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KAZIMIERZ REGULSKI 

Czy rentowność może być dyrektywnym miernikiem 
oceny ekonomicznej efektywności państwowej gospodarki leśnej 

w Polsce 

Может ли рентабельность быть директивным критерием опенки 

экономической эффективности государственного лесного хозяйства в Польше 

Whether profitability can provide directive means of economic appraisal 

of the effectiveness in the state forest economy in Poland 

DPR gospodarcza oceniana jest zazwyczaj z punktu widzenia 
efekt6w produkcyjnych oraz efektów ekonomicznych. Zarówno 

w pierwszym jak i drugim przypadku używane są odpowiednie mierniki, 
za pomocą których określona jest wielkość produkcji lub wyniki eko- 
nomiczne. 

Podstawowymi miernikami produkcji są jednostki naturalne jak np. 
tona, m3, mb, kg itp. Nie są one jednakże wystarczające przy dokonywar- 
niu analiz ekonomicznych, polegających na rachunku nakładów i efektów 
wyrażanych przeważnie w wielkościach pieniężnych, a nie naturalnych. 
Ponadto produkcji określonej w różnych jednostkach naturalnych, nie 
można — rzecz prosta — ani sumować, ani ze sobą porównywać, nato- 
miast sumowanie i porównywanie produkcji jest operacją niezbędną np. 
przy ekonomicznej ocenie wyników produkcyjnych przedsiębiorstwa, ga- 
jęzi, działu lub całej gospodarki narodowej. Dlatego oprócz ilościowych, 
używane są mierniki oparte na jednostkach pieniężnych, czyli mierniki 
wartościowe. Stosuje się je zarówno w odniesieniu do pojedynczego pro- 
duktu jak i części lub całej produkcji, a wartość produkcji określana 

przy ich pomocy jest niezbędnym elementem każdego rachunku ekono- 
micznego. Do syntetycznych mierników wartościowych produkcji zali- 
czana jest jako podstawowa wartość: produkcji globalnej i towarowej, 

sprzedaży i produkcji czystej. 
Zagadnienie syntetycznych mierników produkcji, będące samo dla 

siebie tematem obszernym i w dalszym ciągu do pewnego stopnia dy- 
skusyjnym, wykracza poza ramy nakreślone dla niniejszego opracowa- 

nia. Ograniczymy się więc do podanych wyżej kilku ogólnych informacji 

dotyczących mierników produkcji, a interesujących się tym problemem 
czytelników odsyłamy od odrębnego artykułu opublikowanego równiez 

na łamach „Sylwana” (2). me | 

Drugą grupą mierników stanowiących temat niniejszego opracowania 

37



są mierniki ekonomicznej efektywności. W toku rozważań na ich temat 
należy zaznaczyć, że w miarę przechodzenia na bardziej racjonalne me- 
tody gospodarowania nabierają one większego znaczenia, chociażby z tego 
powodu, że większość bodźców materialnego zainteresowania załóg, wią- 
zana jest właśnie z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi. Ekonomiczna 
efektywność gospodarowania może być określona za pomocą różnych 
wskaźników, bardziej lub mniej syntetycznych. Wyrażają się one w kwo- 
tach bezwzględnych lub wielkościach stosunkowych (relatywnych) takich 
jak. wynik finansowy w jego różnych postaciach wydajności pracy, 
wydajność środków trwałych, kapitałochłonność oraz kosztochłonność 
produkcji i inne. 

Do ważniejszych mierników ekonomicznej efektywności gospodarowa- 
nia zaliczany pest wskaźnik rentowności i tzw. stopa zysku, słusznie 
nazywana przez niektórych ekonomistów — rentownością angażowanych 
środków trwałych i obrotowych. 

Przed 1966 r. większość bodźców materialnego zainteresowania pra- 
cowników zatrudnionych w przemyśle związana była z kwotą akumulacji 
(lub zysku), a rentowność nie miała większego znaczenia. Można rzec, 
że całkowite uznanie tego wskaźnika nastąpiło u nas dopiero w 1965 r. 
W wyniku uchwał podjętych w tymże roku na IV Plenum KC PZPR 
rentowność uzyskała rangę podstawowego wskaźnika w planowaniu i za- 
rządzaniu. Uchwały te, obok innych wytycznych zalecają wprowadzenie 
dyrektywnego wskaźnika rentowności, który: — (cytujemy) „... stać się 
powinien w latach 1966—1970 głównym syntetycznym miernikiem oceny 
ekonomicznych wyników działalności przedsiębiorstw i zjednoczeń, a po- 
prawa rentowności jednym z podstawowych zadan gospodarczych... I, 

Warto wspomnieć, że podjęcie tych uchwał i wprowadzenie wskaźnika 
rentowności w życie, poprzedzone zostało niezwykle ożywioną dyskusją, 

którą toczono między innymi na temat znaczenia i działania tego wskaż- 

nika. Wykazano wówczas, że rentowność, pojęcie pozornie znane i rozu- 

miane, nie jest w naszej literaturze ekonomicznej 1 praktyce jednakowo 

rozumiane. Różnice poglądów wystąpiły w zakresie formy jak i istoty 

rentowności. Nieporozumienia związane z tym słowem dały zapewne 

asumpt do wystąpienia na łamach „Zycia Gospodarczego R. Man- 

teuffla w artykule pt. „Rentowność pojęcie nieznane?” (9). Autor 

ten z właściwym mu zamiłowaniem do ścisłego precyzowania terminów 

ekonomicznych podaje — naszym zdaniem — trafną i jasną definicję, 

która w dużym skrócie zawiera następujące podstawowe sformułowania. 

Słowo rentowność, wg cytowanego autora uzywane jest w dwojakim 

charakterze, a mianowicie: jako „słowo potoczne oraz jako „termin , 

czyli „kategoria ekonomiczna”. W pierwszym zastosowaniu rentowność 

wyraża wysokość uzyskiwanego „,,...przez określone przedsiębiorstwo wy- 

niku finansowego, wyrażonego w jednostkach mianowanych... Przedsię- 

biorstwo jest rentowne jeśli ten wynik finansowy jest dodatni, jest nie- 

rentowne, inaczej deficytowe, jeżeli ten wynik finansowy jest ujemny... 

W drugim ujęciu rentowność jako kategoria ekonomiczna czyli pojęcie, 

wyraża stosunek efektu do kosztów (albo nakładów) poniesionych w ce 

jego uzyskania. Efekty najczęściej wyraza ją wynik finansowy działal- 
  

1 Uchwała IV Plenum KC PZPR — Kierunki zmian w systemie planowania 

i zarządzania — Warszawa 1965 r. 
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ności przedsiębiorstwa, który mierzony jest różnymi miernikami: docho- 
dem czystym, zyskiem (w znaczeniu klasycznym), zyskiem rachunko- 
wym (zależnym od sposobu obliczania wyniku finansowego w określonej 
formie organizacyjnej przedsiębiorstwa) itp., ...rentowność w tym ści- 
słym słowa znaczeniu, a więc jako kategoria ekonomiczna, mierzy się 
stosunkiem czegoś do czegoś... Rentowność (w tym znaczeniu — uzupeł- 
nienie K.R.) jest więc zawsze wielkością niemianowaną...”. 

Dla potrzeb planowania, sprawozdawczości i analiz ekonomicznych 
obowiązują od 1967 r. wskaźniki rentowności określone zarządzeniem 
przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z 1966 r. (8). 

Według cytowanego zarządzenia rozróżnia się następujące wskaźniki 
rentowności: 1 

  

— wskaźnik rentowności netto R, = go 100 

SĘ . A 
— wskaźnik rentowności brutto R, = к“ 100 

w 

.. , _ Wp 
— wskaznik rentownosci przerobu В, = ——*100 

Wsp 
W 

— wskaznik stopy zysku St, = m 5. 100 

Symbole oznaczają: 

St, — wskaźnik stopy zysku; 
W, — wynik bilansowy (zysk lub strata); 
A — akumulacja; | 

Wsp — wartość sprzedanej produkcji; 
5: — środki trwałe; 
Зо — środki obrotowe. 

Omawiane zarządzenie obowiązuje zjednoczenia i „przedsiębiorstwa 
przemysłowe, nie dotyczy natomiast przedsiębiorstw lasów „państwowych. 
Autorzy zarządzenia uznali zapewne, iż wskaźnik rentowności, jako mier- 
nik oceny ekonomicznych wyników, w odniesieniu do gospodarki leśnej 
nie jest odpowiedni. Pogląd ten, bez głębszej analizy, wydaje się być nie- 
zrozumiały. Gospodarka leśna podobnie jak przemysł, zaliczana jest do 
stery produkcji materalnej. Przedsiębiorstwa lasów państwowych działa ją 
na zasadzie pełnego zewnętrznego rozrachunku gospodarczego, a więc po- 

krywają swoje wydatki z dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnej 
produkcji. I wreszcie do działalności leśnych przedsiębiorstw państw o- 

wych angażowane są znaczne wartości środków trwałych i obrotowyc 
Со wobec tego stoi na przeszkodzie, by oceniać efekty ekonomiczne tych 
przedsiębiorstw za pomocą wskaźników rentowności, określających sto- 

pień efektywności zaangażowanych środków? ONE 
Zanim odpowiemy na postawione pytanie warto wspomnieć, że nie- 

stosowanie w ocenie naszej gospodarki leśnej wskaźnika rentowności, nie 
—> ыы 

es 

li Symbole Autora. Kom. Red. 
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wynika bynajmniej z przyczyn podyktowanych tradycją. Przeciwnie, wy- 
starczy cofnąć się do okresu międzywojennego, aby stwierdzić, że przy- 
jęte wówczas w polskiej nauce i praktyce leśnej metody urządzania i oce- 
niania lasu, posługiwały się rentownością zarówno w znaczeniu potocz- 
nym jak i kategorii ekonomicznej. 

Na przykład w urządzaniu lasu wśród zasad, które powinny były 
być brane pod uwagę przy ustalaniu porządku czasowego gospodarstwa 
leśnego, jako drugą według kolejności wymieniano dochodowość (rentow- 
ność lasu). Chodziło o uzyskiwanie możliwie wysokiej nadwyżki docho- 
dów nad rozchodami i o najkorzystniejszy stosunek dochodu do angażo- 
wanego kapitału, zgodnie z wzorem: 

R (dochód) 

K (kapitał) 

Z rentownością spotykamy się również przy określaniu kolei rębu me- 
todą najwyższej renty leśnej oraz najwyższej renty gruntowej. W oce- 
nianiu lasu np. wartość zbiorowa lasu odpowiada, wg Wł Jedlińskie- 
go (5) skapitalizowanemu czystemu dochodowi z lasu czyli skapitalizo- 
wanej rencie leśnej 

  — пах. 

  

В 
Lzb — 

O, op. 

gdzie: L, — wartość zbiorowa lasu, 
R — renta leśna (czysty dochód z lasu wpływający co roku), 
p — stopa procęntowa. 

St. Studniarski (6) zaleca mierzyć rentowność gospodarki leśnej, 

rozumianą jako iakt pojawienia się czystego dochodu (renty leśnej) — 
wielkością czystego dochodu przypadającą na jednostkę powierzchni leś- 
nej. Wł Jedliński uważa natomiast, że miarą rentowności gospo- 
darki leśnej jest, tak jak w każdym innym przedsiębiorstwie, ... „wartość 
dochodu w stosunku do kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie (5). 

Kapitałem rentującym w odniesieniu do gospodarki leśnej jest, wg cy- 
towanego autora, ogólna wartość lasu (w tym: gleby i drzewostanu). 

Nie wdając się w rozważania na temat słuszności podanych wyżej 
koncepcji opartych przeważnie na rachunku procentów składanych oraz 

na dyskoncie i prolongacie, pragnę podkreślić, iż rachunek rentowności 
nie był dla polskiej gospodarki leśnej zagadnieniem obcym i nie stoso- 
wanym w nauce oraz praktyce. m | s a 

Zagadnienie to nie jest również obce leśnictwu i po drugiej wojnie 

światowej, szczególnie w krajach kapitalistycznych. Rentowność gospo- 

darki leśnej jest tam nadal badana i określana. Interesującym jest to, 

ze mimo dostrzegania i uznawania roli lasu jako środowiska przyrodni- 

czego, dającego inne korzyści poza drewnem, ekonomiści leśni omawia- 

nych krajów zastanawiają się nadal nad podniesieniem rentowności 50- 

spodarki leśnej. Ostatnio, także i w leśnej literaturze radzieckiej i innych 
krajów socjalistycznych można zaobserwować wzrastające zaintereso- 

wanie rentownością gospodarki leśnej. e | 

W rozważaniach na temat możliwości i słuszności stosowania rela- 

tywnych wskaźników efektywności (rentowności) decydującą rolę od- 
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grywa cel jakiemu ma służyć operowanie tymi wskaźnikami, a miano- 
wicie: czy dana rentowność ma mieć charakter informacji (np. dla ana- 
lizy ekonomicznej) i wyrażać cel działania, czy też być dyrektywą prze- 
kazywaną do wykonania. Rachunek rentowności, jakim posługiwała się 
i posługuje nadal kapitalistyczna gospodarka leśna wykorzystywany jest 
zazwyczaj jako informacja, bądź też jako wytyczne działania, za którą 
mogą iść określone decyzje gospodarcze, np. ograniczenie lub zwiększenie 
wyrębu, obniżenie kosztów prowadzenia gospodarki leśnej, poszukiwanie 
bardziej korzystnych rynków zbytu na produkty leśne itp. 

W naszej gospodarce wskaźniki rentowności stosowane jako synte- 
tyczne mierniki ekonomicznej efektywności, różnią się w swym zna- 
czeniu od poprzednich w sposób zasadniczy, mają bowiem charakter dy- 
rektywy. W takim ujęciu wskaźniki te zobowiązują przedsiębiorstwa 
i jednostki nadrzędne do utrzymywania, w trakcie działalności produk- 
cyjnej (usługowej) określonego stosunku procentowego wielkości wyniku 
finansowego do rozmiaru kosztów lub wartości środków trwałych i obro- 
towych (albo innych wielkości np. funduszów własnych, wartości prze- 
robu i innych). Do utrzymania wymaganych proporcji wskaźniki rentow- 
ności wiązane są z odpowiednim systemem bodźców zainteresowania 
materialnego ze strony wykonawców planu. Opinie polskich ekonomi- 
stów i działaczy gospodarczych, w tych sprawach, nie są jednolite. Ostat- 
nio wydaje się przeważać pogląd, iż najwłaściwszym relatywnym mier- 
nikiem ekonomicznej oceny działalności przedsiębiorstw jest stopa zysku, 
czyli rentowność zaangażowanych środków trwałych i obrotowych. Za- 
strzeżenia co do przydatności ekonomicznej, dyrektywnych wskaźników 
rentowności w tym zakresie dotyczą w zasadzie przemysłu. Wątpliwości 
te wzrastają w odniesieniu do gospodarki leśnej, w której — jak wia- 
domo — istnieją problemy ekonomiczne bardziej skomplikowane, za- 
równo od strony teoretycznej jak i praktycznej. 

Postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną tych wąt- 
pliwości? 

Celowość i skuteczność stosowania wskaźników rentowności zależą 
przede wszystkim od ścisłego określenia jej elementów, a więc nakładów 
i efektów. Wymaga to ustalenia na wstępie, które zjawiska będziemy 
zaliczać do efektów, a które do nakładów. Z tym wiąże się drugi warunek 
prawidłowego rachunku rentowności, aa mianowicie ścisłe powiązanie 

pomiędzy efektami a nakładami. O ile takiego związku nie ma, to wszel- 
kie porównywanie tych wielkości jest poza możnością określenia wyniku 
finansowego, mało przydatne, szczególnie dla jego wiązania z bodźcami 
materialnymi załóg. Zarówno efekty jak i nakłady muszą być wymierne, 
gdyż w przeciwnym razie ocena wyników traci wartość praktyczną. 

W odniesieniu do gospodarki leśnej, stosowanie wymienionych zasad 

nie jest ani proste ani łatwe. Trzeba uprzednio rozstrzygnąć zagadnienie 

co jest wartością i kosztem produkcji leśnej oraz co powinno wchodzić 

do wartości majątku leśnego. Rozstrzygnięcia takie powinny miec, rzecz 

prosta, charakter ustaleń z zakresu planowania i zarządzania gospodarką 

leśną, a nie tylko rozważań teoretycznych. | a | 
Określona dla potrzeb finansowych oraz bilansów tworzenia i podziału 

dochodu narodowego wartość produkcji leśnej w Polsce, jest jedynie war- 

tością zbywanych produktów tej gospodarki. Natomiast zmiany, jakie 
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dokonują się w okresie planistyczno-obrachunkowym w stanie zasobów 
leśnych nie są uwzględniane, ani w wartości produkcji ani też w war- 
tości majątku trwałego omawianej gospodarki; do majątku leśnego nie 
zaliczana jest bowiem wartość drzewostanu. 

W odniesieniu do kosztów produkcji obowiązująca w planowaniu 
i sprawozdawczości metodologia kalkulacji kosztów oparta jest na tym, 
że koszty związane z zachowaniem i reprodukcją zasobów leśnych, za- 
licza się do bieżących kosztów pozyskania drewna. W konsekwencji tych 
założeń, efekty wartościowe produkcji gospodarki leśnej uzyskiwane ze 
sprzedaży drewna i innych produktów leśnych obciążane są kosztami 
ponoszonymi na wytwarzanie tych dóbr, które mają być pobrane dopiero 
w dalekiej przyszłości. 

Na marginesie tych rozważań warto wspomnieć, że próby określania 
efektów ekonomicznych gospodarki leśnej, za pomocą wskaźników 
uwzględniających zmiany w stanie zapasów, przeprowadzane są od wielu 
lat w Lasach Doświadczalnych SGGW przez doc. dra Tadeusza Mar- 
szałka, kierownika Katedry Ekonomiki Leśnictwa SGGW (3). Ten cie- 
kawy i bardzo pożyteczny eksperyment, w części wiążącej się z niniej- 
szym artykułem, sprowadza się do stosowania metody oceny efektów 
ekonomicznych gospodarstwa leśnego za pomocą syntetycznego miernika, 
którym jest „wynik działalności gospodarczej”. Wynik ten, wg omawianej 
koncepcji, jest sumą wyników finansowego (dochody pomniejszone o ko- 
szty) i tzw. gospodarczego (wartościowa zmiana składników majątku leś- 
nego, w tym przede wszystkim poprawa lub pogorszenie stanu zapasów 
na pniu). Czy proponowany wskaźnik mógłby być zastosowany w lasach 
państwowych w skali całego kraju, pokażą dopiero dalsze badania pro- 
wadzone w tym kierunku. 

Jednocześnie możemy stwierdzić, że dotychczasowe metody planowa- 
nia i analizy ekonomicznej przedsiębiorstw lasów państwowych są upro- 
szczone, a syntetyczny rachunek wyników, nie opiera się na adekwat- 
nych, w pełnym tego słowa znaczeniu, wielkościach nakładów i efek- 

tów. Przyjęte metody, stosowane powszechnie i za granicą do pewnych 
celów w zupełności wystarczają (np. do rozliczeń finansowych, okre- 
ślania wyników finansowych itp.), jednakże nie wystarczają one w tym 
stopniu, by móc na ich zasadzie określać dyrektywne wskaźniki rentow- 

ności i uzależniać od ich wykonania premie pracowników. Wprowadza- 

jąc te wskaźniki do leśnictwa spotkalibyśmy się prawdopodobnie z przy- 

padkami nieuzasadnionych wynagrodzeń, lub niezawinionych kar (utrata 

premii). Ponadto istnieje obawa, że dyrektywny wskaźnik rentowności 

zastosowany do oceny ekonomicznych efektów gospodarki leśnej mógłby 

powodować naruszenie zasad trwałości użytkowania, uniemożliwienie 

podnoszenia produkcyjności lasu, brak należytej troski o stan majątku 

leśnego itp. = 

Z przytoczonych wyżej względów (według opinii autora) dyrektywny 

wskaźnik rentowności, jako miernik oceny ekonomicznej efektywności 

państwowej gospodarki leśnej w Polsce, nie może mieć zastosowania. | 

Nie oznacza to bynajmniej, że dla gospodarki narodowej a także 

; leśnej obojętne jest, jakim kosztem leśnictwo osiąga swoje efekty. 

Nie może być również obojętne, z jaką efektywnością wykorzystywane 

są angażowane przez tę gospodarkę środki. Wydaje się, że w polskiej 
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gospodarce leśnej, mimo odczuwania przez nią niedoboru środków, po- 
winno się, za przykładem innych krajów, badać rentowność, i szukać dróg 
do jej podniesienia. Rzecz prosta, że taka dążność nie może odbywać się 
kosztem zachowania lasu i wzrostu jego społecznej użyteczności na 
przyszłość. 
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Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 6 kwietnia 1970 r. 

Краткое содержание 

Автор рассматривает проблему показателя рентабельности в государственном 

лесном хозяйстве в Польше, как директивного критерия оценки экономической эффек- 

тивности, доказывая, что в условиях ПНР он не может применяться. В то же время 

следует проводить исследования рентабельности и искать пути ее повышения без 

вреда для самой лесной субстанции и ее общественной пользы. 

Summary 

Author considers the problem of profitability index in the state forest economy 

in Poland as a directive measure of the appraisal of economic effectiveness and 

evidences that under conditions of People’s Republic of Poland it cannot be applied. 

On the other hand studies on profitability ought to be carried out and ways of its 

improvement without a detriment to the forest substance itself and its social 

utility ought to be sought after. 
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