Žemės ūkio ekonominių sąskaitų duomenys, mln. Lt

2007

2008

2009

2010

2011

2011 m.,
2011 m.,
palyginti su palyginti su
2010 m.,
2007m.,
proc.
proc.

Gamintojo kainomis
Žemės ūkio produkcija

6373,8 6966,7 5488,5 6186,0 7803,5

126,1

122,4

augalininkystė

3500,0 3743,4 2949,8 3189,2 4434,6

139,1

126,7

gyvulininkystė

2775,9 3055,1 2345,8 2765,9 3144,0

113,7

113,3

6659,7 7357,4 5895,0 6538,8 8312,7

127,1

124,8

6889,3 7556,8 6036,5 6699,4 8419,1

125,7

122,2

augalininkystė

3960,2 4276,0 3469,0 3668,9 5016,6

136,7

126,7

gyvulininkystė

2831,2 3112,6 2374,6 2799,5 3177,6

113,5

112,2

Žemės ūkio ir susijusių
veiklų produkcija

Bazinėmis kainomis
Žemės ūkio produkcija

žemės ūkį
aptarnaujančių įmonių
produkcija

97,9

168,2

192,9

231,0

224,9

97,4

229,7

Neatskiriamų ne žemės
ūkio antrinių veiklų
produkcija

285,6

390,6

406,5

352,8

509,2

144,3

178,3

Žemės ūkio ir susijusių
veiklų produkcija

7174,9 7947,4 6443,0 7052,2 8928,3

126,6

124,4

Tarpinis vartojimas

4520,5 5380,8 4394,4 4801,7 5813,3

121,1

128,6

Bendroji pridėtinė vertė

2654,4 2556,2 2045,2 2246,9 3110,0

138,4

117,2

882,4

108,4

132,7

Grynoji pridėtinė vertė

1989,4 1816,9 1291,1 1432,7 2227,5

155,5

112,0

Grynosios mišrios
pajamos

1541,5 1519,0 1081,2 1350,7 2050,2

151,8

133,0

Grynosios verslo pajamos

1365,6 1283,8

160,5

133,8

Vienam sąlyginiam
darbuotojui žemės ūkyje
sukurta bendroji pridėtinė
vertė, Lt

16800

139,4

130,2

Pastovaus kapitalo
suvartojimas

665,0

739,3

16940

754,1

814,2

861,3 1137,9 1826,6

13903

15680

21871

2011 metais žemės ūkio ir susijusių veiklų produkcijos vertė bazinėmis einamųjų metų
kainomis (t. y. įskaitant subsidijas žemės ūkio produkcijos gamintojams) sudarė 8 928,3 mln.
Lt ir, palyginti su 2010-aisiais, padidėjo 26,6 proc., augalininkystės atitinkamai – 5 016,6 mln.
Lt ir 36,7 proc., gyvulininkystės – 3 177,6 mln. Lt ir 13,5 proc. Žemės ūkio produkcijos
gamybai suteiktų paslaugų (žemės apdirbimo, pasėlių priežiūros, gyvulių veisimo ir kt.) vertė
sudarė 224,9 mln. Lt, o papildoma žemės ūkio pirminės gamybos subjektų vykdoma veikla
(amatai, verslai, kaimo turizmas, maisto produktų perdirbimas ir kt.) – 509,2 mln. Lt.
2007–2011 metais žemės ūkio produkcijos vertė (bazinėmis kainomis) kito netolygiai,
patirdama tiek gamybos augimą, tiek mažėjimą. 2009 metai buvo nepalankūs, nes mažėjo
žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos dėl prasidėjusios ekonominės krizės, o 2010 metais
dėl nederliaus sumažėjusios gamybos apimtys sumažino žemės ūkio produkcijos vertę, kartu
mažėjo ir žemdirbių pajamos. 2011 metais žemės ūkio produkcijos vertė vėl padidėjo išaugus
supirkimo kainoms ir gamybos apimčiai.
Lietuvos žemdirbių pajamų reikšmingą augimą didžiąja dalimi lemia tiesioginės
išmokos, kurios 2011 metais, palyginti su 2010-aisiais, padidėjo 2,3 proc., o palyginti su
2007-aisiais – 34,2 proc. Tai padėjo žemdirbiams išsilaikyti ir plėsti ūkio verslą.
Tarpinio vartojimo išlaidos 2011 metais, palyginti su 2010-aisiais, padidėjo 21,1 proc.,
iš jų: energijai (elektra, dujos, degalai bei kuras) – 18,2 proc., trąšoms ir dirvos gerinimo
medžiagoms – 27,1 proc., sėkloms – 16,7 proc., augalų apsaugos priemonėms – 17,4 proc.,
pašarams – 22,3 proc., gamybos priemonių priežiūrai – 17,5 proc., žemės ūkio pastatų
priežiūrai ir remontui – 15,2 proc.
2011 metais žemės ūkio ir susijusių veiklų produkcijos veikloje sukurta pridėtinė vertė
sudarė 3 110,0 mln. Lt, palyginti su 2010-aisiais, padidėjo 38,4 proc., o palyginti su 2007-aisiais
– 17,2 proc.
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