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I. WSTĘP 

QO rganizacja działalności wytwórczej wymaga wiedzy o prawach rzą- 
dzących daną dziedziną produkcji oraz znajomości metod umożliwia- 

jących postępowanie zgodne z tymi prawami i zasadami. W leśnictwie 
będzie to dotyczyło przede wszystkim praw i zasad przyrodniczo-tech- 
nicznych. Nie każde jednak działanie zgodne z prawami przyrodniczo- 
technicznymi jest działaniem racjonalnym z: ekonomicznego punktu wi- 
dzenia. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o sposobach i meto- 
dach realizacji wytyczonego celu należy dokonać ekonomicznej weryfika- 

cji możliwych do zastosowania rozwiązań przyrodniczo-technicznych. Na 
tej podstawie można będzie wybrać rozwiązanie optymalne, czyli zgodne 

z prakseologiczną zasadą racjonalnego gospodarowania. 
Przestrzeganie wspomnianej zasady obowiązuje w każdym procesie 

produkcyjnym i na każdym jego etapie. Dotyczy to również intensyfika- 
cji produkcji leśnej. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawie- 

nia podstawowych prawidłowości ekonomicznych i zasad optymalnego 
kształtowania efektywności tego najważniejszego kierunku wzrostu pro- 
dukcji leśnej. 

II. CEL I RACJONALNOŚĆ INTENSYFIKACJI 

PRODUKCJI LEŚNEJ 
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W rezultacie intensyfikacji zostaje osiągnięty określony poziom inten- 
sywności produkcji leśnej. 

Nakłady w procesie intensyfikacji mogą mieć charakter nakładów 
pracy żywej lub uprzedmiotowionej. W związku z tym wyróżnia się dwa 
podstawowe typy intensyfikacji, mianowicie (6): a) intensyfikację praco- 
chłonną (opartą na zwiększaniu nakładów siły roboczej) oraz b) inten- 
syfikację kapitałochłonną (opartą na zwiększaniu nakładów materiałów, 
maszyn, urządzeń, budowli itp.) Wymienione dwa typy intensyfikacji 
nie występują w praktyce w czystej postaci. Przez ich wyróżnienie dąży 
się jedynie do podkreślenia głównych rodzajów nakładów, dzięki którym 
gospodarstwo leśne (np. nadleśnictwo) osiąga wyznaczony cel produk- 
cyjny. 

Oprócz typów intensyfikacji można wyróżnić jej kierunki, które cha- 
rakteryzują procesy będące przedmiotem działania. Można więc mówić 
o intensyfikacji nawożenia, cięć pielęgnacyjnych, transportu drewna itp. 
Wybór kierunku intensyfikacji jest podyktowany ograniczającym wpły- 
wem danego procesu na całokształt wyników gospodarstwa leśnego. 
Istnieje zatem ścisły związek pomiędzy wyborem kierunku intensyfikacji 
a wyznaczonym celem działalności produkcyjnej. 

Zasadniczym celem intensyfikacji produkcji leśnej w naszym kraju, 
oraz w wielu innych krajach, jest zwiększanie produkcyjności lasu, czyli 
osiąganie z jednostek powierzchni leśnej większej produkcji charaktery- 
zującej się lepszą jakością. Stosując coraz wyższe nakłady pracy żywej 
i uprzedmiotowionej na obszarze naszych lasów, dążymy ogólnie do uzy- 
skania większych efektów produkcyjnych, zaś poniesione nakłady są środ- 
kiem realizacji tego celu. 

Równie ważnym celem intensyfikacji jest stworzenie warunków umo- 
żliwiających wzrost wydajności pracy. Cel ten występuje we wszystkich 
krajach, w których siła robocza staje się w stosunku do innych elemen- 
tów sił wytwórczych gospodarstwa leśnego elementem deficytowym. Po 
to więc, aby usunąć ujemne skutki wspomnianej dysproporcji, prowadzi 
się intensyfikację poszczególnych kierunków postępu technicznego w leś- 
nictwie, a więc mechanizację, motoryzację, elektryfikację, chemizację 
itp. Pozwala to na daleko idące zastępowanie pracy ludzi pracą silników 
i maszyn, jak również na poprawę warunków pracy. Uzyskany wzrost 
wydajności pracy wpływa ponadto w sposób decydujący na wzrost do- 
chodów osobistych zatrudnionych w leśnictwie, a pośrednio również na 
wzrost dochodu narodowego kraju. 

Istnieje również pogląd, że jednym z celów intensyfikacji jest obniża- 
nie kosztów jednostkowych produkcji. Cel ten mnie może być jednak ro- 
zumiany zbyt wąsko lub statycznie. Wprawdzie intensyfikacja powinna 
w rezultacie końcowym zwiększać również rentowność poszczególnych 
gałęzi produkcji, jednakże w wielu wypadkach jest ona społecznie mie- 
zbędna i pożyteczna również wtedy, kiedy nie powoduje obniżenia kosztu 
jednostkowego wytwarzania. Tego rodzaju zjawisko występuje w coraz 
szerszym zakresie w gospodarstwach leśnych krajów charakteryzujących 
się wyższą od przeciętnej światowej kulturą materialną, w tym również 
i w Polsce. W warunkach braku siły roboczej i wynikającej stąd ko- 
nieczności stosowania skomplikowanych maszyn i wprowadzania nowych 
technologii, w warunkach dążenia do humanizacji pracy, może wystę- 
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pować potrzeba imtensyfikacji produkcji leśnej nawet wtedy, gdy nie 

przynosi ona obniżenia (kosztów jednostkowych produkcji lub nawet 

wzrostu pnodukcyjności lasu. Cele intensyfikacji są zatem różnorodne 

i nie wszystkie z nich mogą być równocześnie osiągane. 

Wydatkowanie nakładów na intensyfikację produkcji leśnej powinno 

się odbywać w sposób racjonalny. Nakłady te stanowią bowiem część 

ogólnonarodowego strumienia wydatków i dlatego w ich racjonalnym 

wykorzystaniu zainteresowane jest całe społeczeństwo. Rosnące nakłady 

na leśnictwo i wynikający stąd wzrost kosztów głównego produktu go- 

spodarstwa leśnego — surowca drzewnego, nie są również zjawiskami 

obojętnymi dla obecnej i przyszłej pozycji lasów i leśnictwa w życiu 

gospodarczym kraju. Drewno jest produktem do pewnego stopnia sub- 

stytucyjnym, a właśnie przy podejmowaniu decyzji odnośnie do kierun- 

ków oraz tempa rozwoju produkcji grup produktów wzajemnie zastę- 

powalnych (substytutów) poważne znaczenie odgrywa koszt wytwarzania 

jednostki konkurujących między sobą wyrobów. Stąd maksymalizacja 

efektów i efektywności intensyfikacji produkcji leśnej, stanowiącej ważny 

element kształtowania kosztów własnych produkcji drzewnej, należy do 

podstawowych zadań współczesnego gospodarstwa leśnego. 

Intensyfikacja produkcji leśnej nie może zatem oznaczać mechanicz- 

nego zwiększania nakładów sił i środków na gospodarstwo leśne, bez 

względu na osiągane z tego tytułu efekty ekonomiczne. Proporcje i wiel- 

kość poniesionych nakładów na poszczególne kierunki intensyfikacji po- 

winny być bowiem ustalane z punktu widzenia osiągania w leśnictwie 

optymalnych efektów. Wymaga to takiego sterowania procesami inten- 

syfikacji, które zapewni realizację wyznaczonego (danego z góry) stopnia 

celu przy najmniejszych nakładach lub też przy danej wielkości nakła- 

dów doprowadzi do uzyskania maksymalnego stopnia celu. Przytoczona 

zasada optymalności, nazywana również zasadą racjonalnego gospodaro- 

wania, zwraca uwagę na konieczność łącznego i równoczesnego rozpatry- 

wania wszelkich możliwych alokacji nakładów, czyli rozpatrywania po- 

zwalającego na uzyskanie optimum globalnego. Oddzielne natomiast roz- 

patrywanie poszczególnych przedsięwzięć intensyfikacyjnych może w naj- 

lepszym wypadku doprowadzić do uzyskania optimów cząstkowych. Jed- 

nakże w warunkach niedoboru środków suma takich optimów jest mniej- 

sza od optimum globalnego. 
Znajdowanie optimum globalnego wymaga posługiwania się nowo- 

czesnymi metodami rachunkowymi z zakresu teorii programowania lub 

badań operacyjnych. Podstawą stosowania wymienionych metod jest 

jednak znajomość związków i zależności umożliwiających wyznaczenie 

optimów cząstkowych. Poznaniu tych związków i współzależności służy 

m. in. funkcja produkcji oraz funkcja kosztów. 

III. FUNKCJA PRODUKCJI 

Intensyfikacja produkcji leśnej wymaga nakładów pracy żywej 

i uprzedmiotowionej. Stąd jej efekt pozostaje w pewnym związku do 

poniesionych nakładów. Jeżeli każdej wielkości nakładów odpowiada pew- 

na wielkość produkcji, wówczas produkcja jest funkcją nakładów.! Funk- 

1 Funkcja nie jest J | 

związku funkcyjnego ekonometria 
edynym związkiem ilościowym między wielkościami, oprócz 

bada również związki korelacyjne i stochastyczne. 
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cja ta określa więc prawa, jakie rządzą relacjami efektów do poniesio- 

nych nakładów. Tym samym dostarcza ona informacji odnośnie spo- 

dziewanych efektów intensyfikacji, jak i odnośnie optymalnych pro- 
porcji między nakładami a efektami. 

Ustalenie funkcji produkcji leśnej dla poszczególnych kierunków in- 
tensyfikacji wymaga przeprowadzenia wstępnych badań empirycznych. 
Jak do tej pory badania takie podejmowano sporadycznie, m. im. w Pol- 

sce (7) i NRD (5). Znacznie korzystniej przedstawia się sytuacja w prze- 
myśle czy rolnictwie, gdzie już pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęto 

intensywne badania nad funkcją produkcji. Rezultaty dotychczasowych 
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badań znalazły wyraz m. in. w pracach Cobba i Douglasa,Spill- 
mana i innych autorów. 

Uzyskane do tej pory wyniki wskazują, że funkcja produkcji może 
przybierać różną postać. Zależy ona bowiem od techniki produkcji, gleby, 
klimatu, składu gatunkowego drzewostanów, onganizacji pracy itp. Po- 
wiązania te uniemożliwiają opracowanie algebraicznej postaci jednej 
funkcji produkcji, która miałaby charakter uniwersalny. Istnieją jed- 
nakże postacie funkcji produkcji stosowane częściej iną inne, czy to ze 
względu na implikacje logiczne, czy też ze względu na prostotę i wy- 
sodę ich użycia. 

Obrazem geometrycznym często stosowanej funkcji jest krzywa przed- 
stawiona na ryc. 1. Ma ona kształt wydłużonej litery S i reprezentuje 
przypadek rosnąco-malejącej funkcji produkcji. Funkcja ta odzwierciedla 
związek między wielkościami nakładów (N) i produkcji (P), czyli: 

P = f(N) = P(N) (1) 

W powyższym wzorze nakłady pełnią role zmiennej niezależnej (albo 
argumentu funkcji), a produkcja zmiennej zależnej (albo wartości funkcji 

zmiennej N). Przebieg krzywej P wskazuje, że stopniowe zwiększanie 
nakładów określonego czynnika produkcji, np. nawozów, o taką samą 
ilość (AN), przyczynia się do różnego przyrostu produkcji (4P). Anali- 
zując zaznaczone na ryc. 1 proporcje przyrostów P i N można wyróżnić 
trzy charakterystyczne strefy intensyfikacji produkcji: 

I — strefę względnie nieracjonalną, 
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II — strefę racjonalną, 
ПТ — strefę bezwzględnie nieracjonalna. 

W strefie I krzywa produkcji całkowitej jest wklęsła do góry, a więc 
jej funkcja wzrasta w tempie rosnącym, tj. więcej niż proporcjonalmie. 
Do punktu N, każdy dodatkowy nakład powoduje coraz większy przy- 
rost produkcji całkowitej. Stąd też gospodarowanie w tej strefie nie za- 
pewnia pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego pozostałych 
czynników produkcji i w rezultacie prowadzi do wysokich kosztów pro- 
dukcji. Na tej podstawie omawianą strefę można nazwać strefą względ- 
nie nieracjonalnego poziomu intensyfikacji produkcji. 

Jeszcze mniej korzystne warunki występują w strefie III, w której 
wykresem funkcji malejącej coraz szybciej (lub malejącej więcej niż 
proporcjonalnie) jest opadająca krzywa wypukła. Każdy więc dodatkowy 
nakład w tej strefie przyczynia się do zmniejszenia produkcji całkowitej. 
Po osiągnięciu maksimum produkcji całkowitej (P3) dalsze zwiększanie 
nakładów nie znajduje zatem żadnego uzasadnienia technicznego lub eko- 
nomicznego. Na tej podstawie strefę III można określić jako bezwzględ- 
nie nieracjonalną. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w strefie II, nazwanej stre- 
ią racjonalnego poziomu intensyfikacji produkcji. Funkcja produkcji (P) 
w tej strefie wzrasta w tempie malejącym (lub rośnie mniej niż propor- 
cjonalnie), zaś jej wykresem jest krzywa wypukła do góry (odcinek 
P,—P3;). Zawarta w przedziale (N;, N3) strefa II jest jednak stosunkowo 
szeroka, co stwarza możliwość wyboru różnego poziomu intensyfikacji 
produkcji. 

Jeżeli posiadana ilość czynnika produkcji (N) jest w zasadzie nieogra- 
niczona 1 nię może jej wykorzystać w inny lepszy sposób, wtedy nakłady 
należałoby zwiększyć do poziomu N3;, przy którym P osiąga maksimum 
(P;). W takim wypadku wyznaczenie optymalnego poziomu intensyfikacji 
nie nastręcza większych trudności. Wystarczy bowiem obliczyć pochodmą 
funkcji P, która w przybliżeniu reprezentuje produkt marginalny lub 
krańcowy (Pm), czyli: ? 

p_ — AN _ dP 

п ИР ам (2) 
przy założeniu, że AN = 1. 
  —— 

2 Pochodna funkcji ‚пр. у = f(x), nazywa się granicę stosunku przyrostu funkcji 
(zmiennej zależnej) od odpowiadającego mu przyrostu zmiennej niezależnej (argu- 
mentu funkcji), gdy przyrost zmiennej niezależnej dąży do zera, co reprezentuje 
poniższy wzór: 

‚ — 97 _ 1 АХ 
У ах Ay 

/\x—>0 

W rozwazaniach ekonomicznych uzywa sie mniej ścisłej interpretacji pochodnej. 
Zakłada się mianowicie, że pochodna funkcji równa się ilorazowi różnicowemu: 

ДУ 
Ах 

w założeniu, że Ax =1; wówczas y = Ady. Tak określoną pochodną funcji nazywa 
| się w ekonomii wartościami krańcowymi lub marginalnymi (1). Produkt marginalny 

jest to więc przyrost produkcji całkowitej, gdy nakład czynnika produkcji wzrośnie 
0 jednostkę (AN = 1). 
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Następnie otrzymaną funkcję produktu marginalnego należy przy- 
równać do zera i obliczyć wielkość N spełniającą warunek: 

dN (3) 

Przebieg krzywej produktu marginalnego obrazuje ryc. 2, z ktorego 
wynika, ze Py osigga maksimum w punkcie przegięcia (P;) krzywej P. 
Potwierdzają to widoczne na ryc. 1 proporcje AP do AN, wielkości któ- 
rych wyznaczają właśnie krzywą produktu, marginalnego, a zatem po- 
szczególne strefy intensyfikacji produkcji. W strefie I produkt marginal- 
ny rośnie, a w II maleje, zaś w III jest ujemny. 

Pm 

    

Pa 
Produkt marginalny 
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W wypadku ograniczoności czynnika produkcji należy dążyć do uzy- 

skania maksymalnej jego efektywności, mierzonej na ogół za pomocą 

produktu przeciętnego (P5): 

_ PIN) _ P 

Produkt przeciętny osiąga maksimum przy poziomie intensyfikac ji 

wynoszącym N,. Wynika to z faktu, że dla N» pochodna funkcji Py speł- 

nia warunek: 
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Zatem warunkiem koniecznym osiągnięcia przez P, wartości ekstre- 

malnej (tu maksymalnej) jest to, aby: 
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Warunek ten oznacza, że w punkcie krytycznym produkt marginalny 
równy jest produktowi przeciętnemu, co uwidoczniono na ryc. 2. 

Wielkość makładów N+ zapewnia więc uzyskanie maksymalnej efek- 
tywności technicznej nakładów, nie gwarantuje jednak zmaksymalizowa- 
nia produkcji całkowitej. Stąd w punkcie Na przedsiębiorstwo ma do wy- 
boru: uzyskać maksymalną efektywność nakładów przy niższej niż to 
możliwe produkcji całkowitej (P.2), albo zwiększyć nakłady do pozio- 
mu Nz w celu otrzymania maksymalnej produkcji (P;). Pierwsze po- 
dejście znajduje praktyczne zastosowanie przy ustalaniu ilościowej doj- 
rzałości rębnej drzewostanów, która przypada na wiek maksymilizujacy 
przeciętny przyrost miąższości drzewostanów. Dalsze przedłużenie wieku 
rębności prowadziłoby do uzyskania stosunkowo niewielkich przyrostów 
i rezygnacji z wysokich przyrostów początkowych. Na przykład przedłu- 
żenie wieku rębności o lat trzydzieści (przy założeniu, że 1 centymetrowi 
na osi N odpowiada 10-letni okres gospodarczy), licząc od wiieku Na, 
spowoduje uzyskanie znacznie mniejszego przyrostu niż w początkowym 
również 30-letnim okresie. Oczywiście tego rodzaju optymalizacja ma 
znaczenie tylko wtedy, gdy zaoszczędzony czas (lub nakład) może by wy- 
korzystany bardziej efektywnie. 

W dotychczasowych rozważaniach poszukiwane optima miały charak- 
ter techniczny, pomijano w nich bowiem kwestię kosztów wydatkowa- 
nego czynnika oraz cen uzyskiwanej produkcji. Uniemożliwiło to okreś- 
lenie optymalnego poziomu intensyfikacji produkcji, np. z punktu wi- 
dzenia akumulacji finansowej, która stanowi różnicę między wartością 
produkcji a poniesionymi kosztami. Określenie pierwszej z tych dwóch 
kategorii nie nastręcza większych trudności, ponieważ znana jest już 
funkcja produkcji (P). Dla obliczenia wartości produkcji wystarczy zatem 
pomnożyć jej wielkość w wyrażeniu naturalnym (P) przez cenę jednostki 
produkcji (C), czyli: 

W=C:P=C-P(N) (9) 

W podobny sposób należałoby wyznaczyć koszty własne, gdyż zależą 
one również od wielkości produkcji. Wymaga to jednak odrębnych badań 
mających na celu ustalenie właściwych powiązań między tymi wielkościa- 
mi, co zostanie omówione szerzej w dalszej części artykułu. Dla rozwią- 
zania postawionego wyżej celu możma jednak posłużyć się stosunkowo 
prostą formą funkcji kosztów własnych (K), otrzymaną na podstawie 
znajomości kosztów stałych (Ks) oraz jednostkowych kosztów zmien- 
nych (K,). W tym wypadku analizowana funkcja przedstawia się nastę- 

pująco: 
K = K, + K,°N (10) 

Wykonując działanie: 
D=W—K=C: P(N) — (K, + K,:° N) (11) 

otrzymuje się funkcję całkowitej akumulacji finansowej (D). Akumula- 
cja ta osiąga maksimum, gdy jej wielkość marginalna wynikająca z uży- 
cia danego czynnika intensyfikacji wynosi zero. Definiując zatem akumu- 

lację marginalną jako pochodną funkcji (11) względem zmiennego nakła- 

du (N), uzyskuje się równanie (12): | 

dP 

Dm = Cay — Bz (12) 
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Przyrównując równanie (12) do zera i rozwiązując je ze względu 

na N otrzymuje się optymalny z punktu widzenia przyjętego kryterium 

poziom intensyfikacji produkcji, czyli: 

АР _ К, 
аа с (13) 

Równanie (13) wskazuje, że akumulacja finansowa jest maksymalna 

wtedy, gdy produkt krańcowy równa się jednostkowemu kosztowi zmien - 

nemu czynnika podzielonemu przez cenę produktu. Ponieważ produkt 

marginalny po przekroczeniu poziomu nakładów N; maleje, optymalna 

ilość nakładów, wynikająca z warunku (13), będzie tym większa, im 

mniejszy będzie jednostkowy koszt zmienny i większa cena produktu. 

Można by to również wykazać graficznie przyjmując stałość cen i wy- 

kreślając prostą jednostkowego kosztu zmiennego. Warto zauważyć, że 

z punktu widzenia gospodarczego najmniejszy nakład będzie wyznaczony 

przez punkt przecięcia prostej całkowitego kosztu z krzywą wartości [pro- 

dukcji całkowitej. Dopiero przekroczenie tego punktu przyczyni się do 

powstania akumulacji finansowej. 

IV. FUNKCJA KOSZTÓW PRODUKCJI 

Funkcja kosztów produkcji wyraża ilościową relację między pozio- 

mem kosztów własnych (K) a wielkością (skalą) produkcji (P). Do jej 

określenia można by więc wykorzystać funkcję produkcji, w której rolę 

zmiennej niezależnej pełni koszt wydatkowanego czynnika produkcji. Dla 

  
  

K 4 K 

W 

| 

у | 

|! -- 

m | | 

| —- | 
| | 

| | 
7 K, >) WE | | 

7 | | 
| | a | 

_ m s | | | | 

| | | | | | 

| | | | | Е | | ! 

| [| | 
0 р p р р | > Ryc. 3. Funkcja kosztów catkowi- 

я 4 tych oraz wartości produkcji 

otrzymania funkcji kosztów wystarczy odwrócić tak rozumianą fumkcję 

produkcji (2). Aby tego dokonać, funkcja produkcji powinna spełniać 

jeszcze jeden warunek, a mianowicie być funkcją ściśle monotoniczną, 

np. rosnącą (1). Nie można więc odwrócić funkcji przedstawionej na 
ryc. 1, gdyż ma ona przebieg rosnąco-malejący. 

о



Obraz graficzny omawianej funkcji kosztów całkowitych przedstawia 
ryc. 3. Wynika z niej, że funkcja kosztów składa się z dwóch części. 
W pierwszej części (OK;) koszty całkowite rosną mniej niż proporcjo- 
nalnie, czyli rosną coraz wolniej. W punkcie przecięcia (K;) krzywa z wy- 
pukłej przechodzi we wklęsłą (K,K). Od tego punktu koszty całkowite 
rosną więcej niż proporcjonalnie, a więc rosną coraz szybciej. 

Funkcja kosztów, podobnie jak funkcja produkcji, umożliwia określe- 

nie racjonalnego poziomu produkcji. Zagadnienie to można rozpatrywać 

z punktu widzenia minimalizacji kosztów przeciętnych produkcji lub ma- 

ksymalizacji akumulacji finansowej. 
Pierwszy sposób podejścia wymaga znajomości funkcji kosztów prze- 

ciętnych (K,). Funkcję tę otrzymuje się w wyniku podzielenia równania 
kosztów całkowitych przez wielkość produkcji, czyli: 

_ K(P) 
- P 

Wyznaczanie minimum powyższej funkcji sprowadza się do określe- 

nia pochodnej: 

Кр (14) 

dk P 
— — K(P 

АК, _ dP (P) 

dP _ P2 (15) 

a następnie przyrównania pochodnej (15) do zera i rozwiązania otrzyma- 

nego równania. Funkcja (14) osiągnie zatem minimum w punkcie, dla 

którego spełniony jest warunek: 

  
  

P dK | 
ap K(P) (16) 

lub 

ак  K(P) 
dp  P (17) 

Lewa strona równania (17) reprezentuje w przybliżeniu koszty mar- 

ginalne (K,„). Dla ścisłości warto zaznaczyć, że koszty te definiuje się 

nieco prościej, a mianowicie: 

Km = = przy założeniu, że AP = 1 (18) 

Otrzymany 'warunek wskazuje, że koszty przeciętne osią ga ją mini 

mum wtedy, gdy zrównają się z kosztami marginalnymi (krańcowymi). 

Na ryc. 4 koszty przeciętne (K,») przecinają się z kosztami marginalny- 

mi (Km) przy wielkości produkcji P,. Zdamiem wielu autorów jest to 

punkt optymalny dla danego procesu produkcji (1). s 

Przedstawiona wyżej metoda wyznaczania optymalnej wielkości pro- 

dukcji zakładała minimalizację jednostkowych kosztów produkcji. Bez- 

sprzecznie jest to jedno z lepszych kryteriów poszukiwania rozwiązań 

optymalnych, zwłaszcza wtedy, gdy ceny produktów odbiegają od war- 

bości, a przeto nie odzwierciedlają preferencji społecznych. Problem po- 

legą jednak na tym, że podstawowym wskaźnikiem oceny wielu podmio- 
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tów, w tym również leśnych, jest akumulacja finansowa. Stąd jej maksy- 
malizacja powinna stanowić główne kryterium wyznaczenia ekonomicz- 
nie uzasadnionego poziomu intensyfikacji produkcji. 

Znajomość funkcji kosztów produkcji prowadzi do następującego wzo- 
ru na akumulację finansową (D): 

D=C:-P—K(P) (19) 

Akumulację finansową uzyskuje się więc dopiero wtedy, gdy wartość 
produkcji (W = C€ *: P) będzie wyższa od kosztów własnych (K). Na ryc. 3 
warunek ten spełnia wielkość produkcyjna zawarta w przedziale między 

ka 

  

  —% Rue. 4. Koszty przeciętne, margi- 

nalne it cena produkcji 

    
P, a P,. Wartość nadwyżki dochodów (wartość produkcji) nad kosztami 

własnymi została przedstawiona w formie zakreskowanej powierzchni, 

nazywanej polem akumulacji finansowej. Kształt tego pola wskazuje, że 

począwszy od wielkości produkcji P; przedsiębiorstwo osiąga w miarę 

zwiększania produkcji coraz większą akumulację, która jednak po prze- 

kroczeniu pewnego poziomu produkcji zaczyna maleć i w punkcie P; 

osiąga ponownie wielkość zerową. Stąd P;y wyznacza minimalny, zaś P, 

maksymalny poziom intensyfikacji produkcji. Optymalny poziom pro- 

dukcji będzie zawarty w przedziale (P+, P4). W pierwszym etapie wy- 
znaczania tego poziomu należy obliczyć pochodną funkcji (19): 

dD _ С ак 

dP dP (20) 

Następnie przyrównać otrzymane wyrażenie (20) do zera i ustalić 
wielkość P spełniającą warunek (21): 

ак 

ав “ (21) 
Otrzymana równość, której lewa strona odzwierciedla koszty margi- 

nalne (Km), wskazuje, że dla optymalnego poziomu intensyfikacji koszty 
marginalne (Km) równają się cenie produkcji (C). Na ryc. 4 warunek ten 

spełnia wielkość produkcji Ps. Punkt, w którym analizowana fumkcja 

osiąga optimum, jest również nazywany punktem krytycznym lub punk- 
tem równowagi. Każde bowiem odchylenie wielkości produkcji od tego 

punktu (zwiększenie lub zmniejszenie) musi prowadzić do zmniejszenia 

akumulacji finansowej. 
Z przedstawionych rozważań wynika kilka zasadniczych zaleceń dla 

organizatorów produkcji dążących do uzyskania akumulacji finansowej. 
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Podstawowym warunkiem realizacji tego postulatu jest wytwarzanie ta- 
kiej ilości produktów, której wartość będzie większa od kosztów własnych 
produkcji, czyli: 

С.Р> К(Р) (22) 

Spełnienie nierówności (22) zapewnia działanie w polu akumulacji finan- 
sowej. Warunek ten można przedstawić inaczej, dzieląc obydwie strony 
nierówności przez P: 

K(P) 
C > p> (23) 

Producent uzyska więc akumulacje wtedy, gdy cena będzie wyższa od 
przeciętnych kosztów produkcji (na ryc. 4 przedział P,, P4). Chcąc jednak 
zapewnić sobie maksymalną wielkość akumulacji finansowej powinien 
utrzymać produkcję na poziomie zrównującym koszty marginalne z ceną 
produkcji. Każde bowiem zmniejszenie lub zwiększenie produkcji od tego 
poziomu spowoduje obniżenie wielkości akumulacji finansowej. Produ- 
cent może jednak zwiększyć produkcję ponad ten optymalny poziom. 
Ostatnią jednostkę produktu nie przynoszącą jeszcze straty wyznacza 
punkt zrównania się kosztów przeciętnych z ceną produkcji. 

V. ZAKOŃCZENIE 

Przedstawione zasady wyznaczania optymalnego poziomu intensyfi- 
kacji produkcji leśnej mają charakter ogólny. Abstrahowano tu bowiem 
od konkretnych warunków w jakich działają poszczególne gospodarstwa. 
Warunki te nie wpływają jednak na poprawność samego rozumowania 
i na zasady wyznaczania poszczególnych stref intensyfikacji produkcji. 
Decydują one natomiast o parametrach poszczególnych funkcji, mogą za- 
tem zmieniać położenie poszczególnych punktów ekstremalnych. Oznacza 
to np., że w jednym gospodarstwie optymalna wielkość przyrostu pro- 

dukcji drewna na pniu w wyniku intensyfikacji wyniesie 4 m*, drugim 

zaś 5 m$ na 1 ha. Inny bowiem będzie przebieg funkcji produkcji w tych 

gospodarstwach. 
Należy natomiast pamiętać, że już po wyznaczeniu optymalnej wiiel- 

kości produkcji mogą się zmienić stosowana technologia, organizacja 

pracy i inne czynniki oraz elementy, które wpływają na przebieg krzy- 

wej produkcji lub kosztów. Stąd ustalonych funkcji oraz określonych 

wielkości optymalnych nie można traktować statycznie, lecz dynamicznie, 

i po każdych takich zmianach należy przeprowadzić cały rachunek od 

nowa. 

Najważniejszym może mankamentem przedstawionych rozważań jest 

pominięcie wzajemnej współzależności między poziomem intensyfikacji 

produkcji w poszczególnych gospodarstwach ma skutek ogramiczoności 

środków ma intensyfikację. Ograniczoność środków powoduje bowiem, że 

wysoki poziom intensyfikacji w jednym gospodarstwie uzyskuje się kosz- 

tem poziomu intensyfikacji w gospodarstwie drugim. W takich przypad- 

kach wyznaczenie optymalnych poziomów intensyfikacji wymaga stoso- 

wania specjalnych metod rachunku ekonomicznego, umożliwiaj ących zna- 
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lezienie ekstremum warunkowego przyjętej funkcji kryterium. Świadczy 
o tym przedstawiona w literaturze metoda rozdziału środków na budowę 
dróg leśnych (4). 

Na zakończenie tych rozważań należy również przypomnieć fakt, że 
intensyfikacja jest wprawdzie najważniejszym, ale nie jedynym źródłem 
zwiększania produkcyjności drzewostanów, tego podstawowego środka 
produkcji leśnej. Produkcyjność lasu można bowiem zwiększyć do pew- 
nego stopnia również bez podnoszenia dodatkowych nakładów, a zatem 
bez podnoszenia poziomu intensywności produkcji leśnej. Stosowanie 
nowych technologii produkcji, osiągnięć gentyki, selekcji i innych nauk 
leśnych, doskonalenie ekcnomiki i organizacji produkcji leśnej itp. po- 
zwala osiągać większą produkcyjność lasów również w ramach istnieją- 
cego poziomu intensyfikacji produkcji leśnej. 

Z Instytutu Organizacji 
_. Gospodarstwa Leśnego 
SGGW-AR w Warszawie 
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