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Przyszłość polskiego rolnictwa, i w ogóle całej gospodarki, wiąże się
z działaniem zespołowym. Nasz sukces zależy od umiejętności współpracy
z innymi, spółdzielczości. O potrzebie jej pielęgnowania i rozwijania
dyskutowano podczas konferencji w Centralnej Bibliotece Rolniczej.
W debacie zatytułowanej „Rola spółdzielni we wzmacnianiu pozycji gospodarczej i społecznej
rolników” uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. − Cieszę się z tego
dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że przybliży ono polskim rolnikom, po raz kolejny,
doświadczenia innych krajów związane z rozwojem spółdzielczości w Europie – mówił szef resortu,
przywołując bogate tradycje polskie w budowaniu spółdzielczości na przełomie XIX i XX wieku. –
Nawet gdy byliśmy podzieleni przez zaborców, to tutaj nasi przodkowie – rozumiejąc potrzebę
współpracy, integrowania się i wspólnych działań – tworzyli kółka rolnicze, spółki zarobkowe, koła
włościanek, dziś nazywane kołami gospodyń wiejskich. Oni wiedzieli, że w jedności siła, że
pojedyncze gospodarstwo, większe czy mniejsze, nie jest za bardzo liczącym się podmiotem
gospodarczym na rynku.
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Spółdzielnie to przyszłość polskiego rolnictwa
Jan Krzysztof Ardanowski podkreślał, że dziś konieczność jednoczenia się rolników jest jeszcze
bardziej zauważalna. – W opozycji do pojedynczych gospodarstw stoją duże sieci handlowe, wielkie
zakłady przetwórcze, międzynarodowe korporacje. Rolnicy w tym łańcuchu od pola do stołu mają
coraz mniejszy wpływ. Właśnie dlatego to sami rolnicy powinni być zainteresowani rozwojem
spółdzielczości. Szczególnie dla tych małych spółdzielczość jest szansą – mówił minister. Jako
przykład dobrze zorganizowanej rolniczej kooperacji przywołał branżę mleczarską. W trakcie
konferencji o spółdzielczości wypowiadali się również międzynarodowi prelegenci. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się bowiem twórcy kooperatyw rolno-spożywczych z takich krajów UE,
jak m.in.: Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Włochy i Niemcy. Nie zabrakło również
europarlamentarzystów i przedstawicieli Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA.

Kooperatywy są trendy
– Za mało mówimy o tym, co daje wspólny rynek – mówił europoseł Czesław Siekierski. – Trzeba
patrzeć na łańcuch żywnościowy nie tylko od pola do stołu. Trzeba patrzeć przed pole. Trzeba
patrzeć na to, jakie są ceny na środki do produkcji, nawozy, maszyny i urządzenia rolnicze
– dodawał, przypominając, że w sferze zaopatrzenia spółdzielnie też mogą uzyskiwać korzystniejsze
ceny. Minister Ardanowski dziękując organizatorom za przygotowanie spotkania wyraził nadzieję, że
konferencja jest kolejnym krokiem do budowania dobrych nawyków w gospodarowaniu.
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