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Skutki Strategii Od Pola Do Stołu w odniesieniu do branży mleczarskiej były
tematem konferencji online zorganizowanej przez Polską Izbę Mleka.
Uczestniczył w niej także minister Puda, który zapowiedział dodatkowe środki
dla tego sektora ujęte w ramach nowego PROW.
Konferencja online pod nazwą ,,Ocena skutków Strategii Od Pola Do Stołu dla sektora
mleczarskiego” odbyła się 22 stycznia br. Podczas tego spotkania przedstawiono wnioski wynikające
z badania dotyczącego wpływu unijnej Strategii Od Pola Do Stołu na rozwój sektora mleczarskiego.

Dodatkowe środki na przetwórstwo i nowa ustawa o spółdzielczości
W czasie konferencji podkreślono jak ważną rolę odgrywa sektor mleczarski w Polsce. Minister Puda
zaznaczył, że jest on liderem postępu technicznego, dlatego zapowiedział skierowanie dodatkowego
wsparcia na przetwórstwo – W nowym PROW będziemy chcieli skierować znaczne środki na
przetwórstwo, dlatego zachęcam do konsultacji i przesyłania swoich uwag bezpośrednio do
ministerstwa rolnictwa.
Oprócz tego, szef resortu poinformował, że chce zainicjować utworzenie nowej ustawy
o spółdzielczości – Spółdzielczość ma w mleczarstwie kluczowe znaczenie, dlatego uważam, że
konieczna jest nowa ustawa, która będzie odpowiadała wyzwaniom współczesności. Będę chciał te
propozycje szeroko konsultować z całym środowiskiem mleczarskim i spółdzielczym, do czego
zapraszam już teraz. Minister Puda chce w ten sposób wzmocnić pozycję małych i średnich
gospodarstw, co nie będzie odbywać się kosztem dużych gospodarstw.
Czy mogą więc pojawić się niekorzystne skutki w Strategii Od Pola Do Stołu w odniesieniu do sektora
mleczarskiego, pomimo zapowiadanego wsparcia i nowej ustawy?

Skutki Strategii Od Pola Do Stołu według Polskiej Izby Mleka
Polska Izba Mleka w swoich wnioskach z konferencji stwierdziła, że główne cele strategii są
właściwe, ponieważ dotyczą m.in.:
zrównoważonej produkcji rolnej i przetwórstwa żywności,
odpowiedniej gospodarki zasobami naturalnymi i ochrony klimatu,
zrównoważonego łańcucha dostaw.
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Jednak sama realizacja strategii może okazać się trudna w przypadku finansowania inwestycji.
Realizacja strategii będzie wymagała głębokich procesów dostosowawczych i w związku z tym
nasuwa się zasadnicze pytanie o źródła finansowania nakładów inwestycyjnych. Polskie rolnictwo
charakteryzuje się rozdrobnioną strukturą podmiotową. Niewielka siła ekonomiczna gospodarstw
rolnych będzie barierą przeprowadzenia inwestycji i procesów dostosowawczych – podała PIM.
Czytaj również: Europejski Zielony Ład w pigułce – przygotuj się już dziś
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