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Polska problem med Eu-krav
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Mjölk är den nya mått

stocken på ekonomin.

kungahuset och i år var
det Kronprinsessan
Victoria som närvarade
vid ceremonin:

- Framför allt hop
pas jag att det blir ett
litet bevis för mjölk
bönderna hur mycket
vi svenskar uppskattar
deras insats, för det är
kanske inte många

Medaljregn över mjölkbönder
- Svensk Mjölks Guld
medalj delades ut vJd
en ceremoni i Stock
holms Konserthus
2 februari. I år hade 101

medaljörer kvalificerat
sig, och 93 av dem del
tog vJd utdelningen.
Enligt traditionen delas
Guldmedaljerua ut av
någon representant för

mejeriföretag, de flesta
små, förmodligen kom
mer att tvingas slå igen

till följd av kraven.
Upp emot 10000

anställda beräknas vara

övertaliga ihela livs
medelssektom imitten

av 2004. Vissa företag
kommer dock att få

dispens från kraven
under en övergångs

period, men då får de
bara sälja sina produk
ter iPolen.

ats, skriver Europapar·
lamentets nyhetsbrev.

Svenskarna är de

som oroar sig mest för
fusk med livsmedel. De

som oroar sig minst för
matfusk är britterna,
trots att de till exempel
drabbats hårdast av
BSE.

veckan. På en ft
skala mellan 1 ,.Jft) A Ooch 9, dar 9 ar 1'1#01
det bästa: låg e/el Iforvantnmgar- v f

na i snitt på 5,5., /Däremot upplev· ...~
de de praoveckan som tet är ett led
mycket rolig, samtliga i Svensk Mjölks arbete
svarade 8 eller 9' med att stärka mjölk-

Initiativtagare till gården som arbetsgiva-
Grön Prao är Svensk re. Meningen är att
Mjölk, LRF och Skogs- Grön Prao så småning-
och lantarbetsgivare- om ska bli riksomfat-
förbundet, och projek- tande.

- Många mejerier i
Polen klarar fortfaran

de inte av att leva upp

till de krav på säkerhet
och hygien som EU
ställer. Enligt siffror
som publiceras i tid

ningen Rzeczpospolita
har bara 52 mejeriföre
tag fått exporttillstånd
aVEU.

Ytterligare '72 meje
rier måste klara kraven
innan Polen blir ED

medlem den l maj för

att få exportera tm an
dra medlemsländer.

Mänga bedömare anser
att det är orealistiskt.

Polens jordbruksmi
nister har sagt att 40

- Invånarna iE U oro

ar sig mer för fusk och
korruption i det egna
landet än i Eu. Det

visar opinionsunder
sökningen Eurobaro·
metern, där över 16000
medborgare i de '5
nuvarande medlems
länderna i EV intervju·

Svenskar oroliga för matfusk

Grön prao fick toppbetyg
•. Under hösten ingick
några högstadieelever i
Uppsalatrakten i pilot
projektet Grön Prao.
Under en vecka fick de
bland annat arbeta på
en mj ölkgård och på en
husdjursförening, åka
med tankbilen och be

söka naturbruksgym
nasiet ]ällaskolan.

Enligt den utvärde
ring som gjorts hade
eleverna inte så höga
förväntningar inför

NÄR DET GÄLLER framtiden i stort för

Europas mjölkbönder är det en prognos
om framtiden och i mjölkbranschen som
mjölkpåven Richarts själv saknar. Den
handlar om investeringsmönstren, något
som kan vara direkt beroende av mjölk
böndernas medelålder.

-Såvitt jag vet har det Inte gjorts nå
gon samlad prognos på vad som händer
med åldersfördelningen på Europas
mjölkbönder. Det är en socioekonomisk
utredning som jag själv gärna skulle vilja
läsa. a

Valutakurser är prognosmakarens största

fiende. De är svåra att förutse och kan förändra

slutsatserna helt. anser Erhard Richarts på

tyska 2M?,

prognos utgår ifrån, för att inte bli prog
nosblind. För att inte riskera vare sig
blindhet eller eufori är det klokt att alltid

ha prognosmakandets eget speciella di
lemma i minnet. Det är svårt att avgöra
om en prognos är bra, för en bra prognos
behöver inte nödvändigtvis slå in.

- Det finns gott om exempel på prog
noser som aldrig uppfylls, eftersom de
blivit lästa. Ta en sådan sak som mjölk
kvoterna. Vi har exempel på att man var
nat för att mjölkkvoten överskrids. Men
eftersom tillräckligt många läser progno
serna och ändrar sitt beteende, så inträf
far inte det prognosticerade.

svårt, för då försvinner möjligheten att
jämföra siffrorna bakåt i tiden. Mejerier
med verksamhet i flera länder, till exem
pel Arla Foods och Campina, erbjuder yt
terligare en ny utmaning. Ett mejeriföre
tag kan välja att förlägga all sin
tillverkning av grädde i ett land, medan
all ost tillverkas i ytterligare ett. Och vil
ka siffror är det då som ska räknas som

export och import när ostpallarna bara
byter plats med varandra inom ett och

samma mejeriföretag? Från ett lager till
ett annat och sedan vidare till en distri
butionscentral.

- JU FRIARE HANDELN inom EU blir,
desto osäkrare blir de tidigare så exakta
export- och importsiffrorna. Men det är
ett pris för den ökade frlheten på mark
naden som inte ska kontrolleras utan vara

just fri.
I riktigt svåra fall där det finns en

mängd verkligt oförutsägbara faktorer,
som till exempel eurokursen som åker
berg- och dalbana med dollarn, ser 2MP

till att ge flera alternativa scenarier. På
1960- och 70-talet existerade inte scena
riotänkandet. Få, om ens någon, ifrågasat
te den självklara "utvecklingen". Den låg
bara där, trygg och säker. Det var bara att
sätta dit linjalen och vips så hade man
morgondagens och nästa års siffror klara.

- Det fanns nog en prognosblindhet på
60- och 70-talet. Man tog så mycket för
givet, och hade rätt mekaniska modeller
där man extrapolerade utvecklingen. Se
dan kom '973 och den första oljekrisen.
Sedan dess har nog de flesta prognosma
kare blivit bra mycket ödmjukare, säger
Erhard Rlcharts.

EN PROGNOS ÄR BARA ett hjälpmedel
och man måste alltid tänka själv, efter
som prognosen grundar sig på bestämda
förutsättningar. Dårför måste man alltid
noga se på vilka antaganden en giv~n

MEN TROTS ATT Eu-utvidgningen var
ken betyder till eller ifrån på mjölkpriset,
kommer priset kllappast att ligga kvar på
nuvarande nivåer.

- Störst påverkan har det successivt
minskade Eu-stödet, men även sådana sa

ker som den pågående prispressen från
handelsjättarnas sida har betydelse, säger
Rkharts och han tror också att den pris
press som utgått från Tyskland kommer
att smitta av sig på resten av Europa.

- De senaste tio åren har de skandina

viska länderna legat runt 25 öre över EU:S
genomsnitt, Det är troligt att deras topp
position behålls, men att avståndet till
övriga E u minskar.

Bland prognosproffs pratas det ofta
om att det finns skllinader mellan sättet

att sammanfatta och producera statisti
ken, skillnader som gör hela prognoser
svåra att tolka. Men det är inget stort
problem enligt Erhard Richarts, som me
nar att det alltid går att hitta möjligheter
att analysera och ta fram nya data. Men
om ett land eller en myndighet plötsligt
gör en förändring i sin statistik blir det

,c.. ost och mer yoghurt, och mejerierna put
sar upp de stålfria tankarna i väntan på
att korna i ladugårdarna ska börja ge mer
mjölk, Men när den förväntade ökningen
inom produktion och konsumtion kom
mer är svårt att förutse, Kanske sker den

inom fem år, kanske inom tio, enligt Ri
charts.

TYSKLAND & ZMP
www.zmp.de är den viktigaste webbadressen för den som undrar över
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