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Еволюція недоліків та переваг української
моделі виробництва молока
- Промислове – великотоварне
виробництво
- Крафтове - дрібнотоварне
виробництво
- Домашнє виробництво та
продаж через агропродовольчі
ринки.

Кому надати перевагу?
- Промислове – великотоварне
виробництво

Вимоги країн
імпортерів

- Крафтове - дрібнотоварне
виробництво
- Домашнє виробництво та
продаж через агропродовольчі
ринки.
Населення в Україні ще
тільки робить спроби
розібратися у перевагах
та недоліках…

Сировина – сире товарне молоко
- Промислове – великотоварне
виробництво
- Крафтове - дрібнотоварне
виробництво
- Домашнє виробництво та
продаж через агропродовольчі
ринки.

Сировина

Якісної та безпечної сировини на
всіх не вистачає…
Безпечність та якість

Державна позиція в маркерах…
 - Люди мають щось їсти… - Продовольча безпека… і ІІ сорт не брак.
 Люди мають за щось купити харчові продукти… - як виправдання низької
купівельної спроможності населення.
 Бізнес має нести відповідальність за введення в оману… - Дерегуляція…
Зменшення держави в державі… Менше контролю – багатша держава – одна
із найбільших помилок реформаторів.

 Але при спалахах та отруєннях в школах – термінові, масові перевірки, інших
коригуючих заходів не вживається.
 Небезпечної сировини не буває, буває не той час та не те місце – для іншого
заводу якість не важлива…- Жодного утилізованого літра при прийманні на
завод.
 Споживач краще знає що йому потрібно…

Державницька стратегія в маркерах…
 Не можна вимагати того, що виконати неможливо… Тому спочатку кажемо як
треба робити, потім робимо та тільки потім перевіряємо.

 Вимоги однакові для всіх. Ніяких виключень із правил, крім тих випадків коли
виключення робить сам кінцевий споживач.
 Держава здійснює постійний моніторинг сировини та робить настанови із
покращення, а не складає протоколи про правопорушення…

 Тотальна та всеохоплююча боротьба із фальсифікатом, як найяскравішим
прикладом шахрайства із прямими наслідками для споживачів.
 Контролю від імені держави не повинно бути мало, його має бути достатньо.
Контроль – інструмент розвитку господарської діяльності, а не її пригнічення…

Зміни потрібні?
 -Якщо ви впевнені в тому що купуєте в магазині і довіряєте своїм відчуттям –
Зміни не потрібні…

 - Якщо ви надаєте перевагу товару призначеному на експорт, ніж тому, який
призначений для внутрішньодержавного споживання – Зміни потрібні…
 Якщо ви боїтесь інспектора, при тому що не порушуєте закон – Зміни
потрібні…

 Якщо фальсифікація для виробника – це засіб вижити в умовах антиконкурентних відносин – Зміни потрібні…
 Якщо молокозавод не приймає сировину, яка містить антибіотики, або
отриману від хворих тварин – і не повідомляє про це, бо боїться залишитися без
постачальників – Зміни потрібні…
 Якщо ви хочете здійснювати експорт, доводите відповідність, але для вас немає
в країні законодавства, бо ви дрібні – Зміни конче потрібні…

Куди рухатись далі?
 Ми усвідомили власні проблеми…
 Ми знаємо, як їх вирішити та маємо бажання зробити це…
 Ми маємо стратегічне бачення та чіткий план дій та заходів…
 Ми обов’язково досягнемо мети. І українське буде гарантовано якісним, бо в
Україні по іншому не роблять…
 Українське – для всіх, як для себе! Принцип - Національне гасло…

Дякую за увагу!

