121 161 156 166 
Z Polski 0,3 — | — _ — —3* 

|     
*) Fryzy i (tarcica. 

Przed wojną dostarczano z Polski do Włoch drobne ilości kompletów 
skrzynkowych. 

Przy prawie trzykrotnym wzroście importu — udział nasz pozostaje mi- 
nimalny. 
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Wydaje się, że pomimo wzrostu zużycia drewna gatunków liściastych 
we Włoszech, udział nasz ograniczy się do eksportu fryzów i tanich sorty- 
mentów liściastych. Sprzedaż innych sortymentów będzie mogła mieć 
tylko charakter sporadyczny i przypadkowy. 

RYNEK FRANCUSKI 

W okresie międzywojennym Francja była odbiorcą tarcicy budowlanej 
gatunków niższych i po odpowiedniej niskiej (przez przeciąg wielu lat 
nieopłacalnej dla eksportu polskiego) cenie oprócz nieznacznych ilości wy- 
soko gatunkowej tarcicy typu stolarki. Importowano też z Polski spora- 
dycznie tarcicę liściastą. Dane dotyczące importu zawiera tab. 16i 17. 

  
  

  

  
  

      
  

  
  

  

    
      

Tabela 16 

Import tarcicy iglastej do Francji (w tys. m”) 
_ 7 - SM 

Import 1928 1953 1954 1955 1956 1957 

| 
Ogólny 105 | 86 84 102 161 | 176 
Z Polski 3,7 2 18 0,7 1,6 4.9 

Tabela 17 

Import i eksport tarcicy liściastej we Francji (w tys. m”) 

"a 8 NPR a | 
1938 1953 1954 1955 1956 1957 

+ 

Import 3 26 24 24 28 41 

Eksport 23 186 266 419 = 262 223           
Przy wynikającym z powyższych tablic układzie w handlu zagranicz- 

nym drewnem we Francji można przyjąć jako pewne, że możliwe będą 

tylko dorywcze transakcje tarcicą, i że rozwój wypadków na tym rynku 
nie może mieć i w przyszłości dla nas szczególnego znaczenia. 

Nie wydaje się, by rynek francuski mógł odegrać w przyszłości większą 
rolę dla naszego wywozu drewna. Nie wyklucza to możliwości transakcji 
dorywczo zawieranych w wyniku. chwilowych koniunktur. 

RYNEK SZWAJCARSKI 

Mimo małego importu tarcicy obroty handlowe ze Szwajcarią mają dla 

nas znaczenie z uwagi na zainteresowanie tarcicą najwyższych klas ja- 

kości i naszymi możliwościami w tym zakresie. | 

Szwajcaria importuje pewne ilości tarcicy austriackiej i niemieckiej niż- 

szych klas jakości. W Polsce zakupywano w okresie międzywojennym tar- 

cicę sosnową, świerkową i dębową najwyższych klas jakości i podłogówkę 
świerkową I/II klasy, której obecnie nie możemy dostarczać. 
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Dane o wielkości importu zawierają tabele 18 i 19. 
W granicach skromnej chłonności tego rynku i z uwagi na względną 

stałość cen materiałów drzewnych najwyższej klasy jakości wydaje się, 
że wolne masy towarowe w sortymentach: tarcica stolarska sosnowa nie- 
obrzynana, tarcica dębowa blokowa, fryzy specjalne będziemy mogli stale 
korzystnie lokować na tym rynku. 

  

      

  

    

  

  

  

  

Tabela 18 
Import tarcicy iglastej do Szwajcarii (w tys. stds.) 

Import ECH: 1953 | 1954 1955 1956 1957 
se | | | | | 

| | | - Ogólny 7 | 12 15,4 23,8 | 32,8 30 
Z Polski 1,4 | 2 4 6 | 1,7 1 

| | ł 

Tabela 19 
Import tarcicy lisciastej do Szwajcarii (w tys. m3) и ии | — o 7 

Import 1938 1953 1954 | 1955 | 1956 1957 
| | z KA | О, О, ООО A KKA 

Ogólny 1384 42 49 12 65 67 
Z Polski *) — — — | — | 1,5 — 0,6 

0. t fryży dębowe. 

Zainteresowanie drewnem łuszczarskim gatunków liściastych (buk, 
brzoza, olcha) pozwoli przypuszczalnie i w przyszłości, mimo konkurencji 
trancuskiej, utrzymać się na tym rynku. 

KRAJE SKANDYNAWSKIE 

>Dzwecja i Norwegia importują pewne ilości tarcicy liściastej oraz drewno 
dębowe i bukowe w stanie okrągłym do wyrobu oklein i tarcicy. 

W okresie międzywojennym rynek skandynawski był odbiorcą tarcicy 
liściastej prawie wyłącznie dębowej z Polski, na którym była ona wysoko 
ceniona. Przerwa w naszych dostawach otworzyła drogę innym dostaw- 
com. Obecnie konieczne będą poważne wysiłki, aby po prawie 20-letniej 
przerwie wejść na ten rynek. Rynek skandynawski jest naszym najwła- 
Ściwszym odbiorcą tarcicy dębowej, a przy pewnym wysiłku i bukowej. 

Eksport fryzów dębowych, zwłaszcza do Szwecji, ma swoją wyrobioną 
już od wielu lat dobrą markę. 

Od dwóch lat dostarczamy tam również drewno okleinowe dębowe. 

ZAKOŃCZENIE 

Ogólna sytuacja na rynkach europejskich w zakresie drewna i dające się 
zauważyć obniżanie się cen nie powinny bardzo zaważyć na naszym ekspor- 
cie. Ceny tarcicy iglastej wysokich klas jakości, w której sprzedaży jesteś-. 
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my najbardziej zainteresowani nie okazują na razie w takim stopniu ten- 
dencji zniżkowej jak sortymenty budowlane. 

W związku z tym powyższe wywody dadzą się podsumować w następu- 
jących tezach: 

A. Wywóz wolnych ilości tarcicy iglastej jakości budowlanej (NS i V kl) 
nie napotka na trudności, o ile będziemy mieli możność wygospodarowania 
jej po zaspokojeniu potrzeb krajowych !). 

B. Wywóz stolarki wysokiej klasy jakości przy wzrastających wymaga- 
niach odbiorców i spadającej tendencji będzie możliwy, ale nie może być 
tak korzystny w przyszłości jak obecnie. 
„C. Spadek cen tarcicy stwarza warunki sprzyjające produkcji komple- 

tów skrzynkowych, które w zmienionym układzie cen mogą konkurować 
z opakowaniami z innych materiałów. Nie należy zatem likwidować za- 
kładów, a potencjał ich wykorzystać dla eksportu. 

D. Ze względu na to, że ceny możliwe do uzyskania za drewno okleino- 
we dębowe są korzystniejsze niż po przerobie na okleine „należy wydzielać 
do sprzedaży całą nadwyżkę drewna okleinowego dębowego po pokryciu 
krajowego zapotrzebowania. Celowe byłoby zwiększenie przerobu impor- 
towanego orzecha, zrezygnowanie z importu okleiny orzechowej, a ponad- 
to przeznaczenie na eksport około 10%, okleiny orzechowej wyborowej 
jakości, wybranej ze skrawania własnego. 

E. Brak zdolności przerobowych przy trudnościach zbytu tarcicy liścia- 
stej narzuca konieczność sprzedaży części drewna bukowego i ewentual- 
nie brzozowego w stanie okrągłym. 

F. Trudności zbytu i długi termin sezonowania tarcicy dębowej typu 
stolarskiego zmusza do starania się o zlecenia na tarcicę obrzynaną oraz 
przyjmowania zleceń na tarcicę paryską i fryzy. Konieczne jest zwiększe- 
nie zdolności przerobowych zarówno przez przecieranie w większej liczbie 
tartaków jak również przez urządzenie maksimum stolików iryzarskich. 
przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu i opracowanie systemu bodź- 
ców ekonomicznych za dobrą jakość produkcji, w szczególności w zakła- 
dach które rozpocząć mają nową dla siebie produkcję. | 

G. Przy przerobie buczyny musi być szczególnie przestrzegana termi- 
nowość wywozu i przerobu. Niezależnie od konieczności zwiększenia pro- 
dukcji fryzów niezbędne jest podwyższenie kwalifikacji personelu przez 
udostępnienie doświadczeń krajów o. dłuższej tradycji w tej produkcji. 

H. Wydaje się też, że możliwe i celowe będzie wznowienie produkcji 
eksportowych kompletów skrzynkowych. Ze względu na obniżkę cen 
drewna, zwłaszcza niższych jakości może się ona stać bardzo opłacalna, 
tym bardziej że kraje skandynawskie jako bardziej aktywne i technicznie 
górujące nad innymi dostawcami są już widocznie mniej zainteresowane tą 
produkcją. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 27 maja 1959 r. 

l) Np. przez zastąpienie pewnej ilości skrzyń z drewna iglastego skrzynkami 

z łuszczki, lub tarcicy na formy do betonu — płytami itp. 
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