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Dopáaty wyrównawcze do obszarów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW) czynnikiem poprawy
zyskownoĞci niskodochodowych gospodarstw owczarskich1
Compensatory surcharges to less-favored areas (LFA) as a factor of
profitability improvement of low-profitable sheep farms
Celem podjĊtych badaĔ byáa ocena efektywnoĞci ekonomicznej oraz okreĞlenie roli
dopáat wyrównawczych ONW w ksztaátowaniu dochodu gospodarstw owczarskich
prowadzących produkcjĊ w róĪnych warunkach przyrodniczych.
W badanych obiektach obszary ONW w zaleĪnoĞci od regionu stanowią od 51,22% do
78,37% ogóáu uĪytków rolnych jakie posiadają gospodarstwa. Nie zaleĪnie od regionu,
w którym utrzymywano owce, sprzedaĪ Īywca oraz innych produktów owczarskich w strukturze
przychodów stanowiáa zaledwie okoáo 20 %.
Zdecydowany wpáyw na poprawĊ sytuacji ekonomicznej gospodarstw miaáy dopáaty
wyrównawcze do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Stanowiáy one od
4,41 % w strukturze przychodów dla regionu poáudniowego do 6,04 dla regionu póánocno –
wschodniego. Analizując dochodowoĞü gospodarstw, stwierdzono, iĪ dziĊki dopáatom ONW
dochody rolników wzrosáy o okoáo 29,56%.
Reasumując naleĪy podkreĞliü, iĪ uzyskiwane dopáaty oraz dotacje przez badane
gospodarstwa w gáównej mierze decydowaáy o dodatnim wyniku ekonomicznym prowadzonej
dziaáalnoĞci rolniczej.

WstĊp
Polska po wejĞciu do Unii Europejskie w 2004 roku zostaáa objĊta II filarem
Wspólnej Polityki Rolnej, która dotyczy tzw. instrumentów towarzyszących. WĞród
nich są te, które peánią istotną rolĊ w rozwoju zrównowaĪonym, czyli: programy
rolnoĞrodowiskowe, zalesianie, wspieranie obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania i obszarów podlegających ograniczeniom ze strony Ğrodowiska,
wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych, renty strukturalne, wspieranie grup
producentów rolnych i ich związków, dostosowanie gospodarstw rolnych do
standardów Unii Europejskiej.2
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Jednym z waĪniejszych instrumentów polityki regionalnej UE jest pomoc
skierowana do gospodarstw poáoĪonych na obszarach o niekorzystnych warunkach do
prowadzenia produkcji rolniczej (ONW). Wspieranie dziaáalnoĞci rolniczej na tych
obszarach ma zapewniü ciągáoĞü rolniczego uĪytkowania ziemi, a tym samym
utrzymanie ĪywotnoĞci obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych
obszarów wiejskich oraz promocjĊ rolnictwa przyjaznego dla Ğrodowiska.3
DziaáalnoĞcią speániającą powyĪsze warunki moĪe byü zatem produkcja
owczarska, którą ze wzglĊdów ekonomicznych naleĪaáoby oprzeü na uĪytkach
zielonych i póáintensywnym tuczu jagniąt. W tym systemie wzrasta dodatkowo
znaczenie owiec jako czynnika pielĊgnującego krajobraz, poniewaĪ opuszczone
pastwiska w górach ulegają degradacji.4 Produkcja rolnicza na tych terenach zostanie
wsparta dopáatami z tytuáu ONW, które bĊdą rekompensowaü wyĪsze koszty lub
gorsze wyniki produkcji osiągane w stosunku do gospodarstw zlokalizowanych
w korzystniejszych warunkach. Jest to bardzo istotne w przypadku produkcji
owczarskiej, poniewaĪ niska dochodowoĞü z produkcji owczarskiej i nie
akumulowanie kapitaáu, od okoáo 15 lat jest przyczyną 90% spadku pogáowia, oraz
caákowitego zatrzymania procesów inwestycyjnych w tym kierunku specjalizacji. Nie
postĊpuje takĪe proces koncentracji produkcji ani unowoczeĞniania technologii.
Rolnicy nie są zainteresowani wzrostem skali produkcji lecz poszukują
alternatywnych Ĩródeá dochodu. Skutkuje to dalszym spadkiem pogáowia oraz
rozpraszaniem siĊ produkcji owczarskiej.5
Pojawienie siĊ przed produktami pochodzenia owczego bariery popytu
spowodowaáo koniecznoĞü dąĪenia do obniĪania kosztów produkcji, zwiĊkszania
efektywnoĞci oraz dokonywania zmian w strukturze i organizacji produkcji zgodnie
z sygnaáami páynącymi z rynku.6 7 Brak tradycji w spoĪywaniu jagniĊciny nie sprzyjaá
wykrystalizowaniu znaczącego rynku wewnĊtrznego.
Podniesienie efektywnoĞci produkcyjnej i konkurencyjnoĞci na rynku wymaga
szeregu dziaáaĔ rolników w zakresie usprawnienia zarządzania gospodarstwami.
Ustalenie wáaĞciwego procesu zarządzania gospodarstwem w warunkach gospodarki
rynkowej jest wyzwaniem, które podejmuje kaĪdy chcący utrzymaü siĊ na rynku.
Dlatego w tej sytuacji bardzo waĪna dla zarządzania gospodarstwem staje siĊ
informacja o tym, przy jakim wykorzystaniu zdolnoĞci produkcyjnych zostaną pokryte
koszty caákowite gospodarstwa oraz kiedy prowadzona produkcja zacznie przynosiü
zysk.
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Cel pracy, materiaá i metody
Celem podjĊtego zadania byáa ocena efektywnoĞci ekonomicznej oraz
okreĞlenie roli dopáat wyrównawczych ONW w ksztaátowaniu dochodu gospodarstw
owczarskich prowadzących produkcjĊ w róĪnych warunkach przyrodniczych.
Badaniami zostaáo objĊtych 70 gospodarstw utrzymujących owce w Polsce
Poáudniowej, Póánocno – Wschodniej oraz Póánocno – Zachodniej. Do gromadzenia
danych opracowano kwestionariusz. Badania prowadzono w 2007 roku, metodą
ankiety bezpoĞredniej. W oparciu o pozyskane dane analizowano strukturĊ obszarową
gospodarstw, strukturĊ wystĊpujących obszarów ONW oraz efektywnoĞü ekonomiczną
produkcji owczarskiej. W obliczeniach wykorzystano równieĪ metodĊ kalkulacji
uproszczonej czyli kalkulacjĊ nadwyĪek bezpoĞrednich, w których nie uwzglĊdnia siĊ
wszystkich elementów kosztów produkcji, a tylko ich czĊĞü tzn. koszty bezpoĞrednie, które
w odróĪnieniu od kosztów poĞrednich moĪna áatwo i bezspornie zaliczyü do kosztów
produkcji danego produktu. NadwyĪka bezpoĞrednia jest pierwszą kategorią dochodową
w rachunku kosztów i uáatwia podejmowanie decyzji co do wyboru dziaáalnoĞci
w gospodarstwach rolniczych. WskaĨnik ten jest teĪ miarą ekonomiczną wykorzystywaną
w klasyfikacji gospodarstw rolniczych wedáug standardów UE.
Uzyskane wyniki pozwoliáy wyliczyü dochodowoĞü tych gospodarstw, a tym
samym okreĞliü wpáyw dopáat wyrównawczych ONW na poprawĊ opáacalnoĞci.
Wyniki i ich omówienie
Powierzchnia uĪytków rolnych jest tradycyjnym miernikiem wielkoĞci
gospodarstwa rolnego powszechnie uznawanym w literaturze przedmiotu. Wedáug opinii
Zegara wielkoĞü obszaru gospodarstwa pozostaje nadal podstawowym kryterium jego
siáy ekonomicznej.8 Obszar gospodarstwa determinuje ksztaátowanie siĊ podstawowych
relacji produkcyjno-ekonomicznych, co w efekcie znajduje odzwierciedlenie
w uzyskanych dochodach. Farkowski stwierdza ponadto, Īe „uprawnione jest
posáugiwanie siĊ zróĪnicowaniem obszarowym gospodarstw jako wiarygodnym
wskaĨnikiem ich dochodowego zróĪnicowania”. 9
We wszystkich analizowanych regionach Ğrednia powierzchnia gospodarstwa,
w którym utrzymywano owce wynosiáa okoáo 30 ha. W regionie Polski
póánocno-wschodniej maksymalna wielkoĞü gospodarstwa siĊga 70 ha (69,87),
a najmniejsza 12 ha, przy Ğredniej 34,08 ha. Zasiewy w tym regionie maksymalnie
osiągają 31,6 ha, a uĪytki zielone 37,26 ha, zaĞ minimalnie odpowiednio 4,34
i 0,57 ha. Powierzchnia wáasna gospodarstw stanowi 90,09%, a dzierĪawiona to
9,91%. W wiĊkszoĞci gospodarstw rolnicy dzierĪawili grunty orne.
W regionie Polski poáudniowej wielkoĞü gospodarstw byáa bardzo
zróĪnicowana. Maksymalnie wynosiáa okoáo 79,40 ha, a minimalnie tylko 5,67 ha.
ĝrednio ksztaátowaáa siĊ ona na poziomie 27,82 ha. UĪytki zielone stanowiáy znacznie
mniejszą powierzchniĊ – maksimum 53,79 ha, przy Ğredniej 11,26 ha. W tym regionie
zdecydowanie wyĪszy odsetek gospodarstw dzierĪawi ziemiĊ, Ğrednio stanowi to
22,78% caáoĞci posiadanego gospodarstwa.
8 J.S. Zegar: Dochody gospodarstw cháopskich w okresie transformacji (na przykáadzie gospodarstw
prowadzących rachunkowoĞü rolną. IERiGĩ, Warszawa, 27/2000
9 Cz. Farkowski: Dochodowe zróĪnicowanie rodzin cháopskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 1991,s. 18
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TABELA1. STRUKTURA
JAGNIĉCY

OBSZAROWA

GOSPODARSTW

PRODUKUJĄCYCH

ĩYWIEC

Inne:

WielkoĞü
gospodarstwa

Zasiewy
i uprawy
ogóáem

UĪytki
zielone

(np.: las,
odáogi,
sady)

Obszar
ONW

powierzchnia
wáasna

powierzchnia
dzierĪawiona

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(%)

(%)

34,08

17,51

27,82

13,69

34,55

13,94

REGION POLSKI PÓàNOCNO-WSCHODNIEJ (n=14)
12,89

3,68

28,77

90,09

9,91

77,22

22,78

REGION POLSKI POàUDNIOWEJ (n=41)
11,26

2,88

22,95

REGION POLSKI PÓàNOCNO-ZACHODNIEJ (n=15)
16,19

4,42

23,02

64,46

35,54

ħródáo: obliczenia wáasne

Region Polski póánocno-zachodniej cechuje siĊ zróĪnicowaną wielkoĞcią
gospodarstw, w granicach od 103 ha (maksimum) do 5,3 ha (minimum) przy Ğredniej
wielkoĞci 34,55 ha. WiĊkszoĞü powierzchni w badanych gospodarstwach zajmują
uĪytki zielone i stanowią one Ğrednio 16,19 ha. W tej grupie gospodarstw odnotowano
bardzo duĪy udziaá powierzchni dzierĪawionej – 35,54%.
W Unii Europejskiej obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania
stanowią 56% uĪytków rolnych. W Polsce obszary ONW zajmują powierzchniĊ 48,2%
ogóáu uĪytków rolnych na terenach nizinnych, natomiast na terenach górskich obszary
te obejmują 1,1% UR, a obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami 4,9%
UR.10
W badanych obiektach obszary ONW (rys. 1) w zaleĪnoĞci od regionu stanowią
od 51,22% do 78,37% ogóáu uĪytków rolnych jakie posiadają gospodarstwa. Obszary
nizinne I w póánocnej Polsce stanowią ponad 50% UR, natomiast obszary nizinne II
stanowiáy od 17,56% do 25,97%.

10

W. Poczta, A. Baer-Nawrocka: Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w nowych krajach
czáonkowskich Unii Europejskiej. Acta Agraria et Silvestria, Serier Agraria, Sekcja Ekonomiczna, PAN, Vol.
XLIII/1, 2004, s. 61–73.
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WYKRES
1.
STRUKTURA
OBSZARÓW
O
NIEKORZYSTNYCH
WARUNKACH
GOSPODAROWANIA WYSTĉPUJĄCYCH W BADANYCH GOSPODARSTWACH

Podobne wyniki uzyskaáa Roszkowska-Mądra (2006)11, ustalając iĪ
w woj. podlaskim dopáatami ONW objĊtych jest aĪ 71,6% UR. Wedáug autorki
obszary ONW w póánocnych regionach kraju stanowią tereny rolnicze, na których
z powodu niskiej wartoĞci wskaĨnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
i duĪej powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych (szczególnie
na obszarach ONW II) nie jest wskazana intensywna produkcja rolnicza. Szans
aktywizacji tych obszarów naleĪy upatrywaü w wykorzystaniu ich szczególnych
walorów przyrodniczych i rozwoju agroturystyki, produkcji ĪywnoĞci
o podwyĪszonych parametrach jakoĞciowych oraz zagospodarowaniu najsáabszych
gleb na cele pozarolnicze.
W gospodarstwach owczarskich poáoĪonych na poáudniu Polski 48,78%
powierzchni gospodarstwa jest poza obszarami ONW, natomiast charakterystyczne dla
tego regionu ONW górskie stanowi 26,83% ogóáu posiadanych UR.

11

B.Roszkowska-Mądra: Wsparcie finansowe obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (onw)
w województwie podlaskim i moĪliwoĞci ich rozwoju. Zeszyty Nauk. AR Wrocáaw, Rolnictwo, LXXXVII, Nr
540, 2006, s. 421-426.
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WYKRES 2. STRUKTURA PRZYCHODÓW GOSPODARSTW PRODUKUJĄCYCH ĩYWIEC
JAGNIĉCY (%)

ħródáo: obliczenia wáasne

Na wysokoĞü przychodów (rys. 2) w badanych gospodarstw owczarskich
najwiĊkszy wpáyw miaáa sprzedaĪ nadwyĪki produkcji roĞlinnej oraz róĪnego rodzaju
dopáaty i subwencje. Szczególnie jest to interesujące, iĪ rolnicy prowadzący swoją
dziaáalnoĞü podawali, Īe owczarstwo jest gáównym kierunkiem produkcji ich
gospodarstwa. Przychody z tytuáu sprzedaĪy nadwyĪki produkcji roĞlinnej stanowiáy
okoáo 32% i byáa to najwyĪsza pozycja w caáej strukturze przychodów. Jedynie
w regionie póánocno-zachodnim ta pozycja w grupie przychodów nie byáa najwyĪsza.
Nie zaleĪnie od regionu, w którym utrzymywano owce, sprzedaĪ Īywca oraz
innych produktów owczarskich w strukturze przychodów stanowiáa okoáo 20%.
PodkreĞliü w tej sytuacji naleĪy, Īe produkcja jagniĊciny byáa gáównym kierunkiem
produkcji we wszystkich badanych gospodarstwach. Dowodzi to, Īe gospodarstwa,
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w których utrzymywano jedynie owce, ze wzglĊdu na bardzo niskie ceny skupu jakie
otrzymywali rolnicy, generowaáy jedynie straty.
Drugą pozycje w strukturze przychodów zajmują wpáywy z tytuáu róĪnego
rodzaju dopáat. W zaleĪnoĞci od regionu stanowią one od 27,89 % na poáudniu Polski
do 37,72 % w Polsce póánocnej. Do tej pozycji zaliczono dopáaty obszarowe JPO,
UPO, dopáaty ONW, páatnoĞci w ramach programów rolno Ğrodowiskowych. PáatnoĞci
obszarowe we wszystkich przypadkach stanowiáy okoáo 20%. Zdecydowany wpáyw na
poprawĊ sytuacji ekonomicznej gospodarstw miaáy dopáaty wyrównawcze do
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Stanowiáy one od 4,41 %
w strukturze przychodów dla regionu poáudniowego do 6,04 dla regionu póánocno –
wschodniego.
Na podstawie wyliczonej nadwyĪki bezpoĞredniej (tabela 2) – pierwszej kategorii
dochodowej w rachunku kosztów - w przewaĪającej czĊĞci badanych gospodarstwach rolnicy
nie wypracowali zysków tzn. utrzymywanie i sprzedaĪ wyáącznie jagniĊciny byáa dziaáalnoĞcią
nie opáacalną. W regionie póánocno-zachodnim we wszystkich gospodarstwach wyliczona
nadwyĪka bezpoĞrednia przyjmowaáa wartoĞü ujemną. W pozostaáych dwóch regionach w
ponad 50 % gospodarstw owczarskich nadwyĪka jest równieĪ ujemna. Uwarunkowane jest to
wysokimi kosztami pasz, które stanowią od 65% do 85% kosztów bezpoĞrednich, jak równieĪ
ma to związek z kosztami weterynaryjnymi oraz zakupem lub wymianą stada.
TABELA 3. DOCHODY GOSPODARSTW PRODUKUJĄCYCH ĩYWIEC JAGNIĉCY

NadwyĪka bezpoĞrednia
z produkcji owczarskiej

Dochód rolniczy
netto caáego
gospodarstwa
owczarskiego

Dochód rolniczy
netto - bez dopáat
ONW

Udziaá dopáat ONW w
dochodzie rolniczym netto
gospodarstwa owczarskiego
(%)

REGION POLSKI PÓàNOCNO-WSCHODNIEJ (n=14)
-2 871,50

20 754,00

15 517,32

25,23

REGION POLSKI POàUDNIOWEJ (n=41)
-8 202,38

7231,24

4475,42

38,11

REGION POLSKI PÓàNOCNO-ZACHODNIEJ (n=15)
-8 869,32

15 960,60

11 915,80

25,34
ħródáo: obliczenia wáasne

Analizując dochody caáego gospodarstwa, to nie są bardzo wysokie, ale
przyjmują wartoĞci dodatnie. Ich wysokoĞci nie zawdziĊczamy produkcji owczarskiej,
gdyĪ ta przynosi straty, ale sprzedaĪy nadwyĪki produkcji roĞlinnej oraz róĪnego
rodzaju páatnoĞciom, które otrzymują rolnicy jako rekompensata poniesionych
kosztów lub z tytuáu ochrony „ginących ras’ NaleĪy podkreĞliü, iĪ na dochodowoĞü
gospodarstw owczarskich zdecydowany wpáyw mają páatnoĞci wyrównawcze ONW.
Zastosowanie tych narzĊdzi Wspólnej Polityki Rolnej powoduje wzrost dochodów
rolniczych w badanych gospodarstwach w przedziale od 25,23% do 38,11%.
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Podsumowanie
Mimo, iĪ w ostatnich latach nastąpiáo w Polsce powaĪne zaáamanie produkcji
owczarskiej, istnieją warunki dla czĊĞciowej jej odbudowy, zwáaszcza, Īe
przewidywaü moĪna stopniowy wzrost popytu wewnĊtrznego. Wzrost pogáowia owiec
uzasadniany jest istnieniem bazy paszowej dla tego gatunku zwierząt, zwáaszcza na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, w tym szczególnie na
terenach górskich. Badania prowadzono w dwóch regionach ONW: nizinnym oraz
górskim. Gospodarstwa na obszarach nizinnych charakteryzowaáy siĊ wiĊkszą
powierzchnią, bardziej zróĪnicowanymi uprawami oraz utrzymywaáy wiĊksze stada
owiec. Prowadzona tu produkcja owczarska ukierunkowana byáa gáównie na miĊso.
Gospodarstwa w regionie Poáudniowym charakteryzowaáy siĊ wiĊkszym
rozdrobnieniem i zróĪnicowaniem.
Uzyskiwane dopáaty oraz dotacje przez badane gospodarstwa w gáównej mierze
decydowaáy o dodatnim wyniku ekonomicznym prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej.
NaleĪy podkreĞliü, iĪ przychody gospodarstwa generowane byáy gáównie poprzez
sprzedaĪ nadwyĪki produkcji roĞlinnej oraz páatnoĞci obszarowych czy choüby
páatnoĞci ONW. Przychody ze sprzedaĪy Īywca jagniĊcego – baraniego bez wzglĊdu
na rynek zbytu (rynek krajowy czy eksport) stanowiáy zaledwie okoáo 20% przychodu
caáego gospodarstw. NaleĪy podkreĞliü, iĪ w badanych gospodarstwach gáównym
kierunkiem produkcji byáa produkcja owczarska. Na uwagĊ zasáuguje równieĪ fakt, Īe
otrzymywane przez rolników páatnoĞci z tytuáu prowadzenia produkcji na obszarach
ONW podnoszą dochód rolniczy gospodarstwa nawet o 38,11 % w regionie Polski
Poáudniowej.
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Summary
The aim of the study was to evaluate the economic efficiency and the determination of
compensatory surcharges to LFA in formation of incomes of sheep farms producing in different
natural conditions.
Areas LFA comprise 51,22-78,37% of total farmlands of studied objects. The sale of
livestock and sheep products, independently form the region, comprise only 20% in the
structure of incomes.
Significant effect on improvement of economic situation of sheep farms had
compensatory surcharges to less-favored areas (LFA) of management. They comprise from
4,41% in incomes structure of south region to 6,04% for north-east region. During the analysis
of farm profitability it was stated that owing to LFA the farmers incomes increased to about
29,56%. Summing up it is necessary to point that obtained by studied farms compensatory
surcharges and grants decided mainly of positive economic result of agricultural activity.
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