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W części - Obszar: Zmiany struktury gospodarki rolno-żywnościowej
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W akapicie „Rozdrobnienie sektora rolnego … po słowach: w formule
spółdzielni, grup producentów wstawienie przecinka i dopisanie, organizacji
producentów, organizacji międzybranżowych oraz (procesy integracji
pionowej) w formule związki spółdzielni, związki grup producentów,
zrzeszenia organizacji producentów i zrzeszenia organizacji
międzybranżowych. (dalej bez zmian)

Proponujemy następujące brzmienie Rozstrzygnięcia strategicznego:
Celem przekrojowym działań rozwojowych powinno być zwiększenie
opłacalności produkcji rolnej i wzrost dochodów rolników poprzez rozwój
zorganizowanych form współpracy, w szczególności spółdzielni, grup
producentów i organizacji producentów oraz ich związków i zrzeszeń,
oraz organizacji międzybranżowych.
Proponujemy następujące brzmienie dolnego akapitu:
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Następuje systematyczny wzrost ryzyka rynkowego, w tym duża zmienność
cen i presja na dochody, co jest związane m.in. z rosnącą otwartością
unijnego rynku rolno-spożywczego i deregulacją w ramach kolejnych reform
WPR (m.in. odejście od kwotowania produkcji mleka i cukru) oraz bardzo
niski stopień gospodarczego zorganizowania polskich rolników we
wspólne formy działania na rynku, co szczególnie negatywnie wpływa
na dochody rolników w naszym kraju.

Zgodnie z projektowanym wsparciem rynkowym w ramach WPR po 2020
roku, głównymi odbiorcami pomocy będą organizacje producentów.
Kluczowymi podmiotami na rynkach rolnych krajów Zachodniej Europy są
organizacje producentów i ich zrzeszenia oraz organizacje
międzybranżowe, które głównie występują w formie spółdzielni.
Jednocześnie związki grup producentów oraz zrzeszenia organizacji
producentów mogą skoncentrować odpowiednia ilość produktów rolnych
w ilości i parametrach jakościowych o0czekiwanych przez odbiorców
produktów. Dlatego tez wskazanie tych podmiotów w dokumencie
Strategii jest bardzo potrzebne.
Większa opłacalność produkcji rolnej w Krajach Zachodnich UE
zbudowana została głównie poprzez rozwój spółdzielczości rolniczej.
Obecnie spółdzielnie rolnicze tam działające mają zazwyczaj status
organizacji producentów oraz powołane zrzeszenia tych organizacji, aby
móc w pełni korzystać z możliwości wsparcia rynkowego UE, w tym w
sytuacjach kryzysowych oraz być partnerem na rynku, mającym większy
potencjał gospodarczy. Przynależność zdecydowanej większości rolników
do spółdzielni, stanowi podstawę stabilności prowadzonej przez nich
produkcji rolnej oraz możliwość uzyskania korzystniejszych warunków
zbywania produktów oraz zaopatrzenia w środki produkcji i usługi. Liczne
występują również organizacje międzybranżowe. Polskie ustawodawstwo
począwszy od 2000 roku promowało tworzenie i rozwój grup producentów
rolnych i ich związków. Ważne jest, aby grupy producentów rolnych
łączyły swoje siły i uzyskiwały status organizacji producentów, aby móc
być w głównym nurcie wsparcia z środków UE po 2020 roku i przetrwać
na rynku.
Niski stopień gospodarczego zorganizowania polskich rolników we
wspólne formy działania na rynku jest jedną z głównych przyczyn niskich
dochodów z ich działalności rolniczej. Jednocześnie taki stan powoduje
znacznie większe ryzyko w działalności rolniczej na otwartym rynku UE
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(będącego częścią rynku globalnego) aniżeli rolników zorganizowanych.
Zwracanie uwagi na ten aspekt jest bardzo istotne przy opracowywaniu
aktualizacji i wdrażaniu Strategii.

W części Kierunek interwencji: Nowe modele organizacji produkcji i rynków,
krótkie łańcuchy rynkowe i uczciwa konkurencja
Proponujemy następujące brzmienie górnego akapitu:
Trwały długoterminowy rozwój krajowego sektora rolno-spożywczego
powinien być oparty na sprawiedliwym podziale tworzonej wartości dodanej
zawartej w cenie płaconej przez końcowego konsumenta (powstającej
pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw: rolnik,
handel hurtowy, przetwórstwo, handel detaliczny żywnością) tj. zasadzie
uczciwej konkurencji. (dalej bez zmian)
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oraz uzupełnienie w treści:
Działania horyzontalne:
- rozwój spółdzielczości rolniczej i wiejskiej – wdrożenie działań
legislacyjnych oraz promocyjnych realizowanych zarówno przez ministerstwa
jak również partnerów społeczno-gospodarczych,
- rozwój grup producentów i organizacji producentów oraz ich
związków i zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych, ze
szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielni,
- modernizacja gospodarstw rolnych,
- (dalej bez zmian)
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W części Kierunek interwencji: Rozwój przedsiębiorczości i nowych miejsc
pracy
Uzupełnienie zapisu Działania horyzontalne:
- wsparcie okołorolniczej i pozarolniczej przedsiębiorczości, w tym z
wykorzystaniem różnych form wspólnotowego działania (m.in. spółdzielni
istniejących jak i tworzonych w nowych formach jak grupy
producentów i organizacje producentów oraz ich zrzeszenia i związki,
organizacje międzybranżowe);
- (dalej bez zmian)
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Doprecyzowanie zapisu.
W Polsce jak i innych krajach funkcjonuje zarówno spółdzielczość rolnicza
jak i wiejska. Uzupełnienie zapisów o spółdzielczość wiejską będzie
odzwierciedleniem stanu faktycznego i potrzeb rozwojowych, jak również
korespondować będzie z samą nazwą Strategii.
Uzupełnienie zapisów Strategii o rozwój grup producentów i organizacji
producentów oraz ich związków i zrzeszeń oraz organizacji
międzybranżowych wpisuje się w projektowane wsparcie w ramach WPR
UE po 2020 roku. Główne wsparcie rynkowe, projektowane przez KE,
kierowane będzie do organizacji producentów (OP), uznanych na mocy
Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013. Poza sektorem owoców i
warzyw w Polsce brak jest w/w organizacji producentów. Dlatego też tak
potrzebne są działania wspierające rozwój organizacji producentów,
którymi są w krajach zachodnich UE głównie spółdzielnie. Wspierane
będą również formy wspólnego działania na rynku, jak spółdzielnie bez
statusu OP. Jednocześnie funkcjonujące w kraju grupy producentów
rolnych, w których duża część to spółdzielnie, w naszej ocenie powinny
również znaleźć się w planowanych działaniach horyzontalnych, celem
umożliwienia tym podmiotom dalszego funkcjonowania i przekształcania
się w formy bardziej trwałe, w szczególności w organizacje producentów.

Wspieranie formy spółdzielni w jej istniejących jak i nowych formach,
w tym promowanych przez Komisję Europejską w szczególności po 2020
roku organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz organizacji
międzybranżowych, jest bardzo ważne dla rozwoju spółdzielczości.
W warunkach polskich należy zwrócić również uwagę na grupy
producentów rolnych i ich związki, będące początkiem organizowania się
rolników po transformacji gospodarczej Polski rozpoczętej w 1989 r.
Spółdzielnie w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich są główną formą
wspólnego gospodarczego działania. Rozwijają przedsiębiorczość i nowe
miejsca pracy.
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