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AKTUALNOŚCI
Celna analiza i podsumowanie strategii „od pola do stołu”

Fot. Pixabay.

Proponowane przez Komisję Europejską rozwiązania zawarte w strategii „Od pola do
stołu” w kompleksowy sposób zmieniają rynek żywnościowy w UE. Nie jest to jednak
rewolucja, a raczej ewolucja, której celem jest m.in. powrót do produkcji żywności
w zgodzie z naturą i z mniejszą szkodliwością dla środowiska – napisali w podsumowaniu
autorzy raportu Strategia „Od Pola do stołu” w sektorze przetwórstwa spożywczego.
Opracowanie
to
zawiera
kompleksowe
objaśnienie założeń oraz celów zmian
wdrażanych w sektorze rolno-spożywczym
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.
Polska, która w momencie przystąpienia do
Unii Europejskiej w 2004 roku stała się
częścią Jednolitego Rynku Europejskiego,
także jest zobowiązana dostosować się do
nowych
wytycznych.
Autorzy
raportu
– dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. IERiGŻPIB oraz dr inż. Piotr Szajner – opisują
planowane zmiany w szerokim kontekście
realiów polskiego przemysłu spożywczego,
przyglądając się zarówno produkcji żywności,
jak i jej przetwórstwu. Sytuację w Polsce
nakreślają
zaś
z
uwzględnieniem
uwarunkowań rynku europejskiego jako
całości.
Celem wdrożenia strategii „Od pola do stołu”
jest
takie
przeobrażenie
przemysłu
spożywczego w Unii Europejskiej, aby
produkcja i dystrybucja żywności stały się
zrównoważone. Produkcja żywności ma
funkcjonować
w
obiegu
zamkniętym,
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tj. takim, który zakłada racjonalne wykorzystanie zasobów i ograniczenie negatywnego
wpływu na środowisko poprzez minimalizację zużycia surowców i produkcji odpadów.
Autorzy wskazują przy tym, że aby transformacja przemysłu spożywczego była możliwa,
konieczne jest uporanie się z trapiącymi tę gałąź gospodarki problemami. Należą do nich
m.in. marnotrawstwo żywności oraz jej fałszowanie przez producentów.
Raport pokazuje także, jak wielkie znaczenie dla sukcesu planowanej transformacji
będzie mieć animowanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjności krajowych
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Tylko nowoczesne metody przetwórstwa
i produkcji zagwarantują, że rynek spożywczy w Unii Europejskiej faktycznie stanie się
zrównoważony. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że koszty wdrażanych zmian może
ponieść konsument – może okazać się, że ekstensyfikacja produkcji rolnej lub
unowocześnienie jej przetwórstwa sprawią, że wzrosną koszty żywności.
Autorzy raportu podkreślili, że takie podejście i kierunek zmian w funkcjonowaniu rynku
żywnościowego w krajach UE zyskuje coraz większe poparcie społeczeństwa, które jest
skłonne płacić wyższą cenę za zdrową i bezpieczną żywność. Należy jednak pamiętać, że
dla dużej części konsumentów przy zakupie żywności, która jest dobrem podstawowym,
najważniejszym czynnikiem decydującym o dokonywanych wyborach pozostanie cena.
Przedstawiona w niniejszym raporcie strategia zawiera pewną wizję, a nie szczegółowe
rozwiązania i regulacje prawne, więc stanowi dopiero pierwszy etap zmian, które
doprowadzą do stworzenia ujednoliconych ram instytucjonalnych dla funkcjonowania
zrównoważonego systemu żywnościowego i zapewnienia bezpieczeństwa żywności w UE.
Od Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu” nie ma odwrotu. Ich wdrożenie jest
konieczne, jeżeli chcemy zachować środowisko naturalne UE dla przyszłych pokoleń
i wesprzeć jego ochronę na całym świecie. Należy jednak dołożyć starań, aby strategia ta
w fazie realizacji była „szyta na miarę”, tj. żeby każdy kraj identyfikował się z nią i żeby
faktycznie służyła wzrostowi gospodarczemu i ochronie środowiska. Realizacja celów
strategii będzie ogromnym wyzwaniem nie tylko dla sektora rolno‑spożywczego, ale
także dla całej gospodarki narodowej, gdyż konieczne będą głębokie zmiany strukturalne
i modernizacyjne, zwłaszcza w zakresie systemu energetycznego, gospodarki zasobami
naturalnymi i odpadami. Dużym wyzwaniem dla społeczeństwa będzie również
ograniczenie marnotrawstwa żywności oraz wdrożenie zrównoważonego modelu
konsumpcji.
Opracowanie zostało wydane przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej
w Krakowie, we współpracy z bankiem BNP Paribas oraz z Instytutem Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym.
Cały raport do pobrania pod poniższym linkiem:

https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/08/Strategia-Od-pola-do-stolu_FINAL_2.08.22.pdf

Ulepszone narzędzie do rozwijania eksportu
Po miesiącach testowania i uzupełniania został upubliczniony nowy, całkowicie
przebudowany portal promocji eksportu. Znaleźć go można na stronie www.trade.gov.pl.
Portal został przygotowany w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej. Nie są
to jednak bezpośrednie tłumaczenia, gdyż są różne cele obu wersji. Celem wersji polskiej
jest dostarczenie polskim przedsiębiorcom aktualnych, niezbędnych i użytecznych
informacji dot. ekspansji eksportowej, możliwości wsparcia eksportu (także finansowego)
przez instytucje administracji publicznej i organizacje gospodarcze, zarówno branżowe,
jak i regionalne czy lokalne. Ta wersja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorców,
także tych, którzy jeszcze nie eksportują, a dopiero maja zamiar zacząć swoją sprzedaż
za granicę. Tu także można znaleźć informacje dot. handlu internetowego, informacje

Biuletyn Związku Polskie Mięso

o poszczególnych krajach świata, aktualności o wydarzeniach dot. handlu zagranicznego,
imprez targowych itd.
Z kolei wersja angielska jest przeznaczona dla przedsiębiorców zagranicznych i ma za
zadanie ukazanie Polski jako interesującego i rzetelnego partnera gospodarczego oraz
zachęcenie do rozwoju współpracy
ekonomicznej z naszym krajem.
Chcemy nie tylko uaktualniać, ale też
udoskonalać
ten
portal.
Wkrótce
zamierzamy
wprowadzić
nowe
funkcjonalności do portalu, jeszcze
bardziej
ułatwiające
korzystanie
z niego. Widzimy tu również miejsce
dla
organizacji
gospodarczych.
Jesteśmy
otwarci
na
publikację
ciekawych inicjatyw regionalnych czy
lokalnych, uzupełnienie informacji o organizacjach gospodarczych, publikacje artykułów o
sytuacji rynkowej w konkretnym państwie, regionie czy produktu, imprezach targowych.
Z kolei firmy mają możliwość dołączenia swoich wizytówek na portalu, zarówno w wersji
polskiej, jak i angielskiej.
Stroną redakcyjną portalu zajmuje się wydzielony zespół PAIH-u. Do nich można
kierować swoje propozycje artykułów, informacji o wydarzeniach regionalnych itp.
Kontakt do zespołu: trade@paih.gov.pl oraz agnieszka.koros@paih.gov.pl.
Fot. Pixabay.

LEGISLACJA
Nabywanie uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował projekt rozporządzenia w sprawie
nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej,
kontrola urzędowa i inne czynności urzędowe przeprowadzane przez jednostkę
certyfikującą są przeprowadzane przez osoby, które zostały wpisane do rejestru
inspektorów rolnictwa ekologicznego w zakresie specjalizacji odpowiadającej
przeprowadzanej kontroli urzędowej oraz spełniają obowiązek podnoszenia wiedzy.
Wpis do rejestru inspektorów następuje po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez
Głównego Inspektora JHARS lub udowodnienia kwalifikacji zawodowych nabytych
w innych państwach członkowskich UE. Inspektorzy rolnictwa ekologicznego mogą
poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez jednostki
certyfikujące lub też w wyniku kontroli przeprowadzanych u producentów ekologicznych.
Egzamin na inspektora jest narzędziem najskuteczniej weryfikującym kompetencje
inspektorów.
Link do projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12363204/12904450/12904451/dokument570802.pdf
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EKSPORT
Eksport do Japonii mięsa drobiowego i produktów z niego
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Link do dokumentów:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/japonia
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Zakaz eksportu do Republiki Kuby mięsa drobiowego i produktów
drobiowych z województwa wielkopolskiego
W dniu 8 sierpnia br. do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęła informacja
o wprowadzeniu przez Republikę Kuby zakazu eksportu mięsa drobiowego oraz
produktów drobiowych z województwa wielkopolskiego oraz obszarów o promieniu
10 kilometrów od ognisk HPAI. Dozwolony jest eksport mięsa drobiowego i produktów
drobiowych z zatwierdzonych zakładów znajdujących się w województwach oraz
obszarach wolnych od HPAI.

Uzgodnienie świadectwa zdrowia dla produktów
wywożonych do Republiki Południowej Afryki

jajecznych

W dniu 16 sierpnia br. Główny Inspektorat Weterynarii uzgodnił z właściwą służbą
Republiki Południowej Afryki (RPA) wzór Świadectwa zdrowia dla produktów jajecznych
wywożonych do Republiki Południowej Afryki. Eksporterzy zainteresowani wysyłką ww.
asortymentu na południowoafrykański rynek muszą posiadać weterynaryjne pozwolenia
importowe wydawane przez służbę weterynaryjną RPA.
Nowy wzór przedmiotowego świadectwa dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej
Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/republikapoludniowej-afryki
oraz u powiatowych lekarzy weterynarii.

CENY - KRAJ
Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą
CENA [zł/kg]
MAKROREGIONY

14.08.2022

2022-08-07

Tygodniowa
zmiana ceny [%]

7,23

7,10

1,8

REGION PÓŁNOCNY

7,18

7,07

1,5

REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI

7,28

7,17

1,5

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI

7,18

7,04

2,0

REGION ZACHODNI

7,22

7,07

2,2

POLSKA
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Ceny sprzedaży półtusz

CENY SPRZEDAŻY - PÓŁTUSZE WIEPRZOWE
CENA [zł/t]

MAKROREGIONY

14.08.2022

2022-08-07

Tygodniowa zmiana ceny
[%]

PÓŁTUSZE WIEPRZOWE
POLSKA

10 164

10 016

1,5

południowo-wschodni

10 149

10 011

1,4

północny

*

*

*

środkowo-wschodni

10 286

10 318

-0,3

zachodni

10 122

9 920

2,0

Źródło: MRiRW.

Ceny skupu drobiu rzeźnego
POLSKA
TOWAR
14.08.2022

Zmiana ceny
[%]

2022-08-07

kurczęta typu brojler

6 078

6 073

0,1

indory

8 482

8 372

1,3

indyczki

8 731

8 682

0,6

kaczki typu brojler

7 369

7 384

-0,2

--

--

--

15 946

15 563

2,5

3 847

3 994

-3,7

gęsi typu brojler
gęsi tuczone
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych,

Źródło: MRiRW.
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CENY - ŚWIAT
Cena wieprzowiny w Chinach u producenta
Średnia w Chinach cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny na 19 sierpnia
2022 roku wyniosła 27,41 CNY, czyli 19,18 PLN.

Średnie w UE ceny wieprzowiny – stan na 32 tydzień

Źródło: Komisja Europejska.
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Średnie w UE ceny brojlerów – stan na 32 tydzień

Źródło: Komisja Europejska.
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