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I, 
Gło nałożone na jakiś towar pociąga za sobą z reguły zmianę 

ceny danego towaru, bądź to w kierunku zwyżkowym bądź też zniż- 
kowym, zależnie od tego, czy cło utrudnia przywóz albo wywóz to- 
waru. Ż natury rzeczy wypływa, że cło przywozowe, może być za- 
stosowane dla dóbr gospodarczych, bez względu na fazę ich prze- 
róbki. Najczęściej bywa ono ustanawiane dla przywozu towarów wy- 
kończonych, rzadziej dla półfabrykatów, a wyjąkowo dla surowców. 
Natomiast cło wywozowe ma swoje uzasadnienie — o ile nie idzie 
o cel fiskalny — tylko dla surowców, ito takich, w produkcji których 
udział kapitału i pracy nie jest znaczny. 

| Jeżeli cło nałożone jest na surowiec albo półfabrykat, to w kon- 
sekwencji podwyżki albo obniżenia ceny tychże, zmieniają się wa- 
runki produkcji w kierunku dodatnim albo ujemnym dla tych gałęzi 
wytwórczych, które zużywają odnośne surowce albo fabrykaty dla 
wytwarzania towarów wyższego rzędu, zbliżonych do konsumpcji. 

Koła producentów, które współdziałają w układzie wertykalnym 
w produkcji jakiegoś towaru wykończonego, wyrabiając dobra przej- 
ściowe różnego rzędu i ostateczny produkt wykończony, są w zakre- 
sie ceł przywozowych albo wywozowych prawie zawsze w kierunku 
przeciwnym zainteresowane. Np. w zakresie handlu drzewem domaga 
się tartacznictwo cła wywozowego na surowiec, a właściciele lasu 
takie cło zwalczają. Ostateczny wytwórca towarów wykończonych 

żąda swobody cłowej dia przywozu materjałów tartych, która nie leży 
w interesie właścicieli tartaków. Jak pogodzić tę kolizję interesów, 
mając na oku całokształt życia gospodarczego ? 

Charakter zagadnienia jest złożony, a ostateczną decyzję utru- 

dnia prawdopodobieństwo, że w następstwie działania jakiegoś zarza- 

dzenia celnego wyłonią się momenty i wpływy uboczne, nieprzewi- 

dziane, które zadadzą częściowy albo zupełny kłam obliczeniom, jakie 

z nałożeniem cła były związane. Z niemożności ułożenia już naprzód
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dla zjawisk dalszych jakiegoś związku przyczyn i zamierzonych skut- 

ków, wyłaniają się nierzadko fakty stwierdzające, że życie gospodar- 

cze innemi idzie drogami, a cel, do jakiego zarządzenie celne zmie- 

rzało, nie bywa osiągnięty. Tego rodzaju niespodzianki tem pewniej 

zachodzą, im dłuższą jest droga, która dla działania cła została wy- 

tknięta, i im odleglejszymi są domniemane skutki, na jakie ustawo- 

dawstwo celne liczy. Jeżeli np. cło wywozowe nałożone na zboże, 

ma spowodować zniżkę artykułów żywnościowych, a w dalszej kon- 

sekwencji wpłynąć na ogólne polepszenie warunków produkcji, to 

rachuby takie często zawodzą, albowiem zdarza się, że na zniżce cen 

zboża, spowodowanej cłem wywozowem, zarobi pośrednik handlowy, 

i wpływ cła na tym etapie przejściowym dozna załamania. Kalku- 

lacje w zakresie obniżki ceł przywozowych, zdążające w drodze spo- 

dziewanego potanienia artykułów konsumpcyjnych do poprawy cało- 

kształtu gospodarstwa krajowego, chybiają również nierzadko celu, 

czego dowodem rok 1925, który z powodu zniżki ceł przywozowych 

na cały szereg towarów konsumpcyjnych zapisał się w Polsce wzra- 

stającym stale deficytem w bilansie handlowym, wskutek czego go- 

spodarstwo w kraju, zamiast doznać polepszenia, weszło w stadjum 

ostrego przesilenia. Z tego wynikałoby, że wniosków pod względem 

działania ceł nie należałoby wysnuwać na podstawie jedynie prze- 

widywanego w przyszłości związku przyczyn i skutków, lecz, że na- 

leży je kontrolować i uzupełniać przy pomocy odnajdywania wzorów 

dawniejszych, oceniając prawdopodobny wpływ ceł według skutków 

jakie się objawiały w przeszłości w podobnych sytuacjach gospodar- 

czych i przy zresztą równych warunkach. Ta droga jednak była do- 

tychczas dla Polski zamknięta, z powodu krótkotrwałości jej dotych- 

czasowego bytu państwowego i dla braku dokładnej statystyki. 

Na podstawie poczynionych doświadczeń możemy dziś śmiało 

twierdzić, że przewidywania korzystnego wpływu obniżki ceł kon- 

sumpcyjnych na całokształt gospodarstwa są przy dzisiejszym ukła- 

dzie stosunków gospodarczych w Polsce nierealne i że poprawa sto- 
sunków gospodarczych w kraju przy współdziałaniu polityki celnej 

może nastąpić, jeżeli ona będzie miała przedewszystkiem na oku 

ochronę i popieranie produkcji. 

Następnie możemy stwierdzić, że gwarancja pod względem 

skuteczności ceł w powyższym kierunku, będzie w wypadkach ich 
działania na zniżkę cen surowca, wtenczas najpewniejsza, jeżeli są- 

siednia gałęź wytwórcza, zużywająca odnośny surowiec, ma w cało- 

kształcie życia gospodarczego znaczenie dominujące, czy to dla kra- 

jowej konsumpcji, czy też dla eksportu i gdy ogniwa pośredniczące 

pomiędzy producentem surowca a producentem surowiec przetwa- 

rzającym nie mają decydującej przewagi.
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laką gałęzią wytwórczą jest w Polsce w zakresie handlu drze- 
wem, tartacznictwo, które wytwarza w pierwszym rzędzie materjały 
budowlane, zużywane bezpośrednio przez budownictwo, a mniejszą 
część swojej produkcji oddaje na rzecz rękodzieł i t. p. warsztatów, 
wyrabiających towary wykończone. — Co się tyczy kwestji pośre- 
dnictwa, to należy podkreślić, że możliwości wsunięcia się ogniw 
pośredniczących są w handlu drzewem, o ile chodzi o kraje stojące 
na jakim takim poziomie kultury i cywilizacji i o ile linje handlowe 
nie są zbyt wydłużone (handel zamorski), na ogół mniejsze, niż w in- 
nych gałęziach wytwórczych. Stoi to w związku z dużą objętością 
towaru 1 wynikającą stąd trudnością i kosztami magazynowania. Koszta 
te są dla kupców-pośredników wysokie, dla właściciela lasu żadne, 
a w tartacznictwie mało zaważają na szali, ponieważ tartak utrzy- 
muje składowiska dla celów technicznych i manipulacyjnych, po- 
trzebnych dla prawidłowego ruchu w tartaku, które stużyć mogą za- 
razem dla magazynowania produktów tartacznych. 

Nakładanie na produkty rolne i leśne, o których podstawowem 
znaczeniu w krajach rolniczych i lesistych nikt nie wątpi, ciężarów 
w postaci ceł wywozowych, uzasadnianem bywa większą odpornością 
gospodarstwa rolnego i leśnego, która wypływa z przewagi twórczej 
siły przyrody nad resztą czynników produkcji. Stąd powszechne 
mniemanie, że kraje agrarne znoszą na ogół łatwiej przesilenia go- 
spodarcze, niż kraje przemysłowe. Znane są nawet wypadki z historji 
rolnictwa niemieckiego, że potanienie produktów rolnych stało się 
bodźcem do intensyfikacji gospodarstwa. 

Pod tym względem musimy jednak uczynić pewne zastrzeżenia. 
Można liczyć na odporność gospodarstwa gruntowego przeciw zniżce 
cen wtenczas, jeżeli inne czynnika są w odpowiedniem ustosunko- 
waniu, jeżeli robotnik nie jest zbyt drogi, a w razie drogiej robocizny, 
Jeżeli tani kapitał jest do dyspozycji i jeżeli nie obciąża się jedno- 
cześnie gospoparstwa gruntowego nadmiernemi podatkami, których 
nacisk łącznie z drożyzną kapitału jest nie tylko bezwzględną zaporą 
dla intensyfikacji, ale ponadto wywołać musi niechybnie naruszenie 
substancji majątku. 

Historja niemieckiego rolnictwa rejestruje fakt, że w okresie 1880 
do 1890, pomimo zniżki cen zboża i podrożenia robocizny, rolnictwo 
mogło przejść do intensywniejszej formy gospodarstwa dzięki obii- 
tości kapitału i taniemu kredytowi, któremu przypadła w udziale rola 
wyrównawcza. 

Można tak samo przypuszczać, że brak taniego kapitału może 
być wyrównany do pewnego stopnia — abstrakcyjnie rzecz biorąc — 
tanią robocizną. Niewątpliwie też ten sposób wyrównywania czyn- 
a1ków produkcji miał miejsce i mógł mieć miejsce wówczas, gdy nie
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było wyolbrzymionego ustawodawstwa socjalnego. Wiadomem jest, 
że w dzisiejszych czasach jest podobna kombinacja w Polsce wyklu- 
czona, a to dzięki przerostowi ustawodawstwa socjalnego i zaprowa- 
dzeniu 8-godzinnego dnia roboczego. Praca robotnika jest dziś wy- 
łączona nawet z pod relatywnego działania prawa podaży i popytu; 
pomimo nadmiaru rąk roboczych jest robotnik droższy niż przed 
wojną, gdy nie było ilościowej dysproporcji pomiędzy pracą a kapi- 
tałem. 

Praca więc jako czynnik wytwórczy nie może być w Polsce ele- 
mentem wyrównywającym drożyznę kapitału, tem mniej, jeżeli trudne 
warunki produkcyj spotęgowane są wysokim ciężarem podatkowym. 
Przy takim układzie stosunków, rolnietwo zatraca swoją naturalną 
odporność i szuka odciążenia w powrocie do ekstensywnych form 
gospodarstwa. 

W porównaniu do rolnictwa jest odporność gospodarstwa leśnego 
w razie sztucznego obniżenia produktów leśnych przez cła wywozowe, 
bezwarunkowo wyższą. Łatwo to zrozumieć, jeżeli się uwzględni od- 
mienne ustosunkowanie czynników produkcji, mianowicie przeważa- 
jący udział przyrody w procesie wytwórczym, mały udział kapitału 
inwestycyjnego i obrotowego, tudzież małą intensywność pracy, wresz- 
cie wielkie rezerwy drewna na pniu, zawarte w normalnym zapasie. 
Ale i tutaj musimy uczynić podobne zastrzeżenia, jak powyżej, miano- 
wicie, że nie może zarządzeniom celnym towarzyszyć nadmierne opo- 
datkowanie w postaci długoletnich danin i t. p., które nieuchronnie 
do dewastacji lasów doprowadzić musi. Różnica pomiędzy gospodar- 
stwem rolnem a leśnem pod względem ich odporności tem się cha- 
rakteryzuje, że w rolnictwie następuje reakcja już po kilku latach, 
a w gospodarstwie leśnem nabierają skutki sztucznego obniżania cen 
1 równoczesnych ciężarów podatkowych, kształtów realnych dopiero 
w dalszej przyszłości, tem później, im większe były rezerwy drewna 
na pniu, względnie im pomyślniejszym był układ klas wieku drzewo- 
stanć w. 

Po tych ogólnych uwagach przechodzę do szczegółowego omó- 
wienia przedmiotu. > 

П. 

W Rzeczypospolitej Polskiej ma drewno podwójne znaczenie, 
najpierw jako surowiec, potrzebny dla przemysłu, który ma w Polsce 
pomyślne warunki rozwoju i powodzenia, następnie — w chwili teraź- 

niejszej, jako artykuł eksportowy. 

Z pośród różnych gałęzi przemysłu drzewnego wykazuje naj- 

większe zapotrzebowanie surowca tartacznictwo, następnie kopalnie- 

two, papiernictwo i zapałkarstwo. Rękodzieła, meblarstwo, fabryki
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wagonów 1 inne pobierają drewno albo bezpośrednio z lasu jako su- 
rowiec, albo też kupują je w tartakach jako półfabrykat. Niektóre 
większe zakłądy z tego zakresu produkcji, posiadają własne urzą- 
dzenia tartaczne. 

Kopalnie, fabryki celulozy i papieru wymagają drobnych sorty- 
mentów drewna okrągłego, które wyróżniają się wybitnie od drewna 
tartacznego mniejszemi dymenzjami i niższą wartością. Stawiają one 
odrębne i w Polsce naogół skromne postulaty, w zakresie polityki 
celnej. 

zadaniem mojem jest wyjaśnić sprawę ustosunkowania stawek 

celnych importowych dla surowca i wytworów tartacznych, tudzież 

wynaleźć wytyczne dla opłat wywozowych odnośnie do surowca drze- 

wnego. [e ostatnie tem większe mają znaczenie, ile że w przyszłych 

stosunkach z Niemcami musimy dążyć do tego, ażeby stosunek pro- 

centowy w wywozie drewna nieobrobionego i obrobionego był dla 

nas jak najkorzystniejszy. 

W produkcji i handlu drzewem, przypada tartacznictwu pol- 

skiemu rola dominująca, dlatego, ponieważ przerabia ono lwią część 

surowca drzewnego i wyróżnia się pod względem masowości wybit- 
nie pośród innych gałęzi produkcyjnych, drewno zużywających albo 
przerabiających. 

Przez przemysł tartaczny przechodzą w Polsce największe -masy 

i najwyższe wartości materji drzewnej. 

W roku 1924 wynosiła łączna roczna masa drewna okrągłego, 

przerobionego przez tartaki około 7 mil. m3, wywieziono w stanie prze- 

tartym 1,360.000 ton (około 3 mil. m*), W czasach normalnych od- 
daje tartacznictwo największy kontyngent materjałów tartych na cele 

budowy. W tym wypadku jest produkt tartaczny już ostatecznym wy- 

tworem, zdatnym i przeznaczonym do konsumpcji względnie defini- 

tywnego zużycia. Udział procentowy drewna potrzebnego dla ręko- 

dzieła i innych warsztatów, które przerabiają półfabrykat tartaczny na 

artykuły wykończone, jest w czasach normalnych — w porównaniu 

do zapotrzebowania budownictwa — niezbyt duży, szczególnie w kra- 

jach, w których rękodzieła i inne wytwornie końcowych artykułów 

drzewnych są słabo rozwinięte. 
W Polsce ruch budowlany jest chwilowo słaby. Rękodzieła i t. p. 

gałęzie wytwórcze, wyrabiające artykuły wykończone, zużywają w Pol- 

sce w porównaniu do całej produkcji drewna niezbyt wielkie ilości 

przetworów tartacznych. Polska więc należy w teraźniejszej chwili 

pod względem drewna do krajów eksportowych. Polska produkuje 
więcej drzewa aniżeli może sama zużytkować. Wynika dalej z po- 

wyższego, że punkt ciężkości w przemyśle drzewnym i handlu zagra- 

nicznym spoczywa w tartacznictwie. Polityka celna Państwa Polskiego
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winna zatem otoczyć opieką przemysł tartaczny, zabezpieczając mu 
łatwe zaopatrzenie się w surowiec drzewny, stwarzając pomyślne wa- 
runki dla eksportu wytworów tartacznych, koniecznego w chwili 
obecnej, a wreszcie zapewniając mu rozwój na przyszłość, gdy w Pol- 
sce normalny ruch budowlany będzie przywrócony. 

Pamiętać tutaj musimy, że teraźniejsze przesilenie gospodarcze 
w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, polega między innemi 
na obniżeniu siły konsumpcyjnej ludności, które spotegowane jest pro- 
gresywnym wzrostem bezrobocia. Dla braku konsumpcji kurczy się 
produkcja, a zamykanie zakładów i warsztatów produkcji powiększa 
bezrobocie, którego objawem wtórnym jest dalsze osłabienie siły kon- 
sumpcyjnej. Jeżeli sobie uprzytomnimy, że jeden mularz powołuje 
do dalszej roboty 11 innych pracowników, to łatwo zrozumiemy, ja- 
kim bodźcem będzie wzmożenie ruchu budowlanego dla ożywienia 
życia gospodarczego, dla poprawy siły konsumpcyjnej i przywrócenia 
normalnego krwi obiegu w całokształcie życia gospodarczego. Jeżeli 
dalej uwzględnimy, że dla zainicjowania ruchu budowlanego koniecz- 
nem jest, ażeby kraj rozporządzał niezbyt drogim materjałem budo- 
wlanym pochodzenia krajowego, to nie będziemy wątpić o ważności 
zadania, jakie przypada tartacznictwu do spełnienia, gdy normalny 
ruch budowlany będzie w Polsce przywrócony. 

Gła wywozowe: Wprowadzanie cla przywozowego na suro- 
wiec drzewny nie jest wogóle, a w szczególności nie byłoby w Pol- 
sce uzasadnione. Niektórzy sądzą, że wolny przewóz drewna okrą- 
głego obniża rentę leśną. Historja jednak i praktyka życia stwierdza, 
że właściciele lasu, w krajach o marnej albo lichej komunikacji, 

zajmowali wobec sprawy wolnego przywozu surowca drzewnego, pra- 
wie zawsze stanowisko obojętne. Gło bowiem przywozowe na dre- 
wno surowe, nie może być, jak to — z natury rzeczy wynika, nigdy 
wysokie, lecz tylko umiarkowane, a niskie cło odgrywa nikłą rolę 
w układzie cen surowca ze względu na szczególną strukturę gospo- 
darstwa leśnego i małą zdolność transportową surowca drzewnego. 
Na eenę surowca wpływają decydująco przedewszystkiem dobre środki 
transportowe. Te ostatnie przyczyniają się wydatnio do nadania ży- 
wotności gospodarstwu leśnemu, nawet przy wolnym przywozie su- 
rowca, a naodwrót, cła przywozowe nie wpływają na żywotność go- 
spodarstwa leśnego, jeżeli niema dobrej komunikacji i środków trans- 
portowych. 

Z pośród państw europejskich jedyna Rzesza Niemiecka wpro- 
wadziła przed wojną w r. 1906 umiarkowane cło wwozowe na su- 
rowiec drzewny, w kwocie 0'12 mk. za 100 kg drewna. Trudno się do- 
myśleć, jakie były motywy (niewątpliwie postronne), które skłoniły 
Rząd Rzeszy do tego zarządzenia, tembardziej, że dla przemysłu Rze-
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szy Niemieckiej miał w owym czasie import surowca drzewnego 

pierwszorzędne znaczenie. 

Poza warunkami transportowemi wpływa korzystnie na cenę 

surowca drzewnego 1 na jego przywóz, dobra konjunktura przemy- 

słowa. Ta ostatnia jest właściwą przyczyną zwyżki cen surowca, tu- 

dzież atrakcją dla importu tegoż, chociażby nawet istniało umiarko- 

wane eło przywozowe. Przeciwnie przy złej konjunkturze przemysło- 

słowej w kraju importowym, nie będzie poważnego importu surowca, 

a tem samem wpływu na cenę, nawet przy wolnym przewozie. Oczy- 

wistem jest, że wolny przywóz surowca drzewnego jest w krajach 

wybitnie importowych pożądany i zalecenia godny, tem bardziej, że 

nie wywiera on ani na rentę leśną ani też na żywotność gospodarstwa 

leśnego żadnego prawie wpływu. 

Co się tyczy importu surowca drzewnego do Polski, to należy 
stwierdzić, że przywóz ten nie przedstawia dla krajów ościennych 

na ogół żadnych korzyści. Od zachodu graniczymy z Rzeszą Nie- 

miecką, która cierpi na brak drzewa i w obrębie której ceny surowca 
są wyższe, niż w Polsce. Od wschodu graniczymy z Rosja Sowiecką, 
z którą pozostajemy w stosunku beztraktatowym i dla której niskie 

ceny drewna na naszych kresach wschodnich i złe środki transpor- 

towe nie sy podnieta do wywozu do Polski. Z krajów graniczących 

od południa, ma Rumunja lepsze warunki pozbywania się nadwyżek 

drewna na Węgrzech i — via Galac i Braiła — w krajach śródziem- 

nych, a Słowacja na Węgrzech i w Rzeszy Niemieckiej, niż w obfitu- 

jącej w lasy południowej Małopolsce. 
W Polsce mamy wolny przywóz surowca, a pomimo to przy- 

wóz jest bardzo mały. W latach 1924 i 1925 przywieziono do Polski 

następujące ilości surowca tartacznego: 

z Uzechosłowacji . | . 8.922 ton 

„,, Niemiec . . . 1.025 , 

„ Rosji. , . 1032 , 

„ Rumunji . 0. | | . 1.410 , 

z innych krajów . | | . 5088, 
razem tylko około 16.000 m3. 

Widzimy więc, że w Polsce niema żadnego powodu dla wpro- 

wadzania cła przywozowego na surowiec tartaczny. 

W przeciwstawieniu do surowca drzewnego, którego wolny przy- 

wóz jest pożądany, wymaga materjał obrobiony, ochrony celnej, szcze- 

gólnie w krajach o wysoko rozwiniętym przemyśle tartacznym i nie- 

dostatecznej albo średniej lesistości. 

Jeżeli w takim kraju z jakichbądź powodów wprowadzono wy- 

jątkowo (zazwyczaj ze względów ubocznych) także cło na drewno 

okrągłe, to stawki celne na surowiec i materjał przerobiony winny
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być odpowiednio ustosunkowane, winny mieć — mowiac technicznie — 
odpowiednią rozpiętość, w tym celu, ażeby ełu na materjał obro- 
biony zapewnić pożądaną skuteczność. W drewnie surowem zawarte 
są małowartościowe odpady, których już niema w materjale tartym, 
albowiem te odpady w ilości około 40/5 masy zużytego surowca 

pozostały na tartakach w kraju eksportującym. Gdyby się przyjęło 

równą stawkę celną dla surowca i dla produktów tartacznych, czyto 

na jednostkę pojemną, albo ciężarową, to surowiec obciążonyby był 

faktycznie wyżej niż materjał tarty, wobec tego ten ostatni byłby 

przy przejściu przez granicę faworyzowany, a surowiec znalazłby się 

w położeniu mniej korzystnem, płacąc cło także za zawarte w nim 

odpady, co oczywiście nie leżałoby w interesie kraju importującego. 

Jest to pierwsza przyczyna rozpiętości cła obliczonego czyto na po- 

jemność, czy też na jednostkę ciążarową towaru. Druga przyczyna 

wypływa z konieczności ochrony pracy narodowej kraju importo- 

wego. Gdyby takiej ochrony nie było, nie mógłby produkt tartaczny 

współzawodniczyć skutecznie z produktem zagranicznym przychodzą- 

cym z kraju sąsiedniego o wielkiej lesistości. Inwazja tańszego ma- 

terjału zagranicznego, mającego w kraju wybitnie eksportowym, bo- 

gatym w lasy, prawie zawsze tańszy surowiec do dyspozycji, utru- 

dniłaby egzystencję przemysłu turtacznego w kraju importowym. Na- 

stępnie cło przywozowe na materjał tarty, powiększając pojemność 

rynku wewnętrznego dla materjałów krajowych, przyczynia się po- 

średnio do polepszenia warunków eksportu. Koszta bowiem produkcji 

układają się przy sprzedaży większej ilości materjałów wewnątrz kraju 

pomyślnie na jednostkę towaru, wskutek czego przedsiębiorstwa kra- 

jowe zyskują na zdolności konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. 

Jeżeli niema cła wwozowego na surowiec, to naturalnie tylko drugi 

nioment decyduje o wysokości cła na importowany materjał obrobiony. 
W Niemczech wynosiła przed wojną rozpiętość cła nałożonego 

na surowiec i produkt tartaczny (nieheblowany) 1:6 obecnie wynosi 

ona 1:8. 

Odnośnie do Polski stosują Niemcy od czasu wojny celnej zasadę 

wolnego przywozu surowca, a zakaz przywozu materjałów obrobionych. 
Doniosłość odpowiedniej stawki celnej wwozowej na produkt 

tartaczny względnie obrobiony nie jest w każdym kraju równa. Za- 

leży to od układu gospodarczego danego kraju, od stopnia kultury, 

od stanu zaludnienia, od lesistości, od uprzemysłowienia i t. p. Łatwo 

to zrozumieć, jeżeli porównamy ze sobą Rosję z czasów przedwo- 

jennych i Austrję powojenną. Rosja jest krajem o niezmierzonych bo- 

gactwach leśnych, o małem zaludnieniu; przemysł drzewny, Szcze- 

gólnie tartaczny był w Rosji przed wojną słabo rozwinięty, ludność 

stoi na niskim stopniu cywilizacyjnym, jej potrzeby nie są wysub-
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telnione, nie wymagają znacznego importu artykułów zagranicznych 
konsumpcyjnych i luksusowych, którymby należało — w celu zrówno- 
ważenia bilansu handlowego — przeciwstawić odpowiedni kontyngent 

artykułów przemysłowych o wyższej wartości, niż surowce. W takich 

warunkach można w zakresie handlu drzewem przesunąć punkt cięż- 

kości na wywóz surowca drzewnego, a sprawę wytworzenia prze- 

mysłu tartacznego zapomocą wydanej ochrony celnej, która miałaby 

w tym wypadku znaczenie wychowawcze, odsunąć do dalszej przyszłości. 

W Rosji przedwojennej opierano faktycznie bilans handlowy na 

wywozie surowcow, między tymi na wywozie surowca drzewnego, 

a ochrona celna tartacznictwa była także z tego względu postulatem 

drugorzędnym, ponieważ przemysł ten, o ile w niektórych środowi- 

skach handlowych, np. w portach bałtyckich się usadowił, mógł z ła- 

twością wobec bogactwa lasów i taniego transportu wodnego, ku- 

pować surowiec po nader niskich cenach wewnątrz kraju, przez co 

zyskiwał dostateczną odporność przeciw konkurencji zagranicznej. 

Zupełnie odwrotne stosunki istnieją w Austrji powojennej. 

Austrja jest wprawdzie także krajem bogactw w lasy, jej lesi- 

stość wynosi 330/, całego obszaru kraju, ale Austrja posiada nad- 

zwyczaj rozwinięte tartacznictwo, które jest w stanie całą krajową 

produkcję surowca bez trudności przerobić. W Austrji jest przemysł 

drzewny z zatrudnionymi w nim tysiącami robotników pozycją o wiel- 

kiem znaczeniu gospodarczem i społecznem. W bilansie handlowym 

zaważa na szali nie wywóz surowca, lecz produkcja półfabrykatów 

I fabrykatów, obliczona na pokrycie krajowego zapotrzebowania 1 na 

eksport. 

Wobec tego muszą być w takim kraju, w którym ceny surowca 

są z reguły dość wysokie, cła wwozowe na materjał tarty wydatnio 
zastosowane, chociażby kraj ze względu na swoją bogatą lesistość 

i stosunek obszaru lasów do liczby mieszkańców zaklasyfikowany był 

nie do krajów eksportowych. Nie potrzeba dodawać, że ta sama ko- 
nieczność zachodzi w krajach par exellence importowych, do których 

należą kraje o bogatym przemyśle drzewnym, a niedostatecznej lesis- 
tości, a co zatem idzie, wysokich cenach surowca. 

Polska stoi na pograniczu pomiędzy państwami eksportowemi 

i importowemi pod względem handlu drzewem. Polska nie posiada 

trwałych warunków dla eksportu drewna. Teraźniejszy dość znaczny 
eksport jest zjawiskiem przejściowem i tłumaczy się zastojem ruchu 

budowlanego i wyrębem nadwyżek ponad normalny zapas, potrzebny 

dla ciągłości produkcji, sporadycznie — być może — także narusze- 

niem substancji lasu. Nie może więc Polska uprawiać takiej polityki 
handlowej, jak Rosja, nie może szukać punktu ciężkości w wywozie 

surowca drzewnego, lecz musi go rezerwować dla podtrzymania i dal-
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szego rozwoju tartacznictwa i innych gałęzi przemysłu. Dlatego Pol- 
ska zdradza w swej polityce celnej tendencję ochrony tartacznictwa, 
za pomocą odpowiednich stawek celnych na produkty obrobione. Gło 
ochronne ma w tym wypadku znaczenie wychowawcze. 

Na ewentualny zarzut, że cło wwozowe na materiał tartaczny 
wpłynąć może niekorzystnie na egzystencję rękodzieł i innych war- 
sztatów, wyrabiających z produktu tartacznego, artykuły gotowe, mu- 
simy stwierdzić, że taka obawa nie jest w Polsce uzasadnioną z na- 
stępujących powodów: 

l) Najwyższy odsetek produkcji tartacznej służy, jak już to po- 
wyżej nadmieniłem, w czasach normalnych — na cele budownietwa. 
Ruch budowlany jest w Polsce obecnie w zastoju. Wobec tego produ- 
kują tartaki chwilowo pewną ilość materjałów ponad potrzebę krajową. 
Rękodzieła nie mają więc trudności w zaopatrywaniu się w potrzebny 
półtabrykat, a eło przywozowe nie wywołuje w iakich warunkach 
cen wygórowanych. Zadaniem cła w tym wypadku jest uchyłać zniżkę 
ceny półtabrykatu i utrzymywać ją na takim poziomie, ażeby egzy- 
stencja i dochodowość tartacznictwa były utrzymane. 

2) Niektóre większe wytwórnie artykułów gotowych mają wła- 
sne urządzenia tartaczne, wskutek czego nie są dotknięte cłem impor- 
towem na materjał. tarty. 

5) Rękodzieła i inne mniejsze warsztaty pracy, które zużywają 
produkt tartaczny, nie mają na ogół struktury kapitalistycznej. Sprawa 
drogiego kredytu i wysokiej stopy procentowej rie ciąży na tych war- 
sztatach obecnie w tej mierze, jak na zakładach należących do wiel- 
kiego przemysłu. Te małe przedsiębiorstwa są na przesilenie gospo- 
darcze odporniejsze, niż wielkie przedsiębiorstwa, ufundowane na 
podstawach kapitalistycznych. Relatywna więc taniość czy to surowca 
czy to półfabrykatu, nie jest dla nich postulatem ściśle związanym 
z ich egzystencją. 

Redukcja robotników objęła wprawdzie w teraźniejszem przesi- 
leniu także małe warsztaty, jednakże ograniczenie, względnie zupełne 
wstrzymanie ruchu, wyraża się w grupie małych zakładów ilościowo 
niższą cyfrą, niż w grupie wielkich przedsiębiorstw. 

Rozpiętość pomiędzy stawkami celnemi na produkt 

tartaczny Ii produkt wykończony: 

Nie ulega wątpliwości, że przy ustosunkowaniu ceł na towary 
gotowe i półfabrykaty, przestrzegać należy naogół zasadę, że przy 
podwyższeniu cła na półfabrykat należy równocześnie podwyższyć 
cło wwozowe na odnośny fabrykat. 

Konieczność przestrzegania tej zasady w całej rozciągłości za- 
chodzi jednak tylko wówczas, gdy półfabrykat nie może służyć do
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bezpośredniego użytku, lecz służy tylko jako dobro produkcyjne do 
dalszej produkcji artykułu wykończonego, i jeżeli przemysł wytwarza- 
jący taki półfabrykat jest mały i nie wyrabia tego półfabrykatu w ilości 
odpowiadającej krajowemu zapotrzebowaniu. Gdyby się w takim razie 
wprowadziło cło ochronne jednostronnie tylko dla półfabrykatu, to 
producenci towaru wykończonego w kraju importowym znaleźliby 
się w trudniejszem położeniu konkurencyjnem, niż producenci fabry- 
katu w kraju wysyłającym ten towar gotowy. Np. Podwyższeniu cła 
na skórę wyprawioną musi równocześnie towarzyszyć podwyższenie 
cła na obuwie, pasy i t. p. W przeciwnym razie zdolność konkuren- 

cyjna tych artykułów w kraju importowym będzie mniejszą, niż w kraju 

eksportującym te gotowe artykuły, a korzystającym wewnątrz kraju 

z łańszego półfabrykatu, tembardziej, jeżeli własna produkcja skór 

wyprawionych jest w kraju importowym np. w Polsce niedostateczna. 

Otóż tego rodzaju niebezpieczeństwo nie zachodzi, albo zachodzi 
w bezporównania mniejszym stopniu w przemyśle i rękodziełach drze- 

wnych w Polsce, z powodów przytoczonych pod punktem 1. 

Nie znaczy to bynajmniej, ażeby rękodzieła i t. p. nie miały do- 
znawać pewnej ochrony celnej w stosunku do napięcia konkurencji 

zagranicznej. 

Naszkicowane powyżej uwagi, miały jedynie na celu wykazać, 

że nadanie rozpięcia celnego na półfabrykaty i fabrykaty drzewne, 

wymaga w obecnej sytuacji tej samej subtelności, ścisłości i dokład- 

ności, jaka jest konieczna w innych gałęziach przemysłowych, które 

zużywają inne półfabrykaty, nie wytworzone w kraju w dostatecznej 

ilości. 

Obrót materjałów tartych i towarów wykończonych (z wyjątkiem 
papieru i t. p.) był w handlu zagranicznym w latach 1924 i 1925, to 

znaczy od czasu zaniku reglementacji i zakończenia wpływu posta- 

nowień traktatu wersalskiego na handel Polski z Niemcami, następujący: 

Rok 1924 Rok 1925 (3 kwartaty) 

podkłady kolejowe i materjały tarte: 

przywóz 

11.524 ton, wart. 1,065.000 zł. 7.825 ton, wart. 1,023.000 zł. 

wywóz 

1,357.359 ton wart. 92,000.000 zł. 1,255.542 ton wart. 103,500.000 zł. 

Towary wykończone: 

wartość przywozu 

6,137.000 zł. 5,545.000 zł. 

wartość wywozu 

23,965.000 zł. 23,951.000 24.
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Z powyższego zestawienia widzimy, że w obrotach zagranicz- 
nych, szczególnie w wywozie, leży przewaga po stronie tartacz- 
nictwa, że ta gałąź przemysłowa ma dla naszego bilansu handlo- 
wego niepoślednie znaczenie i zasługuje na opiekę ze strony poli- 
tyki celnej. (С. 4. п.). 

  
 


