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W 1986 r. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Leśnych 
SGGW-AR w Warszawie zakończyła podjęte na zlecenie Instytutu 

Badawczego Leśnictwa badania w zakresie tematu resortowo-branżowego 
pt. „Doskonalenie systemu ekonomiczno-finansowego w lasach państwo- 
wych na przykładzie normatywów wartości upraw leśnych w Nadlesnic- 
twie Rogów” (2). W niniejszym artykule przedstawione zostaną niektóre 
wyniki powyższych badań, dotyczące ekonomicznych przesłanek ważniej- 

szych kierunków zmian systemu finansowego leśnictwa, a także metodycz- 

ne podstawy określenia normatywów wartości upraw leśnych. 

I 

Poszukiwanie i formułowanie nowych rozwiązań ekonomiczno-finan- 

sowych dla leśnictwa stało się niezwykle aktualne w związku z podjętą 

na początku lat osiemdziesiątych reformą systemu gospodarczego Polski. 

Podstawowe akty prawne tej reformy nie dotyczą, co prawda, przedsię- 

biorstwa leśnego, to jednak wiele jej idei, szczególnie o charakterze po- 

nadbranżowym, zaczęło przenikać do leśnictwa. Należałoby tu wymienić 

przede wszystkim wprowadzanie parametrycznego systemu zarządzania 
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oraz. upowszechnianie zasady samofinensowanis działalności przedsię- 
biorstw (4). 

Tak więc głoszony od wielu lat i będący myślą przewodnią kolejnych 
reform gospodarczych postulat umocnienia rozrachunku gospodarczego 
zyskał ponownie na znaczeniu. Jak bowiem stwierdza J. Pajestka (9), 
bez skutecznego i prawidłowego rozrachunku gospodarczego nie może być 
mowy o wzroście samodzielności przedsiębiorstw, decentralizacji zarzą- 
dzania oraz szerokim stosowaniu rachunku ekonomicznego w podejmo- 
waniu decyzji gospodarczych. Odnosi się to w całej. rozciągłości również 
do gospodarstwa leśnego, w którym propozycje usprawnienia rozrachun- 
ku gospodarczego dotyczą na ogół rachunku wyników. Dał temu wyraz 
R. Fromer (1) stwierdzając już w 1955 r., że „jak długo rozrachunek 
gospodarczy nie uchwyci całości pracy dokonanej w gospodarstwie leśnym 
i nie określi jej wyników, tak długo system ten będzie w leśnictwie nie- 
pełny”. W tej krytycznej ocenie ówczesnego stanu rzeczy chodziło o pod- 
porządkowanie sfery produkcji drewna na pniu wymogom prawa war- 
tości, a ściślej rzecz biorąc o włączenie zmian stanu zasobów drzewnych 
do rachunku wyników gospodarstwa leśnego. Warto dodać, że problem 
ten ma już bardzo długą historię i ponadustrojowy charakter. 

Jego początki sięgają przełomu XVII i XIX w., kiedy to рода wpły- 
wem liberalnej ekonomii kapitalistycznej pojawiła się kwestia określania 
rentowności (opłacalności) produkcji leśnej. Stosowany w ubiegłym wieku 
rachunek wyników główną uwagę koncentrował na obliczaniu renty leś- 
nej lub gruntowej. W praktyce sprowadzało się to do ustalenia różnicy 
między wartością dochodów z produkcji leśnej a kosztami jej wytwo- 
rzenia. Taki sposób obliczenia rocznego wyniku mieścił się w ramach 
przyjętego w leśnictwie systemu księgowości kameralnej. Zasadnicze pod 
tym względem zmiany zaczęły następować już pod koniec XIX w., a roz- 
winęły się w latach dwudziestych ówczesnego wieku. Zaczęto bowiem 
zdawać sobie sprawę z tego, że dla prawidłowego określenia rocznych 
przychodów konieczne jest ścisłe rachunkowe ujęcie nie tylko rozmiaru 
pozyskania, ale także zmian stanu zasobów drewna na pniu. Dopiero bo- 
wiem wzajemne powiązanie tych dwu wielkości odzwierciedla rzeczywis- 
ty rezultat rocznej działalności przedsiębiorstwa leśnego. Od razu też wy- 
łoniła się potrzeba wyceny wartości drzewostanów, gdyż dopiero dzięki 
niej możliwe jest ustalenie rocznego wyniku finansowego w myśl zasady: 
majątek czysty (wartość majątku — zobowiązania) na koniec toku — ma- 
jątek czysty na początku roku. Szybko też podjęto odpowiednie badania 
nad wprowadzeniem do leśnictwa rozwinętej formy rachunku wyników 
Szczególnie interesujące w tym zakresie propozycje przedstawił w Niem- 
czech w latach dwudziestych O. Eberbach. Zostały one następnie 
rozwinete i udoskonalone przez takich uczonych jak K. Abetz i H. 
Krieger (1). Pod wpływem potrzeb praktyki gospodarczej zaczęto rów- 
nocześnie wprowadzać do księgowości kameralnej pewne pozasystemowe 
modyfikacje inspirowane przez księgowość podwójną. Zmierzały one do 
umożliwienia ewidencji zmian stanu wartości drzewostanów. W tym sa- 
mym czasie leśnicy w ZSRR przeprowadzili wycenę wartości lasów szkol- 
nych Instytutu Leśnego w Leningradzie, mającą na celu włączenie jej 
do bilansu finansowego (3). 

Omawiany problem zyskał ponownie na znaczeniu po II wojnie świa-
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towej. W Niemczech, jak podkreśla G. Speidel (11), przyczyniły się 
do tego nadmierne użytkowanie spowodowane potrzebami gospodarki na- 
rodowej oraz rosnący zakres prac odnowieniowych. W krajach socjali- 
stycznych decydujący i bezpośredni wpływ na zmianę istniejącego stanu 
rzeczy miało przywrócenie w Związku Radzieckim na początku lat pięć- 
dziesiątych odpłatnego przekazywania przez leschozy drzewostanów doj- 
rzałych dó wyrębu jednostkom organizacyjnym zajmującym się pozyska- 
niem drewna (5). Stopniowo przełamany został też impas w negowaniu 
prawa wartości w zakresie produkcji drewna na pniu. Przyczyniły się do 
tego zwłaszcza zapoczątkowane pod koniec lat pięćdziesiątych przez R. 
Fromera, a następnie rozwinęte przez T. Marszałka (8) badania 
znane pod nazwą rogowskiego eksperymentu ekonomiczno-leśnego nad 
metodami wyceny wartości lasu i włączeniem zmian tej wartości do ra- 
chunku wyników gospodarstwa leśnego. Wyniki tych badań, pomimc 
powszechnej akceptacji wynikających z nich wniosków, nie znalazły jed- 
nak, jak do tej pory, zastosowania w praktyce gospodarczej przedsię- 
biorstw leśnych. Główną przeszkodą z pewnością są podnoszone przez G. 
Speidla (11) trudności w dokładnym określeniu miąższości, a tym bar- 
dziej wartości rocznego przyrostu drzewostanów. Trudności tych można 
by w znacznym stopniu uniknać prowadząc ocenę zmian stanu zasobów 
drewna na pniu według faz rozwojowych drzewostanu, co proponuje 
I. V. Voronin (12), a więc dla dłuższych okresów, odpowiadających 
na przykład okresom urządzeniowej inwentaryzacji lasu. Tak postapiono 
właśnie na Węgrzech (10), gdzie od 1960 r. wprowadzono do praktyki 
gospodarczej normatywy wartości upraw leśnych. Podobne rozwiazanie, 
choć poza systemem bilansowym przedsiębiorstw, zastosowano ekspery- 
mentalnie od roku 1966 w NRD (13). Ograniczenie rozrachunku gospo- 
darczego, jak na razie, tylko do pierwszej fazy produkcji drewna na pniu 
— upraw leśnych można uzasadnić kilkoma względami. Na pierwszym 
miejscu należałoby wymienić decydujący wpływ stanu upraw na przebieg 
1 wyniki dalszych faz produkcji drewna na pniu. Nie mniejsze znaczenie 
ma tu wynikający zresztą z powyższego względu fakt, że w praktyce 
gospodarczej od dawna dokonywało się i dokonuje nadal oceny i proto- 
kolarnego „Odbioru” upraw leśnych. 

II 

Teoretycznych przesłanek budowy normatywów wartości upraw leś- 
nych dostarcza analiza ruchu okrężnego środków, którego formułą przed- 
stawia się następująco: 

Sp ? 

P—T .. Pr... T?7—P (1) 
Sr 

gdzie: 

P  — środki pieniężne przeznaczone na zakup środków produkcji i opła- 
cenie siły roboczej, 

T  — zaangażowane w proces wytwórczy środki produkcji (S,) oraz 
"siła robocza (57), : 

Pr — proces produkcji,



Т’ — produkt gotowy zawierający wartość dodatkową, 
P'  — środki pieniężne wraz ze zrealizowaną wartością dodatkową. 

W przedstawionym ruchu okrężnym środków, zgodnie z fundamen- 
talnym twierdzeniem ekonomii marksistowskiej, jedynym wartościotwór- 
czym czynnikiem procesu produkcji jest praca żywa (6). To właśnie praca 
żywa powoduje, że wartość zrealizowanej produkcji drewna (P') zapew- 
nia nie tylko opłacenie zużytych środków produkcji oraz pracy żywej, 
lecz także uzyskanie pewnej nadwyżki dochodów nad poniesionymi kosż- 
tami, którą w ekonomii nazywa się produktem dla społeczeństwa, a w 
finansach zyskiem 1. Narastanie wartości produktu dla społeczeństwa, 
a w konsekwencji zysku jest procesem stopniowym, rozpoczynającym 
się już w momencie przygotowania powierzchni leśnej do odnowienia. 
Tym samym cząstka tego produktu zawarta jest w każdej uprawie leś- 
nej, reprezentującej produkcję nie zakończoną (w toku). Dla otrzymania 
produktu gotowego (T’) musi ona wejść do dalszego etapu (faza młodnika) 
produkcji drewna na pniu. W takim wypadku, jak podkreśla K. Marks 
(7), produkcja nie jest .wyrażona w pieniądzu rzeczywistym, a tylko w 
pieniądzu obrachunkowym, oczywiście zawierającym część produktu dla 
społeczeństwa. Na tej podstawie w schemat ruchu okrężnego środków 
(wzór 1) można wpisać kolejno wszystkie fazy produkcji drewna na pniu 
obejmujące: produkcję upraw (Pu), produkcję młodników, itd. Równo- 
cześnie warto zaznaczyć wyodrębnienie funduszu leśnego (F,) jako spe- 
cjalnego źródła finansowania kosztów zagospodarowania lasu. Ostatecz- 
nie otrzymuje się poniższy schemat ruchu okrężnego środków: 

    

Ap Е, 
F,—P—T ...Рг... Ра... Р’... Т’—Р?’ 

Sr | | | Inne (2) 
produkcja upraw - pozostałe fazy fundu 

produkcji drewna sze 
na pniu orąz jego 
sprzedaż 

Zawieranie się w wartości upraw (Р’.) części produktu dla społeczeń- 
stwa wskazuje, że ich normatyw wartości powinien odpowiadać nie indy- 
widualnym, lecz społecznym kosztom produkcji, które przechodzą do na- 
stępnych faz produkcji drewna na pniu (P',). Z tego względu, według 
F. Waltera (14), normatyw wartości ma charakter wartościowy (се- 
nowy), a nie kosztowy. Normatywu nie można jednak traktować jako 
ceny rynkowej. Pełni on bowiem rolę ceny ewidencyjnej, czy zaliczenio- 
wej, którą posługuje się rachunkowość rolnicza przy wycenie obrotu we- 
wnętrznego i ustalaniu wyniku fniansowego poszczególnych działów pro- 
dukcji rolnej. 

Z punktu widzenia finansowego ustalenie normatywu wartości upraw 

1) Dla uproszczenia zakładamy, że wartość w sensie nakładów pracy społecznie 
niezbędnej poszczególnych kategorii ekonomicznych jest równa ich odpowiednikom 

finansowym. 

4



(N) wymaga dysponowania kosztami produkcji upraw (Ku) oraz znajo- 
mości części zysku (Zu) zawartego w cenie drewna (Z) pozyskanego z jed- 
nostki powierzchni. Dodając do siebie te dwa elementy otrzymuje się 
normatyw wartości: 

N=K,+Z (3) 

Koszty produkcji upraw (Ku) można bez większych trudności ustalić 
na podstawie danych ewidencji księgowej. Natomiast dla określenia części 
zysku (Ży) zawartego w normatywie wartości upraw (N) konieczne jest 
odwołanie się do formuły ustalania cen na drewno. Otóż cena (C) obej- 
muje przeciętne koszty produkcji (K) i procentowy do tych kosztów na- 
rzut zysku (2%): 

= 
i 

кк 269 — 100 (4) 

Stąd udział zysku w normatywie wartości upraw wyniesie: 

| | m 4 2059 | _ 
Zu = Ky 100 (3) 

a ostateczny wzór na normatyw wartości przyjmuje postać: 

N=K Lk, Z u u 100 (6) 

ę 

Realizacja przez nadleśnictwo czy OZLP części zysku zawartego w 

normatywie wartości upraw leśnych wymaga, rzecz jasna, finansowej ko- 

rekty zysku pochodzącego ze sprzedaży drewna. W przeciwnym wypadku 

przedsiębiorstwo leśne uzyskiwałoby podwójną wartość tej części zysku, 

która zawarta jest w normatywie wartości upraw: pierwszy raz w wy- 

' niku sprzedaży uprawy na rzecz funduszu leśnego, drugi raz w trakcie 

sprzedaży drewna. Ilustruje to rycina, na której przedstawiono dwa pod- 

stawowe elementy składowe normatywu wartości upraw i ceny uzyski- 

wanej ze sprzedaży drewna pozyskanego z jednostki powierzchni. W skład 

tej ceny wchodzą koszty produkcji upraw (K,) oraz koszty dalszych faz 

produkcji drewna (Ka), a także proporcjonalne do tych kosztów części 

zysku wynoszące (Zu) oraż (Za). Na podstawie ryciny można stwierdzić, 

że wielkość zysku zawartego w normatywie wartości upraw wynosi: 

Ży 7C€C—K— Za (7) 

co z kolei wskazuje, iz-realizacja zysku (Zy) nastepuje dopiero z chwilg 

sprzedaży drewna. Wymaga to jednak osiągnięcia takiego stanu upraw, 

który kwalifikowałby je do protokolarnego odbioru i ostatecznego rozli- 

czenia sprzedaży na rzecz funduszu leśnego.
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Relacja normatywu wartości upraw do ceny drewna 

III 

Wprowadzenie w życie normatywów wartości upraw pociąga za sobą 
konieczność modyfikacji obecnego systemu rozliczeń księgowych w za- 
kresie zagospodarowania lasu. Aby podkreślić wagę tych modyfikacji, 
trzeba zauważyć, że w obecnym systemie księgowości faktycznie ponie- 
sione koszty zagospodarowania lasu nie wywierają żadnego wpływu na 
wynik finansowy. Dzieje się tak dlatego, że na koncie „wynik finansowy” 
z jednej strony księgowane są w końcu okresu sprawozdawczego ponie- 
sione koszty w układzie rodzajowym, z drugiej zaś kwota refundacji tych 
kosztów z tytułu ich sprzedaży na rzecz funduszu leśnego. Na wynik 
finansowy natomiast ma wpływ wysokość narzutów na fundusz leśny. 
Narzuty te bowiem na skutek kolejnych księgowań przenoszone są na 
konto wyniku. finansowego, zmniejszając odpowiednio wielkość zysku 
lub zwiększając stratę nadleśnictwa. Powoduje to, że konto wyniku fi- 
nansowego nie odzwierciedla wysokości faktycznie ponoszonych przez 
nadleśnictwo kosztów na zagospodrowanie lasu. | 

Proponowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 
Leśnych SGGW-AR modyfikacja systemu księgowości nie dotyczy ewi- 
dencji bieżących kosztów ponoszonych na zagospodarowanie lasu; jest ona 
prowadzona tak samo jak obecnie. Inny jest jednak sposób rozligzania 
tych kosztów. Ogólnie rzecz biorąc polega ona na tym, że po dokonaniu 
odbioru uprawy gotowej następuje korekta wyniku finansowego nad- 
leśnictwa o różnicę między wartością normatywną uprawy a poniesionymi 
na jej wyhodowanie kosztami: dodatnia różnica polepsza, ujemna pogarsza 
wynik finansowy. W tym ostatnim przypadku nadleśnictwo nie tylko „nie 
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zarobi” na produkcji upraw, lecz jeszcze poniesie stratę, którą będzie zmu- 
szone pokryć z pozostałych dochodów (np. ze sprzedaży drewna). Oczy- 
wiście komisja dokonująca odbioru upraw może uznać wzrost kosztów 
produkcji jako uzasadniony .i zastosować korektę normatywu in plus. 

Proponowane zmiany w niczym nie naruszają wewnętrznego charak- 
teru obrotu sprzedaży upraw na szczeblu OZLP. W przyszłości jednak 
może wystąpić konieczność finansowania części kosztów zagospodarowa- 
nia lasu przez budżet państwa. Wtedy też konieczne byłyby radykalne 
zmiany w systemie ewidencji i rozliczania kosztów zagospodarowania la- 
su. Ale to już, można rzec, zupełnie inna historia. 

Z Katedry Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw Leśnych SGGW-AR 
w Warszawie 
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Краткое содержание 

В статье представлены важнейшие, предлагаемые уже течение многих 
лет, направления изменений экономическо-финансовой системы лесного хо- 
зяйства. Одним из них является укрепление хозяйственного расчёта и охват 
сферой его действия производства древесины на пне. Полная реализация этого 
предложения требует, однако, ежегодной оценки изменения ценности древесных 
ресурсов в целях создания возможности введения соответствующей корректы 
в результаты баланса. Возможно также частичное решение по образцу при- 
меняемых в венгерском лесном хозяйстве нормативов ценности лесных куль- 
тур. 

Summary 

\ 

In the paper, the author presents more important, postulated since many years, 
directions of changes of the economic and financial] system of forestry. One of them, 
it is the consolidation of the economic accountability and embracing with its field 
of activity the production of growing stock. Full realization of this postulate, ho- 
wever, needs annual valuations of changes of the value of wcod resources with the 
aim of suitable correction of the balance result. It is here also possible a partial 
solution, like standards of the value of forest plantations applied in the Hungarian 
forestry.


