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Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zakończył się rok 2014, który dla rolnictwa był rokiem ekstremalnie trudnym, między innymi w związku
z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską zakazu wwozu na jej obszar celny niektórych towarów rolnych
z Polski oraz wystąpieniem chorób zakaźnych. Sytuacja ta spowodowała poważne zakłócenia na rynku artykułów rolnych, zwłaszcza owoców i warzyw oraz mięsa. Tym samym prawie wszystkie rodzaje produkcji
były w ubiegłym roku nieopłacalne, trudności napotkali zwłaszcza producenci owoców i warzyw, trzody
chlewnej oraz mleka. Sytuacja ta stawia w niezwykle trudnym położeniu przede wszystkim rolników, którzy
ponoszą konsekwencje utraty rynku zbytu i związanego z tym spadku cen. Szczególnie trudna jest sytuacja
tych rolników, którzy zaciągnęli kredyty i pożyczki na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
a teraz nie są w stanie ich spłacić w sytuacji obniżenia lub braku dochodów.
Zwracamy się zatem z prośbą do Pana Ministra o zainteresowanie się problemem, kiedy to w związku
z trudną sytuacją ekonomiczną gospodarstwa rolne, ponoszące straty, nie są w stanie regulować spłat zaciągniętych pożyczek lub kredytów, w szczególności gdy kredyty te są związane z inwestycjami dofinansowanymi z funduszy strukturalnych. W tych przypadkach istnieje bowiem realne zagrożenie wypowiadaniem
umów przez banki i sprzedażą zakupionych maszyn, a przez to złamaniem postanowień umów o dofinansowanie poprzez niezachowanie obowiązku pięcioletniego okresu utrzymania inwestycji i tym samym zwrotem
otrzymanych środków.
Z góry dziękujemy za rozważnie możliwości rozwiązania przedstawionego problemu i przekazanie szczegółowych wyjaśnień.
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