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W LATACH 1946—1959 

WSTĘP 

Praca jest oparta głównie na danych Organizacji Wyżywienia i Rol
nictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) 1. Badaniem są objęte wszystkie 
sor tymenty drzewne, miazga papierowa i papier, czyli a r tykuły za
liczane w klasyfikacji obrotów międzynarodowych przez Standard In
ternational Trade Classification (SITC) do p rup : 

24 Drewno, tarcica i korek, 
25 Miazga papierowa, 
63 Wyroby z drzewa, 
64 Papier i tektura. 

Ogólna powierzchnia lasów wynosi 4405 milionów ha, co stanowi 
jedną trzecią całej powierzchni lądów, jednak tylko 62% są to lasy do
stępne do eksploatacji2 . 

Rozmieszczenie lasów na kuli ziemskiej jest bardzo nierównomierne, 
kształtuje się ono nas tępująco 3 : 

1 World Forest Products Statistics, Food and Agriculture Organization, Rome 
1957, i Yearbook of Forest Products Statistics, Food and Agriculture Organization, 
Rome 1948—1960. 

2 Yearbook of Forest Products Statistics. 
3 Ibidem. 
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Jednocześnie udział poszczególnych kontynentów, jak podają źródła 
ONZ 4, w produkcji górnictwa i przemysłu (bez ZSRR i krajów demo
kracji ludowych) przedstawiał się np. w 1953 r. jak poniżej: 

Europa 31,1% 
Ameryka Północna 56,9% 
Ameryka Łacińska 4,1% 
Azja wschodnia i połudn.-wschodnia 4,7% 
Inne 3,2% 

100,0% 

Jak wynika z tych zestawień, zapotrzebowanie na drewno wcale nie 
idzie w parze z rozmieszczeniem bazy surowcowej, jeśli przyjąć w przy
bliżeniu, że kontynenty o dużej produkcji górniczej i przemysłowej po
trzebują więcej drewna; Europa o lesistości 29,8%5, co stanowi 3,2% 
lasów całej kuli ziemskiej, daje 31,1% produkcji górniczej i przemy
słowej. Lesistość Ameryki Północnej wynosi 39,2% (16,7% wszystkich 
lasów), a produkcja 56,9%, zaś lesistość Ameryki Łacińskiej 53,9% 
(21,7% — całości lasów) i tylko 4,1% produkcji górniczej i przemysło
wej. Takie niedostateczne zaopatrzenie w surowiec drzewny poszczegól
nych ośrodków powoduje znaczne obroty w międzynarodowym handlu. 
Na skutek tego udział drewna i wyrobów z niego w całości handlu mię
dzynarodowego wynosił wartościowo: 

1947—1950 5,3% 
1951—1955 5,7% 
1956—1959 5,4%, 

podczas gdy eksport całej grupy żywności (O i 1 według klasyfikacji 
SITC) w 1956 r. np. stanowił 19,8%, paliwo mineralne i smary (grupa 3) 
— 11,5%. W porównaniu więc z tymi bardzo dużymi grupami, drewno 
i wyroby z drewna mają poważną rolę w całości obrotów handlu mię
dzynarodowego. 

Tabela 1 

Eksport drewna w stosunku do światowego pozyskania drewna 
(średnio rocznie) 

4 Statistical Yearbook, United Nations, Nowy Jork 1958. 
5 Lesistość — las jako % ogólnej powierzchni kraju. 
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Jak widać, wzrasta pozyskanie drewna, a jeszcze w większym stop
niu wzrasta eksport drewna i jego produktów. W 1959 r. eksport ten 
stanowił już okrągło 10% pozyskania drewna. 

STRUKTURA ŚWIATOWEGO EKSPORTU DRZEWNEGO 

Źródła Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa6 podają w swoich ze
stawieniach eksport drewna i jego dalszych produktów w różnych 
miarach, przeto dla porównania przeliczono wszystkie wyroby na m3 

surowcowe, korzystając z zamienników podanych w tych wydaw
nictwach. Tą drogą otrzymano zestawienie (tabela 2), które pozwala 
określić, ile surowca drzewnego eksportowano w każdym z poszcze
gólnych wyrobów, średnio rocznie w trzech powojennych okresach. 

Tabela 2 
Światowy eksport drzewny — średnia roczna a 

a Zestawienie to obejmuje pełny wykaz artykułów lub grup atrykułów; w dalszych zestawieniach pominięto te, 
których eksport jest żaden albo bardzo mały. 

b 1947-1950. 
Źródło: World Forest Products Statistics i Yearbook of Forest Products Statistics. 

World Forest Products Statistics oraz Yearbook of Forest Products Statistics. 
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Średnia roczna eksportu światowego jest w każdym z okresów 
nieco mniejsza w porównaniu ze średnimi eksportu, podanymi we 
wstępie. W zestawieniu pominięto kilka artykułów, co do których brak 
jest ścisłych danych, a które są uwzględnione w globalnych zestawie
niach FAO wziętych do tabeli 1. 

Przy porównywaniu danych pierwszego i ostatniego z okresów 
w tysiącach nr surowcowych widoczne jest, że spadek eksportu na
stąpił tylko w trzech ar tykułach: dłużyce iglaste o 6,6%, kopalniak 
o 2,9%, komplety skrzynkowe o 9,5% (w stosunku do drugiego okresu). 
Eksport tych trzech ar tykułów jest stosunkowo nieduży, natomiast we 
wszystkich pozostałych ar tykułach obserwuje się wzrost eksportu w ty 
siącach m3 surowcowych. Największy wzrost wystąpił w następują
cych artykułach (trzeci okres w stosunku do pierwszego): 

dłużyce liściaste 271,7% 
płyty spilśnione 213,4% 
sklejka 209,9% 
okleiny 197,2% 
tektura 130,9% 

papier druk. i piśmienny 111,7% 
papier — pozost. gatunki 90,4% 
słupy, pale, belki 86,5% 
celuloza 69,8% 
tarcica liściasta 69,7% 

Jednocześnie cały eksport wzrósł o 62,5% w trzecim okresie w sto
sunku do pierwszego. Powyższe dziesięć ar tykułów ma wzrost większy 
od ogólnego, przy czym jedynie dłużyce liściaste są surowcem drzew
nym, a grupa słupów, pali i belek jest ar tykułem w małym stopniu 
obrobionym, podobnie tarcica liściasta. Pozostałe artykuły, mające 
wzrost ponad przeciętną ogólną, są wyrobami przeważnie o daleko po
suniętej obróbce. Można przeto wnioskować, że eksport drewna i wy
robów z niego ma w okresie po drugiej wojnie światowej tendencję 
wzrostu wywozu ar tykułów coraz bardziej obrobionych. Jeżeli chodzi 
o eksport dłużyc liściastych, to w tym okresie występuje stały i to 
bardzo silny wzrost ich wywozu z krajów zależnych Afryki i Azji 
głównie do metropolii. 

Udział procentowy w całości eksportu światowego ulega ogólnie 
niezbyt dużym zmianom i kolejność ar tykułów raczej jest stała, 
zwłaszcza na pierwszych miejscach: 

tarcica iglasta 32,4% 
celuloza 20,5% 
papier gazetowy 13,0% 
papierówka. 6,9% 
dłużyce liściaste 3,8% 
papier — pozost. gatunki 3,7% 
tarcica liściasta 3,0% 

Razem 84,5%. 
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Niemal przeto dokładnie jedną trzecią eksportowanego surowca 
drzewnego stanowi tarcica iglasta, której eksport w trzecim okresie 
zwiększył się w stosunku do pierwszego okresu o 56%, wzrósł przeto 
nieco mniej niż całość wywozu drzewnego. Drugie miejsce ma celuloza, 
jej eksport wzrósł więcej niż cały wywóz drzewny (o 69,8%). Na trze
cim miejscu jest stale papier gazetowy, ale wzrost jego wywozu wy
nosi zaledwie 44,4%, stąd spadek udziału tego ar tykułu w całości 
eksportu drzewnego z 14,6% do 13,0%. Te trzy wyroby łącznie sta
nowią prawie dokładnie dwie trzecie (66,5%) całego światowego obrotu 
drzewnego. 

Dla ustalenia zmian s t ruk tury eksportu drzewnego można posłużyć 
się współczynnikiem koncentracji Giniego: 

gdzie x i — ilość eksportowana poszczególnego ar tykułu. Wartość tego 
współczynnika jest najmniejsza, gdy każdy z ar tykułów eksportowa
nych jest w jednakowej ilości: x1=x2=x3 =... xk , a największa, 
kiedy tylko jeden ar tykuł jest eksportowany: x1=Σx i , wówczas współ
czynnik równy jest jedności. Dla porównania obliczono wartości 
współczynnika Giniego dla trzech okresów: 

1946—1950 0,4231 

1951—1955 0,4304 

1956—1959 0,4124 

W analizowanym przeto okresie współczynnik skupienia nie wy
kazuje większych zmian. 

Źródła Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa 7 dla okresu sprzed pierw
szej wojny światowej podają eksport tylko dla krajów Europy, Rosji, 
Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii, przy czym dla trzech ostat
nich tylko wywóz do Europy. Dla okresu międzywojennego również 
brak jest dostatecznie pewnych danych dla całego świata. Można 
przeto zrobić porównanie tylko dla krajów Europy, Rosji (ZSRR), Sta
nów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii; są to kraje o czołowym zna
czeniu w eksporcie drzewnym, przeto wystarczająco reprezentują ca
łość świata w obrocie drzewnym. Według tych danych udział głów-

7 European Timber Statistics 1913—1950, Food and Agriculture Organization, 
Genewa 1953. 
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nych artykułów, w całości eksportu wymienionych krajów podaje 
tabela 3. 

Tabela 3 

Struktura eksportu drzewnego krajów Europy, ZSRR, Stanów 
Zjednoczonych, Kanady i Brazylii (eksport Stanów Zjednoczo

nych, Kanady i Brazylii tylko do Europy) 

Źródło : European Timber Statistics. 

Ponieważ cytowane źródło FAO 8 nie obejmuje krajów Afryki 
i Azji, przeto udział dłużyc liściastych jest tu zaniżony. Z przeglądu 
pozostałych artykułów widoczne jest jednak stale malejące w obrocie 
międzynarodowym znaczenie tarcicy iglastej, choć w liczbach bez
względnych eksport jej pozostał bez zmian (1913 r. — 39 mln m3 surow
cowych i 1934—1937 — średnio rocznie 39 mln m3 surowcowych). Naj
większy wzrost ma celuloza, której eksport w 1913 r. wynosił 6,5 mln 
m3 surowcowych, a średnia roczna 1934—1937 — 19,7 mln m3 surow
cowych. Eksport papieru gazetowego w 1913 r. wynosił zaledwie 
1269 tys. m3 surowcowych, a w latach 1934—1937 średnio rocznie 
3182 tys. m3 surowcowych. 

Dane te nie obejmują eksportu z krajów Ameryki Północnej do 
krajów pozaeuropejskich, przeto porównanie nie jest dość ścisłe, ale 
pozwala sądzić w dostatecznej mierze o tendencjach ogólnych w struk
turze międzynarodowego obrotu drewnem i jego wyrobami, które 
w przeciągu ostatniego półwiecza ma charakter przesuwania się w kie
runku wywozu produktów coraz bardziej obrobionych. 

Struktura wartości światowego eksportu drzewnego była nastę
pująca: 

8 European Timber Statistics 1913—1950. 
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Tabela 4 
Wartość światowego eksportu drzewnego w tys. dolarów 

(średnia roczna) 

Źród ło : Yearbook of Forest Products Statistics. 

W rocznikach Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa wartość eks
por tu drzewnego została podana tylko dla lat 1946—1949, oraz 1956— 
1959 wystarczająco szczegółowo. Można więc było obliczyć średnie 
roczne wartości wywozu drzewnego jedynie dla tych dwu okresów, 
zestawiając je w powyższej tablicy. 

Porównując te dwa szeregi średnich rocznych widoczne jest, iż 
ogólna wartość światowego eksportu drzewnego zwiększyła się znacz
nie (o 120%). Jeśli chodzi zaś o s t ruk turę eksportu drzewnego całego 
świata, to w większym stopniu wzrósł udział: dłużyc iglastych i liścia
stych łącznie, papieru gazetowego, sklejki, tarcicy liściastej, okleiny, 
tarcicy iglastej, zmalał zaś udział: kopalniaka, ścieru i celulozy łącznie 
oraz papieru poza gazetowym; inne ar tykuły wykazują bardzo małe 
różnice w swoim udziale wartościowym w całości światowego eksportu 
drzewnego. 

Ogólnie jednak waga wartości poszczególnych ar tykułów w ca
łości eksportu drzewnego nie wykazuje większych zmian w obu okre-

16 Ruch Prawniczy 



242 Tadeusz Puchalski 

sach. Na pierwszych miejscach są: ścier i celuloza, tarcica iglasta, pa
pier gazetowy, pozostałe gatunki papieru i tektura. Te artykuły sta
nowią w obu okresach około 80% całej wartości eksportu drzewnego 
świata. W parównaniu z poprzednim zestawieniem struktury eksportu 
drzewnego wyrażonego w m3 surowcowych, brak jest w tej grupie 
papierówki i dłużyc liściastych. Różnica ta wynikła ze stosunkowo 
niskiej ceny tych dwu artykułów. Jeżeli przeto obliczyć dla obu okre
sów 1946—1949 i 1956—1959 ceny jednego m3 surowcowego dla każ
dego z artykułów, tj. dzieląc wartość eksportu każdego artykułu przez 
ilość wyrażoną w m3 surowcowych, to otrzymamy tabelę 5. 

Tabela 5 
Cena 1 m3 surowcowego w dolarach 

Ogólnie m3 surowcowy eksportowego drewna w ciągu dziesięciu 
lat zdrożał o 18%, podczas gdy światowy wskaźnik cen eksportowych 9 

wynosił (1953 = 100): w 1950 r. — 89, a np. w 1958 r. — 100. 
Ceny więc ogólnie drewna i wyrobów z drewna wzrosły bardziej 

niż ogólny wskaźnik cen eksportowych. Wzrost jednak ceny m3 su
rowcowego w poszczególnych artykułach różni się między sobą bardzo, 

9 Yearbook of International Trade Statistics, United Nations, Nowy Jork 1959. 
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bowiem zdrożały: papier gazetowy, papierówka, dłużyce, kopalniak, 
podkłady, tarcica iglasta, drewno opałowe, natomiast spadła cena m3 

surowcowego płyt spilśnionych, sklejki i papieru niegazetowego. 
Poza papierem gazetowym, którego cena wzrosła, pozostałe ar tykuły 

są raczej surowcami drzewnymi i te wykazują wzrost największy, nato
miast a r tykuły będące dalszym przerobem surowca albo mają mniejszą 
zwyżkę ceny m3 surowcowego, lub nawet — obniżkę ceny. 

Porównując zmiany cen ze zmianami s t ruk tury światowego eks
portu drzewnego t rudno jest dopatrzyć się ich wzajemnego powią
zania, ponieważ eksport każdego niemal z ar tykułów wzrasta stale, 
natomiast ceny ulegają ciągłym wahaniom. W dodatku papierówka 
i papier gazetowy mają wzrost cen, a jednocześnie udział ich w s t ruk
turze eksportu światowego zmalał, z 2 2 % w latach 1946—1950 do 19,1% 
w latach 1956—1959. Odwrotnie dłużyce, których udział w latach 1946— 
1950 wynosił 4,7%, zaś w latach 1956—1959 wzrósł do 6,5%, mają nie
mal taki sam wzrost cen jak papierówka. 

W okresie 1946—1959 całość światowej produkcji drewna i wy
robów z drewna była zużyta na produkcję poszczególnych ar tykułów 
w tys. m3. 

Tabela 6 
Produkcja i eksport światowy (średnie roczne) drewna i wyrobów z niego 

* I komplety skrzynkowe. 
Źródło: World Forest Products Statistics i Yearbook of Forest Products Statistics. 

16* 
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Tak więc pozyskanie sortymentów surowca drzewnego, jak i produk
cja wszystkich wyżej wymienionych ar tykułów drzewnych wzrasta stale. 

Najmniejszy wzrost w analizowanym okresie wykazuje pozyskanie 
drewna opałowego, a największy — papierówki i kopalniaka. Stosun
kowo mniej wzrosła produkcja obu gatunków tarcicy, natomiast bardzo 
duży wzrost ma sklejka oraz grupa miazgi drzewnej obu rodzajów 
i dalszego jej przerobu — wszystkich gatunków papieru. 

Z drugiej strony, jeśli obliczyć, jaki procent produkcji światowej 
jest przeznaczony na eksport, to widoczne jest z poprzedniego zesta
wienia, że surowiec drzewny, a więc drewno opałowe, dłużyce, papie
rówka i kopalniak przeważnie eksportowane są w bardzo małym pro
cencie, a jeśli chodzi o dłużyce iglaste, papierówkę i kopalniak, to pro
cent ten nawet z czasem maleje. Główny ar tykuł drzewny w obrocie 
międzynarodowym — tarcica iglasta, w stosunku do jej produkcji ma 
wartość niewiele zmieniającą się — około 12%; podobnie celuloza, bę
dąca drugim ar tykułem w s t rukturze całości eksportu, choć wzrost jej 
produkcji jest bardzo duży. Oba więc te ar tykuły, które stanowią po
łowę eksportu drzewnego, mają niejako równoległy wzrost produkcji 
i eksportu, jednak produkcja celulozy jest w o wiele większym stopniu 
nastawiona na eksport niż tarcicy iglastej. 

W przeważającej mierze na eksport nastawiona jest produkcja pa
pieru gazetowego, choć w całości eksportu drzewnego zajmuje on trzecie 
miejsce i ma w stosunku do innych gatunków papieru najmniejszy 
wzrost produkcji. 

Analiza s t ruk tury eksportu drewna i wyrobów z niego w skali świa
towej jest o tyle niedoskonała, że są to a r tykuły stosunkowo niedrogie, 
zwłaszcza surowiec drzewny, a przewóz ich na znaczne odległości dość 
kosztowny w stosunku do wartości. 

Udział procentowy eksportu drzewnego poszczególnych części świata 
obrazuje tabela 7. 

Tabela 7 
Udział krajów poszczególnych części świata w eksporcie drzewnym 

całego świata (w %) 
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Niemal przeto połowa eksportu światowego drewna pochodzi z k ra 
jów Europy, i ten jej udział też stale wzrasta. Początkowo bardzo duży 
eksport z krajów Ameryki Północnej — blisko 50%, zmalał do nieco po
nad jednej trzeciej w ostatnim okresie. Łącznie kraje Europy i Ameryki 
Północnej dostarczają około 90% drewna i produktów drzewnych na 
rynki światowe. 

S T R U K T U R A E K S P O R T U D R Z E W N E G O K R A J Ó W E U R O P Y 

1 . S t r u k t u r a e u r o p e j s k i e g o e k s p o r t u d r z e w n e g o . 
Eksport z krajów europejskich — w przeliczeniu na m3 surowcowe — 
przedstawiono w tabeli 8. 

Tabela 8 
Eksport z krajów Europy (średnie roczne) 

Jedynie eksport dwu sortymentów: dłużyc iglastych i kopalniaka, 
zmniejszył się w trzecim okresie (1956—1959) w stosunku do okresu 
pierwszego (1946—1950). Zwłaszcza wywóz dłużyc iglastych z krajów 
europejskich ma bardzo wyraźną tendencję spadku, kopalniak zaś ma 
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bardzo nieznaczny spadek. Eksport tarcicy iglastej wykazuje spadek 
w okresie 1956—1959 w stosunku do okresu poprzedniego, ale w la
tach 1951—1955 wywóz tego sortymentu ujęty jest razem z komple
tami skrzynkowymi, natomiast w latach 1956—1959 te dwa sortymenty 
podane są rozdzielnie, stąd pozorny spadek eksportu tarcicy iglastej. 

Głównymi artykułami wywozowymi z krajów europejskich są: tar
cica iglasta — około 1/3 całości wywozu, i celuloza — około 1/4 całości 
wywozu, dalej idą kolejno: papier — pozostałe gatunki, papierówka, 
papier gazetowy, kopalniak, papier drukarski i piśmienny. Poza więc 
tarcicą iglastą na pierwszy plan w eksporcie z krajów europejskich 
wysuwa się grupa „papiernicza": papierówka, miazga drzewna i wszelkie 
gatunki papieru, których udział w wywozie wynosi w przeliczeniu na 
surowiec drzewny: 

1946—1950 47,6% 
1951—1995 48,4% 
1956—1959 53,2% 

Znaczenie przeto tej grupy artykułów stale wzrasta, podczas gdy 
udział eksportu tarcicy iglastej ostatnio spadł. 

Udział w eksporcie z krajów europejskich pozostałych artykułów 
jest raczej nieduży. 

Jeżeli, podobnie jak dla struktury światowego eksportu drzewnego, 
obliczyć współczynnik koncentracji Giniego, to otrzymamy jego war
tości: 

1946—1950 0,4485 
1951—1955 0,4502 
1956—1959 0,4301 

Ogólnie więc zmiany w procentowym udziale poszczególnych arty
kułów w całości eksportu europejskiego raczej są niewielkie. 

Zestawiając wartość eksportu poszczególnych artykułów z dwu okre
sów, dla których są dane w tysiącach dolarów, otrzymano dla eksportu 
drzewnego z krajów europejskich tabelę 9. 

W ujęciu wartościowym struktura eksportu drzewnego z krajów 
europejskich wygląda nieco odmiennie od struktury eksportu wyrażonej 
w m3 surowcowych. Na pierwsze miejsce wychodzi tu celuloza, a tar
cica iglasta jest na drugim miejscu, grupa zaś „papiernicza" stanowi: 

1946—1949 66,7% 
1956—1959 62,6% 

Znaczenie udziału tej grupy w eksporcie z krajów Europy jest 
jeszcze większe niż wyrażone w m3 surowcowych, wpływa zaś na to 
przede wszystkim duża wartość eksportowanych różnych gatunków pa
pieru. Z drugiej strony maleje wartościowo w stosunku do m3 surowco
wych udział surowca drzewnego, a więc drewna opałowego, dłu-
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Tabela 9 
Wartość eksportu drzewnego krajów Europy w tys. dolarów 

(średnie roczne) 

Źródło: Yearbook of Forest Products Statistics. 
Tabela 10 

Udział procentowy w eksporcie drzewnym Europy (średnie roczne) 

a 1947-1950 . b 1948-1950. c 1955. 
Źródło: Yearbook of Forest Products Statistics. 
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życ, papierówki i kopalniaka oraz półfabrykatów: podkładów, tarcicy 
i sklejki. 

Rzecz jasna, takie ujęcie jako całości eksportu z krajów europej
skich może zaciemniać obraz sytuacji, przeto zestawiono eksport drzewny 
według krajów w tabeli 10. 

Dane dwu pierwszych okresów nie są dość ścisłe, brak jest pełnych 
liczb z Jugosławii, Rumunii , Czechosłowacji i Polski, przeto tak dane 
pozostałych krajów, jak i obliczany procentowy udział każdego z krajów 
należy t raktować jako orientacyjne, niemniej pozwalają one sądzić 
o rzędzie wielkości ich udziału w eksporcie drzewnym. Głównymi eks
porterami drewna i wyrobów z niego są w Europie: Szwecja, Finlandia 
i Austria. Te t rzy kraje obejmują około trzech czwartych całego eks
portu drzewnego z krajów europejskich, przeto im będzie poświęcona 
głównie analiza s t ruk tury wywozu. 

2 . S t r u k t u r a e k s p o r t u d r z e w n e g o S z w e c j i . P o prze
liczeniu na m3 surowcowe eksport drzewny Szwecji przedstawiał się na
stępująco: 

Tabela 11 
Eksport drzewny Szwecji (średnie roczne) 

a 1946-1950, 1951-1955 i komplety skrzynkowe. 
Źródło : World Forest Products Statistics i Yearbook of Forest Products Statistics 
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W powyższym zestawieniu i w następnych pominięto ar tykuły o bar 
dzo małych ilościach eksportowanych. 

Bardzo małe znaczenie w eksporcie drzewnym Szwecji mają surowce 
drzewne — około 5% całości eksportu, podobnie grupa: podkłady, t a r 
cica liściasta, okleiny i sklejka — około 1%. Całość grupy papieru 
i t ek tury bez ścieru i celulozy stanowi zwykle nieco ponad 10%. 

Jeśli obliczyć na podstawie danych z powyższej tablicy współczynnik 
Giniego, to wartość jego wynosi: 

1946—1960 0,5847 
1951—1955 0,5549 
1956—1059 0,5444 

Wartość przeto współczynnika koncentracji eksportu stale, choć w sto
sunkowo małym stopniu maleje, jest jednak znacznie większa od war
tości tego współczynnika dla całości eksportu drzewnego z krajów euro
pejskich (około 0,43—0,45). 

Ten sam współczynnik koncentracji Giniego obliczony na podstawie 
wartości poszczególnych ar tykułów dla Szwecji wynosił: 

1945 0,5852 
1946 0,5391 
1947 0,5720 
1948 0,5599 
1949 0,5447 
1950 0,5620 

1956 0,5333 
1957 0,5201 
1958 0,5159 
1959 0,5352 

Współczynnik przeto koncentracji wartościowo niewiele się różni 
w Szwecji od ilościowego i maleje w ostatnich latach. W eksporcie 
drzewnym Szwecji występuje raczej pewne „rozdrobnienie" eksportu na 
większą ilość ar tykułów z biegiem lat. 

3 . S t r u k t u r a e k s p o r t u d r z e w n e g o F i n l a n d i i . Eks
port drzewny Finlandii w tys. m3 przedstawia tabela 12. 

Głównymi ar tykułami eksportu Finlandii są podobnie jak w Szwecji — 
tarcica iglasta i celuloza, jednak udział ich w wywozie jest tu mniejszy 
niż w Szwecji, bo łącznie nie sięga ostatnio nawet 60%. Większy zaś pro
cent po przeliczeniu na m3 surowcowe ma papier gazetowy w porówna
niu z eksportem szwedzkim, tak samo większy jest wywóz surowca 
drzewnego — papierówki i kopalniaka. W ogóle grupa drewna nieobro
bionego stanowi w eksporcie Finlandii około 20%, podczas gdy w Szwecji 
nie sięga 10%. 

Obliczając na podstawie tej tablicy współczynnik Giniego, otrzy
mamy : 

1946—1950 0,4543 
1951—1955 0,4317 
1956—1959 0,4348 
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Tabela 12 

Źródło : World Forest Products Statistics i Yearbook of Forest Products Statistics. 

Zmiany więc współczynnika koncentracji są stosunkowo nieduże, 
ale wartość jego w porównaniu ze Szwecją jest o wiele mniejsza, bowiem 
eksport Finlandii jest bardziej zróżnicowany niż w Szwecji. 

Ten sam współczynnik koncentracji obliczony na podstawie wartości 
poszczególnych grup ar tykułów drzewnych, wynosi w Finlandii : 

1945 0,3876 
1946 0,3562 
1947 0,3959 
1948 0,4150 
1949 0,4395 
1950 0,4486 

1956 0,3648 
1957 0,3929 
1958 0,4201 
1959 0,4257 

W pierwszym okresie (1946—1950) występuje stała, choć powolna 
koncentracja eksportu fińskiego, podobnie w trzecim okresie (1956— 
1959), jednak w tym okresie wartości współczynników Giniego są mnie j 
sze. W porównaniu ze współczynnikami szwedzkimi, w Finlandii kon
centracja eksportu jest słabsza, eksport ma większy wachlarz asorty
mentowy. 

Eksport drzewny Finlandii (średnie roczne) 
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4 . S t r u k t u r a e k s p o r t u d r z e w n e g o A u s t r i i . Eksport 
drzewny Austrii wynosił średnio rocznie w tys. m3 surowcowych: 

Tabela 13 
Eksport drzewny Austrii (średnie roczne) 

Źród ło : World Forest Products Statistics i Yearbook of Forest Products Statistics. 

Ponad dwie trzecie eksportu drzewnego Austrii stanowi tarcica iglasta, 
drugim artykułem jest celuloza, lecz wywóz jej z Austrii był o wiele 
mniejszy niż ze Szwecji czy Finlandii. Małą rolę w eksporcie austriackim 
gra. drewno nieobrobione (opał, dłużyce itp.). Wszystkie trzy gatunki 
papieru stanowią stale około 10% wywozu drzewnego Austrii. 

Ogólnie eksport drzewny austriacki jest około trzykrotnie mniejszy 
niż szwedzki czy fiński. 

Jeżeli na podstawie tabeli 13 obliczyć współczynnik koncentracji 
Giniego, to otrzymamy: 

1946—1950 
1951—1955 
1956—1959 

0,7008 
0,7744 
0,7001 

Wartość tego współczynnika zwiększyła się w drugim okresie (1951— 
1955), kiedy udział tarcicy iglastej w całości eksportu drzewnego Austrii 
wzrósł do 73,9%, i znowu spadła w trzecim okresie. W porównaniu do 
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wartości współczynników Giniego w Szwecji i Finlandii, w Austrii jest 
on o wiele większy. 

Obliczony na podstawie wartości poszczególnych ar tykułów współ
czynnik koncentracji Giniego dla Austrii wynosił: 

1946 0,5582 
1947 0,5633 
1948 0,5285 
1949 0,5946 
1950 0,5935 

1956 0,5875 
1957 0,5899 
1958 0,5763 
1959 0,5723 

Współczynnik koncentracji obliczony na podstawie danych wyra
żonych w m3 surowcowych znacznie się różnił w Austrii od Szwecji 
i Finlandii, jednak ten sam współczynnik, ale obliczony na podstawie 
wartości eksportu, nie odbiega wielkością od tych dwu krajów. Jest to 
wynikiem znacznej różnicy cen za m3 surowcowy w zależności od stop
nia obróbki. W ostatnim okresie (1956—1959) np. ceny za 1 nr3 surow
cowy w eksporcie austriackim wynosiły (w dolarach): 

I grupa (opał, dłużyce, papierówka, kopalniak, słupy) 18,45 
II grupa (podkłady, tarcica, komplety skrzynkowe, okleiny, 

sklejka) 23,21 
w tym tarcica iglasta 22,68 

III grupa (ścier i celuloza) 33,32 
IV grupa (papier i tektura) 63,37 

całość eksportu Austrii 28,47 

Grupa IV (papier i tektura) ma prawie t rzykrotnie większą cenę za 
1 m3 surowcowy niż grupa II lub tarcica iglasta, która ma największy 
udział (69%) w wywozie austriackim, wobec tego grupa IV uzyskuje przy 
obliczaniu współczynnika koncentracji na podstawie wartości znaczną 
wagę, choć ilościowo stanowi zaledwie 11,9%. To przyczynia się do 
znacznego zmniejszenia się wartości współczynnika Giniego w porówna
niu z tym współczynnikiem obliczonym na podstawie ilości wywożonego 
surowca drzewnego z Austrii . Różnica ta zaś nie występowała tak ja
skrawo w Szwecji i Finlandii, bowiem tam udział żadnego z ar tykułów 
nie był tak duży w całości eksportu, jak tarcicy iglastej w Austrii . 

STRUKTURA EKSPORTU DRZEWNEGO ZWIĄZKU RADZIECKIEGO 

Jednym z większych eksporterów drewna w świecie jest Związek 
Radziecki, skąd wywóz w przeliczeniu na m3 surowcowe podano 
w tabeli 14. 

Ilość wyeksportowanego drewna ze Związku Radzieckiego podwaja 
się z okresu na okres. Wzrost ten jest jednak nierównomierny dla każ
dego z artykułów, przeto s t rukturą wywozu ulega stale zmianom: 
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Tabela 14 
Eksport drzewny Związku Radzieckiego (średnie roczne) 

Źród ło : World Forest Products Statistics i Yearbook of Forest Products Statistics. 

zwiększa się udział surowca drzewnego, a spada udział działu celulo
zowo-papierniczego, natomiast grupa półwyrobów (tarcica, podkłady, 
sklejka) utrzymuje się na poziomie około 60% całości eksportu. 

Głównym ar tykułem wywozowym ze Związku Radzieckiego jest ta r 
cica iglasta (50—57%), dalej idą: celuloza, kopalniak i papierówka. Te 
cztery ar tykuły stanowią około 80% wywiezionego drewna. 

Obliczając na podstawie tabeli 14 współczynnik koncentracji Giniego, 
otrzymamy w poszczególnych trzech okresach: 

1946—1950 0,5396 
1951—1955 0,6006 
1956—1959 0,5979 

Współczynnik koncentracji jest więc najmniejszy w pierwszym okresie 
(1946—1950), wzrósł w drugim okresie i pozostał prawie bez zmian — 
w trzecim. Wielkością swą współczynnik ten jest zbliżony do szwedz
kiego, a znacznie mniejszy od austriackiego. 

Źródła F A O 1 0 dopiero od 1956 r. podają wartość eksportu ze Związku 

10 Yearbook of Forest Products Statistics. 
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Radzieckiego, przeto tylko dla lat 1956—1959 obliczono współczynniki 
koncentracji Giniego: 

1956 0,5855 
1957 0,6172 
1958 0,6006 
1959 0,6114 

Tu współczynnik koncentracji, obliczony na podstawie wartości, nie
wiele się różni od współczynnika koncentracji, obliczonego na podsta
wie ilości drewna wyeksportowanego w m3 surowcowych, choć jest 
większy niż w trzech krajach europejskich poprzednio analizowanych. 




