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Sammanfattning 
Den första maj 2004 utvidgas EU med tio nya medlemsländer. De nya medlem-
marna är: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, 
Slovenien, Malta och Cypern. 
 
I jämförelse med Sverige är de tio nya medlemländernas ekonomier små, lågt ut-
vecklade och välståndsmässigt svaga. Polen utmärker sig dock genom dess stora 
ekonomi som inom en snar framtid kommer att vara större än Sveriges. De nya 
ländernas välstånd kommer inte att nå upp till EU genomsnittet inom de närmaste 
50 åren. EU-medlemskap innebär deltagande i EU:s inre marknad med ökad fri-
handel och stärkt konkurrens. Detta betyder prispress och välfärdsvinster för kon-
sumenter. En annan konsekvens är företagskoncentration inom branscher med 
stordriftsfördelar. Tillträde till EU: s inre marknad kommer att minska exportbe-
roendet som i nuläget är stort. Med undantag för Tjeckien har länderna en negativ 
handel med varor och tjänster. Denna negativa nettohandel väntas fortgå då im-
porten är viktig för uppbyggnad av infrastruktur och näringsliv.   
 
Ur ett skogligt och skogsindustriellt perspektiv är länderna generellt sett små. 
Endast Polen är jämförbart med Sverige, med 70 % av Sveriges totala virkesför-
råd. Polen är det enda land bland de nya medlemsländerna som på allvar kan 
komma att konkurrera med Sverige på den internationella skogsindustrimarkna-
den, men först på längre sikt. Anledningen är att Polen har en egen skogsindustri 
som de kan förse med egen skogsråvara som i sin tur förmår leverera skogsindu-
striprodukter till den stora inhemska marknaden (38 miljoner invånare). I stort 
importeras endast pappersmassa. Polen har ett stort och växande virkesförråd och 
ett strategiskt läge mitt i Europa vilket tillsammans med en växande inhemsk 
marknad betyder ökade utländska investeringar och på sikt en konkurrenskraftig 
skogsindustri som i framtiden kan konkurrera med omvärlden.  
 
Skogsindustrin är viktig framför allt för Estlands och Lettlands ekonomier.  Efter-
som skogsindustrin är av betydelse för de baltiska ländernas ekonomier kommer 
en specialisering att ske inom delar av denna sektor. Små virkesförråd sätter dock 
en begränsning för hur stora de kan bli på den internationella skogsindustrimark-
naden. Till skillnad från de baltiska länderna har Tjeckien en väl utvecklad indu-
stri och ett kraftigt överskott i handeln med varor och tjänster, men endast ett litet 
överskott i handeln med skogsprodukter. Därför kan man sluta sig till att natio-
nella och internationella investerare i första hand kommer att satsa på andra sekto-
rer än den skogsindustriella. Utvecklingen av skogsindustrin för Slovenien, 
Slovakien, Ungern och Polen antas ligga i ungefärlig samma fas som Tjeckien. De 
kan till viss del förädla skogsråvaror och producera exempelvis papper. Produk-
tionen går dock till inhemsk konsumtion, mycket lite exporteras. 
 
Tillträdet till EU:s inre marknad, kan medföra både risker och möjligheter. Risken 
kan vara att dessa länders skogsproduktion av mer förädlade varor inte är och blir 
tillräckligt effektiv och att de därför blir utkonkurrerade. Lettland och Estland är 
ganska ensamma om att exportera massaved och de löper därför inte samma risk 
för utslagning inom denna bransch. Sammantaget för alla medlemsländer innebär 
utvidgningen stora möjligheter till ekonomisk tillväxt, tack vare en större marknad 
och ett ökat intresse bland utländska investerare. 
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Inledning  
Den 1 maj 2004 kommer EU att utvidgas med tio nya medlemsländer. Detta är ett 
av EU:s största projekt någonsin och kommer att innebära stora möjligheter men 
även problem. EU:s betydelse för omvärlden kommer att växa, bl.a. eftersom be-
folkningsmängden ökar med nära 75 miljoner invånare. Efter en lång tids för-
handlande togs beslutet om utvidgningen av EU:s regeringschefer vid Europeiska 
rådets möte i Köpenhamn i december 2002. De tio nya medlemsländerna är: 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta 
och Cypern. 
 
När Berlinmuren föll föddes hoppet för dessa nya medlemsländer att kunna ut-
vecklas till fungerande demokratier och mer ekonomiskt välmående länder. Men 
utvecklingen tog aldrig någon riktig fart, en av flera orsaker var de mentala murar 
mot väst som fortfarande existerade. Idag, femton år senare, har länderna kommit 
en bra bit på väg med att bygga upp demokratiska institutioner och ökat välstånd. 
Fortfarande brottas dock länderna med bl.a. hög arbetslöshet, ett ineffektivt jord-
bruk och oförmåga att förädla sina råvaror. Tack vare den förestående utvidg-
ningen hoppas man återigen att ekonomin ska ta ny fart genom investeringar från 
utlandet och tillträde till EU:s inre marknad.  
 
Syftet med denna studie är att kort beskriva och jämföra de nya medlemsländernas 
ekonomier i allmänhet och skogsindustrisektorer i synnerhet. I jämförelsen tas 
även Sverige med i syfte att identifiera hur den svenska ekonomin och skogsindu-
strin ser ut i förhållande till de nya medlemsländerna.  
 
Följande frågeställningar har legat till grund för studien: 
 

 Hur starka är de nya länderna ekonomiskt och hur ekonomiskt utvecklade 
är de?  

 Hur viktig är skogsindustrin för respektive lands ekonomi och hur ser utri-
keshandeln inom skogssektorn ut? 

 
Underlaget till studien bygger på data inhämtat från databaser från Världsbanken, 
FAOSTAT och EUROSTAT. Viss bearbetning av data har utförts.  
 
De makroekonomiska variablerna som används vid jämförelser av ländernas eko-
nomier är bruttonationalprodukt, BNP och bruttonationalprodukten räknat per 
invånare, BNP per capita. Dessa variabler har tagits med eftersom de är de mest 
grundläggande för en förståelse av hur en ekonomi ser ut. Studiens begränsade 
omfattning har medfört att andra variabler uteslutits. Av de skogsindustrivariabler 
som tagits med har inriktningen varit mot utrikeshandel, dvs., export och import, 
samt inhemsk produktion. Orienteringen har varit mot ekonomiska värden och 
inte kvantiteter eftersom en sådan studie redan har gjorts (se Rapport 10, 2003, 
Skogsstyrelsen). Bristen på data har delvis varit en begränsning.  
 
Kvaliteten på insamlad data har i vissa fall vållat problem. För de flesta variabler 
har värden för 4-5 år samlats in. Vissa av dessa årsvärden har ibland avvikit mar-
kant från varandra och därmed valts bort. En förklaring till spridningen i de vär-
den som visas är att samtliga värden har räknats om från dollar eller euro till 
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svenska kronor. Valutakursen för respektive år kan med andra ord förklara vissa 
svängningar. Fortfarande kan det dock förekomma mycket stora spridningar för 
vissa variabler och länder. Läsaren bör därför ha i åtanke vid avläsning av figu-
rerna att en viss felmarginal kan finnas.  
 

De nya medlemsländernas ekonomier och tillväxtförutsätt-
ningar 
Storleken på ett lands ekonomi, mätt som totala BNP, är viktig att studera då man 
vill skapa sig en uppfattning om vilken roll ett land kan komma att spela på den 
internationella marknaden.    
 
Sveriges ekonomi är större än de nya medlemsländerna, trots att befolknings-
mängden är relativt sett liten. Inte helt överraskande, mot bakgrund av dess stora 
befolkning, är Polens ekonomi betydligt större än de övriga nya medlemsländerna. 
I en inte alltför avlägsen framtid kommer Polen att gå om och få en betydligt 
större ekonomi än Sverige vilket talar för att det främst är den polska marknaden, 
bland de nya medlemsländerna, som kommer att vara intressant för internationella 
investerare och exportörer. 

Total BNP
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Figur 1. Ländernas totala BNP i miljoner svenska kronor.  
 
Stabila politiska, sociala och ekonomiska institutioner är en viktig förutsättning 
för ekonomisk tillväxt. Ju högre grad av stabilitet ett land har, desto större blir 
dess förmåga att locka till sig utländska investerare. Investeringar som medför 
introducering av ny teknologi, som i förlängningen ger en mer kostnadseffektiv 
och högförädlad produktion. Tack vare EU-medlemskapets krav på stabilitet inom 
de politiska, sociala och ekonomiska områdena, kan därför de nya medlemslän-
derna förväntas få en högre tillväxt i ekonomin, än de länder som fortfarande står 
utanför EU.  
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När den ekonomiska tillväxten ökar i ett land får det två olika effekter. Dels stiger 
befolkningarnas inkomster vilket förändrar konsumtionsmönstren. Detta betyder 
en ökad och förändrad konsumtion av varor och tjänster, mer i paritet med kon-
sumtionsmönster i andra västeuropeiska länder. En annan yttring av ökad tillväxt 
är den strukturomvandling som sker med minskad jordbrukssektor, större tjänste-
sektor och minskande men mer utvecklad industrisektor.  

 

Välståndet i de nya medlemsländerna 
Välståndet i en ekonomi kan mätas med olika välfärdsmått. BNP per capita är ett 
sätt att mäta välståndet i ett land, och anger storleken på detta välstånd räknat per 
invånare. Ett högt BNP per capita betyder att landet oftast har en mer utvecklad 
ekonomi där tjänstesektorns andel är hög, industrisektorn minskande och jord-
brukssektorn är relativt sätt liten. Ett annat karaktärsdrag är en högutbildad ar-
betskraft samt en kapitalintensiv industri, dvs. den kräver stora investeringar.  
 

BNP per capita 
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Figur 2. Anger välståndet i de nya medlemsländerna i BNP per capita. Tabellen är indexerad till de 
nuvarande 15 EU-länder, vars genomsnittliga värde av BNP per capita är 100. 
 
Polen och de baltiska länderna är lågt utvecklade sett utifrån BNP per capita. Men 
Polens stora inhemska marknad gör att en liten ökning i BNP per capita skulle få 
en större genomslagskraft än en ökning av BNP per capita i de baltiska länderna.  
 
Hur kommer framtiden att se ut för de nya medlemsländerna? Enligt scenarier 
utförda inom UNECE, ett underorgan till FN, kommer de inte inom de närmaste 
50 åren nå upp till en BNP per capita i paritet med medelvärdet för de nuvarande 



RAPPORT NR 8/2004 
 

5 

medlemsländerna.  De länder som kommer att ha störst tillväxttakt, är de som idag 
har låg BNP per capita.  
 

Utrikeshandeln i de nya medlemsländerna 
Vid inträdet i EU kommer de tio nya länderna att omfattas av EU:s inre marknad, 
vilket bl.a. betyder förenklade tullregler och transportservice. Med stor sannolik-
het kommer deltagande i EU:s inre marknad att resultera i  samhällsekonomiska 
vinster för de nya medlemsländerna i synnerhet, men även för de nuvarande 
medlemsländerna. Antalet produkter och säljare ökar vilket medför stärkt konkur-
rens och prispress på varor och tjänster och därmed en välfärdsökning för konsu-
menterna. Ett öppnande av marknader inom branscher där stordriftsfördelar exi-
sterar leder dock till en process i motsatt riktning, dvs. en koncentrationsprocess 
där antalet företag och produkter i varje land minskar. Tillverkningskostnaden per 
enhet kommer därmed att sänkas, vilket i sig resulterar i lägre priser på varor och 
välfärdsvinster för konsumenter.  
 
Om man överför ovanstående resonemang på skogsindustrin så skulle ett delta-
gande på EU:s inre marknad med frihandel leda till ökad och förändrad efterfrå-
gan av skogsprodukter. Man kan tala om två processer. Dels hårdnar konkurren-
sen generellt vilket resulterar i utslagning av mer ekonomiskt ineffektiva skogsin-
dustrier. Dessutom sker en utveckling mot ökad koncentration av och större en-
heter inom skogsindustriföretag, eftersom stordriftsfördelar är något som känne-
tecknar och främjar skogsindustrierna, i synnerhet massa- och pappersindustrin.  
 

Total export av varor och tjänster
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Figur 3. Den totala exporten av varor och tjänster räknat i procent av BNP 
 
De flesta medlemsländer är i större eller mindre utsträckning exportberoende. En 
av flera förklaringar till detta är att de är små ekonomier med en liten befolkning 
och marknad för avsättning av varor och tjänster. Små och exportberoende länder 
är mer sårbara för internationella konjunktursvängningar. Dessa länder kommer 
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därför att gynnas av en internationell marknad präglad av frihandel. Att ingå i EU 
och få tillgång till hela EU:s inre marknad skulle därför främja och stabilisera 
dessa länders export och mildra den sårbarhet som finns idag. Polens, relativt sett, 
mindre exportandel förklaras av att de har stor befolkning och, i absoluta värden, 
stor inhemsk marknad för avsättning av varor och tjänster.  
 
På längre sikt är det viktigt att ett land har en handel i balans, dvs. exportvärdet är 
lika med importvärdet. En negativ handel med omvärlden måste finansieras ge-
nom upplåning i utlandet vilket genererar amorteringar och räntekostnader som 
kan hämma investeringar och andra tillväxtfrämjande åtgärder. Huvudmålet för 
ländernas handelspolitik borde därför vara att verka för en positiv handelsbalans. 
Detta mål nås genom att lyfta fram de komparativa fördelarna, dvs. specialisera 
där man har kostnadsfördelar gentemot omvärlden.  

Nettohandel av varor och tjänster 
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Figur 4. Nettohandeln, dvs. export minskat med import, av varor och tjänster i miljoner svenska 
kronor. 
 
Med undantag för Tjeckien, importerar samtliga nya medlemsländer mer än de 
exporterar. En förklaring till detta är att de befinner sig i en strukturomvandling 
och därför importeras till stora värden för uppbyggnad av infrastruktur och när-
ingsliv. I Tjeckien finns redan många tillverkningsindustrier, såsom maskin- och 
biltillverkning, de behöver därför inte importera i lika stor omfattning.  
 

Utrikeshandel av skogsprodukter1 
För att skapa sig en uppfattning av hur framträdande de nya medlemsländerna är 
på den internationella marknaden för skogsprodukter är exportvärdet för dessa ett 
viktigt mått. Sverige har tillsammans med Finland och Tyskland och näst efter 

                                                 
1 För definition av skogsprodukter se bilaga 1.  
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Kanada och USA det största exportvärdet internationellt. Inget av de nya med-
lemsländerna exporterar skogsprodukter för betydande värden.  
 
Bortsett från Polen kommer inget av de här länderna att kunna växa och konkur-
rera i nämnvärd omfattning med omvärlden eftersom de har relativt liten råvaru-
potential i form av små virkesförråd. Endast Polen är jämförbart med Sverige, 
med ett sammanlagt virkesförråd motsvarande 70 % av Sveriges totala virkesför-
råd. Däremot kan de stärkas ekonomiskt och höja exportvärdet genom att i större 
utsträckning än idag förädla råvarorna. Allmänt kan sägas att länderna exporterar 
rundvirke och importerar förädlade skogsprodukter, exempelvis papper.  
 
 

Export av skogsprodukter
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Figur 5. Den totala exporten av skogsprodukter i miljoner svenska kronor. 
 
Även om länderna, med undantag för Polen, inte kommer att utvecklas till stora 
skogsnationer med internationellt betydande export, så kan ändå exporten av 
skogsprodukter vara viktig för ett lands ekonomi, i jämförelse med den totala ex-
porten. Så är fallet med Lettland där 20 % av den totala exporten består av skogs-
produkter. Detta gör Lettland starkt beroende av, och sårbar för, den internatio-
nella konjunkturen för skogsprodukter. Även för Estland spelar exporten av 
skogsprodukter en stor roll i den totala exporten. Att Sverige inte är lika sårbara 
för den internationella marknaden, trots att exporten av skogsprodukter är stor, 
beror på en större diversitet i ekonomin. En mer diversifierad ekonomi innebär 
fler sektorer som bidrar till exporten.   
 
Då Estlands och Lettlands export av skogsprodukter har så stor andel av det totala 
exportvärdet är det inom denna sektor, och främst på råvaruexport, där de idag har 
sin styrka och komparativa fördelar. Ländernas handelspolitik kommer förmodli-
gen att inriktas mot en ökad förädlingsgrad och export av skogsprodukter. Avgö-
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rande för överlevnaden inom branschen, och för tillväxten i ekonomin, är att län-
derna lyckas specialisera sig på en produkt, och därmed skapa sig komparativa 
fördelar gentemot den internationella marknaden. Klarar de uppgiften, kan de bli 
konkurrenter med Sverige, men bara på vissa områden. De kommer förmodligen 
inte att uppnå den bredd av konkurrenskraftiga skogsprodukter som Sverige har. 
Den förhållandevis knappa inhemska råvarutillgången sätter gränser för hur stora 
skogsnationer länderna blir internationellt sett. För Tjeckien kommer motsatt sce-
nario att följa. Eftersom de har ett stort handelsöverskott i sin totala export, men 
endast ett marginellt överskott i export av skogsprodukter, antas Tjeckien ha 
komparativa fördelar när det gäller annan produktion än den inom skogsindustrin. 
Polen har gjort medvetna satsningar för att öka skogsarealen i landet. Inom 25 år 
ska 700 000 hektar jordbruksmark vara återbeskogad. Detta tillsammans med en 
stort positivt årlig överskott i virkesbalansen medför att Polen är det enda land 
som har råvarupotential att konkurrera med Sverige. Polen har en handel i balans 
både när det gäller skogsråvaror och mer förädlade skogsprodukter, med undantag 
för pappersmassa där importen är stor. Detta förklarar varför det blir ett negativt 
nettohandelsvärde i (se figur 5). Polens gynnsamma geografiska läge med närhet 
till de stora västeuropeiska marknaderna gör landet attraktivt för utländska inve-
steringar.  Sammantaget innebär detta att Polen har stora möjligheter att tillskansa 
sig komparativa fördelar inom mer förädlad skogsindustri och på allvar konkur-
rera med Sverige och övriga stora skogsnationer. Med tanke på landets ekono-
miska utgångsläge idag kommer det dock att ta lång tid, kanske 20-25 år, innan 
Polen har kommit ifatt utvecklingen hos andra stora skogsnationer.  

Export av skogsprodukter

0 5 10 15 20 25

Ungern

Polen

Tjeckien

Litauen

Slovakien

Slovenien

Estland

Lettland

Sverige

Procent av total export

2001
2000
1999
1998

 
Figur 6. Exporten av skogsprodukter i procent av den totala exporten. 
 
Ungern, Slovakien och Slovenien har inte samma förutsättningar som Polen att 
finna komparativa fördelar inom skogsindustrin. Främsta anledningen är att de tre 
länderna har små virkesförråd (tillsammans har de ca. halva Polens virkesförråd). 
Idag exporterar de förädlade skogsprodukter till små värden, det mesta som pro-
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duceras förser den inhemska marknaden. Det som talar för att de kan locka till sig 
investeringar är deras fördelaktiga geografiskt läge.  
 
När de blivande medlemsländerna stått utanför EU har övriga länder, exempelvis 
USA och Brasilien, som exporterat varor till dessa länder, betalat en tullavgift på 
9 % av det totala exportvärdet. I och med inträdet till EU sänks denna avgift till 
1,5 – 3 % av exportvärdet, vilket medför en kraftigt reducerad kostnad för länder 
utanför EU att exportera varor till de nya medlemsländerna. Konkurrensen om 
exporten kommer därför att öka för Sverige. Vidare kommer även konkurrensen 
att öka på de nya medlemsländernas inhemska marknader eftersom det blir billi-
gare att importera varor.  

Nettohandel av skogsprodukter 
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Figur 7. Nettohandeln av skogsprodukter i miljoner svenska kronor. 
 
Trots att exportberoendet är stort, så är importberoendet större för de flesta länder, 
både totalt sett och för skogsprodukter. Handeln med utlandet kan, som beskrivits 
ovan, inte på lång sikt vara negativ. Polen och Ungern är de enda länder med en 
liten negativ nettohandel av skogsprodukter. I Ungerns fall har de stora arealer 
med unga bestånd (20-40 år) vilket försvårar ett uthålligt virkesflöde för skogsin-
dustrin. Dessutom nyttjas 40 % av virkesproduktionen för energiändamål. Mot 
bakgrund av detta tvingas de importera både råvara och förädlade skogsprodukter. 
Polen importerar pappersmassa till stora värden, därför får de ett underskott i sin 
handel. De har också en volymmässigt stor inhemsk efterfrågan på skogsproduk-
ter. 
 

Inhemsk produktion av skogsprodukter 
Produktionsvärdet är summan av de olika produktionsfaktorer, exempelvis råvara, 
arbete och kapital, som behövs i olika proportioner vid framställning av olika pro-
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dukter. Det är en bra måttstock då man vill få en bild av hur stor det enskilda lan-
dets skogsindustrisektor är i förhållande till omvärlden. Produktionsvärdet säger 
dock ingenting om effektiviteten och betydelsen av industrin för landets ekonomi.  
 

Produktionsvärde av trä, varor av trä 
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Figur 8. Värdet av produktionen för trä och varor av trä i miljoner svenska kronor. 
 
Sverige producerar trä och varor av trä till ett värde som är dubbelt så stort som 
Polen. Baltikums produktionsvärde är bara en femtedel av Sveriges. Om man ser 
till värdet av produktionen per invånare är alltså Sverige dominerande eftersom 
Baltikums befolkning är strax över sju miljoner, medan Polens befolkning är 
dryga 38 miljoner.  
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Produktionsvärde för massa-, pappers- och pappersvaruindustri
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Figur 9. Värdet av produktionen för massa-, pappers-, och pappersvaruindustri i miljoner svenska 
kronor. 
 
Värdet av den svenska produktionen av massa, papper och papp är mer än dubbelt 
så stor som de nya länderna sammantaget. För produktionsvärdet av trä och varor 
av trä är skillnaden inte lika stor. Fenomenet kan förklaras av att Sverige i större 
utsträckning har en mer kapitalintensiv skogsindustrisektor jämfört med de nya 
medlemsländerna. Detta är i linje med teorin att länder som är högt utvecklade 
ekonomiskt generellt producerar en större andel varor som kräver stora kapitalin-
vesteringar. När den ekonomiska tillväxten och köpkraften ökar hos befolkningen, 
kan man således anta att de kommer att öka andelen kapitalintensiv produktion 
och inom skogsindustrin producera andelsmässigt mer färdigvaror.  Den ökade 
inhemska efterfrågan som uppstår kan emellertid också förses via en större im-
port. Hur denna förändrade konsumtion och handelsmönster kommer att se ut 
beror på vilka komparativa fördelar respektive land har. Länder kommer alltså att 
specialisera sig där de har störst konkurrensfördel.  
 
I och med den förestående utvidgningen kommer marknaden att breddas vilket 
medför en ny dynamik och nya tillväxtmöjligheter för samtliga medlemsländer, 
nya som gamla. Dessutom kommer de nya medlemsländerna att bli mer attraktiva 
för utländska investeringar. Samtidigt som en större marknad innebär möjligheter, 
betyder det också att konkurrensen hårdnar. De tillkommande medlemsländers 
industrier riskerar att slås ut om de inte är tillräckligt konkurrenskraftiga.  
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Bilaga 1 
 
Definition av skogsprodukter 
 
Sågtimmer (lövträ och barrträ) 
Fanérstock (lövträ och barrträ)  
Massaved + spån (lövträ och barrträ) 
Flis och spån 
Virkesavfall 
Annat industriellt rundvirke (barrträ) 
Annat industriellt rundvirke (lövträ) 
Brännved 
Träkol 
Sågade trävaror (lövträ och barrträ)  
Fanérskiva 
Plywood 
Spånskiva 
Träfiberskiva, hård 
MDF-skiva 
Träfiberskiva, pressad 
Porös träfiberskiva  
Industrivirke 
Mekanisk massaved 
Halvkemisk massaved 
Kemisk massaved 
Industriellt rundvirke, tropiskt 
Dissolvmassa 
Annan fibermassa 
Återvinningspapper 
Annat industriellt rundvirke, tropiskt lövträ 
Tidningspapper 
Tryck och skrivpapper 
Annat papper och papp 
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Bilaga 2 
 
Statistik över ländernas virkestillgångar 
 
Sverige 
Befolkning: 8,9 miljoner 
Skogsmarksareal (1 000 ha): 27 1342  
Virkesförråd (milj m3sk): 2 9142  
Nettotillväxt (1 000 m3 f pb): 94 1223 
Nettoavverkning, exkl. brännved (1 000 m3 f ub): 59 7003 
 
 
Estland 
Befolkning: 1,4 miljoner 
Skogsmarksareal (1 000 ha): 2 060 
Virkesförråd (milj m3sk): 321  
Nettotillväxt (1 000 m3 f pb): 7 452 
Nettoavverkning, exkl. brännved (1 000 m3 f ub): 8 150 
 
Lettland  
Befolkning: 2,4 miljoner 
Skogsmarksareal (1 000 ha): 2 923 
Virkesförråd (milj m3sk): 509  
Nettotillväxt (1 000 m3 f pb): 13 200 
Nettoavverkning, exkl. brännved (1 000 m3 f ub): 10 955 
 
Litauen 
Befolkning: 3,7 miljoner 
Skogsmarksareal (1 000 ha): 1 994 
Virkesförråd (milj m3sk): 366  
Nettotillväxt (1 000 m3 f pb): 9 808 
Nettoavverkning, exkl. brännved (1 000 m3 f ub): 4 480 
 
Polen 
Befolkning: 38,6 miljoner 
Skogsmarksareal (1 000 ha): 9 047 
Virkesförråd (milj m3sk): 1 930 
Nettotillväxt (1 000 m3 f pb): 42 871 
Nettoavverkning, exkl. brännved (1 000 m3 f ub): 23 620 
 
Slovakien 
Befolkning: 5,4 miljoner 
Skogsmarksareal (1 000 ha): 2 177 
Virkesförråd (milj m3sk): 552  
Nettotillväxt (1 000 m3 f pb): 13 858 
Nettoavverkning, exkl. brännved (1 000 m3 f ub): 5 098 

                                                 
2 Skogsstatistisk årsbok 2003. 
3 FAO Forest Resources, Main Report, 2000. 
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Slovenien 
Befolkning: 2 miljoner 
Skogsmarksareal (1 000 ha): 1 107 
Virkesförråd (milj m3sk): 313 
Nettotillväxt (1 000 m3 f pb): 6 339 
Nettoavverkning, exkl. brännved (1 000 m3 f ub): 1 962 
 
Tjeckien 
Befolkning: 10,3 miljoner 
Skogsmarksareal (1 000 ha): 2 632 
Virkesförråd (milj m3sk): 684  
Nettotillväxt (1 000 m3 f pb): 20 715 
Nettoavverkning, exkl. brännved (1 000 m3 f ub): 13 485 
 
Ungern 
Befolkning: 10 miljoner 
Skogsmarksareal (1 000 ha): 1 840 
Virkesförråd (milj m3sk): 320 
Nettotillväxt (1 000 m3 f pb): 10 344 
Nettoavverkning, exkl. brännved (1 000 m3 f ub): 3 530 
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Bilaga 3 
 
Figur över ländernas befolkning 
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Figur 1. Sveriges och de nya medlemsländernas befolkningsmängd år 2002 
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Skogsstyrelsen publicerar dessutom fortlöpande: Foldrar, broschyrer, böcker m.m. inom skilda skogliga ämnesområden.

Skogsstyrelsen är också utgivare av tidningen Skogseko.



Den 1 maj 2004 kommer EU att utvidgas med tio
nya medlemsländer. Detta är ett av EU:s största pro-
jekt någonsin. De nya medlemmarna är; Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien,
Ungern, Slovenien, Malta och Cypern.

För vissa av dessa länder är skogsindustrin en viktig
sektor. I rapporten diskuteras betydelsen av skogs-
sektorn för respektive lands ekonomi och hur utri-
keshandeln inom skogssektorn ser ut. EU:s utvidg-
ning kommer att innebära en större marknad med
nya möjligheter för samtliga medlemsländer, nya
som gamla, men det innebär också att konkurrensen
hårdnar.




