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ZDROJE PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Ing. Lubomír Porvich, 4. na kandidátce KSČM pro předčasné volby 2013
Zemědělství je odvětví národního hospodářství, které nejvíce ovlivňuje životní úroveň lidí. V zemích,
kde mají fungující zemědělství, panuje uvnitř společnosti spokojenost, klid a pohoda. Tam, kde zemědělství
nefunguje, panuje ve společnosti nespokojenost – a hlavně nejistota.
Fungující zemědělství je takové, které:
* vyrábí dostatek potravin
* vyrábí levné potraviny
* vyrábí kvalitní potraviny
* dobře pečuje o své teritorium, tedy o část svého venkova
Komunistická strana Čech a Moravy se ve svém volebním programu soustředí mimo jiné na:
* prosazování udržitelných forem hospodaření, aktivní roli zemědělců při ochraně přírody
* ochranu a obnovu vodních zdrojů
* ochranu zemědělského i lesního půdního fondu jako nenahraditelných přírodních zdrojů
* ekonomicky rozumné využívání obnovitelných zdrojů energie
Je třeba připomenout, že české zemědělství je vyčerpané a zastaralé.

Prioritní je proto nalezení zdrojů pro přežití, podporu a rozvoj českého zemědělství. Úspěšné
hospodaření se musí opírat například:
* o konstrukci odolného a silného podnikatelského uskupení (formou družstva nebo akciové společnosti), které
se může stát partnerem globalizovaným firmám, například obchodním řetězcům.
* o služby zemědělských subjektů, které pracují nejenom pro samotné zemědělství, ale můžou poskytovat své
služby i v rámci daného regionu venkova
* o využití všech poznatků vědy a výzkumu, jejich okamžité a reálné aplikování v zemědělské praxi, pro rozvoj
sebe sama
* o zkrácení cesty ke spotřebiteli formou vlastních výroben, farmářských trhů a vlastních specializovaných
prodejen
* o zhodnocení primární produkce zemědělské prvovýroby na vyšší formu, například: z mléka vyrobit mléčné
výrobky, silážní kuřici použít ekonomicky a racionálně k výrobě bioplynu atd., což znamená ekonomicky a
organizačně provázat zemědělskou prvovýrobu se zpracovatelským průmyslem a zisk poté částečně znovu
investovat do zemědělské prvovýroby
Nejdůležitějším cílem je podpora konkurence schopnosti zemědělských podniků a postupný návrat
k odůvodněné soběstačnosti.
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