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Abstract 

The key factors affecting the economic 
situation of the wood processing enterprises in 

Poland in the second half of 2012 - there were   

presented and analyzed. These were: the 

availability of wood on the market and its price, 

also the exchange rate of the euro, in which the 

transactions are settled in foreign trade in timber 

and products from it. Availability of wood are 

much better. Timber prices are significantly upside. 

The euro exchange rate now favors exporters. 
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Wstęp 

Sytuacja gospodarcza przemysłu 

drzewnego w Polsce zależy od koniunktury 

gospodarczej w Unii Europejskiej, w kraju, w 

Europie, na świecie. Od tej sytuacji zależy globalny 

i regionalny popyt na wszelkie dobra i ważny dla 

branży eksportującej około 70% swoich produktów 

- kurs euro/złoty.  

W niemałym też stopniu wpływają na nią 

czynniki branżowe. Najważniejszymi z tych, na 

które wpływ ma sektor leśno – drzewny – są: 

dostępność drewna na rynku i jego cena. Na 
obydwa największy wpływ ma działalność Lasów 

Państwowych (LP), największego dostawcy, 

zwanego przez leśników naturalnym monopolistą  -  

w zakresie pozyskania drewna, wyrażanego etatem 

cięcia. Duże znaczenie ma też traktowanie drewna 

jako wysoko premiowanej w naszym kraju biomasy 

(zwanej biomasą leśną) do spalania przez 

energetykę.  

 

Zaopatrzenie w drewno okrągłe w 2012 roku 

Oferta drewna okrągłego na rok 2012, 

opublikowana przez DG LP 27 października 2011 i 
skorygowana 25 kwietnia 2012 -  jest na tle lat 

poprzednich i trendów w pozyskaniu - bardzo 

skromna (tabela 1). Zakłada niecały 1% wzrostu  

 

dostaw surowca dla przedsiębiorców i 1,21% 

wzrost całkowitej oferty – dla wszystkich 

segmentów rynku drewna okrągłego. To bardzo 

niewiele. Najmniej od 2010 roku, kiedy to, po 

sporej recesji światowej, zakończonej w Polsce w 

2009 roku – LP bardzo swoją ofertę obniżyły. Tak 

znaczne ograniczenie dopływu drewna okrągłego 
na rynek odbiorców przemysłowych przez 

naturalnego przecież monopolistę - stworzyło 

sytuację wprost kreującą wzrost cen, co objawiło 

się na wszystkich trzech etapach tegorocznych 

negocjacji na pierwsze półrocze. Oferta jest 

stanowczo niewystarczająca, jak na fazę rozwoju i 

obecne potrzeby rynku, a przez swe znaczące 

zaniżenie – wprost wygenerowała wysokie ceny na 

drewno okrągłe, mimo narastających 

systematycznie objawów spowolnienia 

gospodarczego. 
Sporo zamieszania i niepewności w 

działaniu przedsiębiorców z przemysłu drzewnego 

powoduje też ustawiczna, nieprzewidywalna do 

końca zmiana warunków rozdziału – zakupu 

drewna przez LP. W tabeli 1 przeanalizowano w 

latach 2009 – 2012 podział puli drewna okrągłego 

przeznaczonego dla przedsiębiorców na surowiec 

przeznaczony do sprzedaży (a właściwie: do 

rozdziału) w internetowym przetargu 

ograniczonym, który odbywa się w portalu leśno – 

drzewnym (= pld) oraz do licytacji, w której mogą 

brać udział tylko przedsiębiorcy - w systemowych 
aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno 

(systemowe e-drewno = sed). W każdym z 

rozważanych lat zasady podziału na pule były inne: 

w roku 2009 – 70% drewna dla przedsiębiorców 

rozdysponowano przez pld, 30% - w systemie sed; 

w 2010 – pule były równe: 50% i 50%; 2011 – 

55/45%; 2012 – 60/40%, przy czym w I półroczu 

2012 – obowiązywał podział jak w 2011 - 55/45%, 

w II półroczu 2012 był dla przedsiębiorców 

posiadających ustabilizowaną pozycję na rynku 

korzystniejszy - 65/35%. 
W zakresie drewna przeznaczonego dla 

przedsiębiorców łącznie na ograniczony przetarg 

internetowy w portalu leśno – drzewnym i na 

systemową aukcję internetową w aplikacji e-

drewno przeznaczono w 2012 roku prawie 28,3 mln 

m3 drewna okrągłego. Udział oferty dla 

przedsiębiorców (w tabeli 1 – 28 267 926 m3 – 

razem oferta) w całej przewidzianej do sprzedaży 

objętości drewna jest w 2012 roku (81,73%) o 0,2% 

mniejszy niż był w 2011 roku (81,93%) i o 1,06% 

mniejszy niż w najlepszym dla tej grupy odbiorców 
– roku 2009 (82,79%).  

NAJWAŽNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ 

PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W POLSCE W 2012 ROKU 
THE MOST IMPORTANT FACTORS AFFECTING THE WOOD INDUSTRY 

SITUATION IN POLAND IN 2012 
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Dla przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą w przemyśle drzewnym 
bardzo istotnym jest też niewielki spadek z ponad 

45% do niecałych 45% - tj. o 0,11% oferty drewna 

przeznaczonej do sprzedaży w ograniczonym 

przetargu internetowym w portalu leśno – 

drzewnym. Zakup w pld, w jakimś sensie 

gwarantowany przez LP - przyczynia się do 

większej stabilności działania podmiotów o 

ugruntowanej już pozycji rynkowej, ułatwia im 

prowadzenie działalności i podejmowanie 

racjonalnych decyzji w negocjacjach z klientami, w 

tym - z wcale licznymi odbiorcami zagranicznymi. 
Oczywiście, im większa jest ta oferta, tym bardziej 

ogranicza ona działania przedsiębiorców dopiero na 

rynek wchodzących lub chcących intensywnie 

działalność swą rozwinąć, którzy muszą 

zaopatrywać się na systemowej aukcji internetowej 

w aplikacji e-drewno, dostępnej dla 

przedsiębiorców, gdzie drewno w okresie dobrej 

koniunktury gospodarczej - jest droższe.  

W okresie recesji bywa jednak tańsze. 

Niekiedy sporo. W II półroczu 2012 ceny w 

aplikacji sed są już sporadycznie niższe niż w pld. 

Ilustruje to tabela 2. Na zestawionych tam 16 

sortymentów – w tych dyrekcjach regionalnych 

Lasów Państwowych, w których zawierano 

transakcje – dla 3 sortymentów ceny maksymalne 

w sed były niższe niż w pld, dla 10 sortymentów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ceny minimalne w sed były niższe niż w pld, dla 5 

sortymentów ceny średnie arytmetyczne i mediany 

- w sed były niższe niż w pld (tabela 2). 

Ta zmieniająca się wraz z koniunkturą 

opłacalność zakupu w pld i sed - rodzi kolejne 

problemy w zakresie cen i nierównego traktowania 

odbiorców. Ci, którzy kupią drożej czują się 

pokrzywdzeni, niezależnie od tego, w której formie 

(pld czy sed) przepłacili. Transakcje kupna - 

sprzedaży zawierane na różnych platformach 

zakupu - są jednak zawsze grą rynkową: można 

grać na zwyżkę cen i kupować maksymalnie w pld, 

a jak najmniej w sed lub odwrotnie – liczyć na 
zniżkę cen i rezygnować z pld nawet godząc się na 

kary umowne, a kupować jak najwięcej na sed. 

Pretensje za określone zachowanie można mieć 

tylko do siebie. Nie można prywatyzować zysków i 

profitów a uspołeczniać ryzyka, odpowiedzialności 

i strat. 

Reasumując problem zaopatrzenia w 

drewno okrągłe: oferta przedstawiona na 2012 rok 

była stanowczo zbyt skromna, jak na fazę rozwoju i 

potrzeby rynku pod koniec 2011 i na początku 2012 

roku, a przez swe znaczące zaniżenie – wprost 

wygenerowała wysokie ceny na drewno okrągłe w 

pierwszym półroczu 2012 roku, mimo 

narastających systematycznie już w okresie jej 

ogłaszania objawów recesji. 
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Sporo problemów powoduje też bardzo 

duże zużycie drewna przez energetykę zawodową, 

która otrzymuje z tego tytułu różne certyfikaty i 

dopłaty do tzw. zielonej energii, które wypaczają 

zasady handlu drewnem. 

Najogólniej rzecz ujmując - wysoka cena 

„zielonej” energii wpływa na pogorszenie 

konkurencyjności całej gospodarki, a wzrastające 

zużycie biomasy drzewnej w energetyce 

zawodowej powoduje pogłębianie się 

strukturalnego niedoboru drewna i trudności 

zaopatrzeniowe przemysłu drzewnego i celulozowo 

– papierniczego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny drewna w Polsce 

W tabeli 3 zestawiono i porównano ceny 

drewna okrągłego, uzyskane na podstawie 

następujących źródeł danych pierwotnych: 

 ceny drewna zamieszczane corocznie w 

Monitorze Polskim – do 20 października 

każdego roku przez prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, 

 ceny drewna według Polskiej Izby 

Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, 

wyliczone na podstawie danych 

kwartalnych, zamieszczane sukcesywnie w 

kwartalniku Rynek Drzewny, 

 ceny drewna uzyskane z bazy SILP Lasów 

Państwowych. 
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Na uwagę i podkreślenie zasługuje bardzo 

duża zbieżność cen drewna tartacznego sosnowego 

średniej klasy (klasy WC02) w latach 2008 – 2011, 

podawanych przez Lasy Państwowe (na podstawie 

wewnętrznej bazy SILP) i Polską Izbę Gospodarczą 

Przemysłu Drzewnego – w kwartalnych 

sprawozdaniach, zamieszczanych w kolejnych 

woluminach kwartalnika „Rynek Drzewny”.  

Analizy wykonane na podstawie danych z 

Lasów Państwowych (LP), Monitora Polskiego i 

kwartalnika Rynek Drzewny wskazują, że od roku 

2009 do końca 2011 – ceny drewna iglastego 

wzrosły przeciętnie o około 47%, a oceny dokonane 

przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji 
Drzewnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu, na podstawie danych z około 150 

nadleśnictw prawie całego kraju, głównie Polski 

Zachodniej wykazują, że od początku 2009 roku - 

wzrost cen zaopatrzeniowych, uzyskiwanych 

średnio w przetargach na I półrocze 2012 roku 

(internetowe przetargi ograniczone w portalu leśno-

drzewnym -  I przetarg i  II przetarg oraz na 

aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno,  tzw. 

drewno e-systemowe) – to około 70%.  

Wzrost tego rzędu w tak krótkim czasie - 

jest ewenementem na skalę światową. Porównany 

może być tylko ze zmianą czynszów za najlepsze 

lokalizacje powierzchni biurowych w stolicy 

bardzo szybko rozwijających się Chin. W Pekinie 

czynsze w 2011 wzrosły o 75%, a w 2010 roku - o 

48%. Był to największy wzrost czynszów spośród 
wszystkich miast świata w tym okresie. 

Jednak już w maju 2012 nastąpiły wyraźne 

zmiany w budownictwie - doszło w Chinach do 

zniżki cen nowych mieszkań i biur w 54 z 70 

największych miast. Największy spadek nastąpił w 

Wenzhou - 14%. W Pekinie i Szanghaju spadek cen 
sięgał 1,6%. Po średniej zniżce o 0,3% w maju – 

ceny mieszkań znalazły się na najniższym poziomie 

od 16 miesięcy.  

Powyższe korelacje, a zwłaszcza dane 

makroekonomiczne i także zachowanie tynku 

drewna w naszym kraju (średnia cena 1 m³ drewna 
w dostawach na II półrocze spadła w stosunku do 

cen wylicytowanych w pierwszym półroczu) 

wskazują, że i ceny drewna okrągłego w Polsce 

również zauważalnie będą spadać.  

Kurs euro/złoty 

Problemem najważniejszym dla 
eksporterów z branży drzewnej - jest zagadnienie 

różnic kursowych walut. W roku 2012 są one dla 

przemysłu drzewnego stosunkowo korzystne. 

Ukształtowany po recesji lat 2008 – 2009 już w 

2010 roku kurs był bardzo stabilny: wahał się od 

3,8356 zł/Є (2010.04.06) do 4,1770 zł/Є (2010-05-

07) – co dało rozpiętość kursów na poziomie 

0,73%, najmniejszą od czasu wprowadzenia euro 

jako waluty rozliczeniowej w 1999 i jako pieniądza 

obiegowego w 2002 – tabela 4.  

Kurs o małej rozpiętości pozwalał 

zawierać korzystne transakcje eksportowe na 

wyroby z drewna. Ponadto wahania kursowe 2010 

roku miały miejsce w  ciągu jednego tylko miesiąca 

– na początku drugiego kwartału (od 6 kwietnia – 

do 7 maja); wielkością zbliżone były do różnic 

kursowych w całym 2006 roku (wyniosły wtenczas 

9,32%, a rozpiętość kursów równa była 0,79% - 

tabela 4). 
Od połowy maja 2010 kursy wahały się 

niewiele. Stabilizacja taka trwała właściwie aż do 

sierpnia 2011 roku, kiedy to nastąpiła gwałtowna 

zwyżka kursu, której największe nasilenie nastąpiło 

w trzeciej dekadzie września – maksimum kursowe 

4,49 zł/Є osiągnięto w dniu 2011.09.23. Od tego 

czasu kurs euro utrzymuje się na stosunkowo 

wysokim poziomie – do końca 2011 przeważnie 

waha się wokół 4,3 zł/Є, a w 2012 – wokół 4,1 

zł/Є, jednak wahania w 2012 są już zdecydowanie 

mniejsze.  
Duże różnice kursowe, duża zmienność 

notowań, zwłaszcza w okresie jesiennym, kiedy 

podpisywana jest większość umów w wymianie 

zagranicznej na następny rok, a także kiedy 

kontraktowane zaczyna być drewno okrągłe na 

kolejny rok - czyni prowadzenie działalności 

eksportowej bardziej ryzykownym i mało 

przewidywalnym.  

W 2012 roku sytuacja pod względem 

kursowym jest lepsza niż w 2011, choć gorsza niż 

w 2010. Do ostatniego tygodnia sierpnia rozpiętość 

kursów w 2012 wynosiła 1,19%, w porównaniu z 

2,99% w roku 2011 i 0,73% – w 2010. W 2012 

dominuje kurs 4,1 zł/Є – o 20 eurocentów wyższy 

niż w 2011 roku (dominanta = 3,9 zł/€). Podobnie 

zachowują się średnie wielkości kwartalne. Od 

sierpnia 2011 są zdecydowanie wyższe niż rok 
wcześniej (tabela 4). 

Kurs euro, obok dostępności i ceny drewna 

- to równocześnie największy problem branży 

drzewnej i czynnik decydujący o sukcesie firmy, 

bądź o jej klęsce. Podjęte w tym zakresie jesienne 

decyzje skutkują przez cały następny rok. Rzutują 
też na opinię o przedsiębiorcy u jego odbiorców w 

kolejnych latach. Zwłaszcza istotne są dla 

przedsiębiorstw eksportujących większość swoich 

wyrobów, zależnych przez to najbardziej od 

koniunktury europejskiej i światowej.  

W okresach, kiedy kurs euro jest niski, 
powoduje niewielką rentowność i wysokie ryzyko 

działalności przedsiębiorstw branży drzewnej; 

branży eksportującej 60 – 80% wyrobów, w tym 

zwłaszcza do krajów rozliczających transakcje w 

euro właśnie. Ogranicza to akumulację kapitału w 

zakładach drzewnych i właściwie wyklucza 

możliwość inwestowania z własnych środków w 

rozwój firmy. Przy dłuższym zasięgu czasowym – 

niski kurs euro może być przyczyną recesji, a nawet 

upadłości zakładów przetwarzających drewno. 
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W sprzedaży wyrobów z drewna na 

eksport bardzo ważna jest stabilność cen; zachować 

ją należy mimo zmienności kursu. A kursy bywają 

w Polsce bardzo zmienne. Różnica między kursem 

najwyższym a najniższym w relacji zł/Є wynosi w 

okresie od początku 1999 – do 27 sierpnia 2012, w 

odniesieniu do kursu minimalnego - 53,47% 
(praktycznie osiągnięta została w czasie 1120 sesji 

kwotowań NBP: między 2004.03.01 – kurs 

maksymalny = 4,9149 zł/Є a 2008.07.31 – kurs 

minimalny = 3,2026 zł/Є, co daje rozpiętość 

kursów = 18,63%). Dla poszczególnych lat różnice 

te w odniesieniu zawsze do kursu minimalnego 

wynoszą: rok 2004 – 21,3%, 2005 – 11,86%, 2006 

– 9,32%, 2007 – 10,33%, 2008 – 30,67% 

(najwięcej w historii), 2009 – 25,09%, 2010 – 

8,90% (najmniej w historii), 2011 – 18,85%, od 

początku roku 2012 do 27 sierpnia 2012 – 11,54%. 
W analizowanym okresie funkcjonowania euro: w 

ciągu 10 lat jego historii sytuacja polskich 

eksporterów była gorsza niż jest obecnie, w ciągu 3 

(2005, 2007, 2010) – była lepsza. Jest więc w 2012 

roku – zdecydowanie lepiej niż średnio w zakresie 

różnic kursowych i rozpiętości kwotowań. 

Ewentualne przystąpienie Polski do strefy 

euro, które jest naszym obowiązkiem, wynikającym 

bezpośrednio z „Traktatu o Unii Europejskiej” 

podpisanego w Maastricht  7 lutego 1992 roku 

(wszedł w życie, po jego ratyfikowaniu przez 

wszystkie państwa członkowskie, 1 listopada 1993 

roku) – rozwiązać może skutecznie i ten problem. 

Terminu spełnienia wymagań traktatu i daty 

wejścia Polski do strefy euro na razie nie ustalono, 

choć były takie próby, najbardziej zaawansowane 

na początku 2009 roku. Sytuacja obecna w strefie 
euro – olbrzymie problemy bieżące Grecji, Włoch,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalii i spodziewane trudności Hiszpanii, być 

może też innych krajów (Słowenia, Słowacja, Cypr, 

Malta, Łotwa) - powodują, że spieszyć się nie ma 

obecnie do czego. Sytuacja z całą pewnością nie 

jest obecnie korzystna do integracji, do 

członkostwa w EMU (ang. Economic and Monetary 

Union), czyli w UGW (Unii Gospodarczej i 
Walutowej). 

Średnia arytmetyczna kursów euro od 

początku 2012 roku do 27 sierpnia 2012 wyniosła 

4,2193 zł/Є. Wartość jest o 18 eurocentów wyższa 

od wszystkich 3453 kwotowań, jakie miały miejsce 
od początku 1999 roku = 4,0368 zł/Є (tabela 4).  

Również średni kurs kwartalny za miesiące maj – 

lipiec 2012 (4,2621 zł/Є) jest o prawie 24 eurocenty 

wyższy od wielkości średniej wieloletniej – 4,0243 

zł/Є. 

Rozpiętość kursów jest w ciągu 8 miesięcy 
2011 roku stosunkowo nieduża = 1,19%, 

porównywalna z całym 2000 rokiem, kiedy 

wyniosła nieco tylko więcej = 1,30%. Średnia 

modalna kursów - wyniosła 4,1932 zł/Є, a 

dominanta mierzona w przedziałach decylowych – 

4,1 zł/Є. Dominantę stanowi 75 kwotowań na 

ogółem 165 dotychczasowych sesji w 2012, czyli 

ponad 45 ich procent (tabela 4). Dominanta z 

wszystkich kwotowań decylowych z lat: od 

początku 1999 do 27 sierpnia 2012 – jest niższa o 2 

eurocenty i wynosi 3,9 zł/Є. Obejmuje 559 pozycji 

na 3453 notowania, czyli ponad 16% (tabela 3). 
Wszystkie tegoroczne kursy są wyższe od 

wieloletniej dominanty, co jest korzystne dla 

eksporterów. 

Przedstawione dane o kursach średnich 

potwierdzają, że jest obecnie pod tym względem – 
znacznie lepiej niż średnio. 
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Zakończenie 

Ustalając priorytety wykorzystania drewna 

okrągłego – naturalnym, dość oczywistym 

podejściem jest kierowanie go najpierw do 

produkcji drogich wyrobów, o wysokim stopniu 

przetworzenia i o długim okresie użytkowania. 

Zapewni to i efekty ekonomiczne rachunku 

ciągnionego  i efekty ekologiczne, czyli będzie 

efektywne sozologicznie.  

W łańcuchu wykorzystania drewna 

właściwy kierunek zaspokajania potrzeb na drewno 

okrągłe to: od drewna okleinowego i 

łuszczarskiego, poprzez surowiec 

wielkowymiarowy o szczególnych cechach 
użytkowych, dalej wyselekcjonowane drewno 

tartaczne, surowiec do budowy domów 

drewnianych i elementów budynków wznoszonych 

w innych technologiach (więźba dachowa, 

elementy konstrukcyjne, elewacje), drewno 

tartaczne ogólnego przeznaczenia (dalej, w 

przerobie wtórnym, zużywane np. na meble, 

stolarkę budowlaną), drewno na opakowania (w 

tym na palety) i do produkcji elementów 

architektury ogrodowej, po drewno do produkcji 

płyt, dla przemysłu celulozowo – papierniczego, dla 

gospodarstw domowych, a dalej jeszcze - do 
wytwarzania brykietów i pelletów lecz 

niekoniecznie dla energetyki zawodowej.  

Dopiero na końcu łańcucha dostaw 

powinny być cele energetyki zawodowej. Na 

zaspokojenie jej potrzeb mogłaby zostać 
skierowana tylko wszelka małowartościowa reszta 

– odpady z mechanicznego i chemicznego 

przerobu, część arbomasy ze zrębów, a także 

drewno gałęziowe, drewno z nasadzeń i cięć 

śródpolnych i przydrożnych oraz z pielęgnacji 

sadów.  

Są szanse na uporządkowanie 

problematyki wykorzystania drewna w gospodarce, 

bo problem jest coraz lepiej dostrzegany i coraz 

powszechniej rozumiany. Wiele rozwiązań – 

wymaga szczebla ponad krajowego, unijnego.  

Czasu nie ma wiele. Przy długotrwale złej 
polityce zaopatrzeniowej i cenowej - polski 

przemysł drzewny może stać się niekonkurencyjny 

w Unii Europejskiej, w Europie, w świecie. W 

produkcji mebli w 2012 roku już nastąpił poważny 

spadek o 8,8% - głównie ze względu na postępującą 

recesję w gospodarce unijnej i światowej, 

ograniczającą eksport, najważniejszy kierunek 

zbytu dla branży.  
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