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Μελέτη Συμβουλίου Εξαγωγών Γαλακτοκομικών Προϊόντων ΗΠΑ για
επιπτώσεις της προστασίας ΓΕ / Γεωγραφικών Ενδείξεων τυροκομικών
προϊόντων της ΕΕ στην αγορά ΗΠΑ.

Τον Φεβρουάριο 2019 συντάχθηκε μελέτη “Assessing the Potential Impact of
Geographical Indications (GIs) for Common Cheeses on the US Dairy Sector”, για
λογαριασμό των φορέων ΗΠΑ Consortium for Common Food Names (CCFN) και US
Dairy Export Council (USDEC). Κεντρικό θέμα της μελέτης είναι οι επιδιώξεις της ΕΕ
για επέκταση της προστασίας των ευρωπαϊκών ΓΕ / Γεωγραφικών Ενδείξεων (GIs)
αγροδιατροφικών, τυροκομικών εν προκειμένω, προϊόντων πέραν των ορίων της
εσωτερικής της αγοράς, στην αγορά ΗΠΑ αλλά και στο εξωτερικό, μέσω διμερών
εμπορικών που η ΕΕ συνάπτει, ή επιδιώκει να συνάψει, με τρίτες χώρες. Περαιτέρω,
η μελέτη επικαιροποιεί ευρήματα αντίστοιχης του 2016, ως προς τις πιθανές
επιπτώσεις στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων ΗΠΑ, σε περίπτωση που η
ΕΕ επιτύχει περιορισμό της χρήσης σειράς κοινών ονομασιών (“common names” για
τις ΗΠΑ) τυροκομικών προϊόντων, ως εμπορικών όρων οι οποίοι παραδοσιακά
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ και προστατεύονται ως ΓΕ.

Εκτιμάται, βάσει μεθοδολογίας μελέτης, μέση μείωση τιμής των εγχώριων τυριών
στην αμερικανική αγορά κατά 14%, καθώς και μείωση της κατανάλωσης κατά £306
έως £814 εκ. λίρες εντός της πρώτης τριετίας, ενώ οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις
εκτιμώνται πολύ μεγαλύτερες, κυμαινόμενες από £697 εκ. έως £1,9 δισ. λίρες
απωλειών κατανάλωσης εγχώριων τυριών. Συναφώς, επίσης εκτιμάται μείωση
εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων παραγωγής ΗΠΑ, περίπου ανάλογη της μείωσης
κατανάλωσης στην εγχώρια αγορά, ενώ αναμένεται παρατηρηθεί αύξηση
αμερικανικών εισαγωγών προϊόντων προστατευόμενων ΓΕ, τάξης 13%.

Η μεταβαλλόμενη καταναλωτική ζήτηση για εγχώρια τυριά θα επέφερε σοβαρές
αρνητικές επιπτώσεις στη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι
η κατανάλωση ισοδύναμου γάλακτος θα μειωθεί κατά 1,4% έως 4,6% εντός της
πρώτης τριετίας, ενώ οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις θα κυμανθούν από -2,7% έως
-6,7%. Δευτερευόντως, η μείωση ζήτησης ισοδύναμου γάλακτος θα επιφέρει μείωση
των τιμών γάλακτος στις αγροτικές επιχειρήσεις, από τις βασικές προβλέψεις, της
τάξης $ 0,97 δολ. ανά cwt. (βλ.1) (ή -5,4%) έως $ 2,14 δολ. ανά cwt. (ή -11,9%) εντός
της πρώτης τριετίας. Υπολογίζεται ότι τα περιθώρια κέρδους των
γαλακτοπαραγωγικών επιχειρήσεων θα διαμορφωθούν αρνητικά, κάτω των ορίων

1 Στην Β. Αμερική hundredweight / cwt είναι 100 λίβρες, ενώ στο ΗΒ 112 λίβρες.



κερδοφορίας, για επτά έτη του δεκαετούς ορίζοντα προβλέψεων (άλλως, σημαντικό
ποσοστό επιχειρήσεων δεν θα επιβιώσει υπό ανάλογες οικονομικές συνθήκες). Οι
χαμηλές τιμές γάλακτος και η κάμψη της κερδοφορίας θα επιδεινώσουν τις συνθήκες
στη βιομηχανία γαλακτοπαραγωγής σε βαθμό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μείωσης
του αριθμού ζώων γαλακτοπαραγωγής κατά 3,3% έως 4,2% κάτω των προβλέψεων,
βραχυπρόθεσμα, ή κατά 320.000 έως 400.000 ζώα περίπου, ενώ έως το 2025 ο
συνολικός αριθμός αγελάδων θα συρρικνωθεί κατά 4,7% έως 7,5% κάτω των
προβλέψεων, ή 460.000 έως 740.000 ζώα. Περαιτέρω, λόγω μείωσης τιμών,
κερδοφορίας και ζώων γαλακτοπαραγωγής, οι σοβαρές αρνητικές οικονομικές
συνθήκες για τους γαλακτοπαραγωγούς ΗΠΑ ερμηνεύονται ως συνολικές απώλειες
εισοδημάτων, έως το 2025, της τάξης των $ 36,5 δισ. δολ. (-9%) έως $ 71,8 δισ. δολ.
(-17,7%), επισημαίνοντας ότι τα αναφερόμενα μεγέθη είναι υψηλότερα της
προγενέστερης μελέτης του 2016 λόγω συνυπολογισμού απωλειών αμερικανικών
εξαγωγών.

Σε γενικότερη διάσταση, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις δεν θα περιορισθούν στη
βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων ΗΠΑ, εκτιμώνται ευρύτερες απώλειες στην
αμερικανική οικονομία της τάξης 108.000 έως 223.000 θέσεων εργασίας και $ 12 δισ.
έως $ 25 δισ. στο ΑΕΠ, εντός της πρώτης τριετίας.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τη μελέτη, πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί η χρήση
κοινών ονομασιών γαλακτοκομικών προϊόντων της βιομηχανίας ΗΠΑ, εγχωρίως και
διεθνώς, ως απαραίτητη συνθήκη βιωσιμότητας αμερικανικών επιχειρήσεων
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και διασφάλισης ευημερίας στην αμερικανική
οικονομία.


