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I. WSTĘP 

Usostepnienie lasu na większą skalę jest zwykle przedsięwzięciem 
kosztownym, ponieważ wiąże się z budową infrastruktury leśnej, 

w której główną rolę odgrywa sieć dróg. Należy je zatem rozpatrywać 
pod kątem nakładów i efektów. Powierzchnię niedostępnych lasów pań- 
stwowych w Polsce szacuje się na około 685 tys. ha, z tego około 40% 
przypada na tereny górskie Okręgowych Zarządów LP w Krośnie, Kra- 
kowie i Wrocławiu. Reszta występuje na terenach nizinnych OZLP 
w Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze (5, 6). Jednym 
z podstawowych kryteriów przy ocenie niedostępności lasu jest odle- 
głość zrywki od dróg wywozowych. Wysoki koszt zrywki może przesą- 
dzić o opłacalności pozyskania drewna na terenach niedostępnych. 

Z punktu widzenia osiągnięć techniki światowej, które pozwalają sto- 
sować do zrywki balony transportowe o jednorazowym udźwigu 10—25 
ton drewna, jak również helikoptery i kolejki linowe, pojęcie niedostęp- 
ności lasu. w zasadzie już nie istnieje (4, 9, 10, 11). Udostępnienie spro- 
wadza się wówczas do możliwości finansowania kosztownego wyposa- 
żenia stanowisk pracy w środki techniczne. W polskich warunkach udo- 
stępnienie lasu jest w pełni uzasadnione przez budowę sieci dróg (1, 2, 
3). Sprowadza się ono do stworzenia warunków dostępności powierzch- 
niom produkcyjnym objętym zagospodarowaniem i użytkowaniem. Wa- 
runki te tworzy sieć dróg o odpowiednim zagęszczeniu. 

Badania nad efektywnością ekonomiczną udostępnienia lasu prowa- 
dzono w pięciu nadleśnictwach Beskidu Niskiego: Gorlice, Łosie, Dukla, 
Rymanów i Źmigród. | | 

Do kompleksu budowli i budynków mających związek z udostępnie- 
niem lasu należy włączyć oprócz dróg również składnice drewna, osady 
leśne, hotele robotnicze oraz zaplecze techniczne obsługujące transport 
i budownictwo. | 
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II. CEL I ZAKRES BADAŃ 

Celem było zbadanie efektywności inwestycji związanych z udostęp- 
nieniem lasu. Rozwiązanie problemu efektywności udostępnienia pro- 
wadzi do sformułowania odpowiedzi na pytanie: 1. Jak się kształtuje 
stosunek nakładów do efektów wyrażonych za pomocą wskaźnika efek- 
tywności? 2. Jaka jest wielkość kosztów udostępnienia według najko- 
rzystniejszego rozwiązania wybranego do realizacji? 3. Po ilu latach na- 
stąpi zwrot nakładów na udostępnienie? 4. Jakie są możliwości intensy- 
fikacji gospodarki leśnej na tym terenie przy uwzględnieniu postępu 
technologicznego? | 

Zakres pracy obejmował: 

1. Analizę obecnego stanu nadleśnictw, tj. struktury siedlisk, zasobów, 
etatu i rozmiaru użytkowania, majątku trwałego, kosztów oraz wydaj- 
ności stosowanych technologii w pozyskaniu, zrywce i wywozie drewna. 

2. Prognozę rozwoju zasobów drzewnych w okresach 5-letnich do 
2010 roku. | 

3. Ustalenie potrzeb rzeczowych dla poszczególnych kierunków in- 
westcwania i odpowiadających im wydatków. 

4. Program rozwiązań dła ustalenia ilości potrzebnego sprzętu i za- 
trudnienia wynikających ze stosowania nowych technologii. 

5. Kompleksowy rachunek ekonomiczny efektywności udostępnienia. 

III. METODYKA BADAŃ 

1. 5śateriaiy źródłowe i pomocnicze \ 

a. Przy zbieraniu, uzgadnianiu i analizie podstawowych danych obję- 
tych zekresem badań korzystano z materiałów źródłowych: 1) wyniki 
aztuaiizacji stanu lasu na koniec 1977 r.; 2) program budownictwa leś- 
nego OZLP w Krakowie i Krośnie; 3) ewidencja majątku trwałego oraz 
kosztów działalności gospodarczej nadleśnictw w latach 1977—1979; 4) 
raporty z pozyskania drewna w sortymentach; 5) zestawienie etatu użyt- 
kowania w 10-leciu; 6) ewidencja stanu dróg. 

b. Materiały pomocnicze: 1) wyniki analizy wydajności pracy ludzi, 
zaprzęgów koni i mechanicznych środków zrywkowo-wywozowych 
w 1978 r.; 2) cenniki stawek za zrywkę i wywóz drewna. 

2. Ogólne założenia metodyczne 

Korzystając z danych w: programach budownictwa inwestycyjnego 
przyjęto następujące założenia: 1) należy zbudować 1391 km dróg; 2) 
roczny etat użytkowania nadleśnictw dla drzewostanów niedostępnych 
wynosi 65 965 m3 grubizny 'netto; 3) jeden km nowo zbudowanej drpgi 
udostępnia przeciętnie 47,5 m$ etatu. 

Problem efektywności udostępnienia lasu rozwiązano w trzech wa- 
riantach. Dzięki temu zapewniono praktyce gospodarczej możliwość wy- 
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boru najkorzystniejszego rozwiązania. Dla każdego wariantu przyjęto 
inne tempo budowy dróg. Stosownie do wymienionych założeń jednostki 
wykonawcze będą budowały przeciętnie rocznie: 27 km dróg (wariant I); 
42, km dróg (wariant II); 116 km dróg (wariant IIN). 

W rezultacie przyjętego tempa budowy dróg udostępnienie lasu we 
wszystkich nadleśnictwach nastąpi w ciągu: 52 lat (wariant I); 33 lat 
(wariant II); 12 lat (wariant III). | 

Odpowiednio do tempa budowy dróg udostępniony etat roczny będzie 
wynosił: 1268 m3 (wariant I); 1999 m? (wariant II); 5498 m3 (wariant III). 

Dla każdego z wariantów udostępnienia zaprojektowano oddzielny 
wariant technologii prac przy pozyskaniu. Warianty technologiczne są 
związane z wyposażeniem procesu pracy w środki techniczne. 

Przy rozwiązywaniu problemu efektywności udostępnienia zastoso- 
wano metodę kompleksowej kalkulacji. 

Przedmiotem rozważań były nakłady i efekty. Do nakładów zaliczono 
wydatki na budowę infrastruktury i zakup sprzętu, koszty własne pro- 
dukcji drewna oraz straty spowodowane niedostępnością lasu i wynika- 
jące z zamrożenia kwot inwestycyjnych. 

Do efektów zaliczono wartość produkcji towarowej pozyskanego 
drewna oraz skwantyfikowane oszczędności w zrywce i odnowieniu lasu. 

Nakłady inwestycyjne i koszty procesu produkcji ustalono według 
cen, stawek i taryf obowiązujących w 1978 roku. 

3. Rachunek ekonomiczny efektywności 

Rachunek ekonomiczny dostosowano do struktury nakładów inwes- 
tycyjnych w leśnictwie, podyktowanej podziałem inwestycji na trzy 
podstawowe grupy: 

1) inwestycje produkcyjne z zamrożeniem nakładów (budowa dróg), 
których wpływ na intensyfikację gospodarki leśnej jest możliwy do osza- 
cowania dzięki wymiernym efektom; 

2) inwestycje produkcyjne bez zamrożenia nakładów (budowa zaple- 
czą technicznego, parków koni, składnic drewna, zakup sprzętu i środków 
transportowych); 

3) inwestycje nieprodukcyjne (budowa osad leśnych i hoteli robotni- 
czych). 

Budowa dróg w przypadku Beskidu Niskiego jest inwestycją długo- 
trwałą. Średni okres udostępnienia (wariant II) wynosi 33 lata. Podzie- 
lono go na około 10 cykli o przeciętnej długości 3,5 roku. Przy obliczaniu 
strat wynikających z zamrożenia nakładów na budowę dróg zastosowano 

rachunek ekonomiczny omówiony w książce Z. Krzyziakai W. Li- 

ssowskiego (7). Dla średniego okresu zamrożenia nakładów przyjęto 

stopę 9%. | | | 
Wskaźnik efektywności udostępnienia (E) obliczono za pomocą formu- 

ły wyprowadzonej w empirycznych badaniach nad udostępnieniem lasu 

(8): 

- _ V+St+at+M+KwtZ 

P+Ozr+Oh 
  E (1)



— 

w której elementami nakladoéw sa: koszty osobowe (V) i materialowe (S), 
amortyzacja środków trwałych (a), wartość brutto środków obrotowych 
(M), wzrost kosztów wywozu (Kw) jako wynik udostępnienia oraz straty 
w przyroście drewna (Z). Efekty są sumą wartości pozyskanego drewna 
(P) oraz oszczędności w zrywce (Ozr) i odnowieniu (Oh). Warunek mini- 
mum efektywności jest spełniony, gdy wskaźnik E=1. 

Krańcowy okres zwrotu wydatków na udostępnienie (Tr) obliczono 
ze stosunku nakładów inwestycyjnch (I) i akumulacji (F): 

I 
Tr=— 2) p ( 

Akumulację F obliczono za pomocą jednego z wzorów: 

F=(P, — Ky) — (Py — Ky) (3 A) 
lub F=(P,; — Po) — (K; — Ko) (3 В) 

w których: Po, P; oznaczają wartość pieniężną produkcji lub efektów 
przed i po realizacji inwestycji (na początku i na końcu badanego okre- 
su): K, K;, — są kosztami produkcji (eksploatacji) przed i po realizacji 
inwestycji. 

IV. WYNIKI BADAŃ 

1. Analiza stanu obecnego 

Analiza obecnego stanu jednostek organizacyjnych obejmuje: a) cha- 
rakterystykę dostępności drzewostanów, ich zasobności i produkcyjności, 
b) zagospodarowanie lasu, c) użytkowanie zasobów drzewnych, d) tech- 
nologię pozyskania i dostaw drewna, e) sieć dróg, f) zaplecze budowni- 
ctwa inwestycyjnego, zaplecze transportowe i spedycyjne. 

a. Obszar lasów państwowych Beskidu Niskiego o powierzchni leśnej 
84,7 tys. ha i zasobach na pniu 14 868 tys. m$ grubizny brutto podzielono 
na drzewostany dostępne i trudno dostępne o przeciętnej odległości 
zrywki do 2 km (74,8'v) oraz na niedostępne, w których odległość zrywki 
przekracza 2 km (25,2'v). 

W strukturze tvpów siedliskowych dominuje las górski, który zaj- 
muje 91,370 powierzchni. Reszta przypada na las świeży wyżowy (8,11%), 
las świeży (0,40) i las jesionowy (0,2%). 

Aktualną produkcyjność drzewostanów charakteryzują wskaźniki: 
1) przeciętna zasobność — 175 m3 grubizny/ha; 2) rzeczywiste zadrzewie- 
nie — 0,51; 3) przeciętny wiek — 62 lata; 4) przeciętny przyrost według 
zasobności — 2,82 m? brutto/ha; przeciętne roczne użytkowania — 
2,89 m3 netto/ha. 

Możliwości produkcyjne siedlisk określa potencjalny przyrost całko- 
witej produkcji — 8,66 m? brutto/ha. 

b. W składzie drzewostanów występują trzy główne gatunki: jodła . 

31% powierzchni, sosna 29% i buk 26'%. 
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c. Według danych z lat 1974—1978 etat roczny nadleśnictw wynosił 
336 tys. m$ grubizny netto, z tego 73*» przypadało na użytki rębne i 27'0 
na przedrębne. 

Przeciętny roczny rozmiar użytkowania wynosił 245 tys. m3. Wyrąb 
w stosunku do etatu stanowił zatem 73°. 

d. Proces technologiczny pozyskania i dostaw drewna w stanie obec- 
nym jest właściwy dla systemu sortymentowego. Wszystkie operacje 
związane ze ścinką, okrzesywaniem i wyróbką są wykonywane w lesie 
przy pniu. Kłody i dłużyce tartaczne pozyskuje się w maksymalnych 
długościach 6—14 m. Drewno stosowe wyrabia się przy pniu w długości 
1—1,2 mi sortuje przy pniu lub na składnicach przyzrębowych. 

Scinka, okrzesywanie i przerzynka są zmechanizowane w 100% przy 
użyciu pilarek. 

Drewno zrywa się w 900 najemnymi końmi, a w 10% ciągnikami 
OTL i nadleśnictw. 

Wywóz zmechanizowany w 10070 prowadzi się samochodami średnio- 
i wysokotonażowymi. | 

„e. O intensywności gospodarstwa leśnego decyduje odpowiednio za- 
gęszczona sieć dróg. Tworzy. ona układ komunikacyjny umożliwiający 
rozwój procesu produkcyjnego. Sieć dróg w stanie obecnym tworzą: 
1) drogi państwowe i lokalne — 142,5 km, 2) drogi wiejskie — 0,2 km, 
3) główne drogi leśne (dolinowe) — 232,1 km. Łącznie długość dróg wy- 
nosi 374,8 km, a przeciętny wskaźnik gęstości dróg — 442 m/100 ha. 

f Wykonawcami zadań inwestycyjnych z zakresu budownictwa leś- 
nego są Ośrodki Remontowo-Budowlane LP w Bochni i w Jaśle. Nalezy 
do nich budowa dróg i budownictwo kubaturowe. Przy obecnych możli- 
wościach (według uzgodnień z 1978 r.) są one w stanie zbudować około 
30 km dróg rocznie. | 

Ośrodki Transportu Leśnego w Starym Sączu i Sanoku, ciągniki nad- 
leśnictw oraz park koni Nadleśnictwa Zmigród stanowią zaplecze zrywki 
i wywozu drewna. Oba OTL wykonują na rzecz nadleśnictw 15,50 war- 
tości usług rocznie: zrywają 22 tys. m3 (120) oraz wywożą 185 tys. m” 
drewna (21*0). Końmi własnymi zrywa się 5 tys. m”, a pozostałe 235 tys. 
m? drewna zrywają konie najemne. 

Cztery składnice przykolejowe w Zagórzanach, Iwoniczu, Przysiekach 
i Rymanowie spediują 81 tys. m3 drewna, pochodzącego z dostaw nad- 
leśnictw niskobeskidzkich. 

2. Progneza rozwoju zasobów drzewnych 

Podstawą prognozy rozwoju zasobów drzewnych do 2010 r. wykona- 

nej w Centrum Informatyki Leśnictwa i Drzewnictwa były wyniki aktu- 

alizacji stanu lasu na koniec 1977 r., tj. zasoby brutto, wskaźniki przy- 

rostu miąższości dla poszczególnych gatunków w zależności od bonitacji 

w klasach wieku oraz rozmiar użytkowania. | 

Wskaźniki: a) wzrostu zasobów, b) wzrostu użytkowania i c) przyro- 

stu bieżącego w pięcioleciach kształtują się następująco: 
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b) c) a) | przyrost 
wzrost użytkowa- bieżący 
zasobów nie DM m 

brutto/ha bruttofka 

1979—1980 1,024 3,03 5,05 
1981—1985 1,021 3,64 4,56 
1986—1990 1,019 3,79 4,69 
1991—1995 1,021 3,84 . 4,80 
1996—2000 1,015 4,16 | 4,92 
2001—2005 1,015 4,21 5,00 
2006—2010 1,013 4,36 5,08 

Miąższość grubizny na pniu zwiększy się w 2010 r. o 1998 tys. m? 
W porównaniu ze stanem wyjściowym. 

Z porównania rocznego użytkowania z przyrostem bieżącym całko- 
witej produkcji m%ha wynika, że użytkowanie mieści się w granicach 
przyrostu. Rozwój zasobów drzewnych ma małą dynamikę. Przyczyną 
jest niepełny zapas produkujący na pniu. Charakteryzuje go niskie rze- 
czywiste zadrzewienie 0,51. 

3. Ogólne założenia nowoczesnej technologii 7) 

a. Przewiduje się pozyskanie drewna w maksymalnych długościach, 
jego wyróbkę przy pniu, a w mniejszych ilościach na składnicach przy- 
zrębowych przy zrywce w całych strzałach. 

b. Operacje technologiczne na zrębie (Ścinka, okrzesywanie, przerzyn- 
ka) będą wykonywane wyłącznie za pomocą pilarek spalinowych. Będą 
pozyskiwane zrębki z drewna przeznaczonego obecnie na stosową gru- 
bizne opałową oraz z całych drzew w Ii II klasie wieku pozyskanych 
w cięciach przedrębnych. 

c. Do rozdrabniania drewna bukowego zastosuje się samojezdną rę- 
barkę na podwoziu samochodu, pracującą na składnicy dostępnej dla 
sprzętu wysokotonażowego. 

d. 20%» drewna będzie wyciągał do szlaku ciągnik rolniczy sterowany 
za pomocą radia (opracowanie IBL). Zrywkę w 90" będą prowadziły 
ciągniki specjalistyczne typu forwarder i skidder; kolejka linowa będzie 
zrywała 10”0 drewna na terenach, gdzie nie można stosować sprzętu me- 
chanicznego. 

e. Przewiduje się wywóz 20'» drewna samochodami wysokotonażowy- 
mi oraz średniotonażowymi 80% drewna. 

4. Wpływ nowych technologii na wydajność pracy, zatrudnienie 
i zaopatrzenie w sprzęt 

W wyniku rozbudowy sieci dróg i składnic staje się możliwe przejście 
od tradycyjnych metod pracy przy pozyskaniu do technologii opartych 
na wyspecjalizowanym, nowoczesnym sprzęcie. Problem technologii roz- 

1 Współpraca z mgr. inż. M. Czereyskim z Zakładu Mechanizacji w Użyt- 
kowaniu Lasu IBL. 
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patrywano w trzech wariantach. Każdy z wariantów reprezentuje inną 
technologię zrywki i wywozu drewna lub inne kombinacje technologiczne 
różniące go od pozostałych rozwiązań. 

Za podstawę do analizy procesu pozyskania na poszczególnych eta- 
pach udostępnienia przyjęto parametry wydajności pracy na koniec 
1978 r. Zbudowano model kalkulacyjny z parametrów wyjściowych i roz- 
wiązano go. Parametrom zapewniono zmienność przez wprowadzenie no- 
wych technologii, możliwą dzięki oddziaływaniu czynnika udostępnienia 
lasu. 

Jeśli roczną wydajność pracy uzyskaną na jednego robotnika przy 
pozyskaniu przyjmie się w 1978 r. (początek okresu) za 100*o, to dzięki 
postępowi technologicznemu wzrasta ona na koniec badanego okresu na- 
stępująco: 1,42-krotnie w wariancie I, 1,67-krotnie w wariancie II i 2,41- 
-krotnie w wariancie III. 

W związku z tym zatrudnienie z 839 osób (w 1978 r.) zmniejszy się 
w. wariantach na koniec okresu udostępnienia: w I — do 667 osób, w II — 
do 611 osób, w III — do 394 osób. 

5. Wskaźnik efektywności udostępnienia i okres zwrotu nakładów 

a. Wskaźnik efektywności ekonomicznej udostępnienia lasu (E) — 
zgodnie z formułą (1), wyprowadzono z zależności, jaka zachodzi między 
sumą składników kosztów i wielkości strat a uzyskiwanymi efektami. 
Obliczono go dla 5-letnich okresów w wariantach: 

  

warianty 
okres wskaźnik efektywności (E) 

I II Ш 
1979—1985 0,94 0,92 0,84 
1986—1990 0,90 0,87 0,73 
1991—1995 0,87 0,83 —- 
1996—2000 0,83 0,79 — 
2001—2005 0,80 0,76 : — 
2006—2010 0,78 0,73 — 

średni ważony wskaźnik 
dla okresu udostępnienia 0,85 0,82 0,78 

Dla wszystkich okresów w wariantach spełniony jest warunek mini- 
mum wskaźnika efektywności (E=1). Informuje on, że przy wyższych 

efektach niż wydatki, osiąganych dzięki udostępnieniu, nadleśnictwa są 
w stanie sfinansować inwestycje z własnych środków. 

Wyboru najkorzystniejszego wariantu dokonuje się na zasadzie ma- 
ksymalizacji dochodów, gdy jego wskaźnik efektywności w 5-letnich 
okresach osiąga najmniejsze wartości liczbowe. Względy realnych mo- 
żliwości wykonywania zadań w budownictwie przemawiają za wyborem 
wariantu II do realizacji. =: 

Wariant III — maksymalny, pomimo korzystniejszych wskaźników 

jest zbyt dynamiczny; jest więc rozwiązaniem, które mogłoby być za- 

akceptowane w warunkach wysokiej koniunktury gospodarczej lasów 

państwowych. 
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b. Obliczenie krańcowego okresu zwrotu nakładów poprzedza zbada- 
nie relacji zachodzących pomiędzy wartością produkcji towarowej i kosz- 
tami eksploatacji w poszczególnych okresach, co prowadzi do okreśłenia 
akumulacji finansowej (F) 1). Obliczono ją za pomocą wzorów (3 A) lub 
(3 В). Akumulacja finansowa dla całego okresu udostępnienia w warian- 
cie II wynosi: 1) bez zamrożenia — 308,7 mln zł i 2) z zamrożeniem na- 
kładów inwestycyjnych na budowę dróg — 271,6 mln zł. 

Krańcowy okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (Tr) obliczono za 
pomocą wzoru (2). Wynosi on: 1) bez zamrożenia — 13,6 lat i 2) z za- 
mrożeniem nakładów — 155 lat. : 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Praca ma charakter metodycznego studium, a istotą jej jest próba 
oceny ekonomicznej efektywności programu udostępnienia lasu w pięciu 
nadleśnictwach Beskidu Niskiego. Lasy niedostępne nadleśnictwa zajmu- 
ją ponad 25'0 powierzchni. Na ich przykładzie rozpatrywano możliwość 
poprawy warunków gospodarowania i osiągania wyższych efektów przez 
stopniową intensyfikację produkcji leśnej, w dużej mierze zależnej od 
udostępnienia lasu. Udostępnienie potraktowano jako podstawowe zada- 
nie gospodarcze. Ma ono zdecydować o potanieniu i racjonalizacji pro- 
cesu produkcyjnego. 

Program udostępnienia przewiduje zbudowanie 1391 km dróg, jednej 
składnicy przeładunkowej, 525 mieszkań, w tym 317 mieszkań dla robot- 
ników zatrudnionych w pozyskaniu, transporcie i budownictwie leśnym, 
jednego hotelu robotniczego, trzech stacji obsługi technicznej, czterech 
parków koni oraz obiektów zaplecza budownictwa. 

Całość nakładów inwestycyjnych w II wariancie wybranym do reali- 
zacji wyniesie 4189,5 mln zł, z tego na nakłady związane bezpośrednio 
z udostępnieniem przypada 3453,1 mln zł. 

Zwrot nakładów inwestycyjnych nastąpi: 1) po 13,6 latach bez za- 
mrożenia i 2) po 15,5 latach po uwzględnieniu strat z zamrożenia nakła- 
dów. | 

Wskaźnik gęstości dróg 2085 m/100 ha uzyskany przy pełnyin udo- 
stępnieniu będzie stanowił niezbędne minimum dla warunków górskich 
Beskidu Niskiego. Zagęszczona sieć dróg będzie sprzyjała mechanizacji 
prac przy pozyskaniu drewna. A, 

Z udostępnienia przeprowadzonego według założeń wariantu II prze- 
widywane są następujące korzyści: 1) gospodarka leśna odzyska około 
66 tys. m$ grubizny netto rocznie o wartości około 69 mln zł; 2) odle- 
głość zrywki zmniejszy się 4,5-krotnie do 350 m, a jej koszt obniży się 
o ponad 50%; praca przy tej najbardziej uciążliwej operacji będzie ułat- 
wiona i bardziej wydajna; 3) skwantyfikowane oszczędności w zrywce 
i odnowieniu lasu wyniosą po udostępnieniu około 15 mln zł rocznie; 
4) w wyniku przebudowy udostępnionych drzewostanów oraz pełnego 

1) W lasach Państwowych zamiast pojęcia „akumulacja finansowa” stosuje się 
od niedawna do określenia wyniku gospodarczego pojęcie „zysk”. Powstaje on z róż- 
nicy akumulacji finansowej i podatku obrotowego powiększonej o dotacje budże- 
towe t straty i zyski nadzwyczajne. 
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wykorzystania zasobów i możliwości produkcyjnych siedlisk powstaną 
warunki sprzyjające intensyfikacji produkcji leśnej; 5) wprowadzenie 
nowej technologii do procesu pozyskania pozwoli zwiększyć wydajność 
pracy o 0,67, a liczba robotników z 839 zmniejszy się do 611 osób. 

Uzyskane wyniki prowadzą do następujących wniosków: 
1. Bilans kosztów produkcji oraz wpływów ze sprzedaży drewna 

i oszczędności wskazuje na potrzebę podwyższenia dotychczasowej prze- 
ciętnej ceny sprzedaży 862 zł/m? o 21,5%, do ceny skalkulowanej według 
kosztów własnych 1047 zł/m», co stanowi warunek finansowania inwes- 
tycji ze środków nadleśnictw. 

Ż.lntensyfikacja produkcji, której sprzyjać będzie rozbudowana sieć 
dróg, przejawi się w przebudowie drzewostanów źle produkującyh, 
wzroście etatu rocznego użytkowania o około 66 tys. m? grubizny netto, 
wzroście rozmiaru prac hodowlanych, głównie pielęgnacyjnych, w wy- 
zyskaniu przez zręokowanie drewna małowymiarowego i grubizny gałę- 
ziowej, a również we wzroście wydajności pracy dzięki substytucji pracy 
żywej przez pracę uprzedmiotowioną. 

3. Warunkiem realizacji przedstawionego programu udostępnienia la- 
su w Beskidzie Niskim jest zapewnienie mu preferencji przy rozdziale 
nakładów inwestycyjnych, jak również w planach wykonawczych Ośrod-- 
ków Remontowo-Budowlanych w Bochni i Jaśle. 
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Краткое содержание 

Целью работы зявляется исследование экономической эффективности капи- 

таловложений связанных с ‘увеличением доступности леса в пяти надлесни- 

чествах Бескида Низкого: Горлице, Лосе, Дукля, Рыманув, Жмигруд. Увели- 

чение доступности леса рассматривается как основное хозяйственное задание. 

На примере вышеназванных надлесничеств рассматривалась возможность ин- 

генсификации лесного производства. На недоступной площади лесов 21,4 тыс га 

(25,2%/,) запасы толстомерной древесины равняются 3917 тыс мз брутто (26,3°/o), 

а размер лесопользования недоступный для использования равняется 66 тыс м 

толстомерной древесины нетто, стоимостью около 69 млн. зл. (согласно цен 

1978 г.). Лес будет доступен, в течение 33 лет после постройки сети дорог 

общей длиной 1391 км. Кроме дорог программа увеличения доступности леса 

предусматривает строительство лесных поселков, общежитий, складов древеси- 

ны, гужевых парков лошадей и депо технического обслуживания. Общая сумма 

расходов, связанных непосредственно с увеличением доступности леса, на строи- 

тельство инфраструктуры и покунку инвентаря будет равняться 3453 млн зл. 

Возврат капиталовложений произойдёт после 13,6 лет а при учёте потерь 

вытекающих из замораживания капиталовложений после 15,5 лет. С увели 

чением доступности леса предусматриваются следующие выгоды:. 1) расстояние 

трелёвки уменьшится в 4,5 раза (до 350 м), а расходы на неё уменьшатся 

больше чем на 50%; 2) ощутимая экономия в расходах на возобновление леса 

и трелёвки будет равняться около 15 млн. эл. ежегодно; 3) благодаря новым 

технологиям возрастёт производительность труда на 1,67 (во П варианте), а 

4) количество рабочих уменьшится с 839 до 611 рабочих; 5) будут созданы 

условия дающие возможность интенсификации лесного хозяйства. 

Summary 

The work was aimed at studying the economic effectiveness of investments 

connected with rendering accessible the forests in five forest districts in Beskid 

Niski: Gorlice, Łosie, Dukla, Rymanów, Żmigród. The rendering accessible of the 
forest was considered as the fundamental economic task. On the base of mentioned 

forest districts, the author examined the possibility of intensification of the forest 

production. In the inaccessible forest area of 21,400 ha (25,5%) the volume of large 

timber amounts to 3,917,000 cu.m. gross (26.3%/)), and the felling volume inaccessible 

for harvesting amounts to 66,000 cu.m. of large timber net, of about 69 million zloty 

(prices from 1978). The forest will be rendered accessible during 33 years after the 

building of a network of roads of total length of 1391 km. Beside the roads, the 

programme of rendering accessible the forests provides for building of forest settle- 

ments, lodging-house for the work-people, timber yard, stables and repaire stations. 

Total expenditures connected directly with rendering accessible the forests, for the 

building of infra-structure and purchase of equipment will amount to 3,453 million 

zloty. The refundment of the outlays for investments will take place after 13.6 

years, and inclusive of losses resulting from the lock-out of capital after 15.5 years. 

Following advantages are expected in connection with rendering accessible the 

forests: the skidding distance will be reduced 4.5 times (up to 350 m), and its cost 

by more than 50%; 2) calculable reduction of the costs of forest regeneration and 

skidding will amount to about 15 million zloty yearly; 3) thanks to new technolo- 

gies, the working capacity (in variant II) will increase by 67%/ and 4) the employ- 

ment of workers will decrease from 839 to 611; 5) conditions rendering possible to 

intensify the forest economy will be created. | 
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