
STATYSTYKA LEŚNO-DRZEWNA 

Dane z 1974 r. dotyczące światowej produkcji drewna publikuje listopadowy 

mumer „Przemysłu Drzewnego”. Przegląd ten opracowano na podstawie majowego 

numeru „World Wood Review”, który ukazuje się w Stanach Zjednoczonych Ame- 

ryki Półnoonej. 

„W ogólnej produkcji drewna okrągłego pierwsze miejsce w 1974 r. zajmowały 

Stany Zjednoczone — 322,7 mln m. Kolejne miejsce zajmował Związek Radziecki 

z ogólna produkcja 277,6 mln m3». Trzeci z kolei Światowy producent surowca 

drzewnego — Kanada legitymuje się 134,4 mln m3. Grupę „średniaków” otwiera 

Szwecja (54,3 mln m3), po czym idą: Chiny — 49,3 mln m, Japonia — 41,6 mln m; 

i Finlandia — 34,3 mln m». Polska zajmuje na tej liście 12 miejsce (19,9 mln m3), 

wyprzedzana przez RFN (29,5 mln m3), Francję (28 mln m3), Indonezję (27,3 mln m5) 

i Brazylię (23,8 mln m5) oraz wyprzedzając takie kraje, jak Rumunia (15,8 mln m7), 

Czechosłowacja (14 mln m3) i Malazja (12,6 mln m3). 

Ogólna światowa produkcja drewna okrągłego, którego lista zawiera 138 kra- 

jów, zamknęła się w 1974 r. ilością 1340,9 mln m». (..) W produkcji tarcicy przo- 

dował w 1974 r. Związek Radziecki — 115 mln m3. Stany Zjednoczone legitymo- 

wały się produkcją o przeszło 30 mln m3 mniejszą, bo tylko 82,6 mln m*>. (...) Pol- 

ska zajmowała 11 miejsce z produkcją 7,6 mln m, wyprzedzona przez Japonię, Ka- 

nadę, Chiny, Szwecję, Francję, RFN, Brazylię i Finlandię (...). 

W produkcji sklejki nie kwestionowane pierwszeństwo przypadło Stanom Zjed- 

noczonym, które w 1974 r. wyprodukowały jej 15,5 mln m*. O połowę mniejszą pro- 

dukcje (7,8 mln m3) miała Japonia. (..) Polska na tej liście zajęła 16 miejsce 

z produkcją rzędu 260 tys. m3. (...) Kraje przodujące w produkcji płyt pilśniowych, 

to znowu Stany Zjednoczone AP — 1,7 mln t i Związek Radziecki — 1,03 mln t. 

Polska zajmuje 8 miejsce z ilością 256 tys. t. (...) W produkcji płyt wiórowych do 

grupy największych producentów należą: RFN — 56 mln m, Stany Zjednoczo- 

ne AP — 55 mln m, Związek Radziecki — 3,1 mln m3. (..) Polska w tej pro- 

dukcji zajmuje 15 miejsce z ilością rocznej produkcji 512 tys. m3. (..) Pierwsze 
miejsce w produkcji oklein zajmowały Stany Zjednoczone — 528 tys. ms, drugie 

Związek Radziecki — 476 tys. m». (..) Polska na 13 miejscu — 109 tys. m». 

(..) Największym w skali światowej eksporterem drewna tartacznego była w 1974 r. 

Indonezja — 18 mln m (24% światowego eksportu). Kolejne miejsca zajmowały: 

USA — 12 mln m Malazja — 9,7 mln m, Związek Radziecki — 94 mln m». 

(...) Polska w tym zestawieniu jest wykazana na 69 miejscu z ilością 1 tys. m». 

Największym importerem drewna tartacznego była Japonia — 425 mln m», co 

stanowiło 60% światowego importu tego sortymentu. (...) Polska z ilością 40 tys. m* 

znajduje się na 35 miejscu.” 
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