
Mo¿liwoœci rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
przemys³u drzewnego w Polsce*

El¿bieta Szczawiñska

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Pl. Trzech Krzy¿y 3/5, 00-507 Warszawa

W œwietle przepisów ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. “Prawo dzia³alnoœci go-
spodarczej” do kategorii ma³ych przedsiê-
biorstw zalicza siê te, które w poprzednim
roku obrotowym zatrudnia³y œredniorocznie
mniej ni¿ 50 pracowników oraz osi¹gnê³y
dochód netto ze sprzeda¿y towarów i us³ug
oraz operacji finansowych w z³otych nie
przekraczaj¹cy równowartoœci 7 mln EUR
lub te, których suma aktywów bilansu spo-
rz¹dzonego na koniec poprzedniego roku
obrotowego w z³otych nie przekroczy³a
równowartoœci 5 mln EUR.

Zgodnie z t¹ ustaw¹, do œrednich przed-
siêbiorstw zalicza siê firmy, które w poprze-
dnim roku obrotowym zatrudnia³y mniej ni¿
250 pracowników oraz osi¹gnê³y przychód
netto ze sprzeda¿y towarów, wyrobów i
us³ug oraz operacji finansowych nie prze-
kraczaj¹cy równowartoœci 40 mln EUR, lub
firmy, których suma aktywów bilansu spo-
rz¹dzonego na koniec poprzedniego roku
obrotowego w z³otych nie przekroczy³a
równowartoœci 27 mln EUR.

***

W polskim przemyœle drzewnym domi-
nuj¹ ma³e i œrednie firmy. Ma³e stanowi¹
oko³o 99,6% ogólnej liczby podmiotów
(³¹cznie z osobami fizycznymi). W 2001 r.
firmy te zrealizowa³y 37% sprzeda¿y prze-
mys³u drzewnego.

Wœród podmiotów zatrudniaj¹cych po-
wy¿ej 49 osób zarejestrowano 326 produ-
centów wyrobów z drewna oraz 364 produ-
centów mebli (2002 r.).

Sytuacja ekonomiczno-finansowa po-
szczególnych bran¿ przemys³u drzewnego
by³a zró¿nicowana. Najlepsze wyniki finan-
sowe notowa³ przemys³ meblarski, a naj-
s³absze – przemys³ tartaczny.

Dane przedstawione w tabelach 1 i 2
ilustruj¹ wyniki ekonomiczno-finansowe w
przemyœle drzewnym w kilku ostatnich la-
tach. Deficytowa bran¿a tartaczna zdecydo-
wanie poprawi³a swoje wyniki w 2003 r., co
optymistycznie rokuje na przysz³oœæ. Nie-
wykluczone, i¿ wp³yw na to mia³o zanie-
chanie dzia³alnoœci produkcyjnej przez po-
dmioty deficytowe w tej bran¿y, o czym
œwiadczy zmniejszenie siê ogólnej liczby
firm w stosunku do stanu z 2002 r.

Sytuacja ekonomiczna przedsiêbiorstw
mia³a wp³yw na podejmowane inwestycje w
przemyœle drzewnym. Najlepsze mo¿liwoœ-
ci w tym zakresie, w ró¿nych latach, mia³y
bran¿e: meblarska, stolarki budowlanej,
p³yt drewnopochodnych. Natomiast bran¿a
tartaczna mia³a ograniczone mo¿liwoœci re-
alizowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych,
na co wp³ynê³y, w du¿ej mierze, koszty za-
kupu surowca drzewnego.

Dotychczasowy rozmiar eksportu mebli
oraz drewna i wyrobów drzewnych stanowi
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� Skrót referatu wyg³oszonego na konferencji “Prywatny sektor us³ug w obecnych i przysz³ych uwarunkowaniach
polskiego leœnictwa” w Izbie Edukacji Leœnej IBL w Sêkocinie w dniu 24 paŸdziernika 2003 r. Konferencja by³a
sponsorowana przez: Ministerstwo Œrodowiska, Dyrekcjê Generaln¹ Lasów Pañstwowych i Stowarzyszenie
Przedsiêbiorców Leœnych im. Mieczys³awa Wierzbickiego.



176 Leœne Prace Badawcze, 2004/4

Tabela 2. Rentownoœæ obrotu netto na tle przemys³u ogó³em w latach 1997 – I pó³rocze 2003

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 2001 2002
I pó³.

2003
Przemys³ 1,9 0,4 -0,6 0,3 -0,3 0,2 1,8
Przetwórstwo przemys³owe 2,3 1,2 0,1 0,7 -0,4 0,3 2,6
Produkcja mebli

Produkcja wyrobów z drewna,

w tym: wyrobów tartacznych

p³yt drewnopochodnych

stolarki budowlanej

3,1

2,9

-1,3

2,9

6,5

2,4

0,5

-2,5

-1,2

5,4

2,8

-0,2

-1,6

-3,1

4,6

1,2

2,0

-1,3

3,6

3,5

0,7

-0,2

-3,7

1,3

1,0

2,9

1,4

-1,0

2,7

0,8

4,2

1,7

2,8

1,1

-0,6

�ród³o: Raport o stanie przemys³u 1998,1999,2001. Nak³ady i wyniki przemys³u. Dane Ministerstwa Gospodarki
Pracy i Polityki Spo³ecznej(w latach 1996–98 w jednostkach zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 osób, w latach
1999–2001 w jednostkach zatrudniaj¹cych powy¿ej 49 osób)

Tabela 1. Wybrane wyniki ekonomiczno-finansowe przemys³u drzewnego

Lata
Produkcja

mebli

Produkcja wyrobów z drewna

w tym bran¿e:

ogó³em
tartaczna

p³yt drewno-
pochodnych

stolarki
budowlanej

opakowañ

Przychody z ca³ej dzia³alnoœci (mln z³)

2001

2002

I pó³. 2003

12 023,8

13 372,4

7 618,1

10 065,7

9 454,5

5 189,3

2 453,3

1 529,0

867,8

4 082,5

4 273,0

2 261,1

2 506,1

2 540,2

1 272,7

373,6

403,5

178,7

Przychody netto ze sprzeda¿y produktów (mln z³)

2001

2002

I po³. 2003

10 016,0

11 441,4

6 758,7

8 928,9

8 451,6

4 810,7

2 182,2

1 319,6

776,7

3 665,1

3 914,5

2 133,9

2 159,8

2 191,6

1 161,2

325,1

368,7

160,5

Zad³u¿enie ogó³em (mln z³)

2001

2002

I pó³. 2003

3 834,5

4 502,9

4 828,3

4 774,3

4 367,9

4 513,9

1 182,9

706,6

646,7

2 218,1

2 152,5

2 231,2

956,2

1 092,3

1 196,0

114,4

112,9

86,6

WskaŸnik poziomu kosztów z ca³ej dzia³alnoœci (%)

2001

2002

I pó³. 2003

98,4

85,9

94,6

99,4

97,7

97,0

102,8

100,3

96,2

98,0

96,3

97,4

98,1

98,4

99,4

98,5

98,2

93,7

�ród³o: Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej



o du¿ym znaczeniu przemys³u drzewnego
dla polskiej gospodarki i stwarza szanse roz-
woju rynków zbytu w przysz³oœci. Jego
udzia³ w eksporcie ogó³em wynosi 9,8% (w
analizie uwzglêdniono meble – PCN* 9401,
9403, oraz drewno i wyroby z drewna (PCN
– 44, a dodatni bilans handlowy jest dodatni
– 3,352 mln USD. W eksporcie wymienio-
nych wyrobów udzia³ mebli stanowi 68%.
W ci¹gu ostatnich 10 lat sprzeda¿ zagra-
niczn¹ mebli oraz drewna i wyrobów ce-
chowa³a znaczna dynamika. Wartoœæ wy-
robów dzia³u “drewno i wyroby z drewna”
(PCN 44) wzros³a 2-krotnie w latach
1993–2002, a mebli (PCN 9401, 9403) 5-

krotnie, nie licz¹c takich produktów, jak ste-
la¿e pod materace itp. (wykres 1 i 2).

W 1995 r. w ramach dzia³u “drewno i
wyroby z drewna” (PCN 44) w eksporcie
dominowa³y wyroby tartaczne, w tym: tar-
cica z udzia³em – 24% oraz opakowania –
16%. P³yty wiórowe (PCN 4410) stanowi³y
zaledwie 2,7%. W 2002 r. udzia³ pierw-
szych dwóch produktów zmniejszy³ siê od-
powiednio do 10,5% i 10,3%. Coraz wiêk-
sze znaczenie w eksporcie odgrywaj¹ p³yty
wiórowe – 9,4% (PCN 4410) i pilœniowe –
12,3% (PCN 4411) oraz wyroby stolarskie –
15% (PCN 4418). Eksport surowca drzew-
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* PCN – Polska scalona nomenklatura towarowa handlu zagranicznego
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Wykres 1. Trendy w eksporcie i imporcie drewna i wyrobów z drewna w latach 1993–2002
(�ród³o: Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

mln USD

Eksport

Import

Saldo

Wykres 2. Trendy w eksporcie i imporcie mebli w latach 1993 –2002
(�ród³o: Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej)



nego (PCN 4403) zmala³ z 4,8% w 1995 r.
do 2,9% w 2002 r.

Wielkoœæ eksportu ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw przemys³u drzewnego ana-
lizowano na podstawie danych z roku 1995
i z lat 1998–2000. Wed³ug tych danych ek-
sport realizowany by³ w ca³oœci przez ma³e i
œrednie firmy.

Dobre wyniki w eksporcie stanowi¹ o
mocnej pozycji przemys³u drzewnego i
wskazuj¹ na mo¿liwoœæ jego dalszego roz-
woju.

Na tle ca³ej Unii Europejskiej Polska
charakteryzuje siê bardzo niskim zu¿yciem
wyrobów z drewna (poza p³ytami wióro-
wymi i pilœniowymi), a zw³aszcza: tarcicy –
na poziomie ok. 32% przeciêtnego zu¿ycia
w UE, sklejek – 33% przeciêtnego zu¿ycia
w UE, mebli – 9% przeciêtnego zu¿ycia w
UE, co mo¿e zapowiadaæ zwiêkszenie
ch³onnoœci rynku krajowego po otwarciu je-
dnolitego rynku europejskiego.

Potencja³ produkcyjny przemys³u drze-
wnego, nie w pe³ni wykorzystany, stanowi
tak¿e doskona³¹ bazê dla rozwoju tego sek-
tora i dalszego wzrostu konkurencyjnoœci
jego produktów o du¿ej wartoœci dodanej,
zarówno w kraju, jak za granic¹.

Do mocnych stron przemys³u drzewne-
go zaliczyæ mo¿na:

– krajow¹ bazê surowcow¹,
– znacz¹cy udzia³ w produkcji sprzedanej

przemys³u ogó³em (5,8%) i zatrudnieniu
(8,1%),

– znacz¹cy udzia³ w eksporcie (9,8%, a
bez eksportu drewna 9,5%) i dodatnie saldo
w handlu zagranicznym,

– nowoczesny park maszynowy i wysoki
poziom stosowanych technologii w niektó-
rych bran¿ach, g³ównie w przemysle me-
blarskiego, stolarki budowlanej i p³yt dre-
wnopochodnych,

– wysok¹ zdolnoœæ niektórych zak³adów
wytwarzaj¹cych meble czy p³yty drewnopo-
chodne, g³ównie z udzia³em kapita³u zagra-

nicznego, do konkurowania z przemys³em
innych krajów UE,

– wyroby przyjazne œrodowisku.
Z kolei do s³abych stron nale¿¹:
– niestabilnoœæ uregulowañ prawnych

dotycz¹cych zaopatrzenia w surowiec drze-
wny, co utrudnia rozwój szczególnie bran¿y
tartacznej (w ocenie ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw),

– spadek popytu krajowego na wyroby
drzewne,

– brak promocji drewna i wyrobów z
drewna,

– zad³u¿enie,
– niedoinwestowanie wiêkszoœci firm

bran¿y tartacznej, niski poziom ich konku-
rencyjnoœci,

– przestarza³e technologie w wielu
przedsiêbiorstwach sektora ma³ych i œred-
nich firm,

– niewystarczaj¹cy do konkurowania na
jednolitym rynku europejskim poziom wy-
szkolenia kadry ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstw,

– niedostateczna znajomoœæ wyników
badañ rynku wyrobów drzewnych w ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstwach,

– niedocenianie monitoringu jakoœci
produktów, szczególnie przeznaczonych na
rynek krajowy

– niski stopieñ dostêpnoœci do internetu.
Rysuj¹ siê równie¿ zagro¿enia zwi¹zane

ze wzrostem kosztów surowca drzewnego i
zaopatrzeniem w surowiec drzewny, a tak¿e
wzrostem kosztów paliw i energii.

Uwarunkowania makroekonomiczne w
bardzo istotny sposób oddzia³ywaj¹ na o¿y-
wienie popytu konsumpcyjnego i inwesty-
cyjnego, a zatem na mo¿liwoœci rozwoju
poszczególnych sektorów gospodarczych,
w tym drzewnego.

Wed³ug danych Instytutu Koniunktur i
Cen Handlu Zagranicznego wzrost PKB w
Unii Europejskiej zwiêkszy siê z 1% w 2002 r.
do 2,5% w 2004 r., w tym w Niemczech od-
powiednio z 0,2% do 1,5–2,0%.
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W Polsce Strategia Gospodarcza Rz¹du
„Przedsiêbiorczoœæ – Praca – Rozwój” w
scenariuszu rozwoju gospodarki zak³ada
wzrost PKB o 5% w 2004 r. i ponad 5% w
2005 r. Ten scenariusz przewiduje stopnio-
we o¿ywienie rynku wewnêtrznego. Potwier-
dzaj¹ to wskaŸniki makroekonomiczne. W
ci¹gu 6 miesiêcy 2003 r. odnotowano
wzrost PKB o 2,7% (1,4% w 2002 r.), co
oznacza, ¿e za³o¿ony w ustawie bud¿etowej
3,5% wzrost zostanie zrealizowany. Pro-
dukcja sprzedana przemys³u wzros³a o 6,7%
(1,4% za 2002 r.), a o 10,3% za 7 miesiêcy
2003 r. Najwy¿sz¹ dynamik¹ produkcji
sprzedanej, w okresie 7 miesiêcy 2003 r.,
charakteryzowa³ siê przemys³ produkcji
mebli – 132,2%.

***

Bardzo wa¿nym czynnikiem umo¿liwia-
j¹cym rozwój przemys³u drzewnego s¹,
obok popytu na wyroby z drewna, zasoby
surowcowe. W zwi¹zku z ewentualnymi no-
wymi inwestycjami zagranicznymi w prze-
myœle tartacznym mog¹ nast¹piæ zmiany
mo¿liwoœci zaopatrzenia siê przez ma³e i
œrednie przedsiêbiorstwa w wielkowymia-
rowy surowiec drzewny.

W polskim przemyœle tartacznym mo¿li-
woœci inwestycji maj¹ przede wszystkim
du¿e przedsiêbiorstwa przerobu surowca
drzewnego. Ma³e i œrednie firmy dominuj¹
w przemyœle drzewnym i jego eksporcie. Z

tych wzglêdów, a równie¿ z uwagi na lokali-
zacjê w regionach o du¿ym bezrobociu,
ma³o uprzemys³owionych, ich znaczenie
jest doceniane w polityce polskiego rz¹du i
w polityce Unii Europejskiej. Zatem opra-
cowanie uregulowañ systemowych, umo¿li-
wiaj¹cych w d³u¿szym horyzoncie czasu za-
opatrzenie w surowiec drzewny ma³ych i
œrednich przedsiêbiorstw przemys³u drzew-
nego jest aktualnie spraw¹ zasadnicz¹. Prze-
prowadzenie stosownej restrukturyzacji w
przemyœle zapewni wzrost jego konkuren-
cyjnoœci. Restrukturyzacja ta zosta³a opóŸ-
niona ze wzglêdu na niekorzystn¹ sytuacjê
ekonomiczno-finansow¹ przedsiêbiorstw.
Obecnie wyniki tych przedsiêbiorstw ule-
gaj¹ wyraŸnej poprawie (tab. 1 i 2).

Nie bez znaczenia jest fakt, i¿ na ujemne
wyniki ekonomiczne bran¿y tartacznej
mia³a wp³yw dynamika wzrostu cen surow-
ca drzewnego. W ca³ym okresie transfor-
macji systemu gospodarczego wzrost cen
produktów drzewnych nie nad¹¿a³ za wzro-
stem cen surowca (tab. 3).

Rozwi¹zania szeregu problemów na
styku “las – przemys³ drzewny” mo¿na by
oczekiwaæ w drodze integracji gospodarki
leœnej z zak³adami przerobu drewna. Do-
prowadziæ to mo¿e do rozwi¹zania prob-
lemów zwi¹zanych z zad³u¿eniem wobec
dostawców drewna oraz jednoczesnego
zwiêkszenia wspólnoty interesów. Sprzyjaæ
to równie¿ mo¿e poprawie efektywnoœci
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Tabela 3. Dynamika wzrostu cen tarcicy i pó³fabrykatów tartych oraz przeciêtnych cen drewna
wielkowymiarowego w latach 1994–2001

Wyszczególnienie
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

dynamika, rok poprzedni = 100%

Drewno wielkowymiarowe ogólne-
go przeznaczenia: iglaste

liœciaste

151,0

152,4

177,9

157,2

110,6

106,9

107,1

103,2

111,0

107,8

111,3

109,1

100,8

105,0

104,9

104,2

Wyroby przemys³u drzewnego,

w tym tarcica i pó³fabrykaty tarte

128,8

139,9

133,4

149,1

109,0

108,1

106,2

104,2

105,2

104,7

101,4

102,9

102,6

101,6

.

�ród³o: “Strategia dla przemys³u drzewnego do 2006 roku”



wykorzystania drewna poprzez lepsze do-
stosowanie struktury poda¿y drewna do za-
potrzebowania odbiorcy.

Procesom restrukturyzacji zak³adów
przemys³u drzewnego sprzyjaj¹ instru-
menty zawarte w dokumentach: „Kierunki
dzia³añ rz¹du wobec ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw od 2003 do 2006 roku” (z
dnia 4 lutego 2003 r.) oraz „Strategia dla
przemys³u drzewnego do 2006 roku” (z dnia
19 sierpnia 2003 r.). W interesie samych
przedsiêbiorstw jest wykorzystanie wska-
zanych w tych dokumentach Ÿróde³ fi-

nansowania rozwoju. Sprzyjaæ temu powin-
no zaanga¿owanie siê izb i stowarzyszeñ
bran¿owych w akcjê informacyjn¹ o dostêp-
nych œrodkach finansowych i innych for-
mach wsparcia. Na stronach internetowych
Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki
Spo³ecznej www.mgpips.gov.pl dostêpne s¹
wy¿ej wymienione dokumenty oraz inne
wa¿ne informacje dla przedsiêbiorców. Na
stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiê-
biorczoœci www.parp.gov.pl publikowane
s¹ informacje o pomocy publicznej dla
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Materia³y Ÿród³owe

Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.
Warszawa 2002.

G³ówny Urz¹d Statystyczny. Nak³ady i wyniki przemys³u 2002.
Raport o stanie przemys³u w 1998, 1999, 2001.
Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce w latach 2001–2002 Polska

Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Warszawa 2003.
Strategia dla przemys³u drzewnego do 2006 roku przyjêta przez Radê Ministrów w dniu 19 sierpnia

2003 r.
Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002–2003. Raport roczny. Instytut Koniunktur i Cen

Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003.
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