
    Przyszłość  polskiego  rolnictwa budzi wiele  obaw  i kontrowersji, 
zwłaszcza  w perspektywie  naszej  przyszłego  członkostwa  w Unii 
Europejskiej.  Wiadomo,  że  obecna  rozdrobniona  struktura  rolna 
(ponad 2 miliony gospodarstw), w czego tylko ok. 1/3 produkuje na 
rynek,  będzie  trudna  do  utrzymania.  Z  tak  małych  warsztatów 
pracy  trudno  osiągać  dochody  wystarczające  do  utrzymania 
właścicieli i ich rodzin. Konieczność powiększania areału średniego 
gospodarstwa musi pociągać za sobą odpływ znaczącej części rąk 
do  pracy  w rolnictwa  do  innych  działów  gospodarki.  Odejście 
nadwyżki pracowników ze wsi do miast  jest bardzo  trudne wobec 
utrzymującego się wysokiego bezrobocia. W tej sytuacji szansa dla 
mieszkańców się jest tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich (w przetwórstwie, usługach, agroturystyce itp.).

    To są problemy i bariery, które stoją przed Polską w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. 
Pewnym  optymizmem  napawa  fakt,  że  po  kilku  miesiącach  twardych  negocjacji  podpisane 
zostało porozumienie między rządem polskim a Komisją Europejską w sprawie liberalizacji handlu 
rolnego (zniesienie ceł  tzw. zasada 0:0, zobowiązanie Unii do zaprzestania dotowania eksportu 
płodów rolnych do Polski, wprowadzenie kontyngentów na niektóre w nich. Powiedzmy szczerze, 
problemy, w którymi boryka się polskie  rolnictwo nie są wyłącznie  typowe dla Polski. Z wieloma 
w nich  zmagają  się  także  poszczególne  kraje,  a nawet  regiony  unijne  (sprawy  zbytu,  cen, 
opłacalności, dochodów rolniczych). Są to więc zjawiska szersze, kontynentalne, a niektóre nawet 
globalne. 

Rolnictwo polskie wobec problemów przyszłej akcesji

    Właśnie  tymi  problemami  w szerokiej  skali  zajmują  się:  CEA  Europejska  Konfederacja 
Rolnictwa, COPA  Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych i COGECA  Komitet Generalny 
Spółdzielczości  Rolniczej.  Reprezentują  one  rolników,  ich  organizacje  zawodowe  i spółdzielcze 
wobec  rządów  krajowych  oraz  władz  Unii  Europejskiej  i są  współorganizatorami  corocznych 
Kongresów Rolnictwa Europejskiego.

    W dniach 2527 września br. obradował w Krakowie 52. Kongres Rolnictwa Europejskiego. O 
randze  tego  wydarzenia  świadczyć  może  fakt,  że  wzięło  w nim  udział  około  1000  osób   
przedstawicieli  organizacji  rolniczych  w całej  Europy,  wybitni  przedstawiciele  świata  polityki 
i nauki.

    Dla  Polski  było  to  szczególnie ważne wydarzenie,  gdyż  Kongres  po  raz  drugi  w ponad 100 
letniej historii organizacji odbył się w naszym kraju (po raz pierwszy w 1925 roku). O znaczeniu, 
jakie strona polska  gospodarz Kongresu  przywiązywała do jego obrad, świadczy choćby to, że 
patronat  honorowy  objął  prezydent  Aleksander  Kwaśniewski,  a na  czele Komitetu Honorowego 
Kongresu stał Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek. Premier wraz w osobami towarzyszącymi 27 
września br. uczestniczył w obradach Kongresu. Przez niemal cały czas obradom przysłuchiwał 
się  minister  rolnictwa  Artur  Balazs  i jego  współpracownicy  oraz  przedstawiciele  instytucji 
centralnych związanych w rolnictwem.

    W  swoim  przemówieniu  na  Kongresie  premier  Jerzy  Buzek  omówił  transformacje,  jakie 
dokonały  się w naszym kraju w minionym 10leciu.  Podkreślił,  że w przeszłości  "sektor  rolniczy 
był w Polsce, a może nawet w całym bloku sowieckim, największą enklawą prywatnej działalności 
gospodarczej  i ostoja  tradycyjnych  wartości",  a "postawy  rolników  indywidualnych  były  bardzo 
prorynkowe". 

Nowe perspektywy dla powiększonej Europy



    Nawiązując do wyzwań stojących przed Polską i rolnictwem, premier powiedział: " Postępujące 
prace  nad  modernizacją  i restrukturyzacją  rolnictwa  są  wkomponowane  w całość  przygotowań 
polski  do  członkostwa  w UE.  Przygotowanie  polskiego  rolnictwa,  gospodarki  żywnościowej 
i obszarów wiejskich w integracji  ze  strukturami Unii  Europejskiej  jest  jednym w podstawowych 
celów polityki rolnej, zawartej w Średniookresowej strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 
w 1998  roku,  Spójnej  polityki  strukturalnej  rozwoju  obszarów  wiejskich  i rolnictwa  w 1999  roku 
oraz  Pakcie  dla  rolnictwa  w obecnego  roku.  Powodzenie  przekształceń  w polskim  rolnictwie 
zależy  także  od  postawy  strony  unijnej.  [...]  Uważam,  że  po  rozszerzeniu,  polscy  rolnicy 
wypełniając  wszystkie  obowiązki,  powinni  korzystać  ze  wszystkich  praw  wynikających  ze 
wspólnej  polityki  rolnej.  Brak  jasności  kwestii  dopłat  bezpośrednich  stanowi  zasadniczą 
przeszkodę  w sprostaniu  konkurencji  wspólnotowej  i ustaleniu  limitów  produkcyjnych  dla 
wszystkich istotnych produktów".

    Właśnie problemy związane w wejściem Polski  i niektórych  innych państw Europy Środkowo 
Wschodniej do Unii Europejskiej,  skutki dla  rolnictwa były wiodącymi  podczas obrad Kongresu. 
Zarówno  w przemówieniach  oficjalnych,  w dyskusjach  plenarnych,  jak  i rozmowach  toczonych 
w ramach  grup  roboczych.  Samo  hasło  52.Kongresu  "Nowe  perspektywy  dla  powiększonej 
Europy" dobrze charakteryzuje przewodni temat obrad.

    W  dyskusji  przedstawiciele  różnych  krajów,  regionów  i organizacji  kładli  nacisk  na 
wyrównywanie  dysproporcji,  na  zagwarantowanie  opłacalności  produkcji  i godziwych  dochodów 
właścicielom  gospodarstw  rolnych.  Bardzo  silnie  akcentowano  potrzebę  aktywności  organizacji 
zawodowych  rolników  i organizacji  spółdzielczych  w zakresie  planowania  produkcji, 
organizowania rynków zbytu i zaopatrzenia. Dominowało przekonanie, że rolnictwo nie może być 
zupełnie puszczone na żywioł rynku, że niezbędne jest sterowanie w skali poszczególnych krajów 
i regionów, że konieczny jest rozsądny interwencjonizm rządów i Komisji Europejskiej. 

Starania rządu o nowoczesne polskie rolnictwo

    Jako  gospodarz  strona  polska  może  być  zadowolona  w przebiegu  imprezy.  Organizacja 
spotkała się w uznaniem gości, wyniki obrad stanowią ważny wkład do rozwiązywania problemów 
rolnictwa  w skali  całej  Europy.  Polskie  problemy  i stanowisko  prezentowane  przez  naszych 
przedstawicieli  spotkały  się w dużym zainteresowaniem  i zrozumieniem. W sumie  stanowi  silne 
wsparcie starań Polski o szybkie członkostwo w UE.

    Wyniki  52.Kongresu,  działalność  Europejskiej  Konfederacji  Rolnictwa,  Komitetu  Rolniczych 
Organizacji  Zawodowych,  Komitetu  Spółdzielczego,  polskich  rolniczych  związków  zawodowych 
dla przyszłości rolnictwa w Europie, w tym w Polsce, są trudne do przecenienia.

    To nie tylko obrońcy grupowych interesów producentów rolnych. To także partnerzy dla rządów 
i władz Unii Europejskiej w kreowaniu i realizacji polityki wobec wsi i rolnictwa.

    Jednakże  główny  ciężar  rozwiązywania  problemów  tego  sektora  spoczywa  na  samych 
rolnikach  i na  państwie.  Restrukturyzacja  i modernizacja  rolnictwa,  rozwój  obszarów  wiejskich 
wymaga  dużych  nakładów  w budżetu  państwa,  a także  znaczącego  wsparcia  w funduszy 
unijnych.

    Rząd Jerzego Buzka rozumie i docenia trudna sytuację polskiej wsi i podejmuje różne działania 
na  tym  odcinku.  Rząd  podjął  wiele  starań  dla  dostosowania  polskiego  prawa  rolnego  do 
standardów unijnych. Wśród nich wymieńmy ważniejsze ustawy: o zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt  rzeźnych  i mięsa  oraz  o  Inspekcji  Weterynaryjnej,  ustawę  o  żywności,  o  zawo  dzie 
lekarza weterynarii,  o  nawozach  i nawożeniu,  o  nasiennictwie,  o  grupach  producentów  rolnych 
i ich związkach.

    W  1998  roku  rząd  przedstawił,  a Sejm  zaaprobował  Strategię  rozwoju  rolnictwa  i obszarów 
wiejskich, a rok później zasady polityki strukturalnej dla tego sektora.



    Po  wielu  konsultacjach  w rolniczymi  związkami  zawodowymi  w końcu  sierpnia  br.  Rada 
Ministrów przyjęła Pakt dla  rolnictwa  i obszarów wiejskich. W najbliższym czasie zajmie się nim 
Sejm. Jeśli parlament zaakceptuje generalne założenia  tego dokumentu, wówczas musi on być 
"przełożony" na konkretne ustawy, na pozycje w kolejnych budżetach państwa i na szczegółowe 
decyzje rządu.

    Zakończmy te rozważania nader optymistycznym akcentem. Poczynając od 1998 roku toczyły 
się  bardzo  trudne  negocjacje  między  Polską  a Komisją  Europejską w sprawie  rolnictwa.  Przed 
długi czas wyglądało na to, że rolnictwo będzie główną przeszkodą naszego wejścia do UE. Rząd 
polski  twardo bronił  interesów  rodzimego  rolnictwa, domagając się  równych  praw, obowiązków, 
ale i przywilejów.

    I  oto  27  września  br.  minister  Artur  Balazs  wspólnie  w komisarzem  rolnym  UE  Franzem 
Fischlerem podpisali porozumienie w sprawie ceł, kontyngentów  i dotacji w obrotach produktami 
rolnymi.  Strona  unijna  przyjęła  nasze  żądania  tzw.  podwójnego  zera.  Znosimy  cła  na  wiele 
towarów  sprowadzanych  w UE  pod  warunkiem,  że  Unia  wycofa  się  w dotowania  eksportu 
rolnego. Na  inne ważne dla nas asortymenty przyjęto zasadę corocznego ustalania bezcłowych 
kontyngentów.

    Porozumienie musi być  jeszcze  ratyfikowane przez kraje członkowskie UE. Są przesłanki, że 
stanie  się  to  w najbliższych  miesiącach  i być  może  porozumienie  zacznie  obowiązywać  od  1 
stycznia 2001 r.

    Jeśli rzeczywiście tak się stanie, zostanie usunięta główna przeszkoda w procesie wchodzenia 
Polski do Unii Europejskiej. 
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