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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Do mojego biura wp³ynê³o stanowisko Zarz¹du Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 28 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie trudnej sytuacji polskiego rolnictwa. Jest to pismo o nastêpuj¹cej treœci:

„Zarz¹d Lubelskiej Izby Rolniczej zwraca uwagê na dramatyczn¹ sytuacjê polskiego rolnictwa.
W ocenie LIR tegoroczny sezon jest najgorszy od czasu wejœcia Polski do UE. Na wszystkich rynkach rol-
nych panuje zastój, a brak perspektyw powoduje ogromne zaniepokojenie mieszkañców wsi. Potwier-
dzeniem tej sytuacji jest og³oszenie 24 sierpnia 2009 r. akcji protestacyjnej przez siedem zwi¹zków
zawodowych i organizacji rolniczych z Lubelszczyzny. Zdaniem izby od tego czasu rz¹d nie podj¹³ nie-
zbêdnych dzia³añ, a sytuacja ca³y czas ulega pogorszeniu.

Od kilku tygodni ceny zbó¿ zarówno w województwie lubelskim, jak i w ca³ym kraju utrzymuj¹ siê na
bardzo niskim poziomie. Za ¿yto podmioty skupowe p³ac¹ rolnikom 200 z³/t, za jêczmieñ oko³o 300 z³/t,
zaœ za pszenicê oko³o 400 z³/t. Obecne ceny skupowe zbó¿ nie rekompensuj¹ poniesionych nak³adów
i s¹ od 100 z³ do 150 z³ ni¿sze od kosztów produkcji.

Sytuacja na rynku owoców i warzyw jest analogiczna do sytuacji panuj¹cej na rynku zbó¿. Niska cena
skupu jab³ek przemys³owych (0,10–0,15 z³/kg) spowodowa³a, ¿e rolnicy nie zbieraj¹ owoców. Nale¿y przy tym
pamiêtaæ, ¿e tysi¹ce ton wiœni, malin i porzeczek nie zosta³y zebrane ze wzglêdu na ra¿¹co nisk¹ cenê skupu
w okresie letnim. W po³owie sierpnia na LubelszczyŸnie skup malin prowadzony by³ po 3,50 z³/kg. Gdy poró-
wnamy te ceny z cenami sprzed roku, widaæ pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê producentów owoców. W tym samym
okresie rok temu zak³ady przetwórcze i ch³odnie p³aci³y za maliny œrednio 4 z³/kg. Obecnie ceny skupu waha-
j¹ siê od 2,60 z³/kg do 3,75 z³/kg. W podobny sposób systematycznie spadaj¹ ceny warzyw.

Sytuacja na rynku mleka ju¿ od d³u¿szego czasu wci¹¿ ulega pogorszeniu. Za surowiec dostarczony
do mleczarni obecnie rolnicy dostaj¹ œrednio 86 gr. Jest to o 10% mniej ni¿ przed rokiem i a¿ o 1/3
mniej ni¿ w rekordowym grudniu 2007 r.

Spadaj¹ równie¿ ceny ¿ywca wieprzowego, które kszta³tuj¹ siê na granicy op³acalnoœci. Obecnie rol-
nicy z Lubelszczyzny za ¿ywiec otrzymuj¹ od 4 z³/kg do 4,20 z³/kg. Import z Ukrainy w cenie 1 euro za
kilogram powoduje postêpuj¹cy spadek cen ¿ywca.

Zagro¿ony jest tak¿e rynek ziemniaka. Konieczne jest podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu ratowanie
polskiej produkcji skrobi. Dlatego konieczne jest, aby zak³ady przetwórcze mia³y mo¿liwoœæ uzyskania
preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na budowê linii produktów skrobiowych wysoko przetworzo-
nych. Taka pomoc zwiêkszy konkurencyjnoœæ przetworzonej skrobi na rynku oraz dochodowoœæ pro-
dukcji ziemniaka. W obecnej sytuacji rynkowej konieczne jest równie¿ zastosowanie dop³at do eksportu
skrobi, nale¿y tak¿e rozwa¿yæ wsparcie bezpoœrednie lub poœrednie rolników w zakresie dofinansowa-
nia materia³u siewnego.

Doœæ powa¿nym problemem, który wynikn¹³ bezpoœrednio z niskich cen na produkty rolne, jest utrud-
niony dostêp do kredytów udzielanych przez banki. Banki zaczynaj¹ wstrzymywaæ kredytowanie dzia³al-
noœci grup producenckich. Odciêcie od finansowania oznacza wstrzymanie inwestycji. Konsekwencj¹
tego mo¿e byæ upadek wielu grup. Bez wsparcia banków grupy producenckie nie zdo³aj¹ ukoñczyæ kon-
kretnych projektów, wykazanych w piêcioletnim planie dochodzenia. Je¿eli grupy producenckie nie wy-
wi¹¿¹ siê ze zobowi¹zañ, jakie maj¹ wobec ARiMR, agencja mo¿e domagaæ siê zwrotu pieniêdzy.

Analiza rynków rolnych wzbudza niepokój o przysz³oœæ lubelskiego i polskiego rolnictwa. Dlatego
niezbêdne jest podjêcie przez rz¹d intensywnych dzia³añ, zmierzaj¹cych do systemowego uregulowania
sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych.

Apelujemy o podjêcie dzia³añ os³onowych, chroni¹cych rynek wewnêtrzny. Stabilne i dobrze fun-
kcjonuj¹ce rynki rolne decyduj¹ nie tylko o dochodach gospodarstw rolnych, ale i osób zatrudnionych
w wielu ga³êziach przemys³u pracuj¹cego dla rolnictwa. Lubelska Izba Rolnicza uwa¿a, ¿e pozostawie-
nie przez rz¹d sektora rolnego rynkowej samoregulacji jest b³êdem, który spowoduje upadek polskiego
rolnictwa i pog³êbi kryzys panuj¹cy w Polsce".

Proszê Pana Ministra o poinformowanie, jakie dzia³ania zostan¹ podjête, aby sytuacja w obszarze
owoców miêkkich, mleka, ¿ywca wieprzowego oraz ziemniaka sta³a siê korzystniejsza dla rolników.

Stanis³aw Gogacz




