
© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

SSCC
IIEE

NNTT
IIAA

RRUUMM    PPOOLLOONNOO
RR

UU
MMAACCTTAA

O R I G I N A L  P A P E R

www.forestry.actapol.net pISSN 1644-0722 eISSN 2450-7997

Acta Sci. Pol.  
Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 20(3) 2021, 161–165
POLISH JOURNAL OF FORESTRY

aleksandra.gorna@up.poznan.pl, https://orcid.org/0000-0001-5033-1156

Received: 10.08.2021
Accepted: 29.09.2021

WPŁYW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH NA CENĘ SUROWCA DRZEWNEGO 
W POLSCE

Aleksandra Górna

Katedra Ekonomiki i Techniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań

ABSTRAKT

Problemem poddanym analizie było pytanie o istnienie zależności między występowaniem klęsk żywioło-
wych a zmianą poziomu ceny surowca drzewnego. Do przeprowadzenia badania wybrano metodę analizy 
trendu. Dla różnych poziomów danych wykonano prognozę cen drewna, która została porównana z danymi 
rzeczywistymi pozyskanymi z bazy danych Nadleśnictwa Czersk. Celem pracy było ustalenie, w jaki spo-
sób czynniki losowe oraz czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na kształtowanie się poziomu cen surowca 
drzewnego w Polsce. Za przykład posłużyły dane z Nadleśnictwa Czersk. Stwierdzono, że istnieje zależność 
między czynnikami zewnętrznymi, jakimi mogą być klęski żywiołowe a pierwotną ceną surowca drzewnego. 
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WSTĘP

Oddziaływanie na środowisko leśne klęsk żywiołowych 
może być związane z jednym lub kilkoma czynnikami 
atmosferycznymi, które są przyczyną zachwiania struk-
tury, w tym stabilności drzewostanu. Wśród szczegól-
nie istotnych i powodujących jedne z największych 
szkód w lasach są nagłe porywcze wiatry o dużych 
prędkościach. Za poryw wiatru uznaje się nagły wzrost 
prędkości przewyższający o więcej niż 5 m/s średnią 
10-minutową prędkość. Na podstawie badań określono, 
że przekroczenie wartości 30 m/s naraża drzewostan na 
znaczące uszkodzenia (Chojnacka-Ożga i Ożga, 2018).

Jedną z ostatnich klęsk żywiołowych w lasach była 
nawałnica, która znalazła się nad Polską w nocy z 11 
na 12 sierpnia 2017 roku. Front burzowy, powstały 
w wyniku zmieszania się gorącego powietrza zwrot-
nikowego z powietrzem polarnym, przemieszczał się 
nad Polską, rozpoczynając od strony południowej. 
Wystąpienie silnych wiatrów skutkowało powaleniem 

i połamaniem prawie 10 mln m3 drzew na powierzch-
ni ok. 120 tys. ha. Na terenach zarządzanych przez 
Lasy Państwowe zostały uszkodzone drzewostany 
w 60 nadleśnictwach należących do regionalnych dy-
rekcji w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Szczecinku, To-
runiu i Wrocławiu (Trębski, 2019). Wskutek działań 
porywczych wiatrów zostały również zdewastowane 
lasy w Nadleśnictwie Czersk z Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Toruniu. 

Efektem klęsk żywiołowych są wielopłaszczy-
znowe straty. Po nawałnicy, która wystąpiła w sierp-
niu 2017 roku najistotniejsze okazały się straty eko-
nomiczne i przyrodnicze. Wskutek niszczycielskich 
działań ucierpiało wiele drzewostanów, które w prze-
ważającej większości musiały być zagospodarowane 
rębniami zupełnymi. 

W wyniku działań podjętych przez Lasy Państwo-
we rynek drzewny stał się miejscem zbytu drewna 
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poklęskowego. Przedsiębiorstwa otrzymały możli-
wość nabycia dodatkowych puli drewna, ale obawiały 
się słabej jakości kupowanego surowca drzewnego. 
Na podstawie obserwacji działań podejmowanych 
przez sektor drzewny stwierdzono, że w krótkim okre-
sie zwiększona podaż surowca drzewnego wpłynę-
ła korzystnie na gospodarkę regionu (Sikora, 2017). 
Przedsiębiorstwa podjęły się zadania zwiększenia 
możliwości przerobu drewna, co wiązało się z zwięk-
szeniem powierzchni magazynowej oraz inwestycji 
technologicznych. Rok po wystąpieniu klęski widocz-
ne były jednak negatywne skutki zwiększonej poda-
ży drewna (Patriquin i in.., 2007; Sikora, 2017). Na 
podstawie rozstrzygniętych ofert sprzedaży drewna 
na Portalu Leśno-Drzewnym zauważono duży udział 
przedsiębiorstw niemających własnych punktów prze-
robu. Znaczącym utrudnieniem dla przedsiębiorców 
z punktami przerobu drewna w Polsce był dodatkowo 
wysoki udział eksporterów drewna.

Cena drewna surowca drzewnego jest uzależniona 
od wielu kształtujących ją czynników. W przypadku 
wystąpienia klęski żywiołowej należy się spodziewać 
obniżenia ceny drewna z uwagi m.in. na nieplanowa-
ne zwiększenie podaży stanowiącej nadwyżkę nad 
popytem (Piszczek, 2011) oraz ryzyko pogorszenia 
się jakości surowca drzewnego przewidzianego do 
pozyskania. Pomimo wystąpienia jednego ważnego 
czynnika – destrukcyjnej działalności natury, na cenę 
drewna nadal oddziałuje wiele innych procesów zwią-
zanych z funkcjonowaniem rynku drzewnego. Pisz-
czek (2011) określił czynniki, które mają wpływ na 
obniżenie ceny surowca drzewnego, wśród których 
wymienił m.in.: klęski żywiołowe, co ma ścisły zwią-
zek z nadwyżką podaży nad popytem, konkurencję 
między producentami drewna, złą sytuację gospodarki 
narodowej, ingerencję pionową sektora leśno-drzew-
nego czy koszty wytworzenia drewna. 

Na podstawie danych uzyskanych z bazy Nadleś-
nictwa Czersk przeprowadzono analizę mającą na 
celu określenie wpływu nawałnicy wietrznej na cenę 
surowca drzewnego. 

METODYKA I ZAKRES PRACY

Głównym celem pracy było określenie wpływu klęski 
żywiołowej na cenę surowca drzewnego. Postawiono 
dwie hipotezy robocze: (1) klęska żywiołowa – huragan 

miał wpływ na cenę surowca drzewnego oraz (2) hura-
gan nie miał wpływu na zmiany cen surowca drzewnego. 

Przedstawione hipotezy zostały sprawdzone za po-
mocą analizy trendu na podstawie danych z bazy Sys-
temu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) 
Nadleśnictwa Czersk. 

Przyjęto następujące okresy porównawcze:
• 2013 – przeciętny rok gospodarczy
• 2014 – przeciętny rok gospodarczy
• 2015 – przeciętny rok gospodarczy
• 2016 – przeciętny rok gospodarczy
• 2017 – okres przed nawałnicą (1.01.2017–13.08. 

2017)
• 2017K – okres uprzątania terenów poklęskowych 

(14.08.2017–31.12.2017)
• 2018K – okres uprzątania terenów poklęskowych
• 2019K – okres uprzątania terenów poklęskowych.

W badaniach analizowano ceny drewna sosnowe-
go, głównego lasotwórczego gatunku drzewa w Pol-
sce, w następujących grupach handlowo-gatunkowych 
(GH-G):
• S_S2A SO
• S_S2B SO
• W_STANDARD SO
• WK_STANDARD SO.

W tym okresie w celu lepszego zagospodarowania 
drewna stworzono dwie GH-G drewna kłodowanego 
(WK_C SO, WK_D SO), które nie zostały wzięte pod 
uwagę w badaniu ze względu na brak możliwości po-
równania z latami poprzednimi. 

Sortymentową strukturę sprzedaży obliczono na 
podstawie wzoru (1).

 Wx = Ws / Wc (1)

gdzie:
Wx – współczynnik sprzedaży dla danej GH-G, 

gdzie x oznacza daną GH-G: S_S2A SO,0; 
S_S2B SO; W_STANDARD SO; WK_
STANDARD SO,

Ws – miąższość sprzedanego drewna w wybranej 
GH-G, m3,

Wc – miąższość sprzedanego drewna ogółem, m3.

Wszystkie średnie ceny sprzedaży drewna przed-
stawiono w wartości netto i porównano z symulacją 
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trendu ceny drewna na podstawie danych za lata 
2013–2017, wykonanej za pomocą metody najmniej-
szych kwadratów. Cena prognozowana została ustalo-
na z użyciem programu Microsoft Office Excel.

Analiza trendu służy do przewidywania kierunku 
ruchu cen instrumentów rynku finansowego. Podsta-
wowym wynikiem analizy jest wykres liniowy, z któ-
rego odczytuje się prognozę zmian na rynku mających 
wpływ na trend. Adamowicz i Górna (2020) określili, 
że najmniejszym błędem szacunkowym w przypad-
ku wykorzystywania metody predykcyjnej, jakim 
jest analiza trendu charakteryzuje się 5-letni szereg 
czasowy. Rezultaty prognozy porównano z cenami 
rzeczywistymi. 

Do porównania różnic między ceną rzeczywistą 
a ceną prognozowaną użyto błędu standardowego, 
który w późniejszym etapie pracy jest określany jako 
błąd względny i bezwzględny.

Model trendu liniowego

 yt
p = a + bt (2)

gdzie:
yt

p – model trendu liniowego,
a – wartość współczynnika regresji liniowej,
b – wartość wyrazu wolnego,
t – okres.
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gdzie:
a – współczynnik a,
yt – wartość rzeczywista (empiryczna),
t – okres,
n – liczba obserwacji.

Współczynnik b

 b = y̅t – at̅ (4)

gdzie:
b – współczynnik b,
y̅t – średnia ważona wartości rzeczywistej,

a – współczynnik a,
y̅ – wartość średnioważona okresu.

Średni błąd szacunku
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gdzie:
se – odchylenie standardowe składnika resztowego,
yt – wartość rzeczywista (empiryczna),
yt

p – wartość prognozowana,
n – liczba obserwacji,
k – liczba szacowanych parametrów (w modelu 

trendu liniowego k = 2).

Błędy standardowe parametrów strukturalnych 
równania trendu
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gdzie:
s(a) – błąd standardowy parametru a,
s(et) – średni błąd szacunku,
t – okres,
n – liczba obserwacji.
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s(b) – błąd standardowy parametru b,
s(et) – średni błąd szacunku,
t – okres,
n – liczba obserwacji.

WYNIKI

Wykonując prognozę zmian cen drewna dla lat 2017–
2019 z zastosowaniem 5-letniego szeregu czasowego 
z uwzględnieniem poszczególnych poziomów szcze-
gółowości danych (zaczynając od ogólnego rozra-
chunku nadleśnictwa, poprzez całościowej grupy 
drewna wielkowymiarowego oraz średniowymiaro-
wego i wyszczególnione grupy GH-G, tj. S2A SO; 
S2B SO; W_STANDARD SO; WK_STANDARD 
SO), uzyskano różnicę między ceną rzeczywistą a pro-
gnozowaną w granicach od 10 zł/m3 do 140 zł/m3. 
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Najmniejszą różnicą cen charakteryzuje się grupa 
GH-G S2A SO, w której różnica w roku 2017 wynosi-
ła 10,45 zł/m3, w roku 2018 – 11,79 zł/m3 oraz w roku 
2019 – 10,96 zł/m3. 

Największe różnice między ceną prognozowaną 
a rzeczywistą wystąpiły w grupie WK_STANDARD 
SO w latach 2017–2019. Kolejno wynosiły: 79,31 zł/m3,  
101,23 zł/m3 oraz 135,23 zł/m3. 

W wyniku przeprowadzonych badań sformułowa-
no przedstawione poniżej wnioski.

1. Na podstawie przeprowadzonej analizy staty-
stycznej metodą analizy regresji liniowej należy przy-
jąć hipotezę o zmianie cen drewna wskutek wystąpie-
nia nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. 

2. Zauważono znaczące różnice cen drewna, szcze-
gólnie w drewnie wielkowymiarowym, między ceną 
rzeczywistą a prognozowaną (tab. 1). Ich przyczyną 
mogła być deprecjacja drewna (wnikanie sinizny), 
która wymusiła zmianę klasy jakościowej.

3. Najmniejsze różnice między ceną rzeczywistą 
a prognozowaną stwierdzono w GH-G drewna S_S2A 
SO. Jako jedyna z analizowanych zakresów danych 
zachowała liniowy trend wzrostu średniej ceny sprze-
daży drewna (tab. 1).

4. Przeprowadzone badanie ma charakter pilotażo-
wy, jest to rozpoznanie zależności między czynnikami 
zewnętrznymi a ceną surowca drzewnego, dlatego na-
leży zwrócić uwagę na małą próbę przyjętą do badania. 

5. Niniejszy artykuł jest częścią większych badań 
dotyczących zmian struktury oraz prognozowania 

ceny surowca drzewnego z uwzględnieniem czynni-
ków zakłócających, m.in. huraganów, gradacji, zja-
wisk rynkowych. 
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IMPACT OF NATURAL DISASTERS ON THE PRICE OF WOOD IN POLAND

ABSTRACT

The problem that was analysed was the question of whether there is a relationship between the occurrence of 
natural disasters and changes in the level of timber prices. The method of trend analysis was selected for the 
study. A forecast of timber prices was made for different data levels and compared with actual data obtained 
from the database of the Czersk Forest District. The aim of the study was to determine how random and ex-
ternal factors may influence timber price levels in Poland. The data from the Czersk Forest Inspectorate were 
used as an example. It was found that there is a relationship between external factors, such as e.g. natural 
disasters, and the primary price of timber. 
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