
prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení
nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioak-
tivních látek přirozeně se vyskytujících v potravinách".
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UDRŽITELNÁ EKONOMIKA
MLÉKÁRENSTVÍ V EVROPĚ 
Alexander Anton
European Dairy Association, Brusel, Belgie

Sustainable dairy economy in Europe  

Summary

The long term perspectives of European dairy industry
are very positive. Europe is the biggest milk producer in
the world. Out of the global top ten dairy companies, five
are based in Europe - the European dairy sector is well
positioned to stay in a global pole position. Not only in
terms of size and turnover, but also as a societal power:
More than 1 million milk farmers and 12.000 milk pro-
cessing sites across Europe (with 300.000 direct jobs in
the industry) shape the European landscape. To stay one of
the most competitive dairy regions in the world, the posi-
tive environment for dairy in Europe is of a crucial impor-
tance. Dairy needs societal and political acceptance and
support. That's why topics like GMO, dairy cow welfare,
the environmental footprint of dairy products, food waste
reduction or cloning are of strategic economic interest for
our sector. And dairy needs a regulatory framework that
allows us to make most of the positive dairy perspectives
in Europe. 

31. březen 2015 - konec režimu mléčných kvót
v EU 

Celková produkce mléka v EU již po několik let
nevyužívá zvýšenou mléčnou kvótu, a proto tento instru-
ment v podstatě již ztratil svou původní funkci, totiž sloužit
k omezování produkce mléka.

Evropský mlékárenský sektor, a to jak prvovýrobci
mléka, tak jeho zpracovatelé, se již od roku 2003 připravo-
val na ukončení tohoto veřejného řízení objemů mléka, ke
kterému dojde od roku 2015. Producenti mléka operující
zejména v "mléčném pásu" od Galicie ve Španělsku až po
území Polska již zvýšili poměrně výrazně výrobu, a zpra-
covatelé mléka masivně investovali v posledních dvou
letech do nových výrobních kapacit, zejména pak sušáren-
ských.

"Laktosféra" EU se tudíž velmi dobře připravila na nové
mléčné prostředí.

Udržitelná ekonomika: je to o delším časovém
horizontu 

Dlouhodobé perspektivy našeho průmyslu jsou velmi
pozitivní. Evropská komise uvádí, že vyhlídky na trhu jsou
příznivé jak na světových, tak na domácích trzích. Světová
poptávka zůstane dynamická. 
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Očekávané demografické změny během příštích 20 let
(nárůst světové populace, pokračující urbanizace, zvyšující
se podíl "střední příjmové třídy" v takzvaných rozvíjejících
se ekonomikách) jednoznačně změní trh s mlékem na trh,
který bude řízen výlučně poptávkou.

Očekává se tudíž udržitelný cenový trend na současných
cenových hladinách. 

Krátkodobá volatilita je normální ekonomický jev 

Zásobovací mléčná základna v Evropě může být v zásadě
ovlivňována nepříznivými povětrnostními vlivy jak
v Evropě, tak po celém světě, které ovlivňují ceny krmiv
a tím mají vliv na produkci mléka.

Ohniska nákazy, potravinové krize nebo tržní turbulence
mohou mít v krátkodobém horizontu rovněž značný dopad
na poptávku po mléčných výrobcích. 

Narušování trhu vyvolávané nesouladem mezi nabídkou
a poptávkou je pak vyrovnáváno prostřednictvím cen -
volatilita je tedy normální ekonomický jev. 

Dokonce ani režim mléčných kvót EU a všechny veřejné
tržní nástroje nastavené k řízení trhu s mlékem nezabránily
cenovým výkyvům a dramatickým zvýšením či poklesům cen. 

Udržitelná mlékárenská ekonomika vyžaduje
pozitivní prostředí

Evropa je největším producentem mléka na světě.
Z největších deseti mlékárenských společností světa je jich
pět z Evropy - evropský mlékárenský průmysl je tedy
v dobré pozici, aby zůstal na čele globálního mlékárenství.
A to nejenom pokud jde o velikost a docílený obrat, ale
také z hlediska své sociální síly: působí v něm totiž více
než 1 milion prvovýrobců mléka a 12,000 mlékáren
rozmístěných po celé Evropě s přibližně 300,000 přímými
pracovními místy v tomto odvětví.

Evropa i nadále zůstane globální základnou konkurence-
schopného mlékárenství. 

Aby však evropské mlékárenství zůstalo celosvětově
konkurenceschopné, má velký význam vytvoření pozi-
tivního mlékárenského prostředí. Pro mlékárenství je
důležité, aby bylo vnímáno a podporováno sociálně a poli-
ticky. To je důvod, proč mají témata jako GMO, welfare
dojnic, ekologické stopy mléčných výrobků, snižování
objemu odpadů potravin nebo klonování, strategický
hospodářský význam pro náš sektor.

Mlékárenství potřebuje regulační rámec umožňující jeho
pozitivní perspektivu v Evropě. 

Od roku 2003 probíhaly v odvětví mléka hluboké poli-
tické reformy, které změnily do základů mlékárenskou poli-
tiku EU. Nyní je ale čas, aby byl zajištěn stabilní politický
rámec a předvídatelnost budoucího směřování mlékárenství.

Vedle těchto významných politických otázek týkajících
se struktury mlékárenské politiky, jsou tu ještě další regu-
lační opatření přitahující zatím možná méně pozornosti, ale
mající zásadní význam pro dlouhodobou udržitelnou
konkurenceschopnost našeho odvětví. 

Několik příkladů:
- Reforma programu "Školní mléko", který nejenom

představuje téměř 0,5% domácí spotřeby mléka
a mléčných výrobků v Evropě, ale především nám
umožňuje zachovat mléčnou výživu jako součást
každoddenní stravy dětí a mládeže, a tudíž zlepšuje
jejich výživu a zdravotní stav a vytváří jejich budoucí
spotřební návyky mléčných výrobků.

- Alternativní produkty ("stínové výrobky"), jako jsou
sójové nápoje a podobně, mají sklon zneužívat pozitivní
image mléka a tím zpochybňovat jedinečnou a speci-
fickou image našeho oboru - ochrana vyhrazených
mléčných označení je proto předpokladem pro náš
budoucí úspěch. 

- Mléko a mléčné výrobky se vyrábějí z jediné suroviny:
z mléka. Mléko pochází od zdravých dojnic.
Místní/regionální nebo národní označení původu mléka
používaného u mléčných výrobků může představovat
velmi užitečný marketingový nástroj. Povinné
označování původu mléka by však mělo obrovský
dopad na naši konkurenceschopnost: od zajištění sběru
mléka v prvovýrobě až po systém skladování by
celkové náklady takového systému povinného značení
původu mléka vedly k vážnému poškození naší
konkurenceschopnosti, ale také k nárůstu plýtvání s
potravinami.

- Zahrnutí mlékárenského průmyslu do systému
obchodování s emisemi (ETS) pro emise C02 stojí celý
sektor miliony euro. Nový evropský rámec si stanovil
jasně za cíl zvýšení cen emisních povolenek. Vyčlenění
alespoň některých mléčných výrobků ze současného
systému ETS pomáhá šetřit peníze dnes, ale budeme
muset pracovat na výjímkách v budoucím systému
obchodování s povolenkami.

Další, snad ještě více technická regulační témata, budou
v budoucnu vyžadovat naší pozornost s cílem nabídnout
pomoc zákonodárcům při jejich rozhodování tak, aby neby-
la narušena konkurenceschopnost našeho sektoru.
Takovýmito příklady jsou pravidla pro provádění úředních
kontrol zpracovatelských kapacit, nařízení pro nakládání
s vedlejšími živočišnými produkty, otázky související
s úchováváním čistících prostředků, jako např. kyselina
dusičná, pravidla pro autorizaci enzymů a vypracování sez-
namu přídatných látek v potravinách, ap.

Udržitelná mlékárenská ekonomika v Evropě potřebuje
pozitivní prostředí - prostředí ve kterém se pohybujeme je
mozaikou mnoha, mnoha jednotlivých součástí.

Pouze v případě, že se nám podaří všechny tyto součásti
správně nastavit, pak budeme schopni zůstat konkuren-
ceschopným sektorem a budeme schopni plně využít
budoucí potenciál našeho průmyslu v Evropě.
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