Experti EÚ tvrdia, že kolísanie cien mlieka „zotrvá“
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Podľa názoru expertov, ktorí sa zúčastnili zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho
výboru o odvetví mlieka v EÚ v Bruseli, spôsobilo kolísanie cien krízu v odvetví. Existuje len
malá nádej pre väčšiu stabilitu v budúcnosti.
Henri Brichart, predseda pracovnej skupiny pre mlieko Zväzu farmárov COPA/COGECA
povedal: „Musíme dať farmárom produkujúcim mlieko stabilitu a rovnováhu v ich produkcii.
Odvetvie produkcie mlieka je v kríze. Už dlhú dobu sme niečo podobné nezažili.“
Willem Kloosterboer z európskej asociácie obchodníkov s mliekom Eucolait uviedol:
„Najväčšou výzvou v budúcnosti bude schopnosť reagovať na veľké cenové výkyvy.
Potrebujeme súkromné skladovanie, intervencie a podporu budúcich trhov – nemali by sme
trh úplne liberalizovať.“
Brichart ozrejmil význam produkcie mlieka pre prežitie miestnych vidieckych komunít a tiež
environmentálny úžitok pasúcich sa stád kráv. Zdôraznil však, že rentabilita produkcie mlieka
je stále nižšia a existuje riziko, že veľký počet farmárov ukončí svoju produkciu. Tiež
zdôraznil potrebu využiť intervenčné nástroje a žiadal zálohové priame platby pre
producentov mlieka.
Romuald Schaber z Európskej mliečnej rady tiež popísal situáciu na trhu s mliekom ako
vážnu a dodal, že trh s mliekom bol teraz „zaplavený“ kvôli zníženému dopytu. Požadoval
kontrolu produkcie a zrušenie smerovania k liberalizácii kvót, ktorý EÚ v súčasnosti
nastúpila.
„Ak klesne dopyt je logické zredukovať zásoby“, povedal. „Trh je zaplavený mliekom,
farmári sa v ňom topia. Mali by sme využiť existujúce kvóty a zabudnúť na dereguláciu
a liberalizáciu trhu. Deregulácia a liberalizácia trhu zásadne zlyhali a znamenajú stratu pre
producentov“.
Avšak Jan Maarten Vrij, prezident Európskej asociácie mliekarenského priemyslu uviedol, že
zmeny zahŕňajúce zrušenie mliečnych kvót v roku 2013, už boli schválené ministrami
poľnohospodárstva v novembri 2008 v rámci „kontroly stavu SPP“.
Predpokladá sa séria piatich ročných 1% zvýšení kvót, ktoré zabezpečia „hladké pristátie“ pre
producentov a Komisia môže ešte využiť intervenčné opatrenia, ako sú súkromné skladovanie
a vykupovanie masla a sušeného odstredeného mlieka.
„Odvetvie mlieka sa musí prispôsobiť. V budúcnosti môžeme očakávať viac cenových
výkyvov ako v posledných rokoch, ale dlhodobé perspektívy pre producentov mlieka v EÚ sú
celkom dobré“, povedal.

