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Ennustatud pikaajalised trendid avaldavad
mõju.
• Aasia tarbib regulaarselt piimatooteid ja trend on kasvav.
• Toiduainete tarbimise suurenemine ca 70% aastaks 2050.
• Piimatootmine ei suurene nii kiiresti kui tarbimine. Teatud piirkondades
tootmine langeb.
• Juustu hind on tõusnud kolmelt eurolt viiele eurole, kas see vähendab
tarbimist?
• Jaekaubandus on puhverdanud hinnatõusu lõpptarbijale-tõe hetk ei ole
veel käes.
• Hiinas pikalt kestnud Covid-19 piirangud on vähendanud tarbimist ja Hiina
majanduskasvu. Hiina piimatoodete import on olulise tähtsusega globaalse
piimaturu tasakaalule.

Ebaõiglane hind farmeri jaoks tundub õiglane
hind tarbija jaoks ja vastupidi.
• Kuidas saavutada mõistmine.
• 1% planeedi maa inimestest toodab piima ja 99% omavad seisukohta
„õiglasest hinnast“.
• Komisjon ennustas piimahinnaks 2030. aastaks EL-is 38 senti-suurtel
konverentsidel ja foorumitel tõdeti, et baastoiduainete hinnatõusuks ei ole
mingit põhjust.
• Põllumajanduspoliitika ja strateegiline vaade on olnud liialt soovmõtlemise
põhine? Toetame niinimetatud „MAAIDÜLLI“ ja eeldame jätkusuutlikku
konkurentsivõimelist toidutootmist - need on paraku kaks eri asja.
• Põllumeeste argumente/selgitusi ei kuulata või ei suuda
esindusorganisatsioonid seda kuuldavaks muuta?

Kliimaneutraaslus, süsinikuemissioon,rohepööre
kasvuhoonegaasid, jätkusuutlikkus - uued sõnad
meie huultel ja mõtetes. Kas ka tegudes?
• Väärtushinnangute muutmine on sama raske ja aeganõudev töö kui (korraliku)
lapse kasvatamine.
• Rahva pikaajaline püsime saab olla võimalik väärtushinnangute põhises
ühiskonnas.
• „My money“ ei saa olla meie peamine väärtushinnang.
• Selle nädala EL otsus loobuda Vene energiast on väärtuspõhine ostus.
• Väärtuspõhine otsus on ka rohepööre.
• Paljud maailma (suur)ettevõtted on rohepöörde suures osas juba ellu
viinud/viimas. Turu nõudlus muutub ja hakkab järjest rohkem väärtuspõhiseks
muutuma.
• Kui me ei tee seda vabatahtlikult, siis lõpuks sunnib meid seda tegema
seadusandlus NII KUI NII - väärtuspõhine poliitika tungib seadustesse ja
regulatsioonidesse.

Kõik mis läheb ülesse tuleb kunagi alla tagasi
või oleme läbi murdnud nähtamatust
klaaslaest ja see on nüüd uus tase.
Piimandusturu mõjutajad lähiajal:
• Hiinas pikalt kestnud Covid-19 piirangud on vähendanud tarbimist ja
Hiina majanduskasvu. Hiina piimatoodete import on olulise
tähtsusega globaalse piimaturu tasakaalule.
• Tarbijate reaktsioon kiiresti tõusvate hindadele ehk ostetakse vähem.
• Kõrged hinnad motiveerivad tootmist suurendama ehk pakkumine
suureneb.

Tänud tähelepanu eest!

