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JAN ŚWIĄDER 

Specyficzne cechy reprodukcji 

w gospodarstwie leśnym”) 

roces produkcji — mówi Marks — bez względu na swą formę społeczną 
musi być ciągły, czyli musi okresowo przebiegać te same kolejne stadia. 

Społeczeństwo nie może poniechać produkcji, tak jak nie może zaprzestać 
konsumpcji. Dlatego wszelki społeczny proces produkcji rozpatrywany w je- 
go całokształcie i w toku jego ciągłego odnawiania się — jest zarazem pro- 
cesem reprodukcji'' *). 

Reprodukcja może być prosta, zwężona i rozszerzona. 

Reprodukcja rozszerzona polega na stałym powiększaniu rozmiarów pro- 
dukcji. Powiększanie to odbywa się w drodze przeznaczania na produkcję 
części funduszu akumulacyjnego. 

W rezultacie reprodukcji rozszerzonej społeczeństwo otrzymuje po upły-- 
wie każdego nowego okresu (cyklu) produkcyjnego coraz większą ilość pro- 
duktów i tym samym możność coraz lepszego zaspokojenia potrzeb. 

Przejawianie sje elektu reprodukcji rozszerzonej pozostaje w prostym 
stosunku do długości okresu produkcyjnego; im okres ten jest krótszy, tym 
możność dostarczania społeczeństwu zwiększonej ilości produktów, w celu 
coraz lepszego zaspokojenia jego potrzeb, następuje szybciej — i odwrotnie: 
w działach produkcji charakteryzujących się długim okresem produkcyjnym, 
na elekt reprodukcji rozszerzonej trzeba czekać nieraz całe lata lub nawet 
dziesiątki lat. 

- Przebieg reprodukcji rozszerzonej w gospodarstwie leśnym zależy od 
tego, czy mamy do czynienia z produkcją leśną w stadium eksploatacji — 
przemysłu dobywczego, czy w stadium gospodarstwa jako odłamu rolnictwa. 

W pierwszym przypadku okres produkcji, polegający na ścinaniu drzew, 
ich przerobie na podstawowe sortymenty i przewozie do miejsc spożycia, 
zależy wyłącznie od ilości zastosowanej żywej i uprzedmiotowionej pracy 
i jej intensywności i może trwać nawet dni lub tygodnie. Odpowiednio do 

  

  

*) Redakcja uważa artykuł ten za dyskusyjny. 
1) K. Marks. ‘Kapitat t. I. Warszawa 1951. str. 609. 
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tego elekt reprodukcji rozszerzonej w produkcji leśnej znajdującej się w sta- 
dium eksploatacji przejawia się średnio już po roku. 

W przypadku gdy mamy do czynienia z produkcją leśną w stadium go- 
spodarstwa, okres produkcji i reprodukcji jest uzależniony nie tylko od na- 
kładu pracy, ale także od reagowania na tę pracę biologicznych sił przyrody 
oraz czasu osiągania przez drzewa i drzewostany, będące przedmiotem ho- 
dowli, stanu dojrzałości rębnej, co wymaga średnio około 100 lat. Odpowied- 
nio do tego pełny efekt reprodukcji rozszerzonej w produkcji leśnej w sta- 
dium gospodarstwa może się przejawić zasadniczo dopiero po upływie wy- 
żej wymienionego okresu czasu, a częściowy, wyrażający się w zwiększonym 
przypływie surowca drzewnego z użytkowania międzyrębnego — po upływie 
mniej więcej połowy tego okresu. 

Obszerne naświetlenie zagadnienia reprodukcji rozszerzonej w gospo- 
darstwie leśnym znajdujemy w pracy wybitnego radzieckiego ekonomisty 
leśnego P. W. Wasiliewa pt. „Ekonomiczne problemy reprodukcji w gospo- 
darstwie leśnym" '). Ze względu na duże znaczenie tej pracy zarówno dla 
teorii jak i praktyki leśnej, wydaje się rzeczą celową omówienie jej w polskim 
piśmiennictwie leśnym. 

Myśli przewodnie pracy P. W. Wasiliewa są następujące. 
Po wyjaśnieniu we wstępie różnic między ekonomią polityczną i polity- 

ką gospodarczą, zadań społecznych gospodarstwa leśnego w warunkach 
Związku Radzieckiego, specyliki reprodukcji w zakresie rolnictwa w związ- 
ku z przeplataniem się w niej procesów pracy z procesami przyrodniczymi, 
różnic między reprodukcją prostą (oznaczającą „powtórzenie produkcji 
w poprzednich jej rozmiarach i na poprzednich padstawach'* — str. 9) właś- 
ciwą dla ustrojów przedkapitalistycznych i reprodukcją rozszerzoną (ozna- 
czającą „takie powtórzenie produkcji, przy którym, w rezultacie każdego 
aktu reprodukcji, część wyrobionej produkcji może być skierowana na aku- 
mulację, tj. na rozszerzenie środków produkcji i innych zasobów produkcyj- 
nych w celu stworzenia podstawy materialnej do dalszego wzrostu produk- 
cji* — str. 10) zapoczątkowaną i ustaloną dopiero w warunkach ustroju 
kapitalistycznego — autor przechodzi do omówienia zagadnienia reproduk- 
cji rozszerzonej w ustrojach: kapitalistycznym i socjalistycznym. Wykazuje: 
przy tym, że w ustroju kapitalistycznym, dla którego w zasadzie (tj. z wy- 
jątkiem okresów depresji i kryzysów) właściwa jest reprodukcja rozszerzona, 
na odcinku gospodarstwa leśnego prowadzona była nadal reprodukcja na- 
wet nie prosta. lecz zwężona, wyrażająca się w ustawicznym zmniejszaniu 
powierzchni lasów, a w najlepszym razie, w obniżaniu zapasu drzewnego, 
bez żadnej troski o ciągłość produkcji i zaspokojenie potrzeb dalszych po- 
kolen. 

„U podstawy reprodukcji kapitalistycznej — mówi autor — leży pry- 
watna własność środków produkcji, eksploatacja jednej klasy przez drugg 
i uwarunkowana przez te przyczyny nie dająca się usunąć sprzeczność mię- 
dzy społecznym charakterem wytwarzania i prywatno-kapitalistycznym przy- 
właszczaniem produktu. 

Dla kapitalistów sens reprodukcji polega nie ną reprodukcji tych lub in- 
nych wartości użytkowych, lecz na reprodukcji wartości, na reprodukcji ka- 
pitału i kapitalistycznych stosunków na podstawie eksploatacji robotników 
w celu wytworzenia i przywłaszczenia wartości dodatkowej, w imię osiąg- 

1) Trudy Instituta Lesa, tom X, Moskwa 1953, str. 5—50. 
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nięcia zysku. Jeśli, dajmy na to, kapitalista zwiększa zakres tej lub innej 
produkcji, rozszerza w tej lub innej produkcji komplet narzędzi pracy, prze- 
prowadza mechanizację pracy itp., to czyni on to wcale nie w interesie roz- 
woju produkcji społecznej jako takiej, lecz wyłącznie w interesie dalszego 
rozszerzenia produkcji wartości dodatkowej i osobistego bogacenia się. We 
wszystkich przypadkach, kiedy kapitalista ma możność rozszerzenia pro- 
dukcji wartości dodatkowej bez zwiększenia Środków i przedmiotów pracy 
(np. wykorzystując tanią pracę ręczną w okresach zwiększenia się bezrobo- 
cia), nie stara się on o zwiększenie zasobów produkcyjnych, lecz przeciwnie, 
często umyślnie je zmniejsza. Odpowiednio do tego, pod tym względem eko- 
nomiczna i rzeczowa strona reprodukcji, znajdując się w wewnętrznej 
sprzeczności, często nie zbiegają się. | 

Sama możliwość rozszerzenia produkcji w warunkach kapitalistycznych 
nie zależy od nikogo, lecz określa się wyłącznie żywiołowością rynku, pra- 
wem wartości, doprowadzającym od czasu do czasu do coraz bardziej nisz- 
czących kryzysów i depresji, które z kolei cofają poziom produkcji o całe 
dziesięciolecia i kładą się ciężkim brzemieniem na robotnikach. 

Następnie, reprodukcja w społeczeństwie kapitalistycznym jest jedynym 
procesem reprodukcji tylko o tyle, o ile produkcja już cdbywa się na pod. 
stawie szerokiego spolecznego podziału pracy i nosi społeczny charakter 
(przy prywatnym kapitalistycznym przywłaszczaniu jego rezultatów). Prak- 
tycznie zaś przedstawia ona reprodukcję wielu samodzielnych konkuruja- 
cych ze sobą kapitałów, odnoszących się do różnych sier i gałęzi produkcji 
i należących do poszczególnych kapitalistów względnie ich monopolistycz- 
nych zjednoczeń. Reprodukcja kapitału w granicach każdej własności nosi 
przy tym zamknięty charakter, zawierający w sobie dla każdego kapitalisty 
i początek i cały ostateczny rezultat reprodttkaji. | 

Chociaż reprodukcja każdego, zarówno indywidualnego jak i zrzeszone: 
go kapitału, odbywa się w sposób nieunikniony na podstawie praw właści- 
wych dla całego kapitału społecznego, to kapitalistów absolutnie nie inte. 
resuje, co otrzymuje społeczeństwo jako całość w reżultacie reprodukcji ich 
kapitałów i jakie skutki pociąga to dla społeczeństwa. 

Rezultatem takiego właśnie żywiołowego przebiegu reprodukcji kapitali- 
stycznej jest w szczególności wyczerpywanie się gleb, jako skutku ich rabun- 
„kowego użytkowania, niszczenie lasów itp. 

Wreszcie w społeczeństwie kapitalistycznym bynajmniej nie każda gałąź 
gospodarstwa, traktowana jako proces materialny, rozwija się zgodnie z pra- 
wem reprodukcji rozszerzonej. Prawo rozszerzonej reprodukcji nie obejmuje 
i nie może obejmować swoim działaniem drobnotowarowego gospodarstwa 
rolnego zachowującego pod wieloma względami cechy patriarchalnego go- 
spodarstwa naturalnego i kontynuującego swoje istnienie na zasadzie repro- 
dukcji prostej. . | 

Reprodukcja rozszerzona nie ma warunków do realizacji także w kapita- 
listycznym gospodarstwie leśnym. Mówiąc o kapitalistycznym przemyśle 
leśnym, W. I. Lenin pisał, że on „utrzymuje prawie w całkowitej nienaru- 
szalności cały stary, patriarchalny ustrój życia, oplątując porzuconych w le- 
śnej głuszy robotników najgorszymi rodzajami niewoli, wykorzystując ich 
ciemnotę, bezbronność i rozproszenie 1). 
  

1) W. I. Lenin, Pismc, t. 3, str. 464. 
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Zacytowana leninowska charakterystyka kapitalistycznego przemysłu 
leśnego odnosi się w całej pelni i do kapitalistycznego gospodarstwa leśnego 
i to niezależnie od tego, który z typów organizacji ekonomicznej tego go- 
spodarstwa ma w danym kraju przewagę — typ burżuazyjnego gospodar- 
stwa leśnego na bazie zachowanego monopolu własności ziemskiej (odpo- 
wiadajacy „pruskiej drodze” rozwoju kapitalizmu), czy typ czysto kapitali- 
stycznego gospodarstwa leśnego (odpowiadający „amerykańskiej drodze' 
rozwoju kapitalizmu). 

W warunkach kapitalizmu, w których zawsze cała produkcja jest podpo- 
rządkowana jedynemu wytkniętemu celowi — produkcji wartości dodatkowej, 
a w jego obecnej fazie rozwoju — wymogom maksymalnego zysku dla ka- 
pitalistów, las ocenia się w zasadzie wyłącznie jako źródło surowca do pro- 
dukcji towarów na rynek. Zdarzające się czasami wyjątki od tej zasady 
niczego nie dowodzą. 

W celu rozwoju przemysłu, transportu i gospodarstwa wiejskiego, kapi- 
talizm wprowadza w sierę życia gospodarczego coraz większe powierzchnie 
lasów pierwotnych. Nie będąc jednak w stanie przezwyciężyć długotrwałości 
procesu produkcji leśnej i związanej z tym ujemnej strony lokowania kapi- 
tałów w procesy odnowieniowo- -pieięgnacyjne, kapitalizm obejmuje nowe 
powierzchnie leśne, zdając sobie z góry sprawę z niemożności zorganizowa- 
nia na nich produkcji leśnej jako takiej. Dlatego w warunkach kapitalistycz- 
nych nie tylko nie znika jednostronne użytkowanie lasu, ale przeciwnie przy- 
biera ono prawie powszechny charakter i jest prowadzone w formie przemy” 
słowej organizacji użytkowania lasu. Jeśli na tych powierzchniach nawet 
stosuje się jakiekolwiek zabiegi gospodarczo-leśne (ochrona, drogi i inne), 
to wyłącznie w granicach interesu przemysłowców leśnych. 

W związku z tym, na ogół, całe kapitaiistyczne gospodarstwo leśne 
w pełnym znaczeniu tego słowa jest przeważnie gospodarstwem typu prze- 
mysłu dobywczego i tylko w nieznacznej części gospodarstwem reproduku- 
jącym lasy. 

Będąc odmianą przemysłu dobywczego i odpowiednio do tego gałęzią 
produkcji środków wytwarzania, rozwijającą się w warunkach kapitalizmu, 
jak to wykazali Marks i Lenin, w ogólnym schemacie rozszerzonej repro- 
dukcji kapitalistycznej szybciej niż produkcja Środków spożycia, kapitali- 
styczne użytkowanie lasu rozwija się w porównaniu z wielu innymi gałęziami 
stosunkowo szybko, a kazdemu krokowi jego rozwoju towarzyszy coraz bar- 
dziej rabunkowe niszczenie lasów. 

Niszczenie lasów podobnie jak innych bogactw przyrody jest jednym 
z nieuniknionych warunków samego istnienia kapitalizmu. 

F. Engels, zatrzymując się w liście do Danielsona na faktach i przyczy- 
nach dewastacji lasów w kapitalistycznej Rosji, pisał: 

„Co dotyczy dewastacji lasów, to jest ona jednym z życiowych warunków 
społeczeństwa burżuazyjnego w niemniejszym stopniu niż rujnowanie chłop- 
stwa*. I dalej: ,..dewastacja lasów, w moim rozumieniu, jest w swojej 
istocie w takim samym stopniu czynnikiem socjalnym jak i socjalnym rezul- 
tatem 1). 

Dewastacja lasów — to jeden ze szczególnych przejawów ogólnego ra: 
bunkowego stosunku kapitalizmu do bogactw przyrody, jeden ze szczegól- 
nych wyrazów niszczycielskich praw ekonomicznego rozwoju kapitalizmu, 
  

1) K. Marks i F. Engels, Izbr. pisma. 1947, str. 449. 
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w tym samym stopniu nieuniknionych, jak kryzysy, bezrobocie, zubożenie 
klasy robotniczej, rujnowanie chłopstwa itp. 

Dewastacja lasów jest z jednej strony następstwem niszczenia lasów po- 
chodzenia naturalnego i z drugiej — następstwem niemożności stworzenia 
w warunkach kapitalistycznych nowych lasów. Jak wyjaśnia K. Marks, „dłu- 
gi okres produkcji (zawierający w sobie stosunkowo tylko niewiele czasu 
pracy) i związany z tym długotrwały okres obrotu czynią zalesienid gałęzią 
gospodarki niekorzystną dla prywatnych, a więc dla kapitalistycznych przed- 
siębiorstw  '...!). 

Społeczeństwo kapitalistyczne jest bezsilne w opanowywaniu w znaczniej- 
szym stopniu praw rozwoju otaczającej je przyrody i skierowywaniu dziala- 
nia tych praw w interesie rozwoju produkcji społecznej. W danym przypadku 
prowadzi to jeszcze i do tego, że naturalny proces reprodukcji, obejmujący 
cały czas reprodukcji:lasów naturalnych, okazuje się w ogóle niezdatny do 
znaczniejszego pozytywnego oddziaływania produkcyjno- ekonomicznego. 
Kapitaliści odmawiają nakładów środków nie tylko na masową hodowlę la- 
sów, ale i na akcję masowego współdziałania z odnowieniem naturalnym 
i rozwojem lasów, na utrzymanie ich w należytym stanie zdrowotnym, na 
ochronę itp. Jeśli właściciel lasu w tym kierunku coś nawet przedsiębierze, 
to w większości przypadków usiłując przerzucić koszty na przedsiębiorcę 
zajmującego się wyrębem lasów. Przemysłowiec leśny z kolei ponosi te ko- 

- ,szty nie inaczej niż na rachunek zwiększenia przywłaszczanej przez niego 
części produktu dodatkowego robotników leśnych. 

W wyniku braku troski o utrzymanie, ochronę i odnowienie proces niszcze- 
nia lasów w warunkach kapitalistycznych jest uzupełniony z reguły niszczy- 
cielskim wpływem żywiołów przyrody, do walki z którymi społeczeństwo 
kapitalistyczne jest niezdolne, pożarów wzniecanych przez pioruny lub 
inne Źródła ognia, szkodliwych owadów, grzybów i innych, Ogromne po- 
wierzchnie wyrębów, pozbawione możności samosiewu, zarastają chwastami 
lub małowartościowymi gatunkami drzewnymi. Aczkolwiek wszystko to jest 
rezultatem bezpośredniego działania niekorzystnych sił przyrody, to jednak 
przyczyny powstawania i w szczególności rozprzestrzeniania się tych nie- 
korzystnych zjawisk leżą w społeczeństwie kapitalistycznym. 

W wyniku rabunkowego odnoszenia się kapitańzmu do bogactw przyrod- 
niczych, w tej liczbie i do bogactw leśnych, uwarunkowanego działaniem 
praw kapitalizmu, w wyniku następnie niemożności odtworzenia tych bogactw 
w warunkach kapitalizmu tłumaczy się również fakt, że rozwój kapitalizmu 
w okresie XIX i XX wieku pociągnął za sobą zniszczenie na kuli ziemskiej 
ponad 500 milionów ha lasu, podczas gdy powierzchnia sztucznie odnowio- 
nych i stworzonych lasów za całą epokę rozwoju kapitalizmu (i w ogóle za 
całą historię rozwoju społeczeństwa i epokę kapitalizmu włącznie) nie prze- 
kracza 2—3 milionów ha. 

W ten sposób, w warunkach kapitalizmu gospodarstwo leśne, jako gałąż 
gospodarstwa narodowego, w zakresie swego podstawowego zasobu produk - 
cyjnego — lasów jest podporządkowane, podobnie jak w warunkach feuda 
lizrmu, prawu reprodukcji zwężonej, zaledwie sporadycznie przejawiając się 

w formie reprodukcji prostej. 
Wszystko to nie przeszkadza jednak temu, że w krajach kapitalistycznych 

las był i jest nadal jednym z niesłychanie ważnych materialnych warunków 
rozszerzonej reprodukcji kapitału, w szczególności leśno-przemysłowego, 

1) K. Marks, Kapitał, t. II, str. 241. 
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i oblitym źródlem powstawania renty dla właścicieli lasów. Ale w tej gałęzi 
produkcji kapitaiistycznej proces reprodukcji rozszerzonej kapitału odbywa 
się nie na bazie rzeczowej akumulacji wewnątrz samej gałęzi, nie w dfodze 
odpowiedniej rzeczowej reprodukcji lasu, lecz za cenę niszczenia lasów pier- 
wotnych i z wyrażnym lekceważeniem faktu, że w ten sposób przerywa się 
każdy proces reprodukcji rzeczowej. | 

Kiedy dewastacja lasu obiecuje kapitaliście zysk, nie zatrzyma się on 
przed żadnymi olicjalnymi prawami, nie wzzardzi żadnymi środkami. 

Jaskrawe potwierdzenie tego, co zostało powiedziane wyżej, daje współ- 
czesna działalność gospodarstwa leśnego i eksploatacji lasów w USA, gdzie 
ogromne bogacenie się przemysłowych monopoli leśnych, równoczesne z bez- 
pośrednim rujnowaniem i pauperyzacją robotników prowadzi coraz bardziej. 
do zupełnego zniszczenia lasów jako warunku materia!nego życia społeczeń- 
stwa” (str. 10—14). 

Zdawaloby się, że powyższe stwierdzenia, poparte obfitymi przykładami 
dewastacji iasów w USA i carskiej Rosji są wystarczające do przekonania 
czytelnika o braku w ustroju kapitalistycznym warunków do rozwoju pro- 
dukcji leśnej na zasadach reprodukcji rozszerzonej. Autor nie zadowala się 
jednak tymi wyjaśnieniami, lecz zły stan lasów w krajach kapitalistycznych 
wiąże dodatkowo jeszcze ze stosowaniem w tych krajach zasady trwałości 
i równomierności użytkowania. | | 

Wobec tego, że autor zwęża sens tej zasady jedynie do „zachowania raz 
osiągniętej wielkości zapasu drzewnego” (str. 17) lub dostosowywania „,roz- 
miaru uzytkowania do wielkości przyrostu przeciętnego (str. 20), które to 
postulaty są jedynie konsekwencją całego szeregu innych postu;atów sta- 
wianych tej zasadzie, należy przypomnieć, że według Baadera, na którego 
się autor powołuje, zasada trwałości i równomierności użytkowania (Die 
Nachhaltigkeit der Holzertrage) zobowiazywala do: 

|) pieięgnowania przyrostu i trwałego podnoszenia produkcyjności, 
2) ustanowienia dostosowanego do trwałości użytkowania ładu prze- 

strzennego, | 
3) ustanowienia dostosowanego do trwałości użytkowania rozczłonko- 

wania zapasu drzewnego, oraz | 
4) ustanowienia dostosowanej do trwałości użytkowania wysokości za- 

pasu drzewnego !). ~ 
Nie wydaje się, by realizacja któregokolwiek z wymienionych postulatów 

mogła przyczynić się do dewastacji lasów, toteż skłonni bylibyśmy przypu- 
szczać, że zly stan lasów w krajach kapitalistycznych jest wynikiem raczej 
niestosowania, niż stosowania zasady trwałości i równomierności użytkowa- 
nia w kapital!stycznej praktyce leśnej. Pogląd autora na tę sprawę nie wy: 
daje się ani pelny ani dostatecznie konsekwentny. 

Stwierdzając słusznie, że utrzymywanie się i propagowanie tej zasady 
przez naukę leśną znajduje się w całkowitej kolizji „z praktyką powszechne- 
go, barbarzyńskiego niszczenia lasów w warunkach kapitalizmu" (str. 17), 
autor mówi dalej: | 

„Kapitalistyczna praktyka gospodarstwa leśnego tworzy się na grun- 
cie nieuniknionej dewastacji lasów, podczas gdy burżuazyjna nauka eko- 
nomiki leśnej i urządzania lasu, będąca teoretycznym wyrazem panowania 
  

1) G. Baader, Forsteinrichtung als nachhaltige Betriebsfihrung nud Betriebsplanung. Frankfurt am 
Main, 1942, str. 17. 
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w gospodarstwie leśnym kapitalistycznego sposobu produkcji, wymagają 
trwałości i równomierności użytkowania lasu w każdej jednostce leśnej, tj. 
zachowania raz osiągniętej wielkości zapasu drzewnego. * 

Zagadnienie to warto tu rozpatrzyć zwłaszcza dlatego, że nawet wśród 
pracowników nauki i praktyki radzieckiego gospodarstwa leśnego nie zostało 
jeszcze wykorzenione przekonanie, jakoby „zasada trwałości i równomierno- 
ści użytkowania lasu', broniona w burżuazyjnej. nauce leśnej, była sama 
w sobie —- jeśli nie dla każdych warunków, to w każdym razie dla społe- 
czeństwa kapitalistycznego — zasadą postępową l że dewastacja lasów 
w warunkach kapitalistycznych odbywa się zgodnie z ekonomicznymi pra- 
wami jego rozwoju w wyniku niemożności zastosowania wymienionej za- 
sady. 

Jest oczywiste, że taki pogląd nie ma nic wspólnego z rzeczywistością; 
nie wytrzymuje on krytyki choćby z tego powodu, że nie uwzględnia obowią- 
zującej w każdym społeczeństwie jedności jego bazy ekonomicznej z wzno- 
szącymi się nad nią tdeaimi, teoriami i innymi zjawiskami nadbudowy, nie 
uwzględnia bezpośrednio usługowej roli nadbudowy w stosunku do swej 
bazy. 

Uważać, że idee organizacyjne burżuazyjnego gospodarstwa leśnego, 
w szczególności „zasada trwałości i równomierności użytkowania lasu*, tak 
szeroko rozpowszechniona w burżuazyjnej nauce leśnej i podniesiona przez 
nią do potęgi głównej kierowniczej zasady czy nawet prawa produkcji w go- 
spodarstwie leśnym, są sprzeczne z ogólnymi prawami ekonomicznymi roz- 
woju społeczeństwa kapitalistycznego — to znaczy dopuszczać, że idee i teo- 
rie społeczeństwa kapitalistycznego mogły być niezgodne z jego bazą. 

Dopuszczając możliwości podobnej sprzeczności, nawet z czysto logicz- 
nego punktu widzenia stajemy przed trudną do rozwiązania zagadką: dla- 
czego w krajach kapitalistycznych, gdzie cała władza, nauka, prasa itp. znaj- 
dują się w ręku kapitalistów i obszarników, nikt z nich nigdy dotąd nie wy- 
stępował przeciw tej zasadzie użytkowania lasu? I dlaczego nawet w obec- 
nych czasach, kiedy dewastacja lasów jest prowadzona świadomie przez mo- 
nopole kapitalistyczne w rozmiarach po prostu katastrofalnych, burżuazyjna 
literatura leśna nie przestaje bronić i propagować tej zasady? (str. 17—18). 

Zeadzajac się całkowicie z autorem, że kapitalistyczna praktyka gospo- 
darstwa leśnego, tworząca się na gruncie nieuniknionej dewastacji lasów, 
znajdowała się w całkowitej sprzeczności z zasadą trwałości i równomier- 
ności użytkowania, pragniemy podać w wątpliwość jego twierdzenie, jako- 
by „w krajach kapitalistycznych, gdzie cała władza, nauka, prasa itp. znaj- 
dują się w ręku kapitalistów i obszarników, nikt z nich nigdy dotąd nie wy: 
stępował przeciw tej zasadzie użytkowania lasu“ (str. 18). 

ygłaszając powyższy pogląd, autor nie wziął pod uwagę, że zasada | 
trwałości i równomierności użytkowania została sformułowana już w sto-- 
sunkach feudalnych (jej odbicie zgajdujemy m. in. w ustawie francuskiej 
«olberta z 1669 r.) i aczkolwiek w tej samej formie znajdujemy ją również 
w tworzącej się na przełomie XVIII i XIX wieku nauce leśnej, to z chwilą 
kiedy przestała ona dogadzać klasowym interesom obszarników i kapitali- 
stów, już w połowie XIX wieku znaleźli się usłużni „uczeni”, którzy przy 
pomocy czysto kapitalistycznych argumentów poddali ją krytyce i dla użytku 
obszarników uzasadnili dwa inne jej warianty, od wariantu pierwszego dia- 
metralnie różne, a mianowicie: zasadę trwałości produkcji drzewnej (die 
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Nachhaltigkeit der Holzerzeugung) i zasadę trwałości dochodów pienięż- 
nych (die Nachaltigkeit der Geldertrage). 

Pierwsza z nich zobowiązywała jedynie do: 

„1) pielęgnowania przyrostu i trwałego podnoszenia produkcyjności oraz 
2) ustanowienia dostosowanego do trwałości użytkowania ładu prze- 

strzennego' 1). | 
a druga, prócz dwu powyższych warunków, jeszcze do: 

„3) stworzenia rezerwowego funduszu pieniężnego” *). 
Dwa pozostałe wymagania, z punktu widzenia trwałości i równomierno- 

ści użytkowania najbardziej istotne, zostały uznane za „uciążliwe pęta*, 
które musiały zostać strząśnięte, „ażeby w każdej chwili i w każdych stosun- 
kach (tj. przy każdym możliwym ustosunkowaniu klas wieku) mogła być 
osiągnięta pożądana rentowność! 3). | 

Już sam fakt istnienia od połowy XIX wieku, obok wariantu zasady 
trwałości i równomierności użytkowania w jej klasycznej formie, dwu innych 
wariantów tej zasady od wariantu pierwszego diametralnie różnych, zabo- 
wiązujących ściśle biorąc jedynie do natychmiastowego odnowienia poręby, 
warianbów wprowadzonych z wyraźną intencją ułatwienia obszarnikom i ka- 
pitalistom dewastacji lasów, niezbicie dowodzi, że przytoczone wyżej twier- 
dzenie autora, jakoby „nikt... nigdy dotąd nie występował przeciw tej zasa- 
dzie nie odpowiada rzeczywistości". 

Jednym z podstawowych warunków niezbędnych do realizacji zasady 
trwałości i równomierności użytkowania jest, jak to widzieliśmy przy ema- 
wianiu tego zagadnienia, warunek „pielęgnowania przyrostui trwałego 
podnoszenia produktywności lasu'$) (podkreślenie moje — 
J. $.), jako wyniku należytego stanu zapasu drzewnego i braku nieodno- 
wionych zrębów, halizn, płazowizn itp. W tym stanie rzeczy twierdzenie 
P. W. Wasiliewa, jakoby zasada trwałości i równomierności użytkowania 
była „teoretycznym wyrazem reprodukcji prostej'* (str. 20) nie da się utrzy- 
mać, gdyż jest rzeczą niewątpliwą, że postulat trwałego podnoszenia produk- 
tywności lasu jest wyrazem reprodukcji nie prostej, lecz rozszerzonej. 

Jeśli w rzeczywistości kapitalistycznej lasy były istotnie systematycznie 
niszczone i jeśli produkcja w nich odbywała się nawet nie według zasady re- 
produkcji prostej ale nawet zwężonej, to działo się to nie w myśl 
zasady trwałości i równomierności użytkowania (i nawet nie w myśl dwu 
pozostałych omówionych przez nas wyżej zasad, choć te ostatnie były do 
obejścia niewątpliwie znacznie łatwiejsze), lecz wbrew tym zasadom, 
a w niektórych państwach również wbrew obowiązującemu ustawodaw- 
stwu. 

Dla wyjaśnienia tego zjawiska nie trzeba uciekać się jednak do obwinia- 
nia zasady trwałości i równomierności użytkowania. Wystarczy uwzględnić, 
że w ustroju, w którym motorem wszystkiego jest maksymalny zysk, nie mo- 
gła znaleźć klimatu do rozwoju wg zasady reprodukcji rozszerzonej pro- 
dukcja cechująca się średnio 100-letnim okresem produkcyjnym, tym bardziej 
w warunkach, gdy pieniądze uzyskane z wyrębu (także drzewostanów nie: 
  

1) G. Baader, Forsteinrichtung als nachhaltige Betriebsfliihrung nud Betriebsplanung. Frankfurt am 
Main, 1942, str. 19. | -" 

2) G. Baader, op. cit. 1942, str. 21. 
3) G. Baader, cp. cit. 1942, str. 18. 
4) G. Baader, op. cit. 1942, str. 17. 
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dojrzałych i młodników) mogły być uiokowane na znacznie korzystniejszych 
warunkach gdzie indziej, tj. w innych gałęziach produkcji, charakteryzują- 
cych się krótszym okresem produkcyjnym. 

Gwoli wyczerpania uwag na ten temat, z których automatycznie wynika 
nieścisłość również niektórych innych mniej istotnych sformułowań autora 
(np. siormułowań dotyczących sensu określania wieku dojrzałości drzewo- 
stanów i kolel rębu — str. 19, konsekwencji organizowania gospodarki leś: 
nej w oparciu o schemat lasu normalnego — str. 21—22 itp.) pragnę stwier- 
dzić, że ten sam autor w zdaniu: 

„Chociaż rzeczowy proces reprodukcji w każdym kompleksie leśnym, bę: 
dąc związany z 40—100-letnim okresem otrzymania dojrzałego drewna 
lub z odpowiedn'm terminem niezbędnym na wyhodowanie lasu ochronnego. 
powtarza się odpowiednio do tego tylko jeden raz w ciągu kilku dziesięcio- 
leci, to ekonomiczny proces reprodukcji, mając do czynienia z całym gospo- 

* darstwem leśnym i z corocznym obrotem wkładanych w gospodarstwo leśne 
środków powtarza się przy użytkowaniu wcześniej nagromadzonych zapa- 
sów drzewnych, podobnie jak we wszystkich pozostałych gałęziach gospodar- 
stwa narodowego, corocznie” (str. 27), deklaruję się zasadniczo mimo woli | 
jako zwoiennik zasady trwałości i równomierności użytkowania, gdyż jest 
rzeczą jasną, że „coroczny obrót włożonych w gospodarstwo leśne środków. 
przy użytkowaniu wcześniej nagromadzonych zapasów drzewnych jest mo- 
zliwy, jak to zostalo wykazane wyzej, tylko przy zachowaniu zasady trwa- 
tości i równomierności uzytkewania, bedacej najbardziej istotna cecha gospo- 
darstwa leśnego w przeciwstawieniu do eksploatacji lasu, w którą każde 
użytkowanie lasu w przypadku nierespektowania zasady trwałości musi się 
zamienić. 

Zasada ta nie oznacza bowiem nic innego jak postulat sformułowanej 
przez K. Marksa 1) ciągłości produkcji tak samo niezbędnej jak ciągłość za- 
spokajania potrzeb. Jeśli sprawa ta w odniesieniu do wszelkich innych dzia- 
łów gospodarstwa narodowego całkiem bezsporna stała się w odniesieniu 
do produkcji leśnej przedmiotem tak ostrych sporów, to jedynie dlatego, że 
produkcja leśna może występować w dwu formach, a mianowicie: 

|) eksploatacji lasu, polegającej tylko na pozyskiwaniu drewna na zasa- 
dach przemysłu dobywczego, a więc bez troski o reprodukcję lasu, oraz 

2) gospodarstwa leśnego, obejmującego już w odróżnieniu od eksploa- 
tacji lasu nie jeden, lecz dwa etapy produkcyjne, a mianowicie etap pierw- 
szy, mający na celu pozyskanie produktów leśnych i etap drugi — zabiegi 
adnowieniowo-pielęgnacyjne, mające na celu reprodukcję*łasu. 

W przypadku pierwszym pozyskiwanie drewna odbywa się bez żadnych 
ograniczeń, a więc i bez przestrzegania zasady trwałości i równomierności 
użytkowania. Jedynym regulatorem wysokości tego ostatniego, identycznie 
jak przy pozyskiwaniu węgla, jest wysokość potrzeb społecznych i możliwo” 
ści techniczne produkcji (ilość siły roboczej, sprzętu, środków wywozowych 
itp.), w drugim — o ile gospodarstwo nie ma się zamienić w eksploatację, 
pozyskiwanie drewna musi być dostosowane do możliwości przyrostowych 
lasu i podporządkowane postulatom. zasady ciągłości i równomierności użyt- 
kowania, a w szczególności najogólniejszemu z nich — postulatowi trwałego . 
podnoszenia produkcyjności lasu. 

1) K. Marks, Kapitał, t. I. Warszawa 1951, str. 609. 
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Są to różnice istotne i powszechnie uwzględniane. Tak rozumie i przed- 
stawia tę sprawę w odniesieniu do lasów znajdujących się w stadium gospo- 
darstwa między innymi wybitny leśnik radziecki W. Niestierow w nagro- 
dzonej w 1952 r. Nagrodą Stalinowską „Hodowli lasu*', stwierdzając: 

„W lasach zaliczonych do grupy drugiej znaczenia państwowego należy 
stosować zasadę użytkowania lasu w rozmiarach odpowiadających w przy- 
bliżen'u przyrostowi drewna, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania 
istniejącej lesistości (25—30%)'' 1) | 

Inny leśnik radziecki, kandydat nauk A. S. Matwiejew-Motin, pisze na 
ten temat: 

„Należy zauważyć, że podstawowym zadaniem hodowli jest pielęgnowa: 
nie lasu, przygotowywanie zapasu drzewnego do użytkowania, mającego na 
celu zaspokojenie stale rosnących potrzeb gospodarstwą narodowego na 
drewno, co wlaśnie jest uzależnione od trwałości użytkowania lasu' *). 

Z ostatniego sformułowania wynika jasno, że kwestionować słuszność 
zasady trwałości użytkowania, to w naszych warunkach tyle co podawać 
w wątpliwość słuszność podstawowego prawa socjalizmu, postulującego mo- 
zliwie najlepsze zaspokojenie stale rosnących potrzeb społeczeństwa, co iak 
należy przypuszczać nie leży w intencjach przeciwn'ków zasady. 

Tak więc nie mając zastrzeżeń co do stwierdzenia przez autora istotnie 
latalnego stanu lasów w krajach kapitalistycznych, nie możemy się zgodzić 
z przyczynowym wiązaniem tego stanu ze stosowaniem zasady trwałości 
I równomierności użytkowania. 

Całkowicie słuszne twierdzenie, że „kapitaliści odmawiają nakładów nie | 
tylko na zabiegi hodowlane, ale również i na zabiegi mające na celu współ- 
działanie z odnowieniem naturalnym i rozwojem lasu, na utrzymywanie ich 
w należytym stanie zdrowotnym, ochronę itp.* (str. 13) kończy autor niezu- 
pełnie słusznym wnioskiem, że „jeśli właściciel lasu w tym'kierunku nawet 
coś przedsiębierze, to w większości przypadków (podkreślenie 
moje — J. 5.) usiłuje przerzucić odpowiednie koszty na kupca leśnego, który 
ze swej strony ponosi je nie inaczej jak w drodze zwiększenia przyswajanej 
przez niego części produktu dodatkowego robotników leśnych* (str. 13). 

Otóż należy wyjaśnić, że sprawa przerzucania kosztów zabiegów odno- 
wieniowo-pielęgnacyjnych na nabywcę drewna jest uregulowana raz na 
zawsze przez obowiązujące w warunkach kapitalistycznych prawa ekonomi- 
czne, konkretnie biorąc przez mechanizm tworzenia się ceny drewna. Cena 
ta, będąc w warunkach kapitalistycznych ceną produkcji, tworzy się, jak 
wiadomo, wg formuły: koszty własne -- możliwie najwyższy zysk, przy czym 
za koszty obszarnik uważa, rzecz jasna, nie tylko koszty związane - bezpo- 
średnio z pozyskaniem drewna, ale także koszty administracyjne, koszty od- 
nowienia i pielęgnowania drzewostanów (od czasu gdy z takich lub innych 
powodów zabiegi te zmuszony jest wykonywać), koszty amortyzacji ewen- 
tualnych urządzeń komunikacyjnych itp. Wynika z tego jednak, że przerzu- 
cenie kosztów zabiegów odnowieniowo-pielęgnacyjnych na nabywcę odbywa 
się nie „w większości przypadków *, lecz zawsze i wszędzie. W przypadku 
gdyby sprzedaż lasu nie zwracała właścicielowi wszystkich jego faktycznych 
kosztów (a więc także kosztów odnowienia j pielęgnowania) i nie dawała 
pewnej, możliwie najwyższej nadwyżki ponad te koszty w formie renty leś- 

1) W. Niestierow: Hodowla lasu, Warszawa, 1954, str. 391/392. 
2) A. S. Matwiejew-Motin: Lesnoje choziajstwo, zeszyt 12, 1954 r. str. 32. 
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nej (będącej, jak wiadomo, wartością dodatkową — nieopłaconą częścią pra- 
«cy robotników leśnych), sprzedaż taka z punktu widzenia interesu właści- 
ciela lasu nie miałaby sensu i tym samym nie mozłaby dojść do skutku. 
Nawiasem można dodać, że obszarnicy uchylają się od wykonywania zabie- 
gów odnowieniowo-pielęgnacyjnych nawet mimo otrzymania z góry w cenie 
drewna zwrotu kosztów ich wykonania. 

Również przerzucanie kosztów zabiegów odnowieniowo-pie!ęgnacyjnych, 
wszystko jedno przez właściciela lasu czy kupca leśnego, na robotników 
leśnych jest możliwe tylko do pewnych granic, które ze względu na po- 
wszechnie znany, niski już z natury rzeczy, poziom płac robotników leśnych, 
są bardzo wąskie. + 

Nie można się również zgodzić z autorem, że przeszkodą przekształcenia 
się gospodarstwa leśnego w produkcję czysto kapitalistyczną, analogicznie 
jak to stało się w przemyśle, były „pozostałe w nim po ustroju feudalno- 
pańszczyżnianym w nowej kapitalistycznej formie stosunki rentowe" (str. 
18), skoro stosunki te nie przeszkodziły w najmniejszym stopniu przekształ- 
ceniu się w produkcję czysto kapitalistyczną żadnemu z pozostałych odła- 
mów gospodarki rolnej, takich jak roinictwo w węższym tego słowa znacze- 
niu, ogrodnictwo, hodowla bydła itp. 

Faktyczną przeszkodą przekształcenia się gospodarstwa leśnego w pro 
dukcję czysto kapitalistyczną była jedynie i wyłącznie po pierwsze — dlu- 
gość okresu produkcyjnego, czyniąca „zalesienia gałęzią gospodarki nieko- 
rzystną dla prywatnych, a więc kapitalistycznych przedsiębiorstw" 1) i po 
wtóre — identyczność zapasu drzewnego z gotowym produktem powodu- 
jąca, że właściciele lasu uważali na ogół za lepszy „interes'* wyrąbać las 
wraz z jego drzewostanami dojrzewającymi i młodnikami jednorazowo, 
niż prowadzić go zgodnie z zasadą trwałości i równomierności użytkowania. 

Tak więc nie mając zastrzeżeń co do przedstawionego przez autora istot- 
nie fatalnego stanu lasów w krajach kapitalistycznych, nie możemy się zgo- 
dzić z przyczynowym wiązaniem tego stanu ze stosowaniem zasady trwa- 
lości i równomierności użytkowania. | 

W drugiej części pracy pt. „Zasada rozszerzonej reprodukcji socjalisty- 
cznej pódstawą rozwoju radzieckiego gospodarstwa leśnego', autor stwier- 
dza słusznie: 

„Dopiero w warunkach społeczeństwa socjalistycznego gospodarstwo le- 
śne może rozwijać się w sposób postępowy, dopiero tutaj zaczyna działać 
w gospodarstwie leśnym zasada reprodukcji rozszerzonej. Działa ona przy 
tym w oparciu o diametralnie 'nne zasady w porównaniu z &zialaniem kapi- 
talistycznego prawa reprodukcji rozszerzonej w dowolnej gałęzi produkcji. 
Dopiero w socjalistycznym gospodarstwie leśnym są możliwe i praktycznie 
zastosowalne prawdz'wie naukowe zasady jego prowadzenia i organizacji. 

Rozszerzona reprodukcja socjalistyczna jest realizowana przez państwo 
radzieckie w sposób planowy na podstawie panowania własności socjali- 
stycznej narzędzi i środków produkcji i na podstawie socjalistycznych sto- 
sunków produkcyjnych, nie znających wyzysku człowieka przez człowieka. 
Oznacza to taki postępowy rozwój produkcji społecznej, przy którym w re- 
 zultacie każdego aktu reprodukcji jednocześnie z nieprzerwaną i znaczniej- 
szą niż przy kapitalizmie akumulacją, tak samo mocno i nieprzerwanie 
wzrastają warunki materialne i poziom kulturalny życia pracujących. 

1) K. Marks, Kapitał, t. II, Moskwa—Leningrad 1949, str. 241. 
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W trakcie rozszerzonej reprodukcji socjalistycznej coraz bardziej wzmacniają 
się i rozwijają stosunki produkcyjne społeczeństwa komunistycznego. 

Prawo wartości, działając w ekonomice ZSRR z istotnymi ograniczenia- 
mi, w warunkach niemożności krążenia środków produkcji wewnątrz kraju 
w charakterze towaru, nie wywiera wpływu ani na rozmiary produkcji, ani 
na tempo jej rozwoju, ani na tworzenie się cen na produkty tego działu. 
Oddziaływanie prawa wartości nie ma znaczenia regulującego również 
w sierze produkcji surawca rolnego, mimo że tu zachowuje ono znaczenie 
jednego z czynników, mających wpływ na procesy kształtowania się ceny. 
Produkty i korzyści gospodarstwa leśnego i przemysłu leśnego, podobnie 
jak i innych państwowych gospodarstw i przemysłu dobywczego ZSRR, 
z wyłączeniem tej niewieikiej części, która jest sprzedawana na rynki zew- 
nętrzne i na osobistą własność obywateli ZSRR, są również zwolnione od 
oddziaływania prawa wartości na rozmiary ich pozyskiwania, konsumpcji 
I reprodukcji, jak również na ich cenę. W odniesieniu do środków produkcji 
w obrocie wewnątrzpaństwowym zarówno ich wartość jak i koszty własne 
są wykorzystywane w ZSRR przy pomocy systemu pieniężnego jedynie jako 
świadomie używany instrument planowego kierowania ekonomiką produk - 
cji — dla obrachunku kosztów i dochodów, kalkulacji, zapewnienia rentow- 
ności produkcji, kontroli strony ekonomicznej działalności przedsiębiorstw 
itd. Proces natomiast reprodukcji ekonomicznej jest kierowany w ZŚRR nie 
tylko w zakresie produkcji środków produkcji, ale całego gospodarstwa na- 
rodowego w drodze bezpośredniego planowania państwowego całej produk- 
cji społecznej zgodnie z prawem jej proporcjonalnego rozwoju, przy czym 
podstawą ustalenia proporcji jest nie wartość produktów, nie ich cena, lecz 
lizyczna objętość produkcji w każdej gałęzi gospodarstwa narodowego. 
Z ekonomicznego procesu reprodukcji wraz z regulującą rolą prawa warto- 
ści zostają wyeliminowane i związane z tym zjawiska przypadkowości 
i sprzeczności, hamujące rozwój produkcji. Strony procesu produkcji społe- 
cznej — ekonomiczna i rzeczowa stają się w pelni adekwatne. 

Brak klasy darmozjadów, planowy charakter całej społecznej produkcji 
i reprodukcji, nieistnienie i niemożliwość kryzysów ekonomicznych, depresji, 
bezrobocia itp., jedność ekonomiki i techniki, jedność nauki i produkcji 
i bezpośrednie zainteresowanie samych pracujących w rozwoju produkcji 
spolecznej, stwarzają warunki ogólne do bez porównania szybszego tempa 
reprodukcji rozszerzonej, aniżeli w krajach kapitalistycznych. 

Socjalistyczna reprodukcja rozszerzona jest realizowana nie w interesie 
wzbogacenia poszczególnych klas lub osób, lecz w interesie calego społe- 
czeństwa, nie w imię jakichkolwiek celów czasowych i przejściowych, lecz 
z .punktu widzenia podstawowego ekonomicznego prawa socjalizmu, którego 
istotnymi cechami i wymogami jest, jak uczy J. W. Stalin, ... „zapewnienie 
maksymalnego zaspokojenia stale rosnących materialnych i kulturalnych po- 
trzeb całego społeczeństwa w drodze nieprzerwanego wzrostu i doskonale- 
nia produkcji socjalistycznej na bazie najwyższej techniki" 1). Dlatego sama 
istota produkcji socjalistycznej wyklucza możliwość rozwoju takiej lub in- 
nej gałęzi gospodarstwa narodowego kosztem zrujnowania | dewastacji nie- 
zbędnych społeczeństwu d!a dalszego jego rozwoju bogactw natura!nych. 
Odpowiednio do tego, u nas nie jest możliwy taki proces reprodukcji, które- 
mu towarzyszyłooy niszczenie czynników rzeczowych tej reprodukcji, zwę- 

1) J. W. Stalin: Ekonomiczeskije problemy socjalizma w SSSR, Gospolitizdat, 1952, str. 40. 
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żona reprodukcja rzeczowa, co jest rzeczą zwyczajną dla kapitalizmu. Tak 
na przykład, szybki rozwój naszego gospodarstwa rolnego w tym lub innym 
rejonie oparty jest nie na zwyczajnym wykorzystywaniu gleb i innych wa: 
runków przyrodniczych, lecz na organicznym łączeniu potencjalnej uro- 
dzajności gleby z systematyczną troską o jej przywrócenie i podwyższenie, 
gdyż nasze gospodarstwo rolne rozwija się z myślą o tym, żeby z roku na 
rok mogło rozwijać się coraz lepiej, coraz szybciej, przy jeszcze korzystniej- 
szych glebowo-klimatycznych i innych warunkach przyrodniczych. 

Z interesami socjalizmu ściśle tak samo nie do pogodzenia jest i taki 
wzrost przemysłu leśnego, który osiągałoby się za cenę wyczerpywania na: 
szych bogactw leśnych bez stosowania odpowiednich środków odnowienia 
i zwiększania ich, gdyż zdajemy sobie sprawę, że lasy będą nam potrzebne 
równie dobrze w najbliższej, jak i w bardzo dalekiej przyszłości. Rabunko- 
wą zasadę społeczeństwa kapitalistycznego „po nas choćby potop' socja- 
lizm zastepuje głęboko ludzką formułą „my żyjemy lepiej niż żyło się przed- 
tem, a po nas powinno się żyć jeszcze lepiej". 

Wreszcie, jeszcze jedną ważną ogólną właściwością reprodukcji socja- 
listycznej jest to, że dzięki nieistnieniu w ZSRR własności prywatnej ji zwia- 
zanej z nią kategorii kapitału, dzięki zlikwidowaniu przywłaszczenia pry- 
watnego i utrwaleniu się socjalistycznego charakteru podziału produktu 
społecznego, proces reprodukcji w naszym gospodarstwie narodowym jest — 
realizowany nie inaczej, jak w odniesieniu do całej produkcji społecznej, 
obejmując procesy produkcji i obrotu. 

Decydującą rolę w tym jedynym procesie społecznym gra rozszerzona 
reprodukcja socjalistyczna naszego przemysłu; niemniej jedność ta jest 
możliwa tylko pod warunkiem odpowiedniej rozszerzonej reprodukcji socja- 
listycznej w gospodarstwie rolnym, w transporcie, w odpowiednim rozsze: 
rzeniu procesów obiegu itd. , 

W samym przemyśle, a odpowiednio do tego i w całym gospodarstwie : 
narodowym, tempo i powodzenie rozszerzonej reprodukcji socjalistycznej 
jest określane w pierwszym rzędzie rozwojem produkcji środków wytwarza- 
nia (dobycie węgla, ropy, produkcja surowca żelaznego, stali, maszyn, ener- 

"gii elektrycznej, drewna itd.) tzn. rozwojem przemysłu ciężkiego, gdyż roz- © 
szerzenie środków produkcji jest tą akumulacją socjalistyczną, dzięki której 
możliwa jest reprodukcja rozszerzona. W tym stosunku cały rozwój naszego 
gospodarstwa narodowego w obecnym okresie jest określany tymi zada- 
niami i tempem rozwoju podstawowych gałęzi produkcji środków wytwarza- 
nia, które zostały nakreślone przez plan piątej pięciolatki, przyjęte przez 
XIX Zjazd Partii Komunistycznej i następne postanowienia partii i rządu 
radzieckiego. 

W warunkach jedności całego procesu społecznego reprodukcji rozszerzo- 
nej w kraju, o charakterze i tempie reprodukcji w każdej gałęzi oospodar- 

stwa narodowego sądzimy i obowiązani jesteśmy sądzić przede wszystkim 
wedlug tego, w jakim stopniu rozwój tej lub innej gałęzi zapewnia niezbędny 

proces ogólny reprodukcji rozszerzonej, w jakim stopniu gwarantuje on nie: 

zbędne dla rózwoju komunizmu proporcje między różnymi gałęziami gospo- 

darstwa narodowego w procesie ich rozwoju. , | 

Stąd i sam sens rozszerzonej reprodukcji socjalistycznej w tej lub innei 

gałęzi gospodarstwa narodowego ZSRR leży jak to zostało wyjaśnione w na- 
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sze} pracy *) przede wszystkim w nieuniknionym rozszerzaniu tego udzialu, 
jaki dana galez ma w ogólnym procesie socjalistycznej reprodukcji rozsze- 
izonej. W zależności od tego, co mianowicie jest produkowane w danej za- 
łęzi, rozwój ostatniej sprzyja ogólnemu rozszerzeniu rozmiaru tempa repro- 
dukcji w kraju w kierunku bezpośredniego rozszerzenia środków wytwarza- 
nia, albo zwiększania produkcji środków spożycia. | 

Odpowiednio do tego ,co zostało wyżej powiedziane, rozszerzona repro- 
dukcja socjalistyczna również w gospodarstwie leśnym ZSRR oznacza taki 
jej rozwój, przy którym jej udział w ogólnym procesie rozszerzonej produkcji 
socjalistycznej w kraju z roku na rok wzrasta 2). A to z kolei jest możliwe 
tylko wtedy, gdy na bazie rozszerzonej jest reprodukowana sama produkcja 
łeśna, kiedy z roku na rek daje ona gospodarstwu narodowemu coraz więcej 
różnorakich korzyści, a wraz z tym coraz bardziej rozszerza materialną pod- 
stawę swego rozwoju — swoje zasoby produkcyjne, reprezentowane przez 
drzewostany dojrzewające, techniczne Środki produkcji i in. zwiększa swoje 
kadry, ich kwalifikacje, dobrobyt materialny itd. 

Biorąc praktycznie, reprodukcja rozszerzona w radzieckim gospodarstwie 
leśnym, wzięta w wartościowym wyrażeniu, jest realizowana, podobnie jak 
w innych gałęziach, w następujący sposób. Z ogólnej wartości użytków, otrzy- 
mywanych w gospodarstwie leśnym w ciągu roku, jedna część, równa $и- 
mie wszystkich rodzajów płacy roboczej zajętych w gospodarstwie leśnym 
pracowników, jest konsumowana w ciągu tego roku. Z pozostałej części, bę- 
dącej wartością na nowo stworzoną, państwo określoną część skierowuje na 
potrzeby ogólne państwowe (na nowe budowle, rozszerzenie Spożycia naro- 
dowego, potrzeby cbrony itp.), a drugą część zwraca gospodarstwu leśnemu 
w dwu celach: do zastąpienia zużytych w gospodarstwie leśnym Środków 
produkcji, ściśle zużytej ich części, odnowienia wyciętych powierzchni lasu, 
na rozszerzenie niezbędnych środków produkcji i na ilościowe i jakościowe 
zwiększenie zasobów lasu. W ten sposób, w samym procesie rozwoju gospo- 
darstwa leśnego każdy okres reprodukcji jest warunkiem dla bardziej roz- 
szerzonej reprodukcji w okresach następnych. 

Chociaż rzeczowy proces reprodukcji w każdym kompleksie leśnym, będąc 
związany z 40—100-letnim okresem otrzymania dojrzałego drewna lub z od- 
powiednim terminem niezbędnym na wyhodowanie lasu ochronnego powta- 
rza się odpowiednio do tego tylko jeden raz w trakcie kilku dziesięcioleci 3), 
to ekonomiczny proces reprodukcji, mający do czynienia z całym gospodar- 
stwem leśnym i z corocznym obrotem wkładanych w gospodarstwo . leśne 
środków, powtarza się w zakresie użytkowania wcześniej nagromadzonych 
zapasów drzewnych, podobnie jak we wszystkich innych gałęziach gospodar: 
stwa narodowego, corocznie. Długi okres reprodukcji rzeczowej ma tu tylko 
to znaczenie, że przy innych jednakowych warunkach, w sposób nieuniknio- 
ny utrudnia on i krępuje tempo rozszerzenia rozmiarów ekonomicznego pro- . 
cesu reprodukcji w gospodarstwie leśnym. Wyraża się to bardzo silnie na 
przykład w tym, że reprodukcja rozszerzona w gospodarstwie leśnym na- 
wet w warunkach ZSRR nie mogłaby rozpocząć się i rozwijać wyłącznie na 

1) Patrz: „„Trudy Instituta Геза“, \м V. 1950. 
2) Rozumie się samo przez się, że wzrostu udziału gospodarstwa leśnego w rozszerzonej reprodukcji socjalistycznej całego gospodarstwa narodowego nie należy rozumieć jako zwiększenia jego względ- nej roli w porównaniu z innymi gałęziami produkcji Tu chodzi tylko o stopień jego udziału absolut- nego, o rozszerzenie absolutnej sumy jego produktów i korzyści wchodzących w ogólny proces rep;o- dukcji rozszerzonej 

. 3) Radziecka nauka leśna w obecnych czasach usilnie pracuje nad zagadnieniami skrócenia ter- minów hodowli gatunków drzewnych. 
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bazie własnej wewnątrzgałęziowej akumulacji, stwarzanej w drodze hodo- 
wania i odnawiania lasów, zdyż akumulacja ta mogłaby pojawić się dopiero 
po upływie dziesięcioleci. Przy istnieniu jednak wcześniej nagromadzonych 
zapasów drzewnych pochodzenia naturalnego (a zapasów tych w naszym 
kraju jest dużo), a głównie — przy możliwości w naszych warunkach sze- 
rokiego manewrowania środkami, skierowanymi na inwestycje, w ZSRR nie 
istnieje i ta trudność !). 

Nasze państwo, dysponujące wszystkimi ekonomicznymi zasobami kraju, 
jest w stanie, w razie potrzeby, skierowywać na rozszerzenie produkcji leś- 
nej środki w rozmiarach wielokrotnie przewyższających rozmiar otrzymy- 
wanego z niego dochodu bieżącego. Jaskrawy przykład tego mamy w nakła- 
dach na tworzenie potężnych urządzeń irygacyjnych i systemu nawadniają- 
cego, w nakładach na osuszanie bagien itp. W nakładach tych nasze pań- 
stwo kieruje się nie rozmiarami bieżącego dochodu, lecz tym potężnym efek- 
tem końcowym, który będzie otrzymany jako ich konsekwencja i ogólnymi 
możliwościami inwestycyjnymi na gospodarstwo narodowe w danym okre- 
sie. Znaczne nakłady środków w Związku Radzieckim na rozwój gospodar - 
stwa leśnego mimo jego długiego okresu reprodukcji rzeczowej są, biorąc 
ogólnie, jednym z jaskrawych przykładów realizacji tej ważnej przewagi 
naszej ekonomiki, o której pisał jeszcze K. Marks, wskazując na możliwość 
znacznego rozszerzenia w warunkach komunizmu nakładów w gałęziach 
pracy z długimi okresami pracy *). 

W związku z tym szczególne znączenie ma w naszych warunkach mo- 
żliwie najbardziej wielostronny i integralny charakter procesu reprodukcji 
w radzieckim gospodarstwie leśnym. 

W społeczeństwie kapitalistycznym lasy ocenia się, z małymi wyjątkami, 
tylko na podstawie stanu zapasu drzewnego, gdyż jedynie drewno (wraz 
z niektórymi produktami użytkowania ubocznego, jak żywica, owoce itd.) 
może występować w charakterze towaru, przy którego sprzedaży realizuje 
się wartość dodatkowa, przyswajana przez przemysłowca leśnego i właści- 
ciela lasu w postaci zysku i renty. Ochronne i melioracyjne znaczenie lasów 
przy kapitaliźmie wykorzystuje się jedynie w formie rzadkich i odosobnio- 
nych środków państwa burżuazyjnego lub poszczególnych właścicieli ziem- 
skich. 

W Związku Radzieckim nie ma powodów, które by jednostronnie ograni- 
czały znaczenie lasu do wielkości jego zapasu drzewnego. Lasy mogą być 
tutaj jednocześnie w pełni wykorzystywane i jako źródło syrowca drzew - 
nego i użytków ubocznych i jako główny czynnik przyrodniczy przyczynia- 
jący się do polepszenia warunków produkcji społecznej (zapobieganie po- 
suchom i suchowiejom, chłodnym wiatrom, ogólne łagodzenie klimatu w re- 
jonach posuchy, hydrologiczna, glebochronna i zdrowotna rola lasów). 

W warunkach wielostronnego, kompleksowego wykorzystywania wartoś- 
ci i znaczenia lasów w ZSRR przy istnieniu u nas najróżnorodniejszych dróg 
i sposobów zwiększania udziału gospodarstwa leśnego w ogólnym procesie 
  

1) Cała analiza jest oparta na rozumieniu reprodukcji w gospodarstwie leśnym ZSRR jako procesu. 
zawierającego w sobie użytkowanie lasu, a zatem również pozyskiwanie drewna. Bez tego w ogóle 
byłby nie do pomyślenia ruch okrężny produkcji leśnej. Przemysł pozyskiwania drewna jednak, dzia- 
łający u nas w charakterze samodzielnej i potężnej gałęzi przemysłu, charakteryzuje się cechami re 
produkcji nie tylko rozpatrywanego tutaj cyklu ogólnego, ale i swoiego cyklu wewnątrzgałęziowego. 
nie będącego przedmiotem naszej analizy. Ten cykl i cechy reprodukcji w systemie ochronno-parko- 
wego gospodarstwa leśnego i drzewostanów polochronnych w niniejszej pracy nie są rozpatrywane. 
(Przypisek P. W. Wasiliewa). 

2)Patrz: K. Marks. Kapitał, t. II, wyd. 1936, str. 271. 
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socjalistyeznej reprodukcji rozszerzonej szczezolne znaczenie posiada pfa- 
widłowe rozumienie istoty ekonomicznego i rzeczowego procesu reprodukcji 
w całym naszym gospodarstwie leśnym i decydującego znaczenia w tej jed- 
ności ekonomicznego procesu reprodukcji (str. 24—28). 

Rozróżnianie przez autora „ekonomicznego i rzeczowego procesu repro- 
dukcji..., z decydującym znaczeniem w tej jedności ekonomicznego procesu 
reprodukcji", z którym to rozróżnianiem spotkaliśmy się już uprzednio na 
stronie Il, z dodatkiem, że w warunkach kapitalistycznych „ekonomiczna 
| rzeczowa strona reprodukcji znajdując się*w wewnętrznej sprzeczności, 
często nie schodzą się'', ma swe źródło w następującym przytoczonym przez 
autora na stronie 8 slormułowaniu Marksa: 

„Ekonomiczny proces reprodukcji, jaki by nie był jego specyficznie spo- 
ieczrny charakter, zawsze przeplata się w tej dziedzinie (rolnictwie) z przy- 
rodniczym procesem reprodukcji" 1). 

Przytoczone zdanie oznacza, że w rolnictwie są wykorzystywane przez 
człowieka do celów produkcyjnych biologiczne siły przyrody, przeplatające 
się z występującą tu od czasu do czasu pracą ludzką. 

Zdanie to nie upoważnia jednak do odróżniania procesu ekonomicznego 
reprodukcji od procesu rzeczowego, jako czegoś odrębnego, w szczególności 
jako czegoś, co może się „nie schodzić'* lub mieć różne okresy produkcyjne, 
inny dla procesu ekonomicznego i inny dla procesu rzeczowego reprodukcji. 

Produkcja i reprodukcja materialna, będąc działalnością ludzką, mającą 
na celu dostosowanie przedmiotów przyrody do potrzeb człowieka, jest zaw- 
sze procesem rzeczowym (przyrodniczym, technologicznym lub  powiąza- 
niem obydwu), odbywającym się jedynie w określonych warunkach społecz- 
no-wytwórczych, czyli ekonomicznych. W powyższym sensie produkcja i re- 
produkcja mają prócz rzeczowej również i ekonomiczną stronę. Nieporozu- 
mieniem jest jednak uważać, jakoby te dwie strony mogły się ze sobą „nie 
schodzić” lub by strony te, stanowiące jedność, jak to stwierdza sam autor 
na stronie 28, mogly posiadać różne okresy produkcyjne. 

Możliwość odbywania się w gospodarstwie leśnym, charakteryzującym 
się 40—100-letnim okresem produkcji, pełnego cyklu produkcyjnego i zwią- 
zanego z tym obrotu środków produkcji według formuły: 

Pp -~ T ... Pr... T’ — P' 

w ciągu jednego roku jest wynikiem nie posiadania przez produk- 
cję leśną, jak sądzi autor, dwu różnych cyklów produkcyjnych: kilkudziesię- 
cioletniego rzeczowego i rocznego ekonomicznego, lecz wynikiem wykony- 
wania prac produkcyjno-leśnych, przegrodzonych normalnie wieloletnimi 
okresami przerw w pracy, w trakcie których działają tylko siły przyrody, od 
razu na całej powierzchni jednostki gospodarczej, będącej iloczynem rocz- 
nej działki rębnej i przyjętego wieku rębności, co pozwala wykonywać te 
prace jednocześnie w ciągu roku. aa 

Przy takiej organizacji pracy mamy prawo .mówić o produkcji ciągłej 
w odróżnieniu od przerywanej, ale nie upoważnia to wcale do odróżniania 
dwu różnych okresów produkcyjnych, innego ekonomicznego i innego rze- 
czowego, który to proces może być tylko jeden — od momentu wejścia przed: 
miotu pracy w proces produkcyjny do momentu jego wyjścia z procesu 
w formie gotowego produktu. 

1) K. Marks, t. II, 1949, str. 358. © 
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Omówiony wyżej błąd w założeniu powoduje, że autor, który zupełnie 
trafnie charakteryzuje rzeczowy proces rozszerzonej reprodukcji w gospo- 
darstwie leśnym jako proces, „który oznacza pomnożenie w wyniku każdego 
cyklu produkcyjnego (a przy istnieniu wielu stale zmieniających się równo- 
ległych i odbywających się w różnych czasach cyklów produkcyjnych — 
co rok, co miesiąc i w ogóle w sposób nieprzerwany) z jednej strony ilości 
i jakości surowca drzewnego i innych użytków dostarczonych przez gospo- 
darstwo leśne na rzecz rozwoju gospodarstwa narodowego, a z drugiej — 
wartości materialnych znajdujących się w samym. zospodarstwie leśnym 
w postaci środków o różnym przeznaczeniu, powierzchni, zapasów 'drzew- 
nych itd.“ (str. 30), swoją wypowiedź na temat ekonomicznego procesu re- 
produkcji socjalistycznej jako czegoś odrębnego od procesu rzeczowego 
ogranicza do zgłoszenia postulatu „głęboko zróżniczkowanego podchodzenia 
do prowadzenia gospodarstwa leśnego w różnych rejonach oraz w lasach 
różnego znaczenia i przeznaczenia' (str. 34), co zważywszy różnorodność 
warunków produkcyjnych i różnorodność zaspokajanych produkcją leśną 
potrzeb ludzkich, rozumie się samo przez się i do czego wprowadzanie po- 
jęcia ekonomicznego procesu reprodukcji jako rzekomo szerszego od pojęcia 
reprodukcji rzeczowej nie było wcale potrzebne. 

W części pracy, dotyczącej sposobów realizowania zasady reprodukcji 
rozszerzonej, autor stawia postulat „zróżniczkowanego podejścia do sprawy 
prowadzenia gospodarstwa leśnego w różnych rejonach, lasach o różnym 
znaczeniu i przeznaczeniu” (str. 34), podkreśla, że w Związku Radzieckim 
„u podstaw wszelkich ekonomicznych klasyfikacji lasów leży podział lasów 
na trzy grupy” (str. 34), stwierdza, że „podział ten wyraża właśnie te cechy 
konkretnego procesu reprodukcji rozszerzonej w lasach o różnym znaczeniu 
narodowo-gospodarczym, które w procesie planowej organizacji i prowadze- 
nia gospodarstwa leśnego powinny być przede wszystkim uwzględnione" 
(str. 34), po czym rozpatruje związane z tymi cechami właściwości procesu 
reprodukcji w każdej z trzech grup lasu, a także w zalesieniach ochronno- 
melioracyjnych, zajmujących osobną pozycję. 

Na temat realizacji zasady reprodukcji rozszerzonej w najbardziej nas in- 
teresujących lasach grupy II i I autor mówi co następuje: 

„Lasy grupy II, stanowiące 10% całej powierzchni leśnej i reprezento- 
wane przez kompleksy leśne rejonów mało lesistych południowej części 
strefy leśnej i leśnostepowej (z wyjątkiem lasów grupy I), sa przeznaczone 
jednocześnie do celów ochronnych i przemysłowych. Ale tutaj %wykorzystanie / 
zapasów drzewnych uzależnia się bezpośrednio od ich reprodukcji zarówno 
pod względem powierzchni jak i masy w każdym poszczególnym komplek- 
sle i rejonie. Jak z tego wynika, w celu rozszerzenia rozmiarów użytkowania 
iasu konieczna jest tu bezpośrednia rozszerzona reprodukcja zasobów leś- 
nych na całej powierzchni leśnej osiągana w drodze bezwarunkowego odno- 
wienia wszystkich zrębów, pożarzysk i innych nieprodukujących państwo- 
wych gruntów leśnych, ulepszania składu gatunkowego lasu, podwyższenia 
zadrzewienia zapasów, przyrostu, roli hydrologicznej i ochronnej lasów, za- 
sobów odżywczych i paszowych i innych wskaźników ilościowych. | 

Szczególnie ważne jest, by w lasach grupy II każdy nowy cykl procesu 
reprodukcji zaczynał się i realizował na wyższym poziomie i przy wyższych 
wskaźnikach od cyklu poprzedniego. I właśnie w tym kierunku nasze gospo” 
darstwo leśne rozwija się już od kilku lat. Na pierwsze miejsce wysuwa się 
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przy tym postulat zachowania i podniesienia hydrologicznej i ochronnej roli 
tych lasów, co osiąga się nie w drodze prostej ochrony drzewostanów, ale 
i przez regulowanie ich struktury wiekowej (ponieważ lasy w zależności od 
wieku odgrywają różną rolę hydrologiczną), regulowanie cięć i odnowień, 
cięcia pielęgnacyjne itp. Lasy te jednocześnie były i są nadal istotnym źró- 
dłem surowca drzewnego zwłaszcza dla potrzeb lokalnych. Dla spełnienia 
tej roli powinny one być reprodukowane w skali rozszerzonej zarówno pod 
względem swego zapasu drzewnego jak i powierzchni, co właśnie u nas 
jest wykonywane. Tak w roku 1949 na terenie lasów grupy II powierzchnia 
wyrębów wynosiła 431 tys. ha, powierzchnia odnowień i zalesień 468 tys. 
ha; w roku 1950 powierzchnia wyrębów wynosiła 450 tys. ha, powierzchnia 
odnowień i zalesień 664 tys. ha. Obecnie na terytorium tym odnawia się 
i zalesia corocznie 750—800 tys. ha, przy znacznie mniejszej powierzchni 
wyrębów. W przyszłości, w związku z zamierzonym przeniesieniem baz su- 
rowcowych do lasów grupy III, stosunek pomiędzy wymienionymi powierz- 
chniami zmieni się siłą rzeczy jeszcze bardziej. 

Lasy grupy I to lasy,, które niezależnie od miejsca znajdowania się po- 
siadają szćzególne znaczenie ochronne, zdrowotne i ogólnokulturalne. Nale- 
żą tu: rezerwaty, streiy zieleni wokół miast i ośrodków przemysłowych, la- 
sy ochronne wzdłuż rzek, jezior i zbiorników wodnych, lasy glebochronne 
i polochronne pochodzenia naturalnego na ziemiach należących do vaństwo- 
wego gospodarstwa leśnego itp. Ogólna ich powierzchnia wynosi 3% po. 
wierzchni leśnej Z5RR. Użytkowanie tych lasów w zakresie wykorzystywa 
nia ich zapasów drzewnych w okresie wielu lat było ograniczone, a zezwolo- 
ne były w nich jedynie cięcia pielęgnacyjne i sanitarne. 

Doprowadziło to do wytworzenia się w lasach I grupy stosunkowo zna- 
cznej ilości zapasów drzewostanów przestarzałych, które przy stosowaniu 
dawnego rozmiaru użytkowania tych lasów mogły by zepsuć się na pniu bez 
jakiejkolwiek korzyści dla gospodarstwa narodowego. W ten sposób tutaj 
możliwości reprodukcji rozszerzonej uległy zwężeniu w najbardziej istot- 
nym zakresie produkcji i pozyskiwania drewna. 

Nowy przyjęty w ostatnich czasach system dopuszcza w określonych 
granicach użytkowanie od czasu do czasu zapasów drzewnych gromadzą- 
cych się w lasach grupy I, i to stanowi niewątpliwie jeden z aktów świado- 
mego wykorzystywania w rozwoju gospodarstwa leśnego prawa socjalistycz- 
nej reprodukcji rozszerzonej. la sama okoliczność wpływa na to, że w la- 
sach grupy I odnowienie sztuczne przeprowadza się nie tylko w formie uzu- 
pełniania miejsc po naturalnym wydzielaniu się i cięciach, ale i pod kątem 
bezpośredniego rozszerzenia lasów istniejących, zwłaszcza w czasach ostat- 
nich. A zatem tutaj podobnie jak w lasach grupy II ma miejsce bezpośrednia 
reprodukcja rozszerzona powierzchni leśnej pod względem ekonomicznym, 
realizowana przede wszystkim przez te warunki i korzyści, które wytwarza 
się w tych lasach dla potrzeb rozwoju obsługiwanych przez nie dziedzin pro- 
dukcji i kultury a także w ograniczonych rozmiarach, w formie bezpośrednie- 
go użytkowania i reprodukcji zapasu drzewnego. 

W przypadkach zmiany narodowo gospodarczej roli i stanu tych lub in- 
nych kompleksów leśnych, mogą one być przesunięte z jednej grupy do dru- 
giej. Srodki le odgrywają bardzo ważną rolę w ogólnym planowym regulo- 
waniu rozszerzonej reprodukcji socjalistycznej w gospodarstwie leśnym 
ZSRR” (str. 36—37), 
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Prócz czynników natury agrotechnicznej, pewien wpływ na realizację 
reprodukcji rozszerzonej w gospodarstwie leśnym wywierają również czyn- 
niki natury organizacyjnej, przede wszystkim — długość okresu produkcyj: 

nego, który to aspekt w pracy P. W. Wasiliewa został pominięty. 

Okres produkcji i reprodukcji leśnej w stadium gospodarstwa leśnego 
(w odróżnieniu od stadium eksploatacji) trwa średnio około 100 lat. Odpo- 
wiednio do tego pełny efekt reprodukcji rozszerzonej w tym dziale gospo- 
darstwa narodowego może się przejawić, jak o tym była mowa na wstępie, 
dopiero po upływie tego okresu czasu lub znacznej jego części. 

W tym stanie rzeczy okolicznością o dużym znaczeniu dla realizacji re- 
produkcji rozszerzonej jęst — oprócz oddziaływania na obniżenie długości 
okresu produkcyjnego środkami agrotechnicznymi takimi jak: utrzymywanie 
w należytym stanie struktury gruntów leśnych, hodowanie gatunków szyb- 
korosnących i prowadzenie we właściwy sposób cięć pielęgnacyjnych — sa- 
mo ustalenie długości tego okresu. 

Za podstawę do ustalenia długości okresu produkcyjnego służy najczęś” 
ciej wiek dojrzałości technicznej, tj. taki wiek, w którym drzewa lub drzewo- 
stany są w stanie dostarczyć po wyrębie największej ilości drewna o cechach 

kwalifikujących je do wyrobu określonych sortymentów. Przy ustaleniu tego 
wieku możemy się spotkać z następującymi możliwościami: 

l) wiek dojrzałości technicznej wypada poniżej kulminacji przyrostu 

przeciętnego, będącego jak wiadomo zarazem wiekiem maksymalnej pro- 

dukcji masy drzewnej, jak np. przy produkcji choinek, tyczek, zerdzi, kopal- 
niaków itp.; 

2) wiek dojrzałości technicznej schodzi się z kulminacją przyrostu prze- 
ciętnego, jak np. przy produkcji drewna do przerobu chemicznego, fizyko- 
chemicznego, drewna opałowego itp., lub 

3) wiek dojrzałości technicznej jest wyższy od wieku kulminacji przyro- 

stu przeciętnego, jak np. przy produkcji grubych sortymentów. drewna bu- 
dulcowego, fornirowego itp. | 

W przypadku pierwszym, o ile nie jest możliwe pokrycie zapotrzebowania 
na sortymenty cienkie wpływami z cięć międzyrębnych, jesteśmy zmuszeni 

okres produkcji ustalić poniżej wieku kulminacji przyrostu przeciętnego, mi- 

mo świadomości, że w ten sposób nie wykorzystujemy możliwości produkcyj- 

nych siedliska, a więc że do pewnego stopnia wchodzimy w kolizję z zasadą 
reprodukcji rozszgrzonej. | e 

W przypadku drugim wiek dojrzałości technicznej schodzi się z kulmi- 
nacją przyrostu przeciętnego, przyjęcie więc tego wieku jako podstawy do 
ustalenia długości okresu produkcyjnego jest dla realizacji reprodukcji roz- 

szerzonej najbardziej korzystne. | | 

W trzecim wreszcie przypadku wchodzimy w tym większą kolizję z za- 

sadą reprodukcji rozszerzonej, im większa zachodzi rozbieżność między wie- 
kiem dojrzałości technicznej i wiekiem kulminacji przyrostu przeciętnego, 

toteż w takich przypadkach dążność do obniżenia kolei rębu do wieku kulmi- 

nacji przyrostu przeciętnego, o ile obniżenie takie da się pogodzić z należy- 

tym zaspokojeniem potrzeb społecznych (a więc przede wszystkim po uprze- 

dnim dostosowaniu się przemysłu drzewnego do wykorzystania sortymen- 
tów cieńszych), jest z punktu widzenia ekonomicznego całkowicie uzasad- 

niona. 
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Bezpośredn m wynikiem każdego obniżenia kolei rębu, posunięcia natu- 
ry czysto organizacyjnej, jest zwiększenie na jakiś czas rozmiaru użytko- 
wania rębnego, a więc możność zwiększenia produkcji drewna na ostatnim 
jego etapie, co jest dodatkową, doraźną korzyścią tego obniżenia, niezależ- 
nie od reprodukcji rozszerzonej, jaka w wyniku tej zmiany da swoje efekty 
dopiero w daiszej przyszłości. 

Z wszystkiego, co wyżej zostało powiedziane wynika jasno, że reproduk- 
cja leśna, podlegając wszystkim ogólnie obowiązującym prawom ekonomicz- 
nym ma cały szereg cech specylicznych, będących wynikiem jej uzależnienia 
od sił przyrody i powolnego przyrastania drzew i drzewostanów. Nieuwzględ- 
nianie tych cech przy planowaniu i organizowaniu produkcji leśnej nie mo- 
głoby się nie odbić na jej wynikach, a tym samym i na realizacji podstawo- 
wego ekonomicznego prawa socjalizmu, żądającego stworzenia warunków dla 
możliwie najiepszego zaspokojenia potrzeb społecznych „w drodze nieprzer- 
wanego wzrostu i doskonalenia produkcji socjalistycznej na bazie najwyż- 
szej techniki” *). 

s 

  

1) J. Stalin. Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR. Warszawa, 1952, str. 44.


