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rawidłowość i skuteczność przedsięwzięć gospodarczych podejmo- 

wanych w celu polepszenia stanu zasobów leśnych oraz zwiększe- 

nia produktywności lasów zależy w dużym stopniu od możliwości kon- 

trolowania osiąganych rezultatów gospodarczych i produkcyjnych. Bez 

znajomości efektów działalności, mogących występować w gospodar- 

stwie leśnym w postaci poprawy stanu zasobów leśnych na pniu, 

w formie zwiększenia stopnia wykorzystania potencjalnej produktyw- 

ności lasów, podwyższenia wyników gospodarczych przedsiębiorstwa 

itp. nie można udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakiej mierze udało 

się osiągnąć zamierzone cele gospodarcze 1 produkcyjne, jak również 

nie można ustalić, czy zespół środków zastosowany dla uzyskania wy- 

mienionych efektów został dobrany w sposób optymalny. Bez znajo- 

mości osiąganych rezultatów nie można również realizować postulatów 

współczesnej gospodarki spełecznej, wymagającej stałego korygowania 

oraz ulepszania decyzji i przedsięwzięć gospodarczych. 

Zarówno zakres jak i dokładność danych informujących o rezulta- 

tach produkcyjnych i gospodarczych osiąganych w ramach procesu 

produkcji leśnej zależą z kolei od modelu organizacyjnego gospodar- 

stwa leśnego, a w szczególności od obowiązującego w ramach tego 

modelu systemu planistyczno-obrachunkowego. Doceniając wagę tego 

zagadnienia, Katedra Ekonomiki Leśnictwa SGGW zapoczątkowała 

w 1958 r. wieloletnie badania empiryczne, zmierzające do wypróbo- 

wania na przykładzie Lasów Doświadczalnych SGGW w Rogowie jed- 

nego z nowych modeli organizacyjnych gospodarstwa leśnego, znacznie 

odbiegającego od modelu obowiązującego w państwowym gospodarstwie 

leśnym. Opracowywany model, określany we wcześniejszych publika- 

cjach jako eksperymentalny rozrachunek gospodarczy, ekonomiczna 

organizacja gospodarstwa leśnego, lub kompleksowa organizacja gospo- 
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darstwa leśnego, stanowi część składową tzw. rogowskiego ekspery- 
mentu ekonomicznego, obejmujacego znacznie szerszy wachlarz zagad- 
nien badawczych. 

Podstawą, a jednocześnie najważniejszym elementem wypróbowane- 
go modelu organizacyjnego jest nowy system ewidencji, analizy i oceny 
składników majątkowych oraz wyników gospodarczych w leśnictwie. 
Pozwala on na powiązanie w czasie danych urządzenia lasu z planem 
techniczno-ekonomicznym, ewidencją materiałową, księgowością i spra- 
wozdawczością lesną, pozwala ponadto na szersze niż dotychczas wy- 
korzystanie prawa wartości i kategorii wartości przy organizowaniu 
procesów produkcyjnych w gospodarstwie leśnym. Model ten opiera 
się na uznawanych powszechnie we wszystkich krajach socjalistycznych, 
następujących podstawowych założeniach teoretycznych: | 

1. Drzewostany mają w lasach zagospodarowanych nie tylko wartość 
użytkową, ale ponadto również i wartość w wysokości nakładów pracy 
społecznie niezbędnej na ich odtworzenie (Ancukiewicz — 19%66, 
Cymek — 1965, Hromada — 1966, Joża — 1966, Fromer — 
1953, Krajski — 1966, Kraljić — 1952, Łobowikow — 1966, 
Molenda — 1963, Melzer — 1958, Polak — 1963, Papanek — 

1956, Schroeder — 1966, Sudaczkow — 1958, Trampler — 
1963, Wasiliew — 1965, Woronin — 1966 i inni). o 

2. Rocznym produktem globalnym leśnictwa w zakresie produkcji 

drzewnej jest rozmiar pozyskania skorygowanego o zmiany zasobów na 

pniu, czyli bieżący przyrost drzewostanów (Ancukiewicz — 1966, 

Hromada — 1966, Joża — 1966, Fromer — 1960, Gradow- 

ski — 1966, Krajski — 1966, Podgórski — 1966, Schroeder 
— 1966 Sudaczkow — 1958, Trampler — 1963, Woronin — 

1966 i inni). 
Teoretyczne uzasadnienie oraz rozwinięcie powyższych podstaw 

wych tez można znaleźć w licznych publikacjach ekonomistów leśnyc 
radzieckich, polskich, czechosłowackich, rumuńskich 1 niemieckich. | 

Jak jednak wiadomo, nie każda poprawna teza teoretyczna moze 

znaleźć bezpośrednie i pełne zastosowanie w praktyce. Na przeszkodzie 

stoją często trudności metodyczne i techniczne, usunięcie których mL 

maga przeprowadzenia licznych badań i eksperymentów. Okoliczn* 

te spowodowały również, że postulaty i zadania praktyczne мушка, 
z przytoczonych dwóch założeń teoretycznych są w chwili obecnej kim 
zowane w gospodarstwie leśnym krajów socjalistycznych w niewić ad. 
tylko zakresie. Konsekwentne opieranie modelu organizacyjnego prze 
siębiorstwa leśnego na przytoczonych dwóch podstawach teoretycznyć 

stawia bowiem przed praktyką planistyczno-obrachunkową wiele tę. 

datkowych, nowych zadań. Ważniejsze z nich można by ując w nasi 
pujących punktach. | . 

1. Jeżeli zasoby leśne na pniu mają wartość, to logiczną konsekwe. 

cją przyjęcia tej tezy powinno być ocenianie drzewostanów oraz WP о. 

wadzenie ich wartości do bilansu majątkowego, na równi z innym] m ą 
kami trwałymi przedsiębiorstwa leśnego. To z kolei pociąga za ony 
konieczność przyznania zasobom leśnym tej samej opieki 1 ochre’. 
z której korzystają wszystkie rodzaje mienia społecznego, a takze oe 
wadzenia ewidencji i kontroli zmian miąższości i wartośc! zasobów 

78



  

pniu, traktowania nadmiernych wyrębów jako naruszenia i uszczuplenia 
majątku leśnego, a wzrostu zasobów — jako zwiększenia majątku le$- 
nego. 

2. Skoro roczny produkt przedsiębiorstwa leśnego w zakresie pro- 
dukcji drzewnej materializuje się w postaci bieżącego przyrostu miąż- 
szości i wartości drzewostanów, to logiczną konsekwencją przyjęcia tej 
tezy powinno być uwzględnienie w bilansie wynikowym przedsiębior- 
stwa leśnego nie tylko wartości pozyskanego surowca drzewnego, ale 
ponadto również zmian wartości zasobów leśnych na pniu. W zależności 
od proporcji zachodzących między bieżącym przyrostem wartości drze- 
wostanów a wartością pozyskanych w danym roku gospodarczym 
użytków drzewnych, zmiany wartości leśnych na pniu mogą być do- 
datnię lub ujemne. I jedynie w przypadku, gdy obydwie porównywane 
wielkości są jednakowe, wartość pozyskanych w danym roku użytków 
drzewnych może być traktowana jako produkcja globalna przedsiębior- 
stwa leśnego w zakresie produkcji drzewnej. 

3. Jeżeli rocznym produktem globalnym przedsiębiorstwa leśnego 
w zakresie produkcji drzewnej jest wartość pozyskanych w danym roku 
użytków drzewnych, skorygowana o zmiany wartości zasobów leśnych 
na pniu, to oznacza to, że przy obliczaniu wyniku rocznej działalności 
przedsiębiorstwa leśnego nie można się zadowolić rachunkiem wyników 
finansowych, opartym na różnicy między uzyskanymi dochodami a po- 
niesionymi nakładami (jak to ma miejsce w przedsiębiorstwach lasów 
państwowych), lecz należy stosować rozwiniętą forme rachunku wyni- 

ków, zwaną rachunkiem wyników gospodarczych. Rachunek wyników 

gospodarczych jest w istocie skorygowanym rachunkiem wyników fi- 
nansowych. Korekta polega na uwzglednieniu zmian wartosci zasobow 
leśnych na pniu, jak również kosztów planowych prac konserwacyj- 

nych, remontowych, pielęgnacyjnych i innych, których wykonanie zo- 

stało przełożone na termin późniejszy, itp. ma 

4. Skoro bieżący przyrost miąższości i wartości drzewostanów jest 

produklem globalnym w zakresie produkcji drzewnej, to przedmiotem 
szczególnej troski oraz głównym zadaniem pracowników przedsiębior- 
stwa leśnego winno być stałe jego zwiększanie. Wysiłki podejmowane 

w tym celu tylko wtedy mogą przynieść spodziewane elekty, kiedy 

zapewniona będzie możliwość dokonywania okresowego pomiaru pro- 

duktywności lasu. Produktywność lasu może być wyliczana, jako sto- 

sunek bieżącego przyrostu miąższości i wartości drzewostanów do po- 

wierzchni podklas wieku lub obrębów, w których dany przyrost się od- 

bywa. Analiza i ocena produktywności lasu nie pokrywa się jednak 
z analizą i oceną produkcji globalnej w zakresie produkcji drzewnej 

| wymaga posługiwania się wielkościami wskaźnikowymi. Do nich naie- 

żą: wskaźnik rzeczywistej produktywności lasu, wskaźnik potencjalnej 

produktywności lasu i współczynnik wykorzystania potencjalnej pro- 

duktywności lasu. Wymienione wskaźniki i współczynniki tym się roz- 

nią od odpowiednich wielkości charakteryzujących produkcję globalną, 

że nie odzwierciedlają zmian produktywności wywołanych zmianą struk- 

tury powierzchniowej klas wieku. W ten sposób dana jest możliwość 

dokonywania odpowiednich porównań przestrzennych, jak 1 czasowych. 

Sa to najwazniejsze postulaty, jakie wynikają z przyjęcia sformuło- 

wanych na wstępie założeń teoretycznych. Nowatorski charakter modelu 
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organizacyjnego wypróbowywanego w Lasach Doświadczalnych w Ro- 
gowie jest właśnie wynikiem wprowadzenia wymienionych zasad i po- 
stulatow do praktyki planistyczno-obrachunkowej nadleśnictwa do- 
świadczalnego. 

Realizacja zadań i postulatów przytoczonych w powyższych punktach 
odbywa się w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie, na podsta- 
wie Zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Ministra Finansów, 
od prawie 10 lat. Nadleśnictwo doświadczalne w Rogowie jest w związku 
z tym jedyną jednostką w Polsce, w której obowiązuje nie tylko spe- 
cjalny operat urządzania lasu (uwzględniający m. in. bieżący przyrost 
miąższości drzewostanów), ale również odmienny układ planu kont 
(z takimi kontami, jak np. „wartość drzewostanów i upraw", „zmniejsze- 
nie wartości drzewostanów i upraw”, „zwiększenie wartości drzewosta- 
nów i upraw"), nowa dokumentacja techniczno-ekonomiczna oraz różne 

urządzenia pomocnicze, jak np. tabela analityczna zapasu i przyrostu 
drzewostanów, tabela przyrostu wartości drzewostanów i inne. W ra- 
mach eksperymentowanego modelu stało się możliwe prowadzenie okre- 

sowej i corocznej ewidencji, analizy i oceny zmian zasobów leśnych na 

pniu, zmian produktywności lasu, kształtowania się wyników gospo- 

darczych. Jest to rodzaj ewidencji, analizy i oceny o charakterze synie: 

tycznym (wiążącym dane urządzania lasu, planowania i rachunkowosc! 
w jedną całość), a jednocześnie o charakterze ciągłym (wiąże z sobą 

poszczególne okresy dziesięcioletnie). | 

Z uwagi na charakter rogowskiego eksperymentu ekonomicznego, 

większość czynności związanych z różnymi formami ewidencji, analizy 

i oceny odbywa się przy zastosowaniu mierników naturalnych, umow” 
nych oraz pieniężnych. Równoczesne użycie trzech mierników o rożne] 

ekonomicznej treści było podyktowane potrzebami badawczymi, ne 
zawsze związanymi z wypróbowanym modelem organizacyjnym prze 
siębiorstwa. | 

Nie wdając się w omawianie szczegółów dotyczących systemu aa 
dencji, analizy i oceny wchodzącego w skład omawianego modetu, 
można w nim wyróżnić trzy główne ogniwa, którymi są: 

1) ewidencja i kontrola dynamiki rozwoju zasobów leśnych na Pn 
pod względem miąższości, wartości oraz struktury, | 4. 

2) rachunek produkcji globalnej oraz wyników gospodarczych P iu) 
siębiorstwa leśnego (z uwzględnieniem zmian zasobów leśnych na Pk a 

3) analiza i ocena zmian produktywności lasów oraz stopnia wy 

rzystania potencjalnej produktywności lasu. | = wierd 
Wymienione ogniwa są ze sobą ściśle powiązane i stanowią o о 

zerwalną całość. Wymagają one odrębnego i nieco obszerniej" M ; 

omówienia, przy czym dla uzyskania większej przejrzystości oma m 

nych zagadnień celowe będzie posłużenie się kilkunastoma prosty 

wzorami matematycznymi. 

lu, 
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I. EWIDENCJA I KONTROLA DYNAMIKI ROZWOJU ZASOBÓW LEŚNYCH NA 
` PNIU 

Prowadzona w Lasach Doświadczalnych w Rogowie ewidencja i kon- 
trola stanu oraz zmian zasobów leśnych na pniu służy wielorakim ce- 
lom. Pozwala ona na wprowadzenie wartości drzewostanów i upraw do 
bilansu majątkowego przedsiębiorstwa leśnego, umożliwia ewidencjo- 
nowanie zmian miąższości i wartości zasobów na pniu, ponadto umożli- 
wia obliczanie wielkości produkcji globalnej oraz charakteryzowanie 
produktywności lasu, w tym również stopnia wykorzystania potencjal- 
nej produktywności lasu. Omawiana ewidencja stanowi zatem źródło 
wielu ważnych analiz ekonomicznych. 

Podstawę ewidencji stanu zasobów leśnych na pniu stanowią wyniki 
okresowej inwentaryzacji drzewostanów oraz wyniki okresowego szaco- 
wania wartości drzewostanów. Inwentaryzacja i szacowanie odbywa się 
co 10 lat, w powiązaniu z każdorazową rewizją planu urządzania lasu. 
Ponieważ zasoby leśne Lasów Doświadczalnych w Rogowie są trakto- 
wane jako środki trwałe, przeto wartość drzewostanów i upraw została 
z dniem 1. X. 1958 r. zaliczona do aktywów (środki trwałe) i pasywów 
(fundusz statutowy), oraz wprowadzona do bilansu majątkowego przed- 
siębiorstwa. 

Wyniki okresowej inwentaryzacji i okresowego szacowania wartości 
zasobów leśnych służą ponadto do sporządzania tabel analitycznych, 
zestawianych wg podklas wieku, typów siedliskowych, obrębów rze- 
czywistych, obrębów o prawidłowym układzie powierzchniowym podklas 
wieku itp., zarówno w ujęciu globalnym, jak i w przeliczeniu na jed- 
nostkę powierzchni lub miąższości. Tabele analityczne zasobów leśnych 
dostarczają podstawowych danych dotyczących miąższości, jakości 
l wartości drzewostanów, podają cenę jednostkową zapasu, współczyn- 
nik jakości drzewostanów i inne. Stanowią one pewnego rodzaju uzu- 
pełnienia ewidencji systetycznej prowadzonej za pośrednictwem urzą- 
dzeń księgowych. 

Ewidencjonowane w urządzeniach księgowych oraz w tabelach ana- 
litycznych dane dotyczące stanu zasobów leśnych na pniu służą z kolei 
jako podstawa analizy i oceny dynamiki zmian zasobów leśnych. Ana- 
liza i ocena polega w tym przypadku na porównywaniu danych uzyska- 
nych w trakcie kilku kolejnych rewizji planu urządzania lasu oraz 
dostarczeniu na tej podstawie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim 
stopniu nastąpiło w badanym gospodarstwie leśnym polepszenie lub 
pogorszenie stanu zasobów leśnych na pniu. 

Wskaźniki globalne charakteryzujące wielkość zachodzących w tym 
zakresie przemian (A V, A WV) można przedstawić za pomocą następu- 
Jącego schematycznego równania: 

A М — Va — MV nl (1) 

w którym: 
A V — zmiana miąższości zasobów na pniu w okresie upływającym 

między dwiema kolejnymi rewizjami planu urządzania lasu 
(10 lat), 

n — miąższość zasobów na pniu w czasie ostatniej inwentaryzacji 
drzewostanów (n), 

6 Sylwan 
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У... — miąższość zasobów na pniu ustalona w czasie przedostatniej 
inwentaryzacji drzewostanów (n—l), 

oraz równania: 
AWV = WV, — УМУ, (2) 

w którym: 
A WV — zmiana wartości zasobów na pniu w okresie między dwie- 

ma kolejnymi rewizjami planu urządzenia lasu (10 lat), 
WV, — wartość zasobów na pniu ustalona w czasie ostatniej in- 

wentaryzacji drzewostanów (n), 
WV,1 — wartość zasobów na pniu ustalona w czasie przedostatniej 

inwentaryzacji drzewostanów (n—l), 
względnie (w oparciu o ceny jednostkowe zapasu) równanie: 

А МУ = (М. -С,) — (У, Са) (3) 
w ktorym: 

C, — przecietna cena 1 m? zapasu ustalona w czasie ostatniej *n- 
wentaryzacji drzewostanow, 

Cn. — przeciętna cena 1 m$ zapasu ustalona w czasie przedostatniej 
inwentaryzacji drzewostanów, 

pozostałe symbole — jak we wzorach (1) i (2). 

Zmiany wartości zasobów leśnych na pniu znajdują w Lasach Do- 
świadczalnych w Rogowie odzwierciedlenie w stanie konta „wartość 
drzewostanów i upraw", powiązanego z kontami „zwiększenia wartości 
drzewostanów i upraw', oraz „zmniejszenia wartości drzewostanów 

i upraw , jak również z kontami wynikowymi. 
Porównywanie danych zawartych w tabelach analitycznych, sporzą- 

dzanych co 10 lat, przy każdorazowej rewizji planu urządzenia lasu 
pozwala na uchwycenie tendencji zmian zasobów leśnych na pniu, nie 
wyjaśnia natomiast o ile istniejący stan drzewostanów odbiega od stanu 
modelowego lub optymalnego, pozwalającego osiągnąć zwiększoną 
produktywność lasu. Dlatego analiza i ocena dynamiki zmian zapasów 
na pniu w Lasach Doświadczalnych w Rogowie odbywa się również na 
drodze porównywania danych rzeczywistych do wstępnie ustalonych 
wielkości modelowych oraz wyliczania na tej podstawie wielu współ- 
czynników. 

Poza ewidencją, analizą i oceną prowadzoną co 10 lat na podstawie 
wyników okresowej inwentaryzacji drzewostanów oraz na podstawie 
wyników okresowego szacowania wartości drzewostanów, w Lasach 
Doświadczalnych w Rogowie dokonuje się również szacunek corocznych 
zmian miąższości i wartości zasobów leśnych na pniu. Zmiany te S4 
wyliczane w sposób uproszczony, na podstawie różnicy między bieżą” 
cym przyrostem miąższości drzewostanów a miąższością pozyskanych 
użytków drzewnych, jak również na podstawie różnicy między bieżącym 

przyrostem wartości drzewostanów a wartością pozyskanych użytków 
drzewnych. Wyliczenia powyższe podlegają co 10 lat uściśleniu i ko” 
rekcie, przeprowadzanej na podstawie pomiarów i ustaleń dokony” 
wanych w ramach każdorazowej rewizji planu urządzenia gospodarstwa 

leśnego i służą wyłącznie do obliczania rocznej produkcji globalnej oraz 
rocznego wyniku gospodarczego. 
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2. КАСНОМЕК PRODUKCJI GLOBALNEJ ORAZ WYNIKOW GOSPODARCZYCH 

Przy obliczaniu wielkości produkcji globalnej w zakresie produkcji 
drzewnej, uwzględnia się w Lasach Doświadczalnych w Rogowie nie 
tylko miąższość i wartość pozyskanego surowca drzewnego (dla upro- 
szczenia pomijamy inne składniki rachunku), ale ponadto również zmia- 
ny zasobów leśnych na pniu. Sposób obliczania okresowej produkcji 
globalnej (P, WP) obrazuje schematycznie poniższe równanie: 

P= U + (V, — Vn-,) (4) 
w którym: 

P — produkcja globalna w m? w okresie 10-letnim, 
U — miąższość użytków drzewnych pozyskanych w badanym okre- 

sie, 
pozostałe symbole, jak we wzorze (1), 
oraz równanie: 

w którym: 
WP — wartość produkcji globalnej w złotych w okresie 10-letnim, 
WU — wartość użytków drzewnych pozyskanych w badanym okre- 

sie, | 
pozostałe symbole, jak we wzorze (2), 
względnie (w oparciu o ceny jednostkowe zapasu i pozyskania) rów- 
nanie: 

WP = U:C- [(Vz* Cn) — (Vn-1 * Cn-1)] (6) 
w którym: 

Ć — przeciętna cena 1 m3 użytków drzewnych pobranych w okresie 
10-letnim, 

pozostałe symbole, jak we wzorach (3), (4). 
Wymieniony sposób obliczania obowiązuje przy ustalaniu wielkości 

produkcji globalnej dla okresów 10-letnich i jest oparty na wynikach 
ostatnich dwóch kolejnych rewizji planu urządzania lasu. Sposób ten 
Iożni się znacznie od stosowanego przy określaniu rocznej produkcji 
globalnej w zakresie produkcji drzewnej. 
Wielkość rocznej produkcji globalnej (P;, WP,) dla dowolnego roku 

gospodarczego (i = 1,2 ....... 10), zawartego między przedostatnią (n—1) 
a ostatnią (n) rewizją planu urządzenia lasu, oblicza się nie na podsta- 
wie wyników pomiaru i oceniania drzewostanów, lecz głównie w oparciu 
o znajomość przewidywanego bieżącego przyrostu miąższości drzewo- 
stanów (Z;), oraz przewidywanego bieżącego przyrostu wartości drzewo- 
stanów (WZ,). 

Stosownie do przyjętych założeń teoretycznych, bieżący roczny przy- 
lost miąższości drzewostanów (Z;) odzwierciedla w omawianym systemie 
obrachunkowym ilościową stronę rocznej produkcji globalnej w zakresie 
Produkcji drzewnej (P;). Z uwagi jednak na niezbędność stosowania jed- 
holitych zasad obliczania zarówno okresowej, jak i rocznej produkcji 
giobalnej, a także ze wzg!ędu na konieczność ustalania stanu zasobów 
la pniu na koniec każdego roku gospodarczego (V;), przeprowadzenie 
tachunku rocznej produkcji globalnej w wyrażeniu rzeczowym (P;) jest 
oparte na następujących schematycznych wzorach: 

Р; — U; + (V; — V1—1) (7) 
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przy czym 
Vi = Vin + Z — U; 

Podstawiajac ostatnie rownanie do wzoru (7) otrzymujemy 
P; = U; + [((Vi-1 + Z; — Ui) — Vi-] 

czyli Р; = 7; (8) 

w ktorym: 
P; — roczna produkcja globalna (w m3), 
V, , — miąższość zasobów na pniu na początku roku gospodarczego, 
У;  — miąższość zasobów na pniu w końcu roku gospodarczego, 
Zi  — przewidywany bieżący przyrost miąższości drzewostanów 

w ciągu roku, 
U; — miąższość użytków drzewnych pozyskanych w ciągu roku. 

Natomiast obliczanie rocznej produkcji globalnej w wyrażeniu war- 
tościowym (WP,) wymaga nieco innego toku postępowania. Jak bowiem 
wiadomo, w gospodarstwie leśnym dokonuje się w ramach corocznych 
okresów obrachunkowych szczegółowych i dokładnych rozliczeń, któ- 
rych oparcie na wielkościach szacunkowych mogłoby prowadzić do 
powstawania w rachunkowości leśnej różnych błędów i nieścisłości. 
Z tego powodu, szacunkowa wielkość bieżącego rocznego przyrostu war- 
tości drzewostanów zostaje wykorzystana w rachunku wartości rocznej 
produkcji globalnej (WP;,) jedynie w części dotyczącej zmian wartości 
zasobów na pniu. Stosowany w tym zakresie sposób przeprowadzania 
rachunku można odzwierciedlić za pośrednictwem następujących sche- 
matycznych wzorów. 

МУР; = М/О; - (МУ; — МУ,-,) (9) 
przy czym 

WV; — WVi-1, + WZ; — WU: 

Podstawiając to ostatnie równanie do wzoru (9) otrzymujemy 
WP, = WU; © [(WV:— + WZ, — WU; —WV1.1] 

czyli WP; = WU; + (WZ; — WU';) (10) 
w których: 
WP; — wartość rocznej produkcji globalnej (w zł), 
WU, —— wartość użytków drzewnych pozyskanych w ciągu danego 

roku (wg faktycznej realizacji), 
WvVi-1 —- wartość zapasu na początku roku gospodarczego, 
WV, — wartość zapasu w końcu roku gospodarczego, 
WZ;  —- przewidywany bieżący roczny przyrost wartości drzewo” 

stanów, 

WU', — wartość użytków drzewnych pozyskanych w ciągu danego 
roku (wg cen taksacyjnych drewna na pniu). 

Szacunkowe wielkości dotyczące corocznych zmian miąższości i wa!” 
tości zasobów na pniu podlegają okresowej korekcie, opartej na wy” 
nikach pomiaru i oceniania przeprowadzonego przy kolejnych rew 
zjach planu urządzenia lasu. W ramach wymienionej korekty dokonuje 
się również uściślenia pierwotnych wielkości P, oraz WP.. | 

Przedstawione zasady obliczania wielkosci produkcji globalnej WY 
wierają istotny wpływ na całokształt rachunku zmierzającego do usta” 
lenia wyników działalności gospodarczej w Lasach Doświadczalnyc 
w Rogowie. Istotą stosowanego rachunku wyników gospodarczyć” 
jest m. in.: 
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a) wyodrebnianie dochodów pochodzących z wyrębów przekracza- 
jących bieżący przyrost wartości drzewostanów, traktowanie ich jako 
dochodów pochodzących z likwidacji środków trwałych, nie wywiera- 
jących wpływu na faktycznie wytworzony wynik gospodarczy, 

b) zaliczanie do wyników gospodarczych wszelkich zwiększeń war- 
tości zasobów na pniu (drzewostanów i upraw leśnych), 

c) korygowanie wyniku finansowego o koszty programowych prac 
konserwacyjnych, remontowych o zyski i straty nadzwyczajne, itp. 

Rachunek wyników finansowych stanowi w omawianym modelu inte- 
gralną część składową rachunku wyników gospodarczych. W związku 
ztym wynik gospodarczy jest w istocie niczym innym jak tylko skory- 
gowanym wynikiem finansowym przedsiębiorstwa leśnego. W myśl 
przyjęlych założeń teoretycznych, obrazuje on rezultat łaktycznie wy- 
gospodarowany przez pracowników przedsiębiorstwa, niezależnie od 
tego, czy produkcja globalna została przekazana w całości na rynek 
w postaci towaru, czy też została w części przeznaczona na zwiększenie 
zasobów produkcyjnych gospodarstwa leśnego. 

3. ANALIZA I OCENA ZMIAN PRODUKTYWNOŚCI LASU ORAZ STOPNIA WYKO- 
RZYSTANIA POTENCJALNEJ PRODUKTYWNOŚCI LASU 

Kolejnym (trzecim) ogniwem modelu organizacyjnego gospodarstwa 
leśnego eksperymentowanego na terenie Lasów Doświadczalnych w Ro- 
gowie jest analiza i ocena okresowej produktywności lasów. Pod poję- 
ciem produktywności rozumie się stosunek bieżącego okresowego przy- 
rostu miąższości, jakości i wartości drzewostanów do powierzchni, na 
której przyrost się odbywa. Ocena produktywności lasów oraz zmian 
w niej zachodzących jest prowadzona na podstawie wyników każdora- 
zowej rewizji planu urządzania lasu, czyli dla okresów 10-letnich. Wy- 
maga on posługiwania się takimi wskaźnikami i współczynnikami pro- 
duktywności, które nie odzwierciedlają zmian produktywności wywoła- 
nych zmianą struktury powierzchniowej klas wieku. W ten bowiem spo- 
sób stworzona zostaje możliwość dokonywania odpowiednich porównań 
przestrzennych oraz czasowych. 

_. Wskaźniki produktywności lasu są obliczone dla okresów 10-letnich 
l wyrażone w jednostkach naturalnych, umownych (wg Sudaczkowa) 
Oraz pieniężnych. Wyróżnia się wskaźnik rzeczywistej produktywności 
klasy wieku (p,, wp,) oraz wskaźniki rzeczywistej produktywności ob- 
Iębu o prawidłowym układzie powierzchniowym klas wieku (P, WP,). 
Są one ustalone dla grup typów siedliskowo-drzewostanowych oraz dla 
jednostek gospodarczych lub administracyjnych. Sposób obliczania 
pierwszej grupy wskaźników, czyli wskaźników produktywności lasu 
Wg klas wieku (p; i wp;) obrazuje poniższe równanie: 

z ue + (Vn — Vo-1) (11) 

PI powierzchnia drzewostanów 
danej klasy wieku (ha) 

  

W którym: 
Pi — wskaźnik produktywności lasu określonej klasy wieku (w m*/ha) 

za okres 10-letni, 
— miąższość użytków drzewnych pobranych w drzewostanach da- 

nej klasy wieku w okresie, 
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Ув — miazszosc zasobow na pniu ustalona w czasie ostatniej inwen- 
taryzacji drzewostanow, 

Vn-1— miąższość zasobów na pniu ustalona w czasie przedostatniej in- 
wentaryzacji drzewostanów, 

oraz równanie: 

Wp; = 

w ktorym: 
wpi — wskaźnik produktywności lasu danej klasy wieku (w złotych/ha 

za okres 10-letni). 

Pozostałe symbole odzwierciedlają wielkości zawarte we wzorze (11) 
z tą tylko różnicą, że są wyrażane w jednostkach pieniężnych. 

Wskaźniki produktywności obrębów leśnych (P, i WP,) można przed- 
stawić według równania: 

m WU + (WVq — WVn-1) (12) 
powierzchnia drzewostanów danej klasy wieku (ha) 
  

  
  

  

  

  

      

Pp = 2p; (13) 
"_ liczba klas wieku reprezentowanych w obrebie 

oraz równania: 
WP. = Zw (14) 

"__ liczba klas wieku reprezentowanych w obrębie 
w których: 

P,  — wskaźnik produktywności lasu w obrębie (w grupie typów sie- 
dliskowo-drzewostanowych, w leśnictwie, nadleśnictwie itp.) 
o prawidłowym układzie powierzchniowym podklas wieku, 
w m*/ha w okresie 10-letnim, 

WP, — jak wyżej — w zł/ha w okresie 10-letnim. 
W jednostkach, dla których obliczane są w Lasach Doświadczalnych 

w Rogowie wartości P, i WP, występują wszystkie klasy i podklasy 
wieku. Brak którejkolwiek podklasy powodowałby konieczność posłu- 
giwania się w rachunku wielkościami pomocniczymi. 

Możliwość dokonywania oceny kształtowania się produktywności 
lasu w powiązaniu z każdorazową rewizją planu urządzenia Lasów Do- 
świadczalnych w Rogowie zostaje znacznie wzbogacona dzięki wpro- 
wadzeniu do analizy tzw. wskaźników potencialnej produktywności 
lasu wg klas wieku (p; i wp,), oraz wskaźników potencjalnej produk- 
tywności obrębu o prawidłowym układzie powierzchniowym podklas 
wieku (P, i WP,). Znajomość wskaźników rzeczywistej i potencjalnej 
produktywności lasu pozwala bowiem na ustalenie współczynnika wy” 
korzystania potencjalnej produktywności lasu (W', W", w', w') w pro- 
centach wg wzorow: 

  

w! — _ р! ° 100 w" — WiP * 100 (15), (16) 

D2 МР. 
P, - 100 WP, * 100 

= — 50 У!" = - —— 17), (18 и р. WP, (17), (18) 
w ktorych: 5 

w, w' —— współczynniki wykorzystania potencjalnej produktywność! 
lasu wg podklas wieku, ustalone na podstawie bieżącego 
przyrostu miąższości (w') oraz na podstawie bieżącego prZY 
rostu wartości (w') drzewostanów, 
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М, W" — współczynniki wykorzystania potencjalnej produktywności 
lasu w obrębie o prawidłowym układzie powierzchniowym 
klas wieku, ustalone na podstawie bieżącego przyrostu 
miąższości (W') oraz na podstawie bieżącego przyrostu war- 

| tosci (W") drzewostanow. 
Badanie wielkości współczynników wykorzystania potencjalnej pro- 

duktywności lasu, jak również propozycji zachouzących między omawia- 
nymi współczynnikami obliczonymi, jak wiadomo, na podstawie mier- 
ników o różnej ekonomicznej treści, pozwala na dokonywanie wszech- 
stronnej oceny zmian produktywności badanego gospodarstwa leśneqo 

w okresie wielu 10-leci. Ewidencja i kontrola zmian produktywności 
lasu stanowi jednocześnie ostatnie ogniwo, scharakteryzowanego w ni- 
niejszym artykule modelu organizacyjnego gospodarstwa leśnego. 

Przedstawione w zarysie niektóre cechy i właściwości eksperymen- 
talnego modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa leśnego Lasów Do- 
świadczalnych SGGW w Rogowie nie dostarczają pełnego obrazu ba- 
dań empirycznych prowadzonych przez Katedrę Ekonomiki Leśnictwa 
SGGW na tamtvm terenie. Badania te nie są bowiem jeszcze zakończo- 
ne i wymagają dalszej konfrontacji teorii z praktyką, jak również po- 
szuk.wania nowych, doskonalszych rozwiązań. W związku z powyż- 
szym, zarówno ostateczne podsumowanie wyników prowadzonych ba- 
dań, jak również dokonanie oceny możliwości oraz celowości wprowa- 
dzenia badanego modelu obrachunkowego do praktyki gospodarstwa 
leśnego (np. początkowo na szczeblu NZLP, później w ozlp, a kiedyś 
może również w zreorganizowanych nadleśnictwach), będzie mogło na- 
stąpić dopiero po zakończeniu 10-letniego cyklu badawczego (1958— 
1968), upływającego między dwiema kolejnymi rewizjami planu urzą- 
dzania gospodarstwa leśnego. Jest ponadto rzeczą zrozumiałą, że wa- 
runkiem stosowania omawianej metody w szerokiej praktyce jest 

wprowadzenie metod statystyczno-matematycznych, zwiększenie stopnia 

mechanizacji prac obliczeniowych oraz opracowanie wielu urządzeń po- 
mocniczych w postaci tabel, tablic i diagramów. 

Nie przesądzając zatem terminu oraz formy wykorzystania wyników 

rogowskiego eksperymentu ekonomicznego przez jednostki państwowe- 

go gospodarstwa leśnego należy podkreślić, że model organizacyjny 

gospodarstwa leśnego Lasów Doświadczalnych SGGW w Rogowie od- 

zwierciedla tendencje rozwojowe współczesnej nauki ekonomiki leśni- 

ctwa, jak również postulaty praktyki leśnej. Celem wprowadzonych ba- 

dań jest dopomożenie leśnictwu w urzeczywistnieniu jego doniosłych 

zadań gospodarczych, pośrednio — gospodarczych i pozagospodarczych 

przez stworzenie mu warunków umożliwiających prowadzenie systema- 

tycznej analizy i oceny osiąganych rezultatów produkcyjnych i gospo- 
darczych. Rogowski eksperyment ekonomiczny został zapoczątkowany 

również i w tym celu, aby przy poszukiwaniu dróg poprawy organizacji 

procesów produkcji leśnej można było uniknąć eksperymentowania na 

organiźmie całego gospodarstwa leśnego oraz aby zapobiec pochopnemu 

wprowadzaniu do praktyki nie sprawdzonych empirycznie projektów 

Iozwiązań. 

Z Katedry Ekonomiki Leśnictwa SGGW 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego w dniu 27 maja 1967 r. 
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Краткое содержание 

Кафедрой экономики лесного хозяйства Варшавской сельскохозяйственной 
академии ведутся с 1958 года исследования новой организационной модели ле- 
сного хозяйства. Эти исследования проводятся на территории Опытных лесов 
Варшавской сельскохозяйственной академии в Рогове. Теоретической основой 
модели приняты следующие тезы: | 

a) древостои на корню являются основными средствами и их стоимость 

должна быть введена в хозяйственный баланс лесного хозяйства, 

0) в состав валовой продукции лесного хозяйства в области производства 

древесины входит величина заготовляемого древесного сырья, с по- 

правкой относительно изменений древостоев на корню. 

Планистическо-расчетная система, вытекающая из вышепринятых теорети- 

ческих основ, позволяет на проведение синтеза данных лесоустройства, плани- 

ротРания и учета, а прежде всего, на широкое использование категории закона 

стоимости в лесном хозяйстве. Эту систему образуют следующие основные вза- 

имосвязанные звена: 

а) учет и контроль динамики изменений лесных запасов на корню, 

6) счет валовой продукции, а также хозяйственные результаты предприятия 

(с учетом изменений лесных запасов на корню и др.), 

в) анализ и оценка продуктивности леса и степени использования потен- 

циальной продуктивности леса. 

Учет динамики изменений запасов на корню, валовой продукции, хозяйствен- 

ных результатов, продуктивности леса и т. п., ведется ежегодно или периоди- 
чески (каждые 10 лет), е применением естественных, условных и денежных 

мерил. Источником данных, необходимых для ведения учета являются резуль- 

таты инвентаризации и таксации стоимости леса, получаемые при каждом 
пересмотре лесоустройственного плана, а также данные из хозяйственной доку- 

ментации лесного предприятия. Результаты учета находят свое отражение 

в балансе лесного хозяйства Опытных лесов в Рогове, а также и в бухгалтер- 
ском учете, в которым имеются такие счеты как „стоимость древостоев и куУЛЬ- 

тур”, „повышение стоимости древостоев и культур” и т. п. 

Автором представлены некоторые признаки и свойства организационной 

модели лесного предприятия и указано болышпое значение эмпирических эЭКо- 

номических исследований в лесном хозяйстве. Эти исследования @аце не закон- 

чены, подытожение полученных результатов может произойти только после 

1968 года. 

Summary 

Since 1958 the Chair of Forest Economics, Agricultural University, carried out 

studies on the new organizational model of forest management. Studies are carried 

out on the area of the Experimental Forest, Agricultural University at Rogow. Fol- 

lowing assumptions have been accepted as the theoretical background for the model: 

a) standing stands present durable means and their value should be introduced 10 

the property balance of forest economy. 

b) the volume of produced wood material, corrected by changes in standing stands 

presents a constituent of the total production of forestry in the sphere of wo% 
production. 
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Planning ad clearing system resulting from the acceptation of the above theore- 

tical assumptions enables the synthesis of data concerning forest survey, planning, 

and accountancy, and, first of all, the broad utilization of categories of the right 

of value in forest management. The system consists of following, fundamental, in- 

terrelated links: 

a) records and control of the dynamics of forest standing resources, 

b) account of the total production and economic results of the enterprise (allowing 

for changes in forest resources on stem and others), 

c) analysis and estimate of forest productivity and the degree of the utilization 

of potential productivity of forest. 

The account of the dynamics of changes in standing resources, total production, 

economic results, forest productivity, etc is carried out annually or periodically (at 

10 years intervals) with the use of natural, conventional or monetary measures. 

The source of data indispensable for account keeping provide results of inventories 

and estimates of forest value obtained in the course of each revision of тападе- 

ment plan, as well as data from the economic documentation of forest enterprise. 

Account results are reflected in the balance of forest economy of the Experimen- 

tal Forest at Rogów and in accountancy, in which appear such accounts as „the 

value of stands and young plantations", „increase in the value of stands and young 

plantations", etc. 

Author presents some features and properties of the experimental, organizationa! 

model of forest enterprise and stresses the important role of empirical, economic 

Studies in forestry. These studies are still not completed, and the conclusion of re- 

sults obtained will be attained only after 1968. 
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