
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 74. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od pewnego czasu na rynku ¿ywnoœci odnotowujemy znacz¹cy wzrost cen. W zwi¹zku z tym wœród

konsumentów pojawi³a siê opinia, i¿ wraz ze wzrostem cen ¿ywnoœci rosn¹ zyski rolników. Liczne publi-
kacje prasowe informuj¹ce, ¿e w³aœciciele gospodarstw zarobili w zesz³ym roku o 77% wiêcej ni¿
w 2009 r., zdaj¹ siê potwierdzaæ opinie, ¿e kryzys daje zarobiæ rolnikom. Tym samym czêœæ konsumen-
tów podnosi niezasadnoœæ dalszego wspierania dochodów rolniczych, skoro s¹ one a¿ tak wysokie. Je-
dnak¿e, jak pokazuj¹ wnikliwe analizy ³añcucha ¿ywnoœciowego, w wiêkszoœci przypadków rolnicy nie
zarabiaj¹ na zwy¿ce cen na rynkach œwiatowych, bo ceny zazwyczaj gwa³townie wzrastaj¹ d³ugo po
zbiorach. Zyskuj¹ zatem poœrednicy. Panie Ministrze, od dawna wiadomo, ¿e nie zarabia siê na produk-
cji ¿ywnoœci tylko na handlu ¿ywnoœci¹. Tylko ¿e bez produkcji ¿ywnoœci kraj nie zapewni sobie bezpie-
czeñstwa ¿ywnoœciowego, a w obliczu kryzysu i braku ¿ywnoœci musi za ni¹ p³aciæ du¿o, o wiele za du¿o.

Proszê zatem Pana Ministra o szczegó³owe informacje w zakresie zmian tendencji dotycz¹cych do-
chodów rolników w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat oraz o przedstawienie prognoz w tym zakresie. Dla po-
równania proszê tak¿e o zaznaczenie tendencji zmian cen ¿ywnoœci w tym okresie.

Jak siê okazuje, na wzroœcie cen ¿ywnoœci zarabiaj¹ g³ównie poœrednicy i handlujacy, a nie rolnicy
producenci, którzy w wiêkszoœci przypadków nie maj¹ mo¿liwoœci wp³ywu na cenê skupu, gdy¿ wiêk-
szoœæ towarów rolnych jest sezonowa, a jak wiadomo w sezonie cena spada ze wzglêdu na du¿¹ dostêp-
noœæ towarów. Wiêkszoœæ rolników nie ma mo¿liwoœci przechowania towarów, np. owoców,
w szczególnoœci miêkkich, co skutecznie wykorzystuj¹ poœrednicy (firmy skupuj¹ce, zak³ady przetwór-
cze) i obni¿aj¹ cenê, by nastêpnie j¹ podnieœæ, sprzedaj¹c towar do dalszej produkcji lub bezpoœrednio
konsumentom.

Panie Ministrze, proszê tak¿e o informacje odnoœnie do dzia³añ podejmowanych przez resort rolni-
ctwa w zakresie zmniejszenia ró¿nicy pomiêdzy cenami ¿ywnoœci p³aconymi przez konsumentów
a otrzymywanymi przez producentów. Czy s¹ opracowywane konkretne rozwi¹zania legislacyjne, by
zminimalizowaæ wp³yw poœredników na wzrost cen w ³añcuchu ¿ywnoœciowym i zapewniæ producentom
mo¿liwoœæ negocjacji cen, które zapewni¹ zwrot kosztów produkcji i uzyskanie dochodu? Jakie dzia³a-
nia podejmie resort w celu stabilizacji rynków ¿ywnoœciowych?

Panie Ministrze, uprzejmie proszê tak¿e o informacje dotycz¹ce parytetu dochodów ludnoœci rolni-
czej w stosunku do ludnoœci nierolniczej od roku 2000 do chwili obecnej.

Ponadto proszê Pana Ministra o ustosunkowanie siê do odpowiedzi udzielonej przez Komisjê Euro-
pejsk¹ pos³owi Januszowi Wojciechowskiemu na jego interpelacjê z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie
certyfikowania firm eksportuj¹cych swoje towary do pañstw trzecich.
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