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torów najbardziej powiązanych z zagranicznymi dostawcami
surowców (np. podmioty zajmujące się przetwórstwem ryb,
z branży olejarskiej, tytoniowej) [5]. Ponadto zamknięcie granic
może spowodować problemy z pracownikami sezonowymi
z zagranicy (głównie z Ukrainy), co znacznie utrudni zbiory,
a w konsekwencji negatywnie odbije się na całej branży sadowniczej i ogrodniczej.
Należy się spodziewać, że przejściowo zmniejszony eksport
przynajmniej częściowo zrekompensuje zwiększona sprzedaż
na rynku krajowym. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
prowadzi obecnie kampanię informacyjną, której celem jest
zwiększenie świadomości konsumentów na temat oznaczenia
„Produkt Polski”. Akcja „Kupuj świadomie – Produkt Polski”
umożliwia szybkie i łatwe identyfikowanie produktów wytworzonych w Polsce z polskich surowców, których zakup bezpośrednio wspiera polskich producentów [7].
Trudno jednak oczekiwać, by zwiększony popyt krajowy
na wyprodukowaną w Polsce żywność w całości zrekompensował producentom straty związane z nadpodażą wynikającą
z ograniczonych możliwości sprzedaży zagranicznej. W obliczu
obecnego kryzysu tendencje protekcjonistyczne nasilają się
bowiem także w innych krajach, które zaczynają promować
swoje produkty kosztem importowanych. Można się zatem
spodziewać, że popyt na polskie produkty rolno-spożywcze na
rynkach zagranicznych się zmniejszy, co negatywnie odbije się
na wynikach handlu zagranicznego, a tym samym na kondycji
całej gospodarki żywnościowej.

-prawne takie jak rosyjskie embargo czy restrykcje związane z występowaniem w Polsce
afrykańskiego pomoru świń. Mimo to Polska zwiększała swój eksport zarówno do krajów unijnych, jak i poza UE. Dalszy rozwój polskiego eksportu rolno-spożywczego, a tym
samym całego sektora rolno-spożywczego będzie w dużym stopniu zależał od tego, jak
polscy producenci poradzą sobie z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, oraz od
rozwoju sytuacji na rynkach zagranicznych.
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WYDARZENIE

Światowy Dzień Akredytacji 2020
łańcuch dostaw żywności
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czerwca obchodzony był World Accreditation Day –
Światowy Dzień Akredytacji. Hasło tegorocznej edycji
to „Akredytacja: większe bezpieczeństwo żywności”.
Organizatorami wydarzenia byli ILAC (International
Laboratory Accreditation Cooperation) i IAF (International
Accreditation Forum).
Akredytacja może pomóc w ograniczeniu rosnącej liczby
zgonów spowodowanych chorobami przenoszonymi przez
żywność. Każdego roku z ich powodu umiera przedwcześnie
420 tysięcy ludzi, a prawie 600 milionów choruje – jak wynika
z raportu opublikowanego w kwietniu 2019 r. przez Organizację
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO),
Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Światową Organizację
Handlu (WTO).
Kluczowa rola akredytacji w zapewnieniu bezpieczeństwa
żywności dotyczy całego łańcucha dostaw – od produkcji, przez
przetwarzanie i pakowanie, przechowywanie i transport, aż
po sprzedaż detaliczną i gastronomię. Jednostki akredytujące
audytują jednostki oceniające zgodność w odniesieniu do norm
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opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standardization, ISO)
i Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (International
Electrotechnical Commission, IEC).
Proces oceny zgodności obejmuje obszary takie jak inspekcja, certyfikacja i badania. Oznacza to, że akredytowane
jednostki inspekcyjne i certyfikujące oraz laboratoria zostały
niezależnie ocenione pod kątem zapewnienia kompetentnych
i bezstronnych usług inspekcyjnych, certyfikacyjnych i badawczych, oferowanych w łańcuchu dostaw żywności, zarówno
na etapie lokalnym, krajowym, jak i w skali międzynarodowej.
Usprawniając handel i zapewniając bezpieczeństwo żywności,
akredytacja przyczynia się do osiągnięcia wielu celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza tych związanych z eliminacją
głodu i ubóstwa, a także promowaniem zdrowia i dobrego samopoczucia. 				
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