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O kosztach o0Onawiania 1 zalesiania. 

Do najważniejszych czynności gospodarczych należy odnawianie 
drzewostanów i ich pielęgnowanie i na nie musi być zwrócona pilna 

uwaga, gdyż jedynie tylko drzewostany przystosowane do miejsco- 
wych warunków siedliskowych mogą zapewnić stałą 1 trwałą pro- 
dukcję dóbr o wysokiej wartości i utrzymać kapitały zakładowe na 

jednym poziomie. 
Koszty odnawiania należy zatem uważać za wydatki wyłożone 

właśnie dla utrzymania kapitału zakładowego na niezmiennym pozio- 
mie, w przeciwnym bowiem razie, nawet przy ograniczeniu użytko- 

wania do rozmiaru rocznego przyrostu a nie odnawianiu uprzątnię- 

tych drzewostanów, kapitał zakładowy będzie malał.
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Między użytkowaniem a odnowieniem istnieje więc ścisły zwią- 
zek, który się uwypukla przy odnowieniu samosiewnem, w któ- 
rem część starego drzewostanu tak długo nie może być uprzątniętą, 
dopokąd znajdująca się w odnawianiu powierzchnia nie zostanie 
skutecznie odnowioną. Stąd też okres produkcji koń- 
czy się dopiero z chwilą skutecznego odnowienia 
uprzątniętego drzewostanu, a nowemu okresowi pro- 
dukcji oddaje.się zalesiony grunt, a więc koszty upraw 
pokrywa dochód uzyskany z tego uprzątniętego drzewostanu. Nacisk 
położony na staranne 1 pieczołowite odnawianie wszystkich wyci- 
nanych drzewostanów, więc stałe zalesienie gruntu leśnego pro- 
wadzi do ciągłości produkcji a zatem i trwałości dochodów. 

Powyższemu sposobowi zaliczania kosztów upraw można prze- 
ciwstawić inny, mianowicie odpowiadający założeniu, że każdy wy- 
datek musi być zaliczany na rachunek tego celu na dobro którego 
został wyłożony. 

_ Stosując tę zasadę, celem uprawy jest założenie nowego drze- 
wostanu, a więc koszty upraw zapoczątkowujące okres produkcji 
powinne być zaliczone — jak się powszechnie mniema — na rachunek 
powstającego drzewostanu, który swoim użytkiem zrębowym zakoń- 
czy okres produkcji. W myśl tych zasad każdy nowy okres 
produkcyjny otrzymuje haliznę, rozpoczyna się wkła- 
dem na koszty upraw a kończy się dochodem z użytku 
zrębowego. 

Pierwsze założenie rozwija się na tle teorji czystej renty leśnej, 
drugie natomiast na tle teorji czystej renty gruntowej. 

Zastanówmy się zatem która z tych teoryj bardziej odpowiada 
ze stanowiska gospodarczego lasowi rzeczywistemu, t. j. takiemu 
z którym w życiu codziennem pozostajemy w stałej łączności, tem 

bardziej, że zapatrywania na tę kwestję są sprzeczne, zaś spór 

między zwolennikami zarówno jednej jak i drugiej teorji jeszcze 

nie ukończony. 
Do wybitniejszych propagatorów teorji czystej renty leśnej 

w dobie obecnej należy Ostwald, którego zapatrywania zamierzam 
pokrótce przedstawić. 

Jeżeli we wzorze na dochodową wartość gruntu opuścimy ele- 

menty, które nie stanowią przedmiotu obecnego naszego zaintereso- 
wania, jak dochody przedrębne 1 koszty administracyjne, to wzór 

na obliczenie wartości gruntu 'według zasad czystej renty gruntowej 

przedstawi się następująco: 

Au—cXxl'0p" 
Bu =—— 

1-Op" —1 
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(wzór Faustmana w którym Au — dochód zrębowy, e — koszty 
odnowienia, u — kolej rębu, p — stopa */,), zaś według teorji czy- 
stej renty leśnej : 

  

  
  

Au —C ° у , 2 bu = Op" — 1; przypomnieć należy, że: 

eX1:0 p* С 

TOp*—1 ~ °* LOpe—1 
Tę drugą formę pisania zaleca teorja czystej renty gruntowej wów- 

czas, gdy pierwsze wydatki na uprawę („c* poza ułamkiem) będą 

się różniły od następnych („e* w ułamku). Określmy więc „e* poza- 
ułamkowe symbolem „co*, jako wydatek wyłożony na początku kolei, 
zaś „e* w ułamku, symbolem „си“ jako wydatek na końcu kolei 

rębu. W myśl tych założeń, wzór pierwotny Faustmanna będzie 

opiewał : 

  

  

Au — cu 
— — tąd Би [0—1 co, a sta 

Au — cu 
Bu + co = T0p*—1 

z czego w dalszym ciągu: Au— cu = (Bu + co).(l*0p*—1), czyli 

dochód zrębowy ma nietylko odpowiednio oprocentować kapitał 

gruntowy, lecz także koszt odnowienia drzewostanu. Ogólny koszt 

upraw wynosi więc co(1:0p*— 1) + cu, co równe jest cx1l'0p*, jeżeli 

CO = Cu. 
Obie teorje zaliczają więc tę samą kwotę na koszty upraw z tą 

jednak różnicą, że teorja czystej renty leśnej odsetki tego wydatku 

zalicza do dochodów, zaś teorja czystej renty gruntowej do wy- 

datków. Ponadto z wzoru Faustmanna: Au—c.l'0p* wynika, 

że dochód zrębowy i koszty upraw są wielkościami od siebie nie- 

zależnemi, natomiast w wypadku drugim ściśle ze sobą się łączą. 

Ponieważ oba sposoby zaliczania kosztów upraw są matematycznie 

równowartościowe, przeto wątpliwość, który sposób ma być stoso- 

. wany, powinien rozstrzygnąć las rzeczywisty ze względu na swoje 

specyficzne własności i potrzeby. 

Chcąc wyhodować na nieleśnym gruncie las, musimy do tego 

gruntu niejako dodać drzewostan, i w takim wypadku jedynym 

celem dokonanej uprawy jest wyprodukowanie drzewostanu. Stosuj ac 

wzór: ¢c.1:Op" należy kalkulować, jaki wydatek może być poniesiony 

na nowe zalesienie (gruntu nieleśnego), przyczem należałoby zanie- 

chać zalesienia, o ile kalkulacja wykazałaby, że wydatkowana kwota 

nie oprocentuje się należycie. Koszt nowego zalesienia zostaje niewat- 

pliwie wylozony na poczatku okresu produkcyjnego, to jednak nie 
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rozstrzyga jeszcze czy ten wydatek ma być doliczony do kapitału 
gruntowego czy do wydatków gospodarczych jak to czyni wzór 
Faustmanna. Wydatek na pierwszą kulturę winien być jak naj- 
mniejszym, czyli kultura winna być tak tanią, jak to jest tylko 
możliwe. Wydatek na pierwszą kulturę jest więc wydatkiem zupełnie 
dobrowolnym, albowiem właściciel przeznacza dany grunt pod uprawę 
lasu bez jakiegokolwiek przymusu. 

Uzasadnienie biologiczne tej tezy, niezależnie podjęte do docie- 
kań matematycznych, znajdujemy w pracy Dra Płońskiego opu- 
bikowanej w czasopiśmie Syłwan z r. 1980 p. t. „Uprawy leśne na 
gruntach porolnych*. 

Koszty upraw nie mają jednak jedynie na celu założenie drze- 

wostanów. Las powinien dawać dochody ciągłe i dlatego kłaść się 
powinno nacisk na wczesne zalesienie poręb dla utrzymania trwa- 

łości dochodów względnie dla utrzymania kapitałów produkcyjnych 

na pierwotnym poziomie. Oba cele osiąga się więc jednym środkiem. 

Zalesiając w celach uzupełnienia kapitału produkcyjnego staramy się 

równocześnie o przychowek produktów, zalesiając dla założenia drze- 
wostanu przywracamy kapitał produkcyjny do pierwotnego poziomu. 

Z punktu widzenia ciągłości produkcji znaczenie utrzymania kapitału 

produkcyjnego na niezmiennym poziomie wybija się na plan pierwszy. 

Wedle wzoru na rentę leśną: Au + Da + Db +.... —c—u.v, 

uznanego przez obie teorje, koszty odnowienia drzewostanu ponosi 

dopieroco użytkowany drzewostan, przeto koszty te zostały wydatko- 

wane dla utrzymania kapiłału produkcyjnego i zaliczone są na koniec 
okresu produkcyjnego. 

Jeżeli ze względu na utrzymanie kapitałów produkcyjnych koszt 

odnowienia ma ponieść odnowić się mający drzewostan, to wydatek 

na pierwsze założenie drzewostanu a więc zalesienie nagiego gruntu 

dotychczas nieleśnego nie może obciążać bieżącej produkcji, gdyż 

pierwszy drzewostan musiałby wskutek tego pokryć dwa wydatki 

na uprawę, a to jeden na początku okresu produkcyjnego a drugi 
na końcu okresu produkcyjnego. 

Rozbieżność tych poglądów zniknie, gdy rozróżniać będziemy 

koszty zalesiania wykładane w celach zalesiania gruntu dotąd 
nieleśnego od kosztów odnawiania wykładanych w celu utrzy- 

mania ciągłości produkcji leśnej. Koszt zalesienia więc włącza 

się do kapitału gruntowego, zaś kosztami odnowienia obciąża 

się bieżące dochody. Ź£ podanego wzoru: 

Au — cu 
Bu + 00=T0"—1  
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wynika jeszcze, że „Bu + co* jest wartością początkową renty okre- 

sowej, przedstawia więc wartość spodziewaną. 
Stąd wynika, że kwoty wydane na zakupienie gruntu i zale- 

sienie nie mają znaczenia, gdyż w ich miejsce wchodzi wartość 

spodziewana. Jeżeli w jakimś wypadku koszt zakupienia gruntu 

1 zalesienia był niepomiernie wysoki, to powyższy wzór odtrąca 

automatycznie nieproduktywną nadwyżkę wydatków. W takim wy- 

padku gospodarcze znaczenie posiada tylko reszta tej kwoty, która 

mieści się w wartości spodziewanej, albowiem nie można logicznie 
rzecz biorąc chcieć, by przepadłe pieniądze oprocentowywały się. 

Wartość spodziewana zespala obie kwoty t. j. wartość gruntu 

1 wydatek na pierwsze zalesienie w tak silnym stopniu, że poprawne 

wydzielenie tych sum wydaje się niemożliwością. Nie można przecież 

twierdzić, że za wartość gruntu ma być uważaną ta kwota, która 

pozostanie po odtrąceniu od wartości spodziewanej rzeczywistych 

wydatków na zalesienie. 

Przy niewspółmiernie wysokich kosztach zalesienia mogłyby 

one sprowadzić wartość gruntu do zera, chociaż siła produkcyjna 

ziemi zupełnie nie ucierpiała. Taki sposób zaliczania kosztu upraw 

należy uważać za niedopuszczalny. 

„Bu +eo* przedstawia więc wartość której rozdzielić nie można 

i oznacza wartość dopiero co zalesionego gruntu. Z tego wynika, 

że należy rozróżniać koszty zalesienia od kosztów odnowienia. Koszty 

zalesienia stanowią wraz z wartością gruntu kapitał gruntowy 1 go- 

spodarczo wchodzą nierozdzielnie do wartości lasu, natomiast koszty 

odnowienia mają być pokrywane z dochodów w odnowieniu znaj- 

dującego się drzewostanu. | 

Koszty odnowienia są więc wydatkami koniecznemi 

w przeciwieństwie do kosztów zalesienia, które są zupełnie 

dobrowolnemi, a co stąd wynika, koszty odnowienia są od do- 

chodu zrębowego „Au” nieodłączalne. „Au* i „cu* stanowią całość 

a w rachubę wchodzi jedynie różnica „Au —cu*. | 

Odnawianie powierzchni zrębowych jest więc obowiązkiem 

właściciela na które nie dostarcza ani nie zużywa nowego kapitału, 

lecz ujmuje małą część z uzyskanego dochodu. Natomiast koszt 

nowego zalesiania pokrywa się z kapitału na ten cel dobrowolnie 

przeznaczonego. 

  

 


