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LIET UVOS ŽEM ĖS ŪKIO IR M A IS T O PR ODUKT Ų R INKA

LIT HU ANIAN AGRICU LTU RAL AND FOOD PRODU CT S MARKET

GRŪDAI / CEREALS
Dėl nepalankių klimatinių sąlygų grūdų au- žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus mokama
gintojai jau pavasarį skaičiavo pirmuosius pagrindinė išmoka – 140,51 Lt/ha.; už javų,
nuostolius. Iššalo 42,3 proc. žieminių javų: rapsų, bulvių, skirtų perdirbti į krakmolą, ir
79,8 proc. miežių, 47,6 proc. kviečių, 16 proc. kitus Europos Sąjungos remiamus pasėlių (išrugių ir 9,8 proc. kvietrugių. Dalis žiemkenčių vardytų Taisyklių 2 priedo VII skyriuje pateikto
nukentėjo nuo pavasarinio pelėsio ir išmirkimo, klasifikatoriaus dalyje ,,ES remiami pasėliai“
o pašalusius, bet dar gyvus augalus neigiamai (išskyrus baltyminius augalus) plotus –
veikė nepakankamas kritulių kiekis pavasarį. 335,31 Lt/ha.; už pluoštinių linų plotus–
Atskiros pasėlių rūšys nukentėjo nevienodai. 570,41 Lt/ha.; už baltyminių augalų (saldžiųjų
Lietuvos žemdirbystės instituto duomenimis, lubinų, lauko pupų, žirnių) bei varpiniųdaugiausia žuvo pietinių Europos veislių žiemi- baltyminių-aliejinių augalų mišinių, kuriuose
nių kviečių – „Ibis“ ir „Baltimor“. Geriausiai baltyminiai augalai yra vyraujantys, plotus –
peržiemojo lietuviškos žieminių kviečių veislės 417,00 Lt/ha.
Supirkimas. Statistikos departamento duo„Širvinta“ ir „Ada“ bei vokiška veislė „Antrus“.
Žiemos išbandymų visiškai neatlaikė kviečių menimis, per 2006 metų sausio - kovo mėneveislė „SW maxi“. Už kviečius geriau peržie- sius supirkta 28 proc. mažiau javų grūdų nei per
mojo rugiai ir kvietrugiai. Mažiausiai nukentėjo tą patį 2005 metų laikotarpį (2 lentelė). Mažiauir geriausiai peržiemojo rugiai. Javų augintojai siai grūdų supirkta kovo mėnesį
iššalusius pasėlius atsėjo vasariniais javais ar
Kviečiai. ŽŪMPRIS duomenimis, maistinių
kitais augalais.
I klasės kviečių vidutinė supirkimo kaina šių
2006 m. birželio 1 d. duomenimis, iš pateik- metų kovą buvo 358,4 Lt/t, tačiau gegužės mėtos 226661 paraiškos tiesioginėms išmokoms nesį pasiekė aukščiausią 2006 metų lygį ir suuž pasėlius gauti patvirtinta mokėjimui darė 392,7 Lt/t. 2006-ųjų balandį jų vidutinė
99 proc., o iš numatytos išmokėti bendros kaina sudarė 383,2 Lt/t, t. y. buvo 6,9 proc.
590,95 mln. Lt paramos sumos jau išmokėta didesnė negu kovo mėnesį ir 15,1 proc. didesnė,
palyginti su 2005-ųjų balandžiu (1 pav.).
571,34 mln. Lt, arba 96,7 proc. (1 lentelė).
Lietuvoje maistinių kviečių kaina 2006 meKadangi bendras pareiškėjų 2005 metais
deklaruotas 2,574 mln. ha žemės ūkio naudme- tų kovo-gegužės mėnesiais buvo viena didžiaunų ir pasėlių plotas, už kurį mokamos tiesiogi- sių, palyginti su kaimyninėmis ES šalimis. Dinės išmokos, viršijo 2004 m. spalio 29 d. Euro- desnė kaina nei Lietuvoje kovo mėnesį buvo tik
pos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 Estijoje. Palyginti su 2005 metų gegužės mėneXXI priede Lietuvai nustatytą 2,3 mln. ha plotą, siu, kainos kito 2–15 proc. (3 lentelė).
buvo mažinami tiesioginių išmokų dydžiai: už
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1 lentelė/ Table 1
2005 metų paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už pasėlius ir žemės ūkio naudmenas
(pagal 2006 06 01 duomenis)
Applications for direct payments(DP) for crop area and used agricultural area
(as of 01-06-2006)

Apskritis
County

Paraiškų
skaičius,
iš viso
Total
number of
applications

Patvirtintos paraiškos / Authorised applications
išmokėta / paid DP
skaičius
number

tūkst. Lt
thou. Lt

%

skaičius
number

tūkst. Lt
thou. Lt

Alytaus

17355

17355

100

26241,4

17148

26203

Kauno

29951

29951

100

88174,5

29661

88082,6

Klaipėdos

18992

18992

100

39081,3

18767

38978,2

Marijampolės

18962

18961

99,99

62790,4

185716

62621,8

Panevėžio

25679

25658

99,92

89807,8

25436

89758

Šiaulių

25908

25908

100

110879

25665

110728

Tauragės

17968

17967

99,99

37524,3

17855

37439,1

Telšių

15527

15527

100

34715,8

15432

34685,5

Utenos

23549

23549

100

32474,3

23245

32359,9

Vilniaus

32770

32768

99,99

50551,7

32491

50483,8

226661

226636

99,99

572241

224416

571340

Iš viso / Total

Šaltinis: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

2 lentelė / Table 2
Grūdų supirkimas 2005 ir 2006 metų sausio-kovo mėnesiais, tūkst. t
Purchase of grains in January-March 2005 & 2006, thou. t

Mėnuo
Month

2005

2006, palyginti su
compared to 2005, %

2006

javai
cereals

ankštiniai augalai
leguminous grain

javai
cereals

ankštiniai augalai
leguminous grain

javai
cereals

ankštiniai augalai
leguminous grain

Sausis
January

86,7

0,5

63,1

0,4

73

80

Vasaris
February

72,4

0,5

67,7

0,3

94

60

Kovas
March

110,0

0,7

62,2

1,0

57

143

Iš viso
Total

269,1

1,7

193,0

1,7

72

100

Šaltinis: Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2006. – V.:Statistikos departamentas prie LRV, 2005.

6 _____________________________________________________________________
MARKE T RE SE ARC H № 2(32), 2006

500

2004

486
460

450

2005

2006

458

410

400

393

383
365

358

350

333
333

331

317

316

320

300

273

250
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mėnesiai / Months

1 pav. Vidutinė maistinių kviečių supirkimo kaina Lietuvoje 2004–2006 metais, Lt/t
Figure 1. Average food wheat purchase prices in Lithuania, Lt/t
Šaltinis: ŽŪMPRIS.

3 lentelė / Table 3
Vidutinės maistinių kviečių supirkimo kainos kai kuriose Europos šalyse ir Lietuvoje
2006 metų kovo-gegužės mėnesiais, Lt/t
Average food wheat purchase prices in selected European countries and Lithuania
in March-May 2006, Lt/t
2006
Šalis / Country

2006 gegužė,
palyginti su
2005 geguže, %
May 2006
compared to
May 2005, %

kovas
March

balandis
April

gegužė
May

Lietuva / Lithuania

358

383

393

113

Lenkija / Poland

357

363

376

115

Estija / Estonia

364

370

362

98

Vokietija / Germany

343

356

372

114

Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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Rugiai. Maistinių rugių vidutinė supirkimo
kaina 2006 metų kovą buvo 341,4 Lt/t, balandžio mėnesį sumažėjo iki 296,3 Lt/t. Tačiau
gegužę ji pakilo 30,4 proc. ir siekė 425,9 Lt/t.
2005 metų gegužę vidutinė maistinių rugių supirkimo kaina buvo 30 proc. mažesnė (2 pav.).
2006 metų gegužės mėnesį maistinių rugių
supirkimo kainos aukščiausios buvo Vokietijoje
ir Lietuvoje. 2006 metų gegužę, palyginti su
2005 metų geguže, labiausiai pabrango maistiniai rugiai Lenkijoje – 45 proc. (4 lentelė).
Miežiai. Pašarinių miežių kaina gegužės
mėnesį buvo 340,6 Lt/t, t. y. 9,5 proc. didesnė

nei sausio mėnesį. Tačiau palyginus balandžio
vidutinę supirkimo kainą su kovo mėnesiu, ji
sumažėjo 2,8 proc. (iki 336,2 Lt/t), bet buvo
1,7 proc. didesnė negu 2005 metų balandį.
2006-ųjų gegužės mėnesio kaina buvo 6,6 proc.
aukštesnė nei 2005 metų ir 12 proc. žemesnė
nei 2004 metų kaina (3 pav.).
2006 metų gegužę pašarinių miežių kainos,
palyginti su 2005-ųjų geguže, labiausiai padidėjo Latvijoje – 16 proc., Lietuvoje – 9 proc.
(5 lentelė). 2006 metų gegužės mėnesį mažiausios pašarinių miežių kainos buvo Latvijoje,
t. y. 6 proc. žemesnės nei Lietuvoje.

470

2004

2005

2006

426

420

370

346
341
331

320

317
296

270

301

288

293
246

246
220
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mėnesiai / Months

2 pav. Vidutinė maistinių rugių supirkimo kaina Lietuvoje 2004–2006 metais, Lt/t
Figure 2. Average food rye purchase prices in Lithuania in 2004-2006, Lt/t

Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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4 lentelė / Table 4
Vidutinės maistinių rugių supirkimo kainos kai kuriose Europos šalyse ir Lietuvoje
2006 metų kovo-gegužės mėnesiais, Lt/t
Average food rye purchase prices in selected European countries and Lithuania
in March-May 2006, Lt / t
2006
Šalis / Country

2006 gegužė,
palyginti su
2005 geguže, %
May 2006
compared to
May 2005, %

kovas
March

balandis
April

gegužė
May

Lietuva / Lithuania

341

296

426

131

Lenkija / Poland

339

336

338

145

Estija / Estonia

357

358

358

98

Vokietija / Germany

353

364

371

133

Šaltinis: ŽŪMPRIS.

410

2004

2005

2006

400
390
376
370
363
356

356
350

345

341

338

317

317

313

311

310

337

325

330

297
290
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mėnesiai / Months

3 pav. Vidutinė pašarinių miežių supirkimo kaina Lietuvoje 2004–2006 metais, Lt/t
Figure 3. Average feed barley purchase prices in Lithuania 2004–2006, Lt/t
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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5 lentelė / Table 5
Vidutinės pašarinių miežių supirkimo kainos kai kuriose Europos šalyse ir Lietuvoje
2006 metų kovo-gegužės mėnesiais, Lt/t
Average feed barley purchase prices in selected European countries and Lithuania
in March-May 2006, Lt/t
2006
Šalis / Country

2006 gegužė,
palyginti su
2005 geguže, %
May 2006
compared to
May 2005, %

kovas
March

balandis
April

gegužė
May

Lietuva / Lithuania

340

337

341

109

Lenkija / Poland

323

328

334

111

Latvija / Latvia

323

314

322

116

Estija / Estonia

334

321

331

106

Vokietija / Germany

338

342

348

104

Šaltinis: ŽŪMPRIS.

Užsienio prekyba. 2006 metų I-ąjį ketvirtį
eksportuota 188,7 tūkst. t grūdų, vidutiniškai po
488,1 Lt/t, t. y. 30 proc. mažiau ir 22 proc.
brangiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Grūdų importuota 18,6 tūkst. t, vidutiniškai po
387,1 Lt/t. Palyginti su 2005 metų I-uoju ketvirčiu, grūdų importuota 3,7 proc. mažiau, bet
12,4 proc. brangiau.
Per tris pirmuosius 2006 metų mėnesius iš
Lietuvos eksportuota 184 tūkst. t kviečių, vidutiniškai po 366 Lt/t. Palyginti su 2005 metų
atitinkamu laikotarpiu, eksportas padidėjo
43 proc., o kaina sumažėjo 9 proc. Didžiausios
lietuviškų kviečių pirkėjos per pirmuosius tris
2006 metų mėnesius buvo Ispanija (59 proc.),
Portugalija (24 proc.), Baltarusija (9 proc.). Per
I-ąjį 2006 metų ketvirtį kviečių importuota
7,4 tūkst. t., vidutiniškai po 343,6 Lt/t. Daugiausia kviečių importuota iš Lenkijos
(94 proc.), vidutiniškai po 360 Lt/t.

Iš Lenkijos įvežti rugiai pigiausi –
360, Lt/t, tačiau importas sudarė tik 26 proc.
viso rugių importo per 2006 metų I-ąjį ketvirtį.
Daugiausia rugių įvežta į Lietuvą iš Suomijos
(52 proc. viso importo), vidutiniškai po
436,3 Lt/t. Per tris pirmuosius 2006 metų mėnesius į Latviją ir Estiją eksportuota atitinkamai
1,2 ir 2,8 tūkst. t rugių. Palyginti su 2005 metų
tuo pačiu laikotarpiu, ypač išaugo eksportas į
Estiją (16 kartų).
Per pirmuosius tris 2005 metų mėnesius
miežių eksportuota 154,2 tūkst. t, tuo tarpu per
2006-ųjų sausio-kovo mėnesius – tik 169,5 t., iš
jų 135 t eksportuota į Rusiją, vidutiniškai po
1070 Lt/t. 2005 metų I-ąjį ketvirtį vidutinė eksportuotų miežių kaina buvo 403,7Lt/t, daugiausia eksportuota į Nyderlandus. Per 2006 metų
sausio–kovo mėnesius į Lietuvą miežių daugiausia įvežta iš Latvijos – 927 t (96 proc.),
vidutiniškai po 392 Lt/t.
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6 lentelė / Table 6
Grūdų eksportas 2005 ir 2006 metų sausio-kovo mėnesiais
Grain exports in January-March 2005 & 2006
Rodikliai
Indicators

2005 I ketvirtis / I quarter

2006 I ketvirtis / I quarter

kviečiai
wheat

rugiai
rye

miežiai
barley

kviečiai
wheat

rugiai
rye

miežiai
barley

Kiekis, tūkst. t
Amount, thou. t

104,3

1,6

154,2

184,0

4,5

0,2

Kaina, Lt/t
Price, Lt/t

399,6

324,5

403,7

366,2

303,2

984,7

Vertė, mln. Lt
Value, mio Lt

41,7

0,5

62,2

24,6

67,3

0,2

Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

Perdirbimas. 2006 metų I-ąjį ketvirtį šalies
grūdų perdirbimo įmonės pardavė 51,9 tūkst. t
miltų, iš jų 40,6 tūkst. t kvietinių arba meslino,
11,2 tūkst. t ruginių ir 0,1 tūkst. t kitų javų miltų. Be to, buvo pagaminta 0,7 tūkst. t kruopų ir
rupių miltų, 16,9 tūkst. t ruginės duonos ir
7,5 tūkst. t pyrago ir konditerijos gaminių.
Per 2006 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su
2005 metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo
kvietinių miltų, kietųjų kviečių kruopų, pyrago
ir konditerijos gaminių gamyba. Tačiau padidėjo paprastųjų ir speltos kviečių kruopų, saldžiųjų sausainių, paplotėlių ir vaflių gamyba. Grūdų
produktų įmonių kainos 2006 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su 2005 metų tuo pačiu laikotarpiu,
buvo mažesnės saldžiųjų sausainių, paplotėlių ir
vaflių (28 proc.), duonos traškučių (6 proc.),
džiūvėsių ir skrebučių (3 proc.) (7 lentelė).
Statistikos departamento duomenimis, pagrindinių grūdų produktų mažmeninės kainos
2006 metų sausio – kovo mėnesiais kito nežymiai. Palyginus 2006 ir 2005 metų kovą, makaronai atpigo 10 proc., kvietiniai miltai – 1 proc.,

tačiau pabrango ruginė duona 9 proc., perlinės
kruopos – 6 proc. ir batonai iš aukščiausios
rūšies kvietinių miltų – 1 proc. (8 lentelė). 2006
metų kovo mėnesį Latvijoje ruginė duona buvo
brangesnė 9 proc., Estijoje – 18 proc., o batonai
iš aukščiausios rūšies kvietinių miltų Latvijoje
buvo brangesni 8 proc., Estijoje – 5 procentais.
Pasaulinės grūdų derliaus prognozės. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto duomenimis, nepaisant pirmųjų nuostolių, grūdų derlius Lietuvoje turėtų padidėti 4 proc. – iki
2,92 mln. t, vidutiniškai grūdų derlingumas bus
3 t/ha. Europos Komisijos duomenimis, ES
grūdų derlius 2006 metais turėtų siekti
256,6 mln. t, palyginti su 2005 metais, jis padidės 2,5 proc. Europos Sąjungos naujųjų šalių
(ES-10) derlius kis nežymiai ir sudarys
53,4 mln. t. ES grūdų prekybos asociacijos
Coceral kovo mėnesio duomenimis, ES grūdų
derlius 2006 metais turėtų padidėti 3 proc., grūdų derlingumas vidutiniškai siektų 5,2 t/ha.
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7 lentelė / Table 7
Grūdų perdirbimo pramonės produkcija per 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį
Output of the grain processing industry in the Ist quarter 2005 & 2006

Grūdų produktai
Products

2006,
palyginti su
сompared to
2005,
%

2005,
t

2006,
t

Kvietiniai arba mesliniai miltai
Wheat and meslin flour

42828

40612

95

616

643

104

Ruginiai miltai / Rye wheat

10860

11213

103

493

586

119

92

89

97

852

817

96

Kietųjų kviečių kruopos ir rupūs miltai
Groats and graham flour of durum wheat

882

712

81

687

682

99

Paprastųjų ir speltos kviečių kruopos ir
rupūs miltai
Groats and graham flour of wheat and
spelta wheat

423

2116

500

450

580

129

4622

5937

128

795

986

124

Ruginė duona / Rye bread

16457

16877

103

1662

1702

102

Kita duona / Other bread

20173

20332

101

1886

2078

110

7621

7476

98

4744

5526

116

Duonos traškučiai / Crisp bread

464

463

100

4518

4268

94

Džiūvėsiai, skrebučiai ir panašūs skrudinti gaminiai
Rusks, toasted bread and the like

257

262

102

4668

4514

97

Meduoliai su imbieru ir panašūs gaminiai
Gingerbread and the like

345

317

92

4055

4201

104

Saldieji sausainiai ir paplotėliai, vafliai ir
vafliukai
Sweet biscuits, waffles and wafers

3393

11841

349

5145

3725

72

Kitų javų miltai / Other cereal flour

Avižinės, ruginės, miežinės ir kitų javų
kruopos ir rupūs miltai
Groats of oat, rye, barley and other cereals & graham flour

Pyrago ir konditerijos gaminiai ir kiti
kepiniai / Pastry and flour confectionery

2005,
Lt/t*

2006,
Lt/t*

2006,
palyginti su
сompared to
2005,
%

*Be PVM / VAT excluded.
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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8 lentelė / Table 8
Grūdų produktų mažmeninės kainos 2006 metų sausio-kovo mėnesiais, Lt/kg
Retail prices of cereal products in January-March 2006, Lt/kg

Grūdų produktai
Cereal products

Sausis
January

Vasaris
February

Kovas
March

2006 kovas, palyginti su 2005 kovu,
%
March 2006
сompared to
March 2005,
%

Aukščiausios rūšies kvietiniai miltai
Wheat flour, best quality

1,4

1,4

1,4

99

Perlinės kruopos / Perl-barley

0,8

0,9

0,9

106

Ruginė duona / Rye bread

2,5

2,5

2,5

109

Batonas iš aukščiausios rūšies kvietinių miltų / White bread, best quality

3,0

3,0

3,0

101

Makaronai iš aukščiausios rūšies miltų, be
kiaušinių / Pasta, best quality, without eggs

3,2

3,2

3,1

90

Cukriniai sausainiai iš kvietinių miltų be
priedų / Sugar confectionery

4,8

4,8

4,8

100

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV.

Tarptautinė grūdų taryba (IGC) 2006 metų
gegužės ataskaitoje prognozuoja, kad grūdų
derlius pasaulyje 2006 metais gali sudaryti
1586 mln. t, truputį mažiau nei pernai ir 4 mln.
t daugiau, nei buvo prognozuota balandžio mėnesį. Prognozuojamas kviečių derlius Kinijoje
ir Rusijoje padidėjo, tuo tarpu JAV sumažėjo
dėl nepalankaus kviečiams sauso oro. Pasaulinis grūdų suvartojimas turėtų padidėti 16 mln. t,
palyginti su 2005 metais, dėl padidėjusios paklausos etanolio gamybai. Prognozuojama, kad
2006 metais kviečių derlius padidės iki 601
mln. t, tačiau tai 16 mln. t mažiau nei 2005 metais. Tai nulems 4 mln. t JAV prognozuojamo
derliaus sumažėjimas dėl sausros. ES progno-

zuojamas derlius taip pat sumažės 1,7 mln. t.
Miežių pasaulinė derliaus prognozė padidinta
1 mln. t – iki 148 mln. t. ir tai yra 8 mln. t daugiau nei 2005 metais. Australija išliks didžiausia eksportuotoja, Kanados pardavimai nedidės
dėl nepakankamų išteklių. Tikimasi, kad Ukrainos eksportas viršys 2005 metų eksportą, o Rusijos eksportas bus mažesnis. Maisto ir agrarinės politikos institutas FAPRI prognozuoja, kad
pasaulinės kviečių kainos 2006 metais, palyginti su 2005-ųjų kainomis, turėtų sumažėti 3 proc.
ir vidutiniškai sieks 157,5 dol. už toną, ES rinkoje – 136,5 dol. už toną. Vidutinis kviečių
kainų augimas per pastaruosius 10 metų sudaro
apie 1 procentą.
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RAPSAI / RAPE
Naujausiais ŽŪMPRIS duomenimis, iš
43 tūkst. ha žieminių rapsų pasėlių 2006 metais
peržiemojo tik 37 proc. Panaši situacija dėl
nepalankių klimato sąlygų buvo susiklosčiusi ir
2003 metais, kai žuvo 85 proc. žieminių rapsų
pasėlių, o derlius buvo nuimtas tik nuo 8 tūkst.
ha (1 pav.). 2006 metais iššalusių rapsų pasėlių
dalis atsėta vasariniais rapsais.
2006 metų I-ąjį ketvirtį supirkta beveik
20 tūkst. t rapsų, t. y. 60 proc. daugiau nei 2005
metų tuo pačiu laikotarpiu (1 lentelė).
ŽŪMPRIS duomenimis, vidutinės rapsų supirkimo kainos 2006 metų I-ąjį ketvirtį buvo
9,6 proc. didesnės nei 2005-aisiais (2 pav.).

1 lentelė / Table 1
Rapsų supirkimas 2005 ir 2006 metais
Purchase of rapeseed in 2005 and 2006
Rodikliai / Indicators

2005

2006*

Supirkta, tūkst. t
Amount purchased, thou. t

203,3

19,4

519

703**

Kaina, Lt/t / Price, Lt/t
* I ketvirtis / I quarter.
** ŽŪMPRIS duomenys.

Šaltinis: Žemės ūkio produkcijos supirkimas 2006 m.
sausio 1 d. – V.: Statistikos departamentas prie LRV,
2006.

60
50
40
45,0

30
20

21,0

28,9
24,2

31,4

12,2

10
11,6

8,0

0
2001

2002

pasėlių plotai / crop area

2003

2004

2005

2006

iššalę plotai / winterkilled area

1 pav. Žieminių rapsų pasėlių plotai Lietuvoje 2001–2006 metais, tūkst. ha
Figure1. Winter rape crop area in Lithuania in 2001–2006, thou. ha
Šaltiniai: Lietuvos statistikos metraštis 2002. – V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2002; Žemės ūkio
augalų pasėliai 2005. - Statistikos departamentas prie LRV, 2006; Statistikos departamento prie LRV duomenys, 2006.

14 ____________________________________________________________________
MARKE T RE SE ARC H № 2(32), 2006

720

2005
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711

690
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693

691
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651

660
644

655
627
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630
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623

623

609
610

600
I

II

III

IV

V
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VII

VIII
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X

XI

XII

Mėnesiai / Month

2 pav. Vidutinės rapsų supirkimo kainos Lietuvoje 2005 ir 2006 metais, Lt/t
Figure 2. Average purchase prices of rapeseed in Lithuania in 2005 & 2006, Lt/t
Šaltinis: ŽŪMPRIS.

Ispanija
Spain
54%

Vokietija
Germany
11%

Danija
Denmark
26%

Kitos / Other
1%

Nyderlandai
Netherlands
2%

Lenkija
Poland
6%

3 pav. Rapsų eksportas 2006 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 3. Exports of rapeseed in the Ist quarter 2006
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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2006 metų I-ąjį ketvirtį rapsų supirkimo
kainos buvo: Lenkijoje – 756 Lt/t (palyginti su
2005 metų I-uoju ketvirčiu – sumažėjo
2,3 proc.), Vokietijoje – 721 Lt/t (padidėjo
13,6 proc.), Estijoje – 739 Lt/t (padidėjo
19 proc.). Rapsų kainų didėjimą lemia auganti
jų paklausa maisto ir techninėms reikmėms.
Užsienio prekyba. 2006 metų I-ąjį ketvirtį,
palyginti su 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, iš
Lietuvos rapsų sėklų eksportuota 64 proc. daugiau – 42,5 tūkst. t, daugiausia į Ispaniją, Daniją, Vokietiją ir Lenkiją (3 pav.). 2006 metų I-ąjį
ketvirtį vidutinė eksportuotų rapsų kaina, palyginti su 2005-aisiais, padidėjo 7 proc. ir buvo
749 Lt/t.
2006 metų I-ąjį ketvirtį į Lietuvą buvo importuota 724 t rapsų, iš jų : sėklai – 179 t (vidutinė kaina – 7416 Lt/t), perdirbimui – 545 t (vi-

dutinė kaina – 678 Lt/t). Sėklai skirtų rapsų
daugiausia įvežta iš Estijos (54 proc.), visas
perdirbimui skirtų rapsų kiekis buvo importuotas iš Latvijos.
Perdirbimas. 2006 metų I-ąjį ketvirtį Lietuvoje buvo perdirbta 4,81 tūkst. t rapsų, daugiausia – sausio mėnesį (40 proc.). Palyginti su
2005 metų I-uoju ketvirčiu, rapsų perdirbta
30 proc. daugiau. Didžiausias rapsų perdirbėjas
– UAB „Rapsoila“, per metus perdirbanti apie
30 tūkst. t rapsų ir pagaminanti apie 10 tūkst. t
biodyzelino. UAB „Pasvalio agrochemija“ į
naują rapsų perdirbimo gamyklą, kurioje per
metus planuojama perdirbti 15 tūkst. t žaliavos,
investavo 9 mln. Lt. Šioje gamykloje išspaustas
aliejus toliau perdirbti bus gabenamas į „Rapsoilą“. Iš „Pasvalio agrochemijoje“ pagamintos
žaliavos galima gaminti ir maistinį aliejų.

BULVĖS / POTATOES
Statistikos departamento duomenimis, bul- bulvės buvo ir Lenkijoje (apie 14 proc.), Čekivių plotas Lietuvoje 2005 metais, palyginti su joje (apie 39 proc.), Latvijoje (apie 30 proc.)
2004-aisiais, sumažėjo beveik 7 proc. ir siekė bei Estijoje (apie 29 proc.). Aukštesnėmis kai74 tūkst. ha. 2005 metais dėl sumažėjusio ploto nomis negu Lietuvoje bulvės buvo parduodair derlingumo (6 proc.) bulvių prikasta 12 proc. mos Rusijoje (apie 19 proc.) ir Baltarusijoje
mažiau.
(apie 22 proc.).
Vidaus rinka. Statistikos departamento
Europoje bulvių kainos kyla. Be to, Ispaniduomenimis, 2006 metų sausio-kovo mėnesiais joje ir Portugalijoje augintojai sumažino anksbuvo supirkta 3,1 tūkst. t bulvių – 11,4 proc. tyvųjų bulvių plotus, todėl naujojo derliaus
mažiau negu per 2005-ųjų tą patį laikotarpį ankstyvųjų bulvių kainos taip pat turėtų būti
(1 lentelė). Vidutinė bulvių supirkimo kaina aukštos. Daugumoje Lietuvos ūkių bulviasodis
2006-ųjų sausio-kovo mėnesiais buvo apie 1,9 buvo baigtas gegužės viduryje.
Lietuvoje 2006 metų balandžio mėnesį, pakarto didesnė, negu 2005 metų tuo pačiu laikolyginti su kovu, labiausiai išaugo fasuotų ir
tarpiu.
2006 metų sausio-balandžio mėnesiais pi- skustų bulvių kainos (daugiau kaip 11 proc.), o
giausios bulvės buvo Vokietijos prekiniuose plautų bulvių kaina sausio-balandžio mėnesiais
ūkiuose – daugiau kaip 40 proc. pigesnės negu išliko stabili – 1100 Lt/t.
Lietuvoje (2 lentelė). Pigesnės nei Lietuvoje
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Bulvių vidutinė mažmeninė kaina Lietuvos
prekybos centruose 2006 metų sausio-gegužės
mėnesiais buvo apie 76 proc. didesnė nei 2005ųjų pradžioje (1 pav.).
Bulvių mažmeninės kainos Vilniuje 2006
metų kovą buvo didesnės negu Lenkijos, Latvijos, Vengrijos ir Čekijos sostinėse atitinkamai
20, 45, 14 ir 17 proc. (3 lentelė). Aukštesnėmis
kainomis negu Vilniuje bulvės buvo parduodamos Švedijos (17 proc.), Olandijos (16 proc.),
Slovakijos (5 proc.) ir Vokietijos (47 proc.)
sostinėse.
Užsienio prekyba. 2006 metų sausio-kovo
mėnesiais bulvių eksportuota 10 kartų mažiau

negu importuota. Bulvių importo srautai į Lietuvą didėja. 2006 metų I-ąjį ketvirtį į Lietuvą
įvežta 3,1 tūkst. t bulvių, t. y. apie 5 kartus daugiau nei 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu. Importuotų bulvių vertė – 2,3 mln. Lt. Vidutinė importuotų bulvių kaina – 725 Lt/t, t. y. 36 proc.
didesnė negu 2005 metais.
Bulvės analizuojamu laikotarpiu importuotos tik iš ES šalių, daugiausia iš Danijos –
925,5 t (po 699 Lt/t), Švedijos – 796,4 t (po 591
Lt/t) ir Vokietijos – 714,3 t (po 671 Lt/t)
(2 pav.).

1 lentelė / Table 1
Supirktų bulvių kiekis ir kaina 2005 ir 2006 metų sausio-kovo mėnesiais
Amounts and prices of potatoes purchased in January-March 2005 & 2006
Mėnuo / Month

Kiekis, tūkst. t / Amount, thou. t

Kaina, Lt/t / Price, Lt/t

2005

2006

2005

2006

I

0,9

1,2

315

650

II

1,3

0,8

355

696

III

1,3

1,1

408

661

Šaltinis: Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2006/1;2;3. - V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2006.

2 lentelė / Table 2
Vidutinės bulvių pardavimo kainos Lietuvos ir kai kurių užsienio šalių ūkiuose 2006 metų
sausio-balandžio mėnesiais, Lt/kg
Average producer sale-prices of potatoes in Lithuania and selected foreign countries
in January-April 2006, Lt/kg
Mėnuo
Month

Lietuva
Lithuania

Latvija
Latvia

Estija
Estonia

Lenkija
Poland

Vokietija
Germany

Čekija
Czech
Republic

Rusija
Russia

Baltarusija
Belarus

I

0,63

0,47

0,42

0,50

0,31

0,36

0,70

0,96

II

0,67

0,41

0,49

0,59

0,37

0,40

0,76

0,81

III

0,72

0,54

0,50

0,64

0,42

0,43

0,89

0,78

IV

0,75

0,52

0,57

0,67

0,46

0,52

0,95

0,80

Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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2
1,8
1,6
1,4

1,15

1,23

1,24

1,29

1,27

1,2
1

1,06

0,8
0,6

0,68

0,68

0,68

0,8

0,83

0,70

0,78

1,11
0,98

0,96

0,96

0,4
2005

0,2

2006

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mėnesiai / Months

1 pav. Vidutinės bulvių kainos* Lietuvos mažmeninės prekybos centruose 2005 ir 2006 metais, Lt/kg
Figure 1. Average retail prices* of potatoes in Lithuanian supermarkets in 2005 & 2006, Lt/kg
* Mėnesio pradžioje / At the beginning of the month.
Šaltinis: Žemės ūkio rūmų duomenys.

3 lentelė / Table 3

Amsterdamas

Berlynas

Stokholmas

Praha

Bratislava

Budapeštas

Talinas

Ryga

Vilnius

Varšuva

Bulvių mažmeninės kainos Europos valstybių sostinėse 2006 metų kovo mėnesį, Lt/kg
Retail prices of potatoes in the capital cities of selected European countries in March 2006, Lt/kg

1,78

2,79

1,79

1,27

1,57

1,31

1,69

1,03

1,49

1,24

Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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Kitos
Other
2%

Švedija
Sweden
25%

Belgija
Belgium
5%

Nyderlandai
Netherlands
6%

Čekija
Czech Republic
9%

Vokietija
Germany
23%

Danija
Denmark
30%

2 pav. Bulviø importas 2006 metø sausio-kovo mënesiais
Figure 2. Imports of potatoes in January-March 2006
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

Kitos / Other
5%

Vokietija
Germany
14%

Latvija / Latvia
10%

Rusija / Russia
71%

3 pav. Bulvių eksportas 2006 metų sausio-kovo mėnesiais
Figure 3. Exports of potatoes in January-March 2006
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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2006 metų sausio-kovo mėnesiais Lietuva iš
viso eksportavo 323,7 t bulvių, t. y. 3,6 karto
daugiau nei per atitinkamą 2005-ųjų laikotarpį.
Bendroji bulvių eksporto vertė sudarė
241,6 tūkst. Lt, vidutinė eksportuotų bulvių
tonos kaina – 747 Lt, t. y. 21 proc. didesnė nei
2005-ųjų I-ąjį ketvirtį.
Lietuvos prekyba bulvėmis orientuota į trečiąsias šalis. Tik 24 proc. bulvių eksporto tenka
į ES valstybėms (3 pav.). Analizuojamu laikotarpiu daugiausia bulvių eksportuota į Rusiją –
229,9 t (po 747 Lt/t).
Bulvių gaminiai. 2006 metų I-ąjį ketvirtį,
palyginti su 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu,
paruošta ar užkonservuota bulvių (įskaitant
traškučius) 35 proc. daugiau (4 lentelė).
2006 metų sausio-kovo mėnesiais paruoštų
ar konservuotų bulvių Lietuvoje parduota
55 proc. Vidaus rinkoje šie gaminiai parduoti
13,7 proc. brangiau negu užsienio rinkose.
Uždarius bulvių krakmolą gaminusį
AB „Stumbras“ padalinį Marijampolės rajone
Antanave,
krakmolą
gamina
tik
AB „Ambraziškių krakmolas“, kuri per 2006
metų I-ąjį ketvirtį jo pagamino tik 4,8 t. 2006
metų pradžioje, palyginti su 2005 metų tuo pačiu laikotarpiu, bulvių krakmolo parduota
5,8 karto mažiau (5 lentelė).
Beveik 97 proc. Lietuvoje pagaminto bulvių
krakmolo suvartojama vidaus reikmėms. Mažmeninės bulvių krakmolo kainos po sumažėjimo 2005 metų gruodį iki 2,85 Lt/kg 2006 metų
sausio mėnesį padidėjo 6 proc. ir iki balandžio
išliko stabilios.
2006 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su 2005ųjų tuo pačiu laikotarpiu, bulvių krakmolo importuota 1,3 karto daugiau, o eksportuota 1,5
karto mažiau. Daugiausia bulvių krakmolo im-

portuota iš Latvijos (56 proc.) ir Lenkijos
(24 proc.). 2006 metų sausio-kovo mėnesiais
bulvių krakmolo eksportuota 7,7 t, tai sudaro
tik 0,41 proc. bulvių krakmolo importo. Bulvių
krakmolas importuotas po 1238,21 Lt/t, o eksportuotas po 1896,49 Lt/t.
Olandai nori sukurti genetiškai modifikuotas marui atsparias bulvių veisles. Mokslininkai
siekia panaudoti biotechnologinius metodus
perkeliant atsparių laukinių bulvių veislių genus
į prekines veisles. Iš pradžių tyrimų rezultatai
bus naudojami tik bulvių, skirtų krakmolo gamybai, o ne maisto reikmėms, selekcijoje.
Be minėtų gaminių, iš bulvių 2006 metų
I-ąjį ketvirtį buvo pagaminta 1 t džiovintų bulvių miltų, rupinių, dribsnių, granulių ir kruopų.
Visas pagamintas kiekis realizuotas Lietuvoje
po 18,88 Lt/kg.
Nauji teisės aktai. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas apsirūpinti geros kokybės dauginamąja medžiaga, remiami sertifikuotos dauginamosios medžiagos pirkėjai. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 24
d. įsakymu Nr. 3D-109 nustatytos paramos teikimo pirkėjams, įsigyjantiems sertifikuotą sėklą
iš šalies atestuotų augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų ar iš ES valstybių narių, tiekiančių sertifikuotą sėklą, bei 2006 metais deklaravusiems žemės ūkio naudmenas ir pasėlius,
taisyklės. Už bulvių superelitinės sėklos toną
nustatyta 500 Lt, už elitinės – 450 Lt, už sertifikuotos kategorijos pirmos reprodukcijos – 300
Lt parama.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-154
patvirtintos normatyvinės kainos 2005 ir 2006
metams nesertifikuotoms bulvių sėkloms –
0,80 Lt už kilogramą.
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4 lentelė / Table 4
Paruoštų ar konservuotų bulvių (įskaitant traškučius) gamyba ir pardavimai
2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį*
Production and sales of potatoes prepared or preserved (chips incl.)
st

in the I quarter 2005 and 2006

Rodikliai / Indicators

2005

2006,
palyginti su
compared to
2005, %

2006

Pagaminta, t / Production, t

776,9

1049,4

135

Parduota, t / Sales, t

773,5

1014,3

131

468,3

559,9

120

Vidutinė kaina, tūkst. Lt/t / Average price, thou. Lt/t

12,27

11,13

91

Vidutinė kaina vidaus rinkoje, tūkst. Lt/t
Average price in domestic market, thou. Lt/ t

13,51

12,65

94

iš jų vidaus rinkoje / of which in domestic market

* Išankstiniai duomenys / Preliminary data.
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.

5 lentelė / Table 5
Bulvių krakmolo pardavimai 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį*
st
Sales of potato starch in the I quater 2005 and 2006

Rodikliai / Indicators

Parduota, t / Sales, t
iš jų vidaus rinkoje / of which in domestic market
Vidutinė kaina, tūkst. Lt/t / Average price, thou. Lt/t
Vidutinė kaina vidaus rinkoje, tūkst. Lt/t
Average price in domestic market, thou. Lt/t

2005

2006

2006,
palyginti su
compared to
2005, %

289,3

50,2

17

287,8

48,5

17

1,50

1,89

126

1,50

1,88

125

* Išankstiniai duomenys / Preliminary data.
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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DARŽOVĖS / VEGETABLES
Patikslintais Statistikos departamento duomenimis, daržovių plotas Lietuvoje 2005 metais, palyginti su 2004-aisiais, padidėjo
1,5 proc. ir siekė 20,7 tūkst. ha, tačiau dėl derlingumo sumažėjimo (4 proc.) daržovių prikasta
2,8 proc. mažiau. Padidėjusi daržovių sėklų
paklausa rodo, kad gali šiais metais padidėti ir
daržovių pasėlių plotai.
Vidaus rinka. Per 2006 metų sausiobalandžio mėnesius daržovių supirkta 30 proc.
daugiau negu per 2005-ųjų ir 45 proc. daugiau
negu per 2004-ųjų tą patį laikotarpį (1 pav.).
Vidutinė supirkimo kaina 2006 metų sausiobalandžio mėnesiais, palyginti su 2005-ųjų tuo
pačiu laikotarpiu, buvo apie 56 proc. didesnė.
2006 metų sausio-balandžio mėnesiais burokėliai Lietuvoje buvo 45 proc. brangesni negu
Latvijoje ir 27 proc. negu Lenkijoje, tačiau

43 proc. pigesni negu Vokietijoje ir 24 proc.
negu Rusijoje (1 lentelė).
Lietuvos ūkiai 2006 metų sausio-balandžio
mėnesiais kopūstus pardavinėjo 17 proc. pigiau
negu Estijos, 29 proc. negu Rusijos ir 28 proc.
negu Vokietijos prekiniai ūkiai. Lietuvoje kopūstai apie 37 proc. brangesni negu Latvijoje.
Lietuvos daržovių augintojai prognozuoja ankstyvųjų kopūstų perprodukciją šalyje.
Morkos Lietuvoje 2006 metų sausiobalandžio mėnesiais buvo brangesnės negu
Latvijoje (apie 52 proc.), Lenkijoje (25 proc.),
tačiau apie 23 proc. pigesnės negu Rusijoje ir
33 proc. negu Vokietijoje. Lietuviškų daržovių
kainos kyla. Labiausiai sausio-balandžio mėnesiais pabrango morkos. Balandžio mėnesį jų
kaina buvo 2 kartus didesnė negu sausį.

10,7

12
10

7,4

8,2

8
6
4
2
0

2004

2005

2006

1 pav. Supirkta daržovių 2004, 2005 ir 2006 metų sausio-balandžio mėnesiais, tūkst. t
Figure 1. Amounts of vegetables purchased in January-April 2004, 2005 & 2006, thou. t
Šaltinis: Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2006/1;2;3. - V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2006.
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1 lentelė / Table 1
Vidutinės daržovių pardavimo kainos Lietuvos ir kai kurių užsienio šalių
ūkiuose 2006 metų sausio-balandžio mėnesiais, Lt/kg
Average producers sale-prices of vegetables in Lithuania and
selected foreign countries in January-April 2006, Lt/kg
Mėnuo
Month

Lietuva
Lithuania

Latvija
Latvia

Estija
Estonia

Lenkija
Poland

Rusija
Russia

Vokietija
Germany

Čekija
Czech
Republic

Slovakija
Slovakia

Burokėliai / Beetroot
I

0,48

0,36

0,51

0,44

0,83

1,16

–

–

II

0,62

0,37

0,61

0,55

0,84

1,23

–

0,74

III

0,76

0,56

0,88

0,60

0,98

1,29

–

–

IV

0,96

0,68

1,00

0,64

1,12

1,27

–

–

Kopūstai / Cabbage
I

0,44

0,36

0,55

0,50

0,72

0,66

0,70

–

II

0,56

0,42

0,71

0,60

0,80

0,84

0,77

0,92

III

0,75

0,50

0,81

0,61

0,97

0,95

0,88

–

IV

0,76

0,54

0,98

0,60

1,08

1,01

0,95

–

Morkos / Carrot
I

0,58

0,51

0,56

0,50

0,84

0,88

–

0,66

II

0,74

0,46

0,66

0,63

0,91

1,09

0,82

0,75

III

0,86

0,54

0,89

0,68

1,11

1,33

0,85

0,78

IV

0,99

0,57

0,97

0,72

1,27

1,42

0,93

–

Svogūnai / Onion
I

0,52

0,82

0,66

0,46

0,76

0,37

0,54

0,63

II

0,54

0,78

0,66

0,50

0,84

0,42

0,56

0,65

III

0,56

0,70

1,01

0,51

1,04

0,53

0,58

0,70

IV

0,53

0,75

1,10

0,53

1,18

–

0,58

–

Šaltinis: ŽŪMPRIS.

____________________________________________________________________ 23
RINKOT Y RA Nr . 2(32), 2006

Svogūnai Lietuvos prekiniuose ūkiuose
2006 metų sausio-balandžio mėnesiais buvo
pigesni negu Latvijoje, Estijoje ir Rusijoje atitinkamai 29, 37 ir 44 proc., tačiau brangesni
negu Vokietijoje (23 proc.) ir Lenkijoje
(8 proc.).
2006 metų sausio-gegužės mėnesiais, palyginti su 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, pomidorai mažmeninės prekybos centruose buvo parduodami apie 17 proc. pigiau (2 pav.). 2006
metų gegužę pomidorai, palyginti su sausiu,
pabrango 30 proc. Agurkai 2006 metų sausiogegužės mėnesiais buvo parduodami 9 proc.
brangiau negu 2005 metų atitinkamu laikotarpiu. Tačiau balandžio mėnesį jie buvo labai

atpigę – 1,8 karto pigesni negu sausį, 2 kartus
negu vasarį ir 1,7 karto negu gegužę.
Morkos 2006 metų sausio-gegužės mėnesiais mažmeninės prekybos centruose buvo
parduodamos 44 proc. brangiau negu tuo pačiu
2005-ųjų laikotarpiu. 2006 metų vasariobalandžio mėnesiais morkų kaina buvo stabili,
o gegužę, palyginti su balandžiu, pabrango
5 proc. (3 pav.). 2006 metų sausio-gegužės mėnesiais burokėlių kaina augo ir gegužę buvo
37 proc. didesnė negu sausio mėnesį. Burokėliai 2006 metų sausio-gegužės mėnesiais buvo
apie 59 proc. brangesni negu praėjusių metų tuo
pačiu laikotarpiu.

10
9
8

8,42
7,05

6

4,5
4,62

5
4

6,7

6,53

7

5,59

4,52

4,29

3,97

3
2
1
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mėnesiai / Months
2005

Agurkai / Cucumbers

Pomidorai / Tomatoes

2006

Agurkai / Cucumbers

Pomidorai / Tomatoes

2 pav. Vidutinės agurkų ir pomidorų kainos* Lietuvos mažmeninės prekybos centruose
2005 ir 2006 metų sausio-gegužės mėnesiais, Lt/kg
Figure 2. Average retail prices* of cucumbers and tomatoes in Lithuanian supermarkets
in January-May 2005 and 2006, Lt/kg
* Mėnesio pradžioje / At the beginning of the month.
Šaltinis: Žemės ūkio rūmų duomenys.
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2,4

2

1,6
1,3
1,2

1,34

1,33

1,11
0,84

0,9

1,4

1,08

0,96

1,15

0,8

0,4
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mėnesiai / Months
2005

Morkos / Carrots

Burokėliai / Beetroots

2006

Morkos / Carrots

Burokėliai / Beetroots

3 pav. Vidutinės morkų ir burokėlių kainos* Lietuvos mažmeninės prekybos centruose
2005 ir 2006 metų sausio-gegužės mėnesiais, Lt/kg
Figure 3. Average retail prices* of carrots and beetroot in Lithuanian supermarkets
in January-May 2005 and 2006, Lt/kg
* Mėnesio pradžioje / At the beginning of the month.
Šaltinis: Žemės ūkio rūmų duomenys.

2006 metų sausio-gegužės mėnesiais kopūstai mažmeninės prekybos centruose buvo parduodami apie 33 proc. brangiau negu pirmaisiais 2005-ųjų mėnesiais. 2006 metų sausiogegužės mėnesiais kopūstų kaina augo ir, palyginti gegužę su sausio mėnesiu, ji buvo 1,6 karto didesnė. Svogūnai 2006 metų sausio-vasario
mėnesiais buvo 26 proc. brangesni negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu (4 pav.). 2006
metų sausio-gegužės mėnesiais svogūnų kaina
augo ir, palyginti gegužę su sausio mėnesiu, ji
buvo 25 proc. didesnė.

Užsienio prekyba. Daržovių prekybos balansas 2006 metų I-ąjį ketvirtį buvo teigiamas –
daržovių eksportuota 3 proc. daugiau negu importuota.
2006 metų I-ąjį ketvirtį Lietuva iš viso eksportavo 19,7 tūkst. t daržovių, t. y. 5,5 karto
daugiau negu 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu
(2 lentelė). Bendroji eksporto vertė –
41,8 mln. Lt (2,8 karto didesnė negu 2005 metų
tuo pačiu laikotarpiu).
Daržovių importas 2006 metų I-ąjį ketvirtį,
palyginti su 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu,
išaugo 2 kartus. Bendroji daržovių importo vertė 2006 metų I-ąjį ketvirtį sudarė 44,5 mln. Lt ir
buvo 1,6 karto didesnė negu 2005 metų tuo
pačiu laikotarpiu.
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Dėl daugiau kaip 3 kartus padidėjusio importo iš Ispanijos, 2006 metų I-ąjį ketvirtį pomidorų įvežta dvigubai daugiau negu 2005-ųjų
metų I-ąjį ketvirtį.
Svogūnų 2006 metų I-ąjį ketvirtį įvežta 1,7,
kopūstų – 2,2 karto, morkų ir burokėlių – 4 kartus, agurkų – 1,3 karto daugiau negu 2005-ųjų
tuo pačiu laikotarpiu.
2006 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su 2005ųjų tuo pačiu laikotarpiu, dėl padidėjusio eksporto į Rusiją pomidorų eksportuota 4,4 karto,
svogūnų – 3,8 karto, kopūstų – 9,6 karto, morkų

ir burokėlių – 3,1 karto, dėl padidėjusio eksporto
į Latviją ir Rusiją agurkų – 3,7 karto daugiau.
Daugiausia daržovių 2006 metų sausio-kovo
mėnesiais importuota iš Lenkijos (5 pav.) –
9,8 tūkst. t (daugiausia kopūstų, svogūnų), Ispanijos – 4,5 tūkst. t (daugiausia pomidorų,
agurkų), Nyderlandų – 3,4 tūkst. t (daugiausia
pomidorų ir svogūnų).
2006 metų I-ąjį ketvirtį daugiausia daržovių eksportuota į Rusiją – 17,3 tūkst. t, Latviją
– 1,1 tūkst. t (daugiausia svogūnų, kopūstų ir
pomidorų), Švediją – 0,9 tūkst. t (6 pav.).

1,60

1,40
1,16
1,11

1,20
1,02

1,03
1,15

1,00

0,93

1,10

0,88
1,02

0,80 0,74

0,60

0,40
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mėnesiai / Months
2005
2006

Kopūstai / Cabbage

Svogūnai / Onions

Kopūstai / Cabbage

Svogūnai / Onions

4 pav. Vidutinės kopūstų ir svogūnų kainos* Lietuvos mažmeninės prekybos centruose
2005 ir 2006 metų sausio-gegužės mėnesiais, Lt/kg
Figure 4. Average retail prices* of cabbage and onion in Lithuanian supermarkets
in January-May 2005 and 2006, Lt/kg
* Mėnesio pradžioje / At the beginning of the month.
Šaltinis: Žemės ūkio rūmų duomenys.
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2 lentelė / Table 2
Daržovių eksportas ir importas 2005 ir 2006 metų sausio-kovo mėnesiais, t
Exports and imports of vegetables in January-March 2005 & 2006, in t
Produkcija / Products

Eksportas / Exports

Importas / Imports

2005

2006

2005

2006

3580

19691

9654

19112

pomidorai / tomatoes

359

1568

2303

4690

svogūnai / onion

463

1780

2014

3354

kopūstai / cabbage

739

7119

2092

4630

morkos, burokėliai
carrot, beetroot

358

1113

264

1079

agurkai / cucumber

173

648

945

1191

Daržovės / Vegetables
iš jų: / of which:

Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

Nyderlandai
Netherlands
18%

Ispanija
Spain
23%

Kitos
Other
8%

Lenkija
Poland
51%

5 pav. Daržovių importas 2006 metų sausio-kovo mėnesiais
Figure 5. Imports of vegetables in January-March 2005
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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Rusija
Russia
88%

Kitos
Other
4%

Švedija
Sweden
2%

Latvija
Latvia
6%

6 pav. Daržovių eksportas 2006 metų sausio-kovo mėnesiais
Figure 6. Exports of vegetables in January-March 2005
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

3 lentelė / Table 3
Daržovių produktų gamyba 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį*
Production of vegetable products in the Ist quarter 2005 and 2006*

Produktai / Products

2006,
palyginti su
compared to
2005, %

2005

2006

863,6

1546,4

179

29,4

19,2

65

Pomidorų kečupas ir kiti pomidorų padažai, tūkst. t
Tomato ketchup and other tomato sauces, thou. t

3,0

3,7

123

Nekoncentruotos pomidorų tyrelės ir pastos, t
Tomato sauces and pastes, non concentrated, t

4,4

11,4

2,6 karto

Koncentruotos pomidorų tyrelės ir pastos, t
Tomato sauces and pastes, concentrated, t

42,3

32,5

77

Paruošti ar konservuoti kopūstai, t
Cabbage, prepared or preserved, t

29,7

175,2

5,9 karto

6,7

4,5

67

105,9

103,3

98

Pomidorų sultys, tūkst. l / Tomato juice, thou. l
Užšaldytos daržovės ir jų mišiniai, t
Frozen vegetables and mixtures, t

Paruoštos ar konservuotos išlukštentos pupelės, t
Shelled bean, prepared or preserved, t
Paruoštos garstyčios, t / Mustard, prepared, t
* Išankstiniai duomenys / Preliminary data.
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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Daržovių produktai. 2006 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, labai išaugo konservuotų kopūstų (3 lentelė), nekoncentruotų pomidorų tyrelių ir pastų
gamyba. Pomidorų sulčių pagaminta 79 proc.
daugiau, tačiau užšaldytų daržovių ir jų mišinių,
koncentruotų pomidorų tyrelių ir pastų bei konservuotų pupelių gamyba 2006 metų sausiokovo mėnesiais buvo mažesnė.
2006 metų I-ąjį ketvirtį litras pomidorų sulčių vidutiniškai kainavo 1,18 Lt (4 lentelė).
90 proc. pomidorų sulčių buvo parduota vidaus
rinkoje. Kilogramas pomidorų kečupo ir kitų
pomidorų padažų vidutiniškai kainavo 2,32 Lt,
89 proc. šių produktų parduota vidaus rinkoje.
Nekoncentruotos ir koncentruotos pomidorų
tyrės ir pastos realizuotos tik Lietuvoje. Nekoncentruotų pomidorų tyrelių ir pastų vidutinė
kaina 2,16, koncentruotų – 2,47 Lt/kg. Konser-

vuotų kopūstų vidaus rinkoje parduota 82 proc.,
paruoštų ar konservuotų išlukštentų pupelių ir
paruoštų garstyčių – po 96 procentus.
2006 metų I-ąjį ketvirtį pomidorų sulčių
eksportas sudarė 18 proc. importo. Pomidorų
sulčių importuota 1227,6 t, litras vidutiniškai
kainavo 1,38 Lt. 59 proc. importuota iš Latvijos
(po 1,34 Lt už litrą), 25 proc. – iš Lenkijos (po
1,45 Lt už litrą). Pomidorų kečupo ir kitų pomidorų padažų 2006 metų I-ąjį ketvirtį eksportuota ir importuota beveik tiek pat. Pomidorų
kečupo ir kitų pomidorų padažų 2006 metų
sausio-kovo mėnesiais eksportuota 36 proc.
daugiau, o importuota 15 proc. mažiau, negu
2005 metų tuo pačiu laikotarpiu. Padidėjo šių
produktų eksportas į Vokietiją (84 proc.), Estiją
(58 proc.), sumažėjo importas iš Latvijos
(43 proc.).
4 lentelė / Table 4

Daržovių produktų pardavimai 2006 metų I-ąjį ketvirtį*
st
Sales of vegetable products in the I quarter 2006*
Produktai / Products
Pomidorų sultys, tūkst. l / Tomato juice, thou. l

Kiekis / Quantity

Vertė, tūkst. Lt
Value, thou. Lt

1453,2

1719,3

43,0

329,4

3,6

8237,2

Nekoncentruotos pomidorų tyrės ir pastos, t
Tomato sauces and pastes non concentrated, t

12,4

26,8

Koncentruotos pomidorų tyrės ir pastos, t
Tomato sauces and pastes concentrated, t

16,2

40,0

Paruošti ar konservuoti kopūstai, t
Cabbages prepared or preserved, t

75,8

149,7

6,1

27,0

106,9

421,9

Užšaldytos daržovės ir jų mišiniai (išskyrus bulves), t
Frozen vegetables and mixtures (potatoes excl.), t
Pomidorų kečupas ir kiti pomidorų padažai, tūkst. t
Tomato ketchup and other tomato sauces, thou. t

Paruoštos ar konservuotos išlukštentos pupelės, t
Shelled bean prepared or preserved, t
Paruoštos garstyčios, t / Mustard prepared, t
* Išankstiniai duomenys / Preliminary data.
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.

____________________________________________________________________ 29
RINKOT Y RA Nr . 2(32), 2006

Paruoštų ar konservuotų be acto arba acto
rūgšties pomidorų eksportas 2006 metų I-ąjį
ketvirtį nesiekė 1 proc. šių produktų importo. Jų
importas 2006 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su
2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 17
procentų.
Nauji teisės aktai. Atsižvelgiant į didelę
dauginamosios medžiagos kokybės reikšmę
žemės ūkio augalų derlingumui bei produkcijos
konkurencingumui, remiami augalų sertifikuotos dauginamosios medžiagos naudotojai: už
elitinės sėklos/sertifikuotos sėklos kilogramą
teikiama: agurkų – 500/80 Lt, raudonųjų burokėlių – 30/8 Lt, kopūstų – 500/50 Lt, paprastųjų
morkų – 600/100 Lt, pomidorų – 2400/800 Lt,
daržo pupelių – 12/4 Lt, ridikėlių – 35/10 Lt,
svogūnų – 460/80 Lt, vienmečių paprikų –
1200/300 Lt parama. Paramos teikimo taisyklės

už įsigytą ir pasėtą sertifikuotą sėklą nustatytos
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-152. Parama teikiama pirkėjams, įsigijusiems sertifikuotos sėklos iš šalies atestuotų augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų ar iš ES valstybių
narių tiekėjų, tiekiančių sertifikuotą sėklą, bei
2006 metais deklaravusiems žemės ūkio naudmenas ir pasėlius pagal augalų rūšis. Parama
gali būti teikiama tik už veislių, kurios įrašytos
į Nacionalinį augalų veislių 2006 metų sąrašą,
sertifikuotą dauginamąją medžiagą.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 3D-187
nustatytos vaisių ir daržovių gamintojų organizacijų bei jų asociacijų pripažinimo, gamintojų
grupių preliminaraus pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklės.

VAISIAI IR UOGOS / FRUIT AND BERRIES
Statistikos departamento duomenimis, 2006
Lietuvos vaisių ir uogų augintojai bei perdirbėjai negali pasiūlyti itin didelių produkcijos metų I-ąjį ketvirtį Lietuvoje supirkta 1041 t
kiekių, todėl pranašumo rinkoje jie siekia tiek- obuolių, arba 7 kartus daugiau negu 2005 metų
dami nebrangią ir kokybišką produkciją. 2006 tuo pačiu laikotarpiu (1 pav.). 2006 metų I-ąjį
metų I-ąjį ketvirtį rinkoje buvo paklausūs lietu- ketvirtį, palyginti su 2005-ųjų I-uoju ketvirčiu,
viški obuoliai, didėjo vaisių ir uogų gaminių vidutinė obuolių supirkimo kaina sumažėjo
eksportas, net 90 proc. koncentruotų sulčių par- beveik 15 proc. Lietuvoje užaugintų desertinių
davimo pajamų Lietuvos gamintojai gavo už obuolių pasiūla nebuvo didesnė už paklausą.
ŽŪMPRIS duomenimis, 2006 metų kovo
kitose šalyse realizuotą produkciją. Džemų,
marmeladų, drebučių, tyrių ir pastų iš Lietuvos mėnesį Lietuvoje buvo superkami 12 veislių
eksportuota 3 kartus daugiau negu 2005-ųjų tuo obuoliai, daugiausia augintojams mokėta už
‚Ligol‘ ir ‚Šampion‘ veislių obuolius – nuo
pačiu laikotarpiu.
Vidaus rinka. Nuo 2003-iųjų šalyje suvar- 1200 iki 1800 Lt/t. Balandį obuolių kainos kito
tojama vis daugiau vaisių ir uogų. Jei vartoji- nedaug, prekiauta 6 veislių obuoliais, ‚Ligol‘
mas didės ir toliau, vietiniams augintojams teks veislės obuolių pasiūla buvo didžiausia. ‚Šamaktyviau ieškoti būdų, kaip įtikinti vartotojus pion‘ veislės obuolių kainos buvo aukščiausios
rinktis jų produkciją, o ne įvežtinę.
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pirkimo kaina – 970 Lt/t. 2006 metų balandžio
pradžioje obuolių atsargos Lietuvoje siekė apie
470 t. 2005-aisiais stambieji šalies sodininkystės ūkiai obuolius buvo baigę parduoti dar sausį, ilgiausiai prekiauta ‚Bogatyr‘ veislės antros
klasės obuoliais, superkamais vidutiniškai po
1000 Lt/t.
Statistikos departamento duomenimis, vidutinės mažmeninės vaisių ir uogų kainos Lietuvoje 2006 metų I-ąjį ketvirtį buvo 13,1 proc. didesnės, negu tuo pačiu 2005-ųjų laikotarpiu.
Lyginant su 2004 metų gruodžio kainomis,
2006-aisiais vaisiai ir uogos Lietuvoje pabrango
daugiau kaip 20 proc. (2 pav.).
2006 metų sausio-balandžio mėnesiais, palyginti su 2005 metų tuo pačiu laikotarpiu,

įprastos kokybės, ne aukščiausios klasės obuolių mažmeninė kaina Lietuvoje padidėjo
13 proc. (3 pav.). Kad lietuviškų obuolių vartojimas šalyje padidėtų, būtina parengti vartojimo
skatinimo programas, populiarinti šalyje užaugintą produkciją. Be to, augintojai galės rinkai
pasiūlyti didesnius kiekius vaisių, nes obelų
plotai šalyje didėja. ES-15 ir pasaulyje obuolių
vartojimas mažėja, šių vaisių supirkimo kainos
netenkina augintojų, todėl kai kuriose ES šalyse
imta daugiau auginti kaulavaisių. Kadangi lietuviški obuoliai vertinami dėl gerų maistinių
savybių, juos galima užauginti naudojant mažiau augalų apsaugos priemonių nei šiltesnio
klimato šalyse, rinkoje jų paklausa turėtų nemažėti.
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1 pav. Obuolių supirkimas Lietuvoje 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 1. Purchase of apples in Lithuania in the 1st quarter 2005 and 2006
Šaltiniai: Žemės ūkio produkcijos supirkimas 2005 m. balandžio 1 d., 2006 m. balandžio 1 d. – V.; Statistikos
departamentas prie LRV, 2005, 2006.

____________________________________________________________________ 31
RINKOT Y RA Nr . 2(32), 2006

130

2005

2006

120

110

100

90
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mėnesiai / Months

2 pav. Vaisių ir uogų mažmeninių kainų pokyčiai 2005 ir 2006 metais (2004-12=100 proc.)
Figure 2. Changes in retail prices of fruit and berries in 2005 and 2006 (2004-12=100 %)
Šaltiniai: Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai 2005, Nr. 1-8; Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai
2005/III-IV; Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2006/1-3. – V., Statistikos departamentas prie LRV, 2005,
2006.
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3 pav. Obuolių vidutinės mažmeninės kainos Lietuvoje 2004–2006 metais, Lt/kg
Figure 3. Average retail prices of apples in Lithuania in 2004–2006, Lt/kg
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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4 pav. Kriaušių vidutinės mažmeninės kainos Lietuvoje 2004–2006 metais, Lt/kg
Figure 4. Average retail prices of pears in Lithuania in 2004–2006, Lt/kg
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.

2006 metų sausio-balandžio mėnesiais, palyginti su 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, vidutinė mažmeninė kriaušių kaina Lietuvoje padidėjo 14 proc. (4 pav.). Lietuvoje kriaušės mažiau vartojamos nei obuoliai. Rinkų poreikiai
skirtingi, pavyzdžiui, Belgijoje kriaušių paklausa 2005 metais didėjo. Lietuvoje šių vaisių paklausa 2006 metų I-ąjį ketvirtį pradėjo mažėti.
Vaisų ir uogų mažmeninių kainų kilimo ar
smukimo pokyčiai gali būti labai staigūs, nes
sunku užtikrinti paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą. Stambūs prekybos centrai įgauna vis
didesnį vaidmenį, nes jie gana greitai reaguoja į
rinkos poreikius, gali supirkti itin didelius kiekius produkcijos. Atsiranda daugiau galimybių
pateikti vartotojams kokybiškus bei nebrangius
vaisius ir uogas, užtikrinti tiekimą ištisus metus, didinti asortimentą. Nuo prekybos centrų
aktyvumo, galimybių tirti paklausą, reaguoti į
pokyčius iš dalies priklauso ir kainų skirtumai
įvairiose vietovėse.

Mažmeninių kainų skirtumai įvairiose Europos sostinėse siekia nuo kelių procentų iki
kelių kartų. 2006 metų kovą mažmeninė ‚Golden‘ veislės obuolių kaina Švedijos sostinėje
tesiekė 1,80 Lt/kg. Lietuvos mažmeninėje rinkoje šie vaisiai buvo 59 proc. brangesni. Bananų mažmeninė kaina Vilniuje buvo aukštesnė
negu Taline, Rygoje ir Varšuvoje atitinkamai
21, 12 ir 91 proc. Tik Suomijos sostinėje bananų kaina buvo aukštesnė nei Vilniuje. Stokholme apelsinų kaina buvo net 2 kartus mažesnė
negu Vilniuje, o Berlyne – 2 kartus aukštesnė
(1 lentelė).
Vaisių ir uogų gaminiai. 2006 metų I-ąjį
ketvirtį Lietuvos vaisių ir uogų perdirbėjai koncentruotų sulčių pagamino 92 proc., šaldytų
vaisių ir uogų – 94 proc., džemų, marmeladų,
drebučių, tyrių ir pastų – 45 proc. daugiau negu
2005 metų tuo pačiu laikotarpiu. Nekoncentruotų obuolių sulčių gamyba sumažėjo 19 proc.
(5 pav.).
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1 lentelė / Table 1

Vaisiai
Fruit

Vilnius

Talinas

Ryga

Varšuva

Praha

Bratislava

Budapeštas

Helsinkis

Berlynas

Amsterdamas

Stokholmas

Obuolių, bananų ir apelsinų mažmeninės kainos kai kuriose Europos valstybių sostinėse
2006 metų kovo mėnesį, Lt/kg
Retail prices of apples, bananas and oranges in the capital cities of selected European countries
in March 2006, Lt/kg

Obuoliai
‚Golden‘
Apples

2,86*

3,18

–

3,14

3,31

3,04

3,07

5,11

6,87

3,66

1,80

Bananai
Bananas

5,99

4,94

5,36

3,14

4,32

4,21

4,79

6,36

5,14

5,48

4,35

Apelsinai
Oranges

3,59

3,73

3,05

3,18

2,91

2,90

2,01

3,61

7,22

4,41

1,79

* Vidutinė 2006 m. kovo 9 d. kaina Lietuvoje. Visos kitos kainos 2006 m. kovo 6 d. / Average price in Lithuania on 9 March 2006. All other prices on 6 March 2006.
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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1401,8

969,3
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249,7

293,5

202,4
68,2

130,9

151,0

0
Nekoncentruotos obuolių
sultys, tūkst. l
Apple juice, non-concentrated,
thou. l

Koncentruotos sultys, tūkst. l
Concentrated juice, thou. l

Šaldyti vaisiai, uogos, t
Fruit and berries, frozen, t

Džemai, marmeladai, tyrės, t
Jams, marmalades, puree, t

5 pav. Kai kurių vaisių ir uogų produktų gamyba Lietuvoje 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 5. Production of selected fruit and berry products in Lithuania in the 1st quarter 2005 and 2006
Šaltinis: Išankstiniai Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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2006-ųjų I-ąjį ketvirtį gamintojai didžiąją
dalį pardavimo pajamų (90 proc.) už koncentruotas sultis gavo realizavę produkciją kitose
šalyse. Šaldytų vaisių ir uogų pardavimo pajamų didžioji dalis (55 proc.) taip pat gauta pardavus produkciją užsienyje. Kiti gaminiai yra
daugiau skirti Lietuvos rinkai. Išankstiniais
duomenimis, džemų, marmeladų, tyrių ir pastų
pardavimai kitų šalių rinkose didėja (2 lentelė).
Užsienio prekyba. 2006 metų I-ąjį ketvirtį
iš Lietuvos eksportuota 71,7 tūkst. t. vaisių ir
uogų už 108,1 mln. Lt. Importuota 79 tūkst. t už
142,8 mln. Lt. Neigiamas prekybos balansas
siekė 34,7 mln. Lt ir buvo 1,7 karto mažesnis
negu 2005-ųjų I-ąjį ketvirtį.

2006 metų I-ąjį ketvirtį 10 proc. vaisių ir
uogų eksportuota į ES šalis, o 2005-ųjų tuo
pačiu laikotarpiu – 70 proc., nes 2006 metų I-ąjį
ketvirtį po didžiulių sausio šalčių Baltarusijos ir
Rusijos prastesnėse saugyklose produkcija sušalo ir vaisių paklausa išaugo. Lietuva į šias
šalis eksportavo 64,2 tūkst. t vaisių ir uogų, t. y.
18 kartų daugiau negu 2005-ųjų I-ąjį ketvirtį.
Pakito eksporto struktūra: 2006 metų I-ąjį
ketvirtį didžioji vaisių ir uogų eksporto dalis
vertine išraiška teko Rusijai (72 proc.), o 2005
metų tuo pačiu laikotarpiu – Latvijai (27 proc.),
Rusijai (21 proc.), Lenkijai (14 proc.) (6 pav.).

2 lentelė / Table 2
Kai kurių vaisių ir uogų gaminių pardavimai* 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį, tūkst. Lt
Sales* of fruit and berry products in the 1st quarter 2005 and 2006, thou. Lt

Gaminiai
Products

Parduota iš viso
Sales, total

Parduota Lietuvoje
Sales, in Lithuania

Už eksportuotus gaminius gauta pardavimo pajamų dalis,
Income share of exported products, %

2005

2006

2005

2006

2005

2006

391,7

603,3

323,7

545,1

17

10

529

4583,1

439

456

17

90

Šaldyti vaisiai, uogos
Fruit and berries, frozen

640,7

1347,2

253,7

611,1

60

55

Džemai, marmeladai, drebučiai, tyrės ir pastos
Jams, marmalades, jellies,
puree and pastes

2624,9

2881,2

2433,9

2261,9

7

21

Nekoncentruotos obuolių
sultys / Apple juice, nonconcentrated
Koncentruotos vaisių, uogų
ir daržovių sultys (išskyrus
pomidorų sultis)
Fruit, berry and vegetable
juices (tomato juice excl.),
concentrated

* Veikusiomis kainomis be PVM ir akcizų / At current pričeš, VAT and exicise duty escluded.
Šaltinis: Išankstiniai Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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2006
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Lenkija
Poland
14%

Latvija
Latvia
27%

Rusija
Russia
21%

Rusija
Russia
72 %

Kitos
Other
countries
8%

Latvija
Latvia
9%
Baltarusija
Belarus
3%
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Estonia
3%

Vokietija
Germany
5%

6 pav. Vaisių ir uogų eksportas 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 6. Exports of fruit and berries in the 1st quarter 2005 and 2006
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

2006 metų I-ąjį ketvirtį gaminių eksportas
didėjo sparčiau už importą, tačiau tik šaldytų
vaisių ir uogų užsienio prekybos balansas buvo
teigiamas (3 lentelė). Jis yra teigiamas jau nuo
2004-ųjų. 2006 metų I-ąjį ketvirtį į Vokietiją
eksportuota daugiausia šaldytų vaisių ir uogų
(0,6 tūkst. t). Džemai, marmeladai, drebučiai,
tyrės ir pastos buvo paklausūs Rusijoje, ši šalis
pirko 0,4 tūkst. t produkcijos. Kitais nei virimo
būdais paruošti / konservuoti gaminiai 2006 metų I-ąjį ketvirtį buvo daugiausia eksportuojami į
Latviją (0,3 tūkst. t), Rusiją (0,1 tūkst. t) ir Vokietiją (0,1 tūkst. t), nefermentuotos sultys – į
Vokietiją (1,6 tūkst. t). 2005 metų I-ąjį ketvirtį į
Vokietiją buvo eksportuota tik 4,1 t nefermentuotų sulčių, prekybos balansas buvo neigiamas
ir siekė 1154,7 tūkst. Lt, o 2006 metų I-ąjį ketvirtį pavyko pasiekti 5734,8 tūkst. Lt teigiamą
prekybos balansą.
2006 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su 2005ųjų tuo pačiu laikotarpiu, beveik 12 proc. sumažėjo eksportuojamų obuolių kaina, o kriaušių
kaina pakilo 23,8 proc. Rinkoje paklausių ne-

fermentuotų sulčių kaina padidėjo net 2,2 karto,
šaldytų vaisių ir uogų – 18,7 proc., kitais nei
virimo būdais paruoštų/konservuotų gaminių –
18,8 proc., tačiau džemai, marmeladai, drebučiai, tyrės ir pastos eksportuoti 37 proc. mažesnėmis kainomis (4 lentelė).
ES šalys didina savo dalį Lietuvos vaisių ir
uogų rinkoje: 2005 metų I-ąjį ketvirtį iš ES
įvežta 66 proc. (32,5 tūkst. t) visų importuotų
vaisių ir uogų kiekio, o 2006 metų I-ąjį ketvirtį
– 85 proc. (66,7 tūkst. t). 2006-ųjų I-ąjį ketvirtį,
palyginti su 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu,
importo struktūra pakito: daugiausia vaisių ir
uogų pirkta iš Lenkijos (48,4 tūkst. t už 60 mln.
Lt), sumažėjo Nyderlandams, Ispanijai tenkanti
santykinė dalis, Egiptas ir Italija pateko į stambiausiųjų eksportuotojų į Lietuvą penketuką
(7 pav.).
Analizuojamu laikotarpiu daugiausia importuota obuolių (47,8 tūkst. t už 51,8 mln. Lt), iš
egzotinių vaisių daugiausia įvežta mandarinų
(7,9 tūkst. t už 16,4 mln. Lt) ir apelsinų
(7,3 tūkst. t už 12,6 mln. Lt).
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Nauji teisės aktai. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2006 m. kovo 20 d. priėmė nutarimą Nr. 274 „Dėl tiesioginių išmokų Lietuvos
žemės ūkio veiklos subjektams teikimo už 2006
metus“. Už 2006 metais deklaruotus intensyviai
prižiūrimus sodų ir uogynų plotus bus mokama
tik išmokos pagrindinė dalis iš Europos žemės
ūkio orientavimo ir garantijų fondo lėšų, atitinkanti 35 proc. ES taikomos paramos lygio (iki
174,42 Lt/ha). NMA duomenimis, tiesioginės
išmokos už 2005 metais deklaruotus sodų ir
uogynų plotus siekė 140,51 Lt/ha, augintojams
išmokėta 1,3 mln. Lt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
kovo 27 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d.
nutarimo Nr. 145 „Dėl atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip
pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatytos didesnės akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų normos deklaruotų
verslinių sodų ir uogynų augintojams. Ankstesnioji 120 l/ha degalų norma nuo 2006 m. liepos
1 d. sodų augintojams didinama iki 250 l/ha,
uogynų augintojams – iki 150 l/ha.
3 lentelė / Table 3

Kai kurių vaisių ir uogų gaminių eksportas ir importas 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį, tūkst. Lt
Exports and imports of selected fruit and berry products in the 1st quarter 2005 and 2006, thou. Lt
Eksportas / Exports
KN kodas
CN code

Produktai
Products

2005

2006

Importas / Imports

2006,
palyginti su
compared to
2005, %

2005

2006

2006,
palyginti su
compared to
2005, %

158,0

2143,5

2376,0

110,8

0811

Šaldyti vaisiai ir uogos
Fruit and berries, frozen

2007

Džemai, marmeladai, drebučiai,
tyrės ir pastos / Jams, marma378,0
lades, jellies, puree and pastes

712,3

188,4

1951,3

2543,5

130,3

2008

Kitais nei virimo būdais paruošti/konservuoti gaminiai
2877,5
Products,otherwise prepared or
preserveds, not boiled

4314,1

149,9

6219,6

6261,7

100,7

2009

Nefermentuotos vaisių sultys
(įskaitant vynuogių misą) ir
1081,3
daržovių sultys / Fruit juices
(grape mash incl.) and vegetable juices, non fermented

9067,8

8,4 k.*

9125,8 11644,1

127,6

6904,9 10910,1

* Kartai / Times.
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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4 lentelė / Table 4
Vidutinės kai kurių eksportuotų vaisių ir uogų bei jų gaminių kainos
2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį, Lt/t
Average prices of selected fruit and berries and their products exported
in the 1st quarter 2005 and 2006, Lt/t
KN kodas
CN code

Produktai / Products

2005

2006

2006, palyginti su
compared to 2005, %

080810

Obuoliai / Apples

1306

1151

88,1

080820

Kriaušės / Pears

1953

2418

123,8

0811

Šaldyti vaisiai ir uogos
Fruit and berries, frozen

5527

6560

118,7

2007

Džemai, marmeladai, drebučiai, tyrės ir pastos
Jams, marmalades, jellies, puree and pastes

2094

1319

63,0

2008

Kitais nei virimo būdais paruošti/konservuoti
gaminiai / Products,otherwise prepared or
preserved, not boiled

5626

6683

118,8

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys / Fruit juices (grape mash incl.) and vegetable juices, non fermented

1854

4087

2,2 k.*

* Kartai / Times.
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

2005

2006
Nyderlandai
Netherlands
24,6 %

Kitos
Other
countries

30,1 %

Ekvadoras
Ecuador
9,3 %

Marokas
Marocco
9,6 %

Ispanija
Spain
10,7 %

Lenkija
Poland
12,7 %

Kitos
Other
countries

27,6 %

Lenkija
Poland
42 %

Italija
Italy
4,8 %

Egiptas
Egypt
5%

Ispanija
Spain
7,2 %

Nyderlandai
Netherlands
13,4 %

7 pav. Vaisių ir uogų importas 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 7. Imports of fruit and berries in the 1st quarter 2005 and 2006
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-109 patvirtintos „Paramos už augalų sertifikuotą dauginamąją medžiagą 2006 metais teikimo taisyklės“. Žemės ūkio ministerijos duomenimis,
2005 metais už 2 mln. vaismedžių ir uogakrūmių sodinamosios medžiagos įsigijimą iš Kaimo rėmimo programos lėšų išmokėta 1,3 mln.
Lt. 2006 metais numatoma skirti 1,5 mln. Lt
paramą. Parama pagal galiojančią tvarką bus
galima naudotis iki 2007 metų liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-455
patvirtinti „Džiovintų vaisių kokybės reikalavimai“, įsigalioję nuo 2006 m. gegužės 1 d.
Priklausomai nuo kokybės rodiklių, džiovinti

vaisiai gaminami aukščiausios, pirmos ir antros
klasės. Jiems keliami gaminimo, laikymo ir
gabenimo saugos bei pakavimo ir ženklinimo
reikalavimai.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 3D-187 patvirtintos „Vaisių ir daržovių organizacijų ir jų
asociacijų pripažinimo, gamintojų grupių preliminaraus pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo vidaus darbo taisyklės“. Šiuo teisės aktu
nustatyta, jog Žemės ūkio ministerija vykdo
administravimo veiksmus, susijusius su gamintojų organizacijų, asociacijų pripažinimu, gamintojų grupių preliminariu pripažinimu ir pripažinimo panaikinimu.

PIENAS / MILK
2006 metų sausio–balandžio mėnesiais toliau augo tiek pieno supirkimai, tiek pieno produktų gamyba bei pardavimai, nors pieno supirkimo kaina ir išliko mažiausia tarp ES valstybių. Pieno produktų kainos, palyginti su 2004
ir 2005 metų ES valstybių kainomis, 2006 metų
pradžioje keitėsi nedaug, kiek didesni buvo
eksporto kainų svyravimai.

Vidaus rinka. 2006 metų sausio–balandžio
mėnesiais supirkta 310,0 tūkst. t natūralaus
riebumo pieno. Palyginti su tuo pačiu 2005
metų laikotarpiu, supirkimas išaugo 7 proc.
(1 lentelė), o perskaičiavus į bazinius rodiklius
– 10 procentų.

1 lentelė / Table 1
Pieno supirkimas 2005 ir 2006 metų sausio-balandžio mėnesiais, tūkst. t
Milk purchase in January-April 2005 & 2006, thou. t

2005

2006

2006,
palyginti su
compared to
2005, %

natūralaus / natural

288,4

310,0

107

bazinio* / base fatness*

346,4

380,8

110

Rodikliai / Indicators
Supirkta pieno: / Milk purchased:

*3,4 % riebalų / milk fat, 3,0% baltymų / protein.
Šaltinis: Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2006. – V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2006.
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Gerėja superkamo pieno kokybė. ES veterinarinius reikalavimus atitinkantis pienas 2006
metų sausio–balandžio mėnesiais sudarė
96 proc. viso supirkto pieno. Palyginti su
2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, tokio pieno dalis padidėjo 2 procentiniais punktais.
Vidutinė natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina Lietuvoje 2006 metų balandžio mėnesį buvo 708 Lt/t. Nuo metų pradžios pieno supirkimo kaina laikosi tame pačiame lygyje,
svyravimai susiję tik su pieno kokybe. Palyginti
su 2005 metų balandžiu, pieno supirkimo kaina
išaugo 3,1 proc. (2 lentelė). Kaimyninėse šalyse
– Latvijoje ir Lenkijoje – pieno supirkimo kaina
taip pat didėjo, tačiau ES-15 šalių pieno supirkimo kainų mažėjimo tendencija jau palietė ir
Estijos pieno rinką. 2006 metų balandį natūralaus pieno supirkimo kaina Lietuvoje sudarė
79 proc. ES-15 šalių kainos. Lietuvoje pieno
supirkimo kaina 2006 metais dar neturėtų mažėti, kadangi išliko pati žemiausia ES, tuo tarpu

pieno paklausa didėja, žaliava pieno perdirbimo
pramonei įsivežama net iš kaimyninių valstybių. Stambėjantis Lietuvos pieno ūkis taip pat
didins pieno supirkimo kainą, kadangi stambiems ūkiams mokama daug didesnė kaina nei
smulkiesiems. Pieno supirkimo kainų svyravimui ir toliau turės įtakos sezoniškumo veiksnys.
Didėja žaliavinio pieno importas. Jeigu per
pirmuosius tris 2005 metų mėnesius buvo importuota 4,5 tūkst. t pieno perdirbimui, tai per tą
patį 2006-ųjų laikotarpį – 16,0 tūkst. t. Tai sudarė 5 proc. Lietuvoje perdirbto pieno. Žaliavinio pieno importas vertine išraiška sudarė
41 proc. viso pieno ir pieno produktų importo.
Per 2006 metų sausio–balandžio mėnesius,
palyginti su tuo pačiu 2005-ųjų laikotarpiu,
padidėjo visų pieno produktų gamyba, išskyrus
ledus (3 lentelė). Daugiausia išaugo eksportuojamų pieno produktų – sūrių (26 proc.), pieno
konservų (27 proc.), sviesto (25 proc.) – gamyba.
2 lentelė / Table 2

Natūralaus pieno supirkimo kainos Baltijos šalyse, Lenkijoje ir ES-15
2005 ir 2006 metų balandžio mėnesį
Natural milk purchase prices in the Baltic States, Poland and EU-15 in April 2005 & 2006

2005
Lt/t

2006
Lt/t

2006,
palyginti su
compared to
2005, %

Lietuva / Lithuania

687

708

103

Latvija / Latvia

774

827

107

Estija / Estonia

882

839

95

Lenkija / Poland

758

802

106

ES-15* / EU-15*

910

896

98

Šalis / Country

* 4,2 proc. riebumo / milk fat, 3,35 proc. baltymų / protein.
Šaltiniai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos duomenys; www.csb.lv; www.milkprices.nl;
www.stat.ee; www.stat.gov.pl.
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3 lentelė / Table 3
Pagrindinių pieno produktų gamyba* 2005 ir 2006 metų sausio-balandžio mėnesiais, tūkst. t
Production* of main dairy products in January-April 2005 & 2006, thou. t

Pieno produktai / Dairy products

2006,
palyginti su
compared to
2005, %

2005

2006

Geriamasis pienas** / Drinking milk**

24,9

27,2

109

Rūgpienis, kefyras / Curdled milk, kefir

9,3

10,0

108

Jogurtas / Yoghurt

5,0

6,1

122

Grietinė ir jos mišiniai / Sour cream & mixes

8,6

7,5

87

Varškė / Curd

4,6

5,7

124

Sviestas ir kiti pieno riebalai bei aliejai; pieno pastos
Butter & other fats & oils derived from milk; dairy spreads

5,3

6,6

125

15,7

19,8

126

Valgomieji ledai** / Ice cream**

6,4

4,5

70

Pieno konservai / Canned milk

4,5

5,7

127

Sūriai / Cheese

* Pagrindinių pramonės įmonių duomenys / Data of major milk enterprises.
** Mln. l / Mill. l.
Šaltiniai: Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2006 m. sausio–balandžio mėn. – V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2006; Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2005 m. sausio–balandžio mėn. – V.: Statistikos
departamentas prie LRV, 2005 .

Pieno produktų įmonių kainos pastebimai
didėjo 2005 metų vasario-liepos mėnesiais
(1 pav.) dėl kainų vidaus rinkoje augimo. Nuo
2005 metų rugpjūčio įmonių kainų svyravimai
vidaus rinkoje nėra dideli. Tuo tarpu eksporto
kainų svyravimo amplitudė didesnė, nors išlaikyta didėjimo tendencija. 2006 metų balandžio
mėnesį, palyginti su tuo pačiu 2005-ųjų laikotarpiu, pieno produktų įmonių kainos vidutiniškai padidėjo 1,1 proc. Eksportuojamų produktų
kainos padidėjo 4,3 proc., o pieno produktų
kainos vidaus rinkoje sumažėjo 1,0 procento.
Atskirų pieno produktų kainos vidaus rinkoje kito nevienodai. Nuo 2005 metų balandžio
iki 2006-ųjų balandžio 1-2 proc. sumažėjo tepių
riebalų mišinių, fermentinių sūrių kainos, o
grietinės kaina padidėjo net 21 proc. Tuo tarpu

nuo metų pradžios iki balandžio, nepaisant sezoniškumo, šiek tiek padidėjo visų pieno produktų kainos, daugiausia – lieso pieno miltelių.
(4 lentelė).
Nuo įstojimo į ES lietuviškų pieno produktų
įmonių kainos artėjo prie kitų sąjungos valstybių kainų. 2006 metų balandį pieno produktų,
ypač eksportuojamų, kainų skirtumas tarp Lietuvos ir kai kurių ES šalių buvo nedidelis, dažnai lietuviškų produktų kainos buvo aukštesnės,
pavyzdžiui, sviesto (5 lentelė). Prognozuojama,
kad pasaulinėje pieno produktų rinkoje kainos
artimiausiu metu nedidės, netgi mažės. Tad
tolesnio lietuviškų pieno produktų kainų didėjimo taip pat nereikėtų laukti. Nedideli kainų
svyravimai, susiję su sezoniškumu, žinoma,
vyksta nuolat.
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1 pav. Pieno pramonės parduotos produkcijos kainų pokyčiai 2005 ir 2006 metais (2004-12=100 proc.)
Figure 1. Changes in producer prices of dairy products in 2005 & 2006 (2004-12=100%)
Šaltinis: Gamintojų kainų indeksai. - V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2005, 2006.

4 lentelė / Table 4
Vidaus rinkoje parduotų pieno produktų įmonių kainos 2005 ir 2006 metais, Lt/t
Producer prices of dairy products sol din the domestic market in 2005 and 2006, Lt/t
Pieno produktai
Products

2006-04,
palyginti su
compared to
2005-04, %

2006-04,
palyginti su
compared to
2005-12, %

2005-04

2005-12

2006-04

Natūralus pienas, ne mažesnio kaip
3,5 proc. riebumo, 1 l pakuotėje
Natural milk, ≥ 3,5% milk fat, 1 l pack

1580

1560

1580

100

101

Pasterizuotas 2,5 proc. riebumo
pienas, 1 l pakuotėje / Pasteurised
milk, 2,5% milk fat, 1 l pack

1230

1210

1240

101

102

Grietinė, 30 proc. riebumo
Sour cream, 30 % milk fat

4070

4730

4920

121

104
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Pieno produktai
Products

2006-04,
palyginti su
compared to
2005-04, %

2006-04,
palyginti su
compared to
2005-12, %

2005-04

2005-12

2006-04

6792

6541

7041

104

108

11030

10910

11110

101

102

9070

8850

8910

98

101

Goudos sūris / Gouda

10230

10120

10110

99

100

„Tilsit“ / Tilsit

10780

10330

10580

98

102

Lieso pieno milteliai
Skimmed milk powder
Sviestas, 82 proc. riebumo
Butter, 82 % milk fat
Tepūs riebalų mišiniai
Dairy spread

Šaltinis: ŽŪMPRIS.

5 lentelė / Table 5
Kai kurių pieno produktų įmonių kainos Baltijos valstybėse, Lenkijoje ir Vokietijoje
2006 metų balandžio mėnesį, Lt/t
Producer prices of selected dairy products in the Baltic States, Poland and Germany
in April 2006, Lt/t
Pieno produktai
Dairy products

Lietuva*
Lithuania*

Latvija**
Latvia**

Estija**
Estonia**

Lenkija**
Poland**

Vokietija**
Germany**

Pienas, 2–2,5 proc.
riebumo / Milk,
2–2,5% milk fat

1240*

1340

1220

1130

–

Sviestas, 82 proc.
riebumo / Butter,
82% milk fat

9175

8835

7148

8348

8730

Lieso pieno milteliai
Skimmed milk powde

6923

7483

6833

6688

7123

10620

10645

10480***

9508

–

Goudos sūris
Cheese Gouda

* Vidaus rinkos kaina / Prices in the domestic market.
** Kainos (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos Lietuvos banko valiutų kursą / Prices (in Litas) according
to the Lithuanian Bank exchange rate of the corresponding date.
*** Edamo sūris / Edam cheese.
Šaltinis: ŽŪMPRIS.

Pieno produktų mažmeninių kainų kitimo
tendencijos buvo labai artimos įmonių kainų
kitimo tendencijoms, nes apie 90 proc. Lietuvos
mažmeninėje rinkoje parduotų pieno produktų
buvo pagaminta Lietuvoje. Kadangi nuo 2005
metų balandžio iki 2006-ųjų balandžio pieno
produktų įmonių kainos sumažėjo, todėl ir dau-

gelio produktų mažmeninės kainos taip pat sumažėjo (6 lentelė). Palyginti su kitomis Baltijos
valstybėmis, Lietuvoje daugelio pieno produktų
mažmeninės kainos buvo aukščiausios. Žemiausios buvo Estijoje, nors pieno supirkimo
vidutinė kaina buvo didžiausia tarp visų trijų
Baltijos valstybių.
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6 lentelė / Table 6
Kai kurių pieno produktų mažmeninės kainos Baltijos valstybėse
2005 ir 2006 metų balandžio mėnesį, Lt
Retail prices of selected dairy products in the Baltic States in April 2004 &2005, in Litas
Lietuva / Lithuania
2006-04,
20052006palyginti su
04
04
compared to
2005-04, %

Latvija / Latvia
2006-04,
2006palyginti su
04
compared to
Lietuva, %

Estija / Estonia
2006-04,
2006palyginti su
04
compared to
Lietuva, %

Pienas, 2,5 proc.
riebumo, l
Milk, 2,5% milk fat, l

1,80

1,66

92

1,86

112

1,52

92

Sviestas, kg
Butter, kg

15,64

15,71

101

12,29

78

13,71

87

Grietinė, 20–25 proc.
riebumo, kg
Sour cream 20–25%
milk fat, kg

6,04

5,73

95

6,01

105

4,52

79

Varškė, 5-9 proc.
riebumo, kg
Curd, 5-9% milk fat, kg

10,81

10,12

94

9,22

91

9,01

89

Pieno produktai
Dairy products

Šaltiniai: Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonominė ir socialinė raida. – V.: Statistikos departamentas prie LRV,
2004; Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonominė ir socialinė raida. – V.: Statistikos departamentas prie LRV,
2005.

Užsienio prekyba. Užsienio prekybos pienu mėnesiais, palyginti su tuo pačiu 2005 metų
ir pieno produktais balansas yra teigiamas, 2006 laikotarpiu, 16 proc. sumažėjo jos kaina. Kametų sausio–kovo mėnesiais eksportas 5,24 kar- dangi sviesto kaina sumažėjo tik 7 proc., jo
to lenkė importą. Tačiau dėl išaugusio pieno eksportas buvo pelningesnis nei neperdirbtos
žaliavos įvežimo importo prieaugio tempai pra- grietinėlės ir padidėjo 158 procentais.
Eksporto augimą skatino jo kompensacijos,
lenkė eksporto prieaugį: jeigu 2006 metų sausio–
kovo mėnesiais, palyginti su tuo pačiu 2005 me- kaip populiariausia rinkos reguliavimo tarp
tų laikotarpiu, eksportas padidėjo 22 proc., tai Lietuvos pieno perdirbėjų priemonė. 2006 metų
importas – 48 proc. Pieno produktų importas be sausio-kovo mėnesiais už pieno produktų eksžaliavinio pieno minėtu laikotarpiu padidėjo tik portą perdirbimo įmonėms išmokėta 7,7 mln. Lt
eksporto kompensacijų, iš jų 68 proc. sudaro
5,5 procento.
2006 metų sausio-kovo mėnesiais pieno išmokos už sūrių eksportą. Palyginti su 2005
produktų eksportuota už 202,8 mln. Lt. Atskirų metų sausiu-kovu, eksporto kompensacijų išproduktų grupių eksportas keitėsi nevienodai. mokėta 37 proc. mažiau. Tam įtakos turėjo neDidėjo sviesto, pieno cukraus, kazeino, sūrių ir tolygus eksporto kompensacijų išmokėjimas,
varškės, mažėjo išrūgų, ledų, nekoncentruoto taip pat jų dydžių mažinimas. Nuo 2005 iki
pieno ir grietinėlės eksportas (7 lentelė). Tam 2006 metų balandžio eksporto kompensacijos
įtakos turėjo paklausos ir kainų pokyčiai. Pa- įvairiems pieno produktams buvo sumažintos
vyzdžiui, 23 proc. sumažėjo iki tol augęs grieti- nuo 80 (lieso pieno milteliai) iki 5 proc. (kai
nėlės eksportas, nes 2006 metų sausio–kovo kurios sūrio rūšys).
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7 lentelė / Table 7
Pieno produktų eksportas 2005 ir 2006 metų sausio–kovo mėnesiais, tūkst. Lt
Exports of dairy products in January–March 2005 & 2006, thou. Lt
KN
kodas
CN
code

Pieno produktai / Products

2005

2006

2006,
palyginti su
compared to
2005, %

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė
Milk and cream, not concentrated

15224,3

12615,6

83

0402

Koncentruotas pienas ir grietinėlė
Milk and cream, concentrated

26730,3

28858,1

108

17556,4

18270,3

104

040221 Nenugriebto pieno milteliai
Whole milk powder

1343,8

138,7

10

040291 Kondensuotas pienas be cukraus
Milk, condensed without sugar

2545,3

2598,2

102

040299 Kondensuotas pienas su cukrumi
Milk, condensed with sugar

5284,8

7850,8

149

2050,5

1800,4

88

394,8

295,9

75

040210 Lieso pieno milteliai
Skimmed milk powder

0403

Fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė
Fermented or acidified milk and cream

040310 Jogurtas / Yoghurt
0404

Išrūgos ir produktai iš natūralių pieno komponentų
Whey & products consisting of natural milk constituents

13922,1

9736,1

70

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai, pieno pastos
Butter & other fats & oils derived from milk, dairy spreads

11475,2

29632,2

258

0406

Sūriai ir varškė / Cheese & curd

90251,2

112205,0

124

2105

Valgomieji ledai / Ice cream

2948,1

2350,5

80

350110 Kazeinas / Casein

1557,2

2401,4

154

170211- Pieno cukrus / Milk sugar
170219

1980,0

3167,4

160

166138,8

202766,6

122

Iš viso / Total

Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

Esant ribotai vidaus rinkai bei joje augant tuo pačiu 2005-ųjų laikotarpiu, labiausiai padiimporto daliai, didėjantis pieno supirkimas ir dėjo sviesto dalis – 7,7 procentinio punkto
pieno produktų gamyba bus orientuota į užsie- (2 pav.). Sumažėjo išrūgų (3,6 procentinio
nio rinkas, tad eksportas turėtų ir toliau augti.
punkto), nekoncentruoto pieno ir grietinėlės
Eksportuotų pieno produktų struktūroje (3 procentiniais punktais) ir kai kurių kitų pro2006 metų sausio–kovo mėnesiais, palyginti su duktų lyginamasis svoris. Didžiausią dalį eks____________________________________________________________________ 45
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porto struktūroje tradiciškai sudaro sūris ir
varškė (55 proc.), jų lyginamasis svoris beveik
nepakito.
Sparčiai auga pieno produktų eksportas į
trečiąsias šalis. 2006 metų sausio–kovo mėnesiais, palyginti su tuo pačiu 2005–ųjų laikotarpiu, į trečiąsias šalis pieno produktų eksportuota 28 proc. daugiau. Ypač padidėjo eksportas į
Rusiją – net 49 proc. ir 2006 metų pirmąjį ketvirtį sudarė 79 proc. visos prekybos su trečiosiomis šalimis. Tuo tarpu prekyba su ES šalimis
plečiasi ne taip sparčiai – per minėtą laikotarpį
išaugo tik 2,4 proc. Dėl to ES dalis bendroje
eksporto struktūroje sumažėjo 7 procentiniais
punktais.
2006 metų kovą, palyginti su tuo pačiu
2005-ųjų laikotarpiu, sumažėjo daugelio eksportuotų pieno produktų grupių kainos (8 lentelė). Vidutinių kainų mažėjimą lėmė produktų
asortimento struktūros grupių viduje pokyčiai.

Kiti
produktai
Other
products
10%

Sūriai ir
varškė
Cheese &
curd
55%

Išrūgų
milteliai
Whey
powder
5%

Kainų mažėjimas rodo, kad paklausesni buvo
žemesnės kainos gaminiai, kas atspindi pasaulines pieno produktų kainų mažėjimo tendencijas. Kiek labiau padidėjo tik fermentuotų ir
raugintų pieno produktų kainos (15 proc.). Tuo
tarpu nekoncentruoto pieno ir grietinėlės kainos
sumažėjo 27 proc., jogurto – 16 proc., kondensuoto pieno su cukrumi – 11 procentų.
Reikėtų laukti, kad pieno produktų eksporto
kainos ateityje dėl nepalankių pasaulinių kainų
kitimo tendencijų nedidės. Lietuviškų pieno
produktų grupių vidutinių kainų didėjimo galima laukti tuo atveju, jeigu bus realizuojami
didesnės pridėtinės vertės produktai galutiniam
vartotojui su savu prekiniu ženklu ar daugiau
produktų bus realizuojama pelningesnėse rinkose. Taigi, didėjant eksportuojamos produkcijos
kiekiams, pajamos iš eksporto taip pat turėtų
didėti.

Nenocentruotas
pienas ir
grietinėlė
Milk &
cream, non- Sviestas ir
concentra- kiti pieno
riebalai
ted
Butter &
6%
other milk
fats
15%

Pieno
milteliai
Milk
powder
9%

Kitos
Other
9%

ES-25
EU-25
57%

Rusija
Russia
34%

JAV
USA
0%

2 pav. Pieno produktų eksporto struktūra 2006 metų sausio-kovo mėnesiais
Figure 2. Structures of dairy products exports in January-March 2006
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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8 lentelė / Table 8
Vidutinės eksportuotų pieno produktų kainos 2005 ir 2006 metų sausio–kovo mėnesiais, Lt/t
Average prices of dairy products exported in January–March 2005 & 2006, Lt/t
KN
kodas
CN code

Pieno produktai / Dairy products

2005

2006

2006,
palyginti su
compared to
2005, %

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė
Milk and cream, not concentrated

4110

3000

73

0402

Koncentruotas pienas ir grietinėlė
Milk and cream, concentrated

5470

5080

93

040210

Lieso pieno milteliai
Skimmed milk powder

6410

6440

101

040221

Nenugriebto pieno milteliai
Whole milk powder

6860

6300

92

040291

Kondensuotas pienas be cukraus
Milk, condensed without sugar

3190

2920

92

040299

Kondensuotas pienas su cukrumi
Milk, condensed with sugar

4590

4070

89

0403

Fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė
Fermented or acidified milk and cream

2370

2720

115

040310

Jogurtas / Yoghurt

2510

2120

84

0404

Išrūgos ir produktai iš natūralių pieno komponentų
Whey & products consisting of natural milk constituents

2680

2640

99

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai, pieno pastos
Butter & other fats & oils derived from milk, dairy spreads

7780

7270

93

0406

Sūriai ir varškė / Cheese & curd

9310

9070

97

040610

Varškės sūris ir varškė / Cottage cheese & curd

8150

8660

106

040690

Riebūs sūriai / Fat cheese

9610

9190

96

210500

Valgomieji ledai / Ice cream

5320

5630

106

350110

Kazeinas / Casein

20200

18880

93

1830

1940

106

170211- Pieno cukrus / Milk sugar
170219

Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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Į Lietuvos vidaus rinką įvežama vis daugiau
pieno produktų iš užsienio šalių. 2006 metų
sausio-kovo mėnesiais, palyginti su tuo pačiu
2005-ųjų laikotarpiu, importas padidėjo
48 proc. Pieno produktų importuota už
38,7 mln. Lt. Pagrindiniai importuoti produktai,
be žaliavinio pieno, kaip ir anksčiau, buvo fermentuoti ir rauginti pieno produktai (22 proc.
viso importo), sūriai ir varškė (12 proc.), valgomieji ledai (5 proc.).
Pieno produktai importuojami beveik išimtinai iš ES šalių: 2006 metų sausio–kovo mėnesiais buvo įvežta 99,6 proc. produktų. Daugiausia importuojama iš kaimyninių valstybių –
Latvijos (51 proc.) ir Lenkijos (22 proc.).
79 proc. importo iš Latvijos sudarė žaliavinis
pienas.
Ateityje importuojamų pieno produktų apimtys turėtų didėti. Tačiau tokio didelio žaliavinio pieno importo šuolio, koks buvo 2005
metais, palyginti su 2004-aisiais, nebebus, kadangi tiekimo apimtys maždaug nusistovėjo.
Žinoma, jos šiek tiek irgi gali augti.
Nauji teisės aktai. Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministras 2006 m. balandžio 4 d.
įsakymu Nr. 3D-127 patvirtino „Papildomų
nacionalinių tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisykles“. Išmokos dydis 2006 metais išlieka 48 Lt/t.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras
2006 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 3D-163
sudarė komisiją pieno gamybos kvotų sistemos
administravimo probleminiams klausimams ir
gamintojų paraiškoms dėl kvotos nepaėmimo į
nacionalinį rezervą ar grąžinimo iš jo nagrinėti
bei patvirtino šios komisijos reglamentą.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-201
nustatyta tvarka, pagal kurią grąžinama iš ben-

drojo nacionalinio pieno kvotos rezervo 2004–
2005 kvotos metams skirtų pieno gamybos kvotų neįvykdytoji dalis. 2006 m. gegužės 16 d.
įsakymu Nr. 3D-203 nustatyta tvarka, pagal
kurią gali būti grąžinamos pieno gamybos kvotos pareiškėjams, 2005 ir 2006 metais teikusiems paraiškas paramai gauti pagal Kaimo
plėtros 2004–2006 metų plano priemonę
„Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio
gamybos rėmimas“.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras
2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-97 patvirtino naują pieno supirkimo taisyklių redakciją,
kuri įsigaliojo nuo 2006 m. balandžio 1 d. Naujoje redakcijoje atsisakyta kvotų judėjimo apribojimo tarp apskričių, patikslintos atsakingų
institucijų funkcijos, detaliau reglamentuota
dalis procedūrų, pailgintas kvotų perdavimo
procedūrų laikas. Naujai pateikta nacionalinio
rezervo struktūra, jo sudedamųjų dalių sudarymo ir naudojimo taisyklės, taip pat pakeista
prioritetinių balų suteikimo tvarka, kai, nepakankant rezervo, gamintojų prašomi kvotų dydžiai koreguojami, atsižvelgiant į prioritetinius
balus.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-61 papildytas Pelno nesiekiančių viešųjų juridinių
asmenų, kurie gali pirkti sviestą mažesne kaina
iš Nacionalinės mokėjimo agentūros patvirtintų
tiekėjų, sąrašas, į sąrašą įtraukiant savivaldybių
administracijas.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 3D-216
paskirstomas ilgai nokinamų sūrių, kurių privatus saugojimas gali būti remiamas 2006–2007
saugojimo metais, kiekis. Jis paskirstytas tarp
AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Žemaitijos pienas“.
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MĖSA / MEAT
Nors gyvulių bei paukščių supirkimai ir toliau auga, tačiau 2006 metais galvijų superkama
beveik penktadaliu mažiau dėl padidėjusio veršelių eksporto. Šiemet jų eksportas dar intensyvesnis, todėl gali atsitikti, kad 2007–2008 metais neturėsime ką supirkti. Ekonomiškai nelabai paaiškinamas ir didėjantis paršelių eksportas (per sausio-kovo mėnesius eksportuota
45 proc. praėjusių metų kiekio), kai šalies rinkoje trūksta kiaulienos, o kiaulių supirkimo
kainos atitinka ES kainų lygį. Tokia situacija
didina mėsos importo į šalį apimtis. Mėsos užsienio prekybos balansas išlieka neigiamas, nes
įvežta 14 proc. daugiau nei eksportuota. Per
2006 metų I-ąjį ketvirtį eksportuota 19 tūkst. t
mėsos ir jos gaminių už 76,4 mln. Lt, arba
18 proc. daugiau negu per 2005 metų atitinkamą laikotarpį. Gerokai padidėjo paukštienos

eksportas (21 proc.) ir kiaulienos importas
(52 proc.).
2006 metų sausio-kovo mėnesiais supirkta
52,9 tūkst. t gyvulių ir paukščių (1 pav.),
35 proc. daugiau avių ir ožkų bei paukščių,
6 proc. – kiaulių, bet 19 proc. mažiau galvijų
negu per tą patį 2005 metų laikotarpį.
J AUTI ENA

Vidaus rinka. Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) duomenimis,
Lietuvoje 2006 m. balandžio 1 d. galvijus augino 182,2 tūkst. ūkių, t. y. 10 proc. mažiau negu
prieš metus, o galvijų skaičius sumažėjo 4 proc.
Net 19 proc. sumažėjo ir supirkimai (2 pav.).
Palyginti su 2005 metų tuo pačiu laikotarpiu, daugiausia sumažėjo veršelių, telyčių ir
karvių supirkimas (1 lentelė).

52,9

50,9

47,8

2004

2005

2006

1 pav. Gyvulių ir paukščių supirkimas (gyvuoju svoriu) 2004–2006 metų sausio-kovo mėnesiais, tūkst. t
Figure 1. Purchase of livestock and poultry in January-March 2004–2006, thou. t
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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2 pav. Galvijų supirkimas (gyvuoju svoriu) 2003–2006 metų sausio-kovo mėnesiais, tūkst. t
Figure 2. Purchase of cattle (live weght) in January-March 2003–2006, thou. t
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.

1 lentelė / Table 1
Galvijų supirkimas per 2005 ir 2006 metų sausio-kovo mėnesius
Purchase of cattle in January-March 2005 & 2006
Galvijų grupės
Group of cattle

2005

Pokyčiai, proc.
Changes, %

2006

vnt. / heads

t

vnt. / heads

t

44930

10015

36260

8148

80,7

81,4

Veršeliai < 1 metų
Calves < 1 year

3369

134

1875

86

55,7

64,2

Telyčios > 1 metų
Heifers > 1 year

8720

1906

6136

1336

70,4

70,1

17752

4414

16345

3897

92,1

88,3

1630

443

1550

415

95,1

93,7

13459

3118

10354

2414

76,9

77,4

Galvijai, iš viso
Cattle, total

Buliai 1–2 metų
Bulls 1–2 years
Kiti buliai / Other bulls
Karvės / Cows

vnt. / heads

t

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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Bulių supirkta daugiausia (48 proc.), tačiau
apie 12 proc. mažiau nei praėjusiais metais, o jų
vidutinis skerdenos svoris (241 kg) per metus
sumažėjo 4 proc. Pagrindinė supirkimų mažėjimo priežastis – didėjantis veršelių eksportas,
turintis įtakos beveik visų galvijų rūšių supirkimui. Eksportuojami ne tik pieninių veislių
veršeliai. ŽŪIKVC duomenimis, 2005 metais
eksportuota 18,5 tūkst. mėsinių ir mišrūnų veislių veršelių (22 proc. nuo viso kiekio).
2006 metų sausio-gegužės mėnesių vidutinė
jaunų bulių supirkimo kaina buvo 11 proc. didesnė negu 2005-ųjų ir 65 proc. didesnė negu
2004-ųjų tuo pačiu laikotarpiu (3 pav.).
Per 2006 metų I-ąjį ketvirtį karvių skerdimui supirkta net 23 proc. mažiau negu per
2005-ųjų tą patį laikotarpį. Skerdžiamų karvių
vidutinė supirkimo kaina 2006 metų sausio-

900

848,3

851,0

gegužės mėnesiais buvo 11 proc. didesnė
(4 pav.).
Skerdžiamų telyčių vidutinė supirkimo kaina 2006 metų sausio-gegužės mėnesiais, palyginti su 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, buvo
10 proc. didesnė (5 pav.), tačiau supirkta net
30 proc. mažiau.
Galvijų kainos 2006 metų sausio-gegužės
mėnesiais didėjo ir kitose ES šalyse. 2006 metų
gegužės viduryje (20-ąją savaitę), palyginti su
tuo pačiu 2005-ųjų laikotarpiu, jaunų bulių
(O2 klasės, kurių Lietuvoje užauginama daugiausia) supirkimo kainos ES šalyse išaugo
7 proc. Daugiausia jos kito Italijoje, Ispanijoje
ir Belgijoje (2 lentelė). Per tą patį laikotarpį ES
šalyse vidutiniškai 4 proc. padidėjo karvių,
10 proc. – telyčių supirkimo kainos.
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3 pav. Jaunų bulių skerdenų supirkimo kainos 2004–2006 metų sausio-gegužės mėnesiais, Lt/100 kg
Figure 3. Purchase prices of young bull carcasses in January-May 2004–2006, Lt/100 kg
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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4 pav. Karvių skerdenų supirkimo kainos 2005 ir 2006 metų sausio-gegužės mėnesiais, Lt/100 kg
Figure 4. Purchase prices of cow carcasses in January-May 2005 & 2006, Lt/100 kg
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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5 pav. Telyčių skerdenų supirkimo kainos 2005 ir 2006 metų sausio-gegužės mėnesiais, Lt/100 kg
Figure 5. Purchase prices of herfer carcasses in January-May 2005 & 2006, Lt/100 kg
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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2 lentelė / Table 2
Jaunų bulių (O2 klasė) vidutinės supirkimo kainos kai kuriose ES šalyse
2005 ir 2006 metų 20-ąją savaitę, Lt/100 kg
Average purchase prices of young bulls in the EU countries in the 20th week of 2004 & 2006, Lt/100 kg
2006

2005

Pokytis, proc.
Change, %

Latvija / Latvia

605,2

595,1

101,7

Estija / Estonia

675,5

617,9

109,3

Lenkija / Poland

830,8

749,4

110,9

Lietuva / Lithuania

841,3

774,6

108,6

Slovakija / Slovakia

884,4

824,3

107,3

Belgija / Belgium

891,1

792,1

112,5

Suomija / Finland

897,9

880,5

102,0

Vengrija / Hungary

908,2

856,7

106,0

Čekija / Czech Republik

910,0

821,9

110,7

Švedija / Sweden

913,4

864,2

105,7

Jungtinė Karalystė / UK

931,3

838,5

111,1

Nyderlandai / Netherlands

958,7

893,8

107,3

Vokietija / Germany

967,4

972,3

99,5

ES-25 / EU-25

971,7

907,1

107,1

Airija / Ireland

972,6

925,1

105,1

Prancūzija / France

994,4

991,0

100,3

Ispanija / Spain

995,9

860,8

115,7

Danija / Denmark

1059,7

1010,1

104,9

Italija / Italy

1102,1

937,8

117,5

Graikija / Greece

1286,4

1215,2

105,9

Šalys / Country

Šaltinis: Europos Komisijos duomenys.

Žemiausia jaunų bulių (O2 klasė) vidutinė
Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje dar gesupirkimo kaina 2006 metų gegužės viduryje rokai atsilieka nuo ES šalių vidutinių kainų
(20-ąją savaitę) buvo Latvijoje, Estijoje ir Len- (3 lentelė).
kijoje, telyčių (O2 klasė) – Latvijoje
Lietuvos mėsos perdirbimo pramonės įmo(545,7 Lt/100 kg), Lietuvoje (617,4 Lt/100 kg) nių vidutinė jautienos realizavimo kaina per
ir Slovakijoje (639,2 Lt/100 kg), karvių 2006 metų I-ąjį ketvirtį dėl supirkimo kainų
(O3 klasė) – Latvijoje (466,1 Lt/100 kg), Esti- augimo padidėjo 9,8 proc. (6 pav.).
joje (550,6 Lt/100 kg) ir Slovėnijoje
(578,1 Lt/100 kg).
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3 lentelė / Table 3
Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje ir ES šalyse 2006 metų 20-ąją savaitę
Cattle purchase prices in Lithuania and EU countries in the 20th week 2006
Kaina, Lt/100 kg / Price, Lt/kg

Galvijų rūšys
Kingo f cattle

Kainos lygis, proc.
Price level, %

Lietuvoje
in Lithuania

vidutiniškai ES
EU average

Jauni buliai (O2)
Young bulls

841,3

971,7

87

Karvės (O3)
Cows

611,6

866,5

71

Telyčios (O2)
Heifers

617,3

874,2

71

Šaltinis: Europos Komisijos duomenys
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6 pav. Lietuvos gamintojų jautienos kainos dinamika 2004–2006 metais, Lt/kg
Figure 6. Average producer prices of beef in Lithuania in 2004–2006, Lt/kg
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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Jautienos gamyba mėsos perdirbimo įmonėse per 2006 metų I-ąjį ketvirtį buvo 10 proc.
mažesnė nei per tą patį 2005-ųjų laikotarpį.
53 proc. jos buvo eksportuota.
Mažmeninė I kategorijos jautienos su kaulu
kaina Lietuvoje 2006 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 18,1 proc., o palyginti su 2004 metų I-uoju
ketvirčiu, buvo net 73 proc. didesnė (7 pav.).
Tačiau dabartinės kainos nėra tokios didelės
(tik 9 proc. didesnės), palyginti su 2002 metų
pavasariu.
Užsienio prekyba. ŽŪIKVC duomenimis,
per 2006 metų sausio-kovo mėnesius eksportuota 16,4 tūkst. galvijų, iš jų – 15,9 tūkst. ver-

12

šelių. Veršelių eksportas gerokai išsiplėtė
(8 pav.). Palyginti su 2005 metų tuo pačiu laikotarpiu, galvijų eksportas išaugo beveik
40 proc., o vien veršelių – dviem trečdaliais.
Per 2006 metų I-ąjį ketvirtį eksportuota
4,4 tūkst. t jautienos už 34,3 mln. Lt. Palyginti
su 2005 metų tuo pačiu laikotarpiu, eksporto
apimtys sumažėjo 6 proc., tačiau dėl kainos
padidėjimo vertine išraiška eksportas išaugo
15 proc. Daugiausia jautienos išvežta į Rusiją
(35 proc.), Baltarusiją (14 proc.), Vokietiją
(12 proc.) ir Nyderlandus (8 proc.). Didėja eksportas į trečiąsias šalis (48,4 proc.), todėl net
dviem trečdaliais daugiau buvo išmokėta eksporto išmokų nei per 2005 metų I-ąjį ketvirtį.
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7 pav. I kategorijos jautienos su kaulu mažmeninė kaina 2004–2006 metais, Lt/kg
Figure 7. Retail price of beef with bone (I category) in 2004–2006, Lt/kg
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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8 pav. Veršelių eksportas pagal šalis 2006 metų sausio-kovo mėnesiais
Figure 8. Export of calves by country in January-March

Prognozės. ES šalyse 2006 metų pirmojoje
pusėje galvijų supirkimo kainų pokyčių tendencijos buvo panašios kaip ir 2005 metais. Atsižvelgus į tai galima prognozuoti, kad 2006 metų antrajame pusmetyje Lietuvoje galvijų supirkimo kainos bus artimos 2005 metų antrojo
pusmečio kainoms. Tikėtina, kad nuo liepos
pradžios bulių supirkimo kainos sumažės iki
730–750 Lt/100 kg ir laikysis iki lapkričio mėnesio.
K I AULI ENA

Vidaus rinka. Per 2006 metų sausio-kovo
mėnesius skerdyklos ir mėsos perdirbimo įmonės supirko 165,6 tūkst. kiaulių. Palyginti su
tuo pačiu 2005 metų laikotarpiu, kiaulių (skerdenos svoriu) supirkta 7,3 proc. daugiau. Didėjo ne tik kiaulių supirkimas, bet ir kiaulienos

importas (7 pav.). Kiaulienos produktų gamyboje įvežtinė kiauliena sudaro net 34 procentus.
Per 2006 metų I-ąjį ketvirtį į šalį kiaulienos
įvežta 53 proc. daugiau (6,6 tūkst. t), negu per
tą patį 2005-ųjų laikotarpį.
2006 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su
2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, vidutinė kiaulių
supirkimo kaina (475,5 Lt/100 kg) buvo daugiau kaip 2 proc. mažesnė (10 pav.).
2006 metų gegužės viduryje (20-ąją savaitę)
vidutinė E kategorijos kiaulienos supirkimo
kaina buvo 483,3 Lt/100 kg ir nedaug skyrėsi
nuo ES tos pačios kategorijos kiaulienos vidutinės kainos – 488,0 Lt/100 kg. Mažiausios kainos buvo Lenkijoje (418,4 Lt/100 kg), Danijoje
(447,9 Lt/100 kg), Švedijoje (451,0 Lt/100 kg),
Suomijoje (452,7 Lt/100 kg), didžiausios –
Graikijoje
(674,9 Lt/100 kg),
Kipre
(642,5 Lt/100 kg)
ir
Portugalijoje
(559,4 Lt/100 kg).
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9 pav. Kiaulienos importas 2004–2006 metais, t
Figure 9. Imports of pork in 2004–2006, t
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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10 pav. Kiaulių supirkimo (skerdenos svoriu) kainos 2004–2006 metais, Lt/100 kg
Figure 10. Purchase prices of pork (carcass weight) in 2004–2006, Lt/100 kg
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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11 pav. Lietuvos gamintojų parduotos kiaulienos vidutinės kainos 2004–2006 metais, Lt/kg
Figure 11. Average producer prices of pork in Lithuania in 2004–2006, Lt/kg
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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12 pav. I kategorijos kiaulienos su kaulu mažmeninė kaina 2004–2006 metais, Lt/kg
Figure 12. Retail prices of pork with bone (I category) in 2004–2006, Lt/kg
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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Per 2006 metų I-ąjį ketvirtį mėsos įmonės ir
cechai kiaulienos pagamino 26 proc. daugiau
nei per 2005 metų I-ąjį ketvirtį. Beveik visa
(97 proc.) kiauliena realizuota šalies rinkoje.
Mėsos perdirbėjai 2006 metų I-ajame ketvirtyje kiaulienos kainų beveik nedidino
(11 pav.). Vidutinė kaina – 6,05 Lt/kg – buvo
1 proc.didesnė nei 2005 metais.
2006 metų sausio-balandžio mėnesiais vidutinė kiaulienos su kaulu mažmeninė kaina buvo
4,7 proc. didesnė negu 2005-aisiais (12 pav.).
Užsienio prekyba. Dėl kiaulienos stygiaus
vidaus rinkoje per 2006 metų I-ąjį ketvirtį į šalį
įvežta 6,6 tūkst. t kiaulienos ir 5,6 tūkst. gyvų
kiaulių. Bendra importo vertė – 36,2 mln. Lt.
Tuo tarpu eksportuota labai mažai – 0,3 tūkst. t
kiaulienos ir 15,3 tūkst. kiaulių, iš jų 12,4 tūkst.
paršelių. Bendra eksporto vertė – 5,3 mln. Lt.
Daugiausia kiaulienos įvežta iš Lenkijos
(61 proc. viso importo), Estijos (11 proc.) ir
Vokietijos (7 proc.). Visos gyvos kiaulės įvežtos iš Lenkijos. Tuo tarpu 56 proc. gyvų kiaulių
eksporto pajamų gauta iš paršelių (10,9 tūkst.)
realizavimo į Lenkiją.
Prognozės. Paukščių gripo proveržis kai
kuriose ES pietinėse šalyse neturėjo didelės
įtakos kiaulių supirkimo kainoms. Nuo 2005
metų birželio beveik visose ES šalyse kiaulių
supirkimo kainos priklausomai nuo sezoniškumo keitėsi nežymiai. Tikėtina, kad ir Lietuvoje
2006 metų birželio-rugpjūčio mėnesiais kiaulių
supirkimo kainos, kaip ir pernai, padidės iki
500–520 Lt/100 kg.
Nauji teisės aktai. Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministras 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-99 patvirtino Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus mokėjimo
taisykles, kuriose pateikti reikalavimai išmokoms gauti bei administravimo procedūros.
Augintojams už galvijus gali būti skiriamos
tokios tiesioginės išmokos:

1. skerdimo išmoka už karvę, telyčią ar bulių, kurių:
1.1. įskaitinis skerdenos svoris lygus arba didesnis kaip 220 kg – 209 Lt;
1.2. įskaitinis skerdenos svoris lygus arba didesnis kaip 185 kg, bet mažesnis kaip 220 kg – 110 Lt;
1.3. įskaitinis gyvasis svoris lygus arba
didesnis kaip 500 kg – 209 Lt;
1.4. įskaitinis gyvasis svoris lygus arba
didesnis kaip 393 kg, bet mažesnis
kaip 500 kg – 110 Lt;
2. specialioji išmoka už bulių, kurio:
2.1. įskaitinis skerdenos svoris lygus arba didesnis kaip 220 kg – 403 Lt;
2.2. įskaitinis skerdenos svoris lygus arba didesnis kaip 185 kg, bet mažesnis kaip 220 kg – 210 Lt;
2.3. įskaitinis gyvasis svoris lygus arba
didesnis kaip 500 kg – 403 Lt;
2.4. įskaitinis gyvasis svoris lygus arba
didesnis kaip 393 kg, bet mažesnis
kaip 500 kg – 210 Lt;
3. ekstensyvumo priemoka prie specialiosios išmokos už bulių – 178 Lt.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras
2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-113 patvirtino Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų
už karves žindenes, telyčias ir ėriavedes mokėjimo 2006 metams taisykles.
Iš Specialiosios kaimo rėmimo programos
už mėsinių veislių grynaveisles ir mišrūnes
karves ir telyčias nuo 8 mėn. amžiaus 2006
metais bus mokama 386 Lt išmoka. Be to, laikytojui gali būti skiriama 173 Lt ekstensyvumo
priemoka, jei gyvulių tankumas viename pašarinių augalų hektare ne daugiau kaip 1,4 sąlyginio gyvulio vieneto.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras
2006 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-130
patvirtino Paramos veisliniams gyvūnams įsi-
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gyti teikimo taisykles 2006 metams. Paramos
tikslas – skatinti ūkininkus, žemės ūkio bendroves ir kitus žemės ūkio veiklos subjektus įsigyti
aukštos veislinės vertės gyvūnų, vykdyti nacionalinę gyvulių veislininkystės selekciją, siekti,
kad būtų gerinama gaminama žemės ūkio produkcija. Valstybės parama už einamaisiais metais įsigytus veislinius gyvūnus skiriama
50 proc. veislinio gyvūno pirkimo kainos (be
PVM), bet ne daugiau kaip nustatyta šių taisyklių 1 priede. Priede nustatyti dydžiai tokie pat
kaip ir 2005 metais.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras
2006 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 3D-195
patvirtino Paramos veisliniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo priežiūros komisiją, jos dar-

bo reglamentą ir prioritetinių paramos skyrimo
kriterijų vertinimo aprašą.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras
2006 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-199
Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšas
paramai veisliniams gyvuliams įsigyti 2006
metams paskirstė taip:
Grynaveislių mėsinių veislių galvijams
3540 tūkst. Lt;
Pieninių veislių veršingoms telyčioms
1600 tūkst. Lt;
Kiaulėms
1240 tūkst. Lt;
Arkliams
190 tūkst. Lt;
Avims
220 tūkst. Lt;
Ožkoms
10 tūkst. Lt;
Žvėreliams
200 tūkst. Lt;
Iš viso
7000 tūkst. Lt.

KIAUŠINIAI / EGGS
2006 metų pradžioje visuose šalies ūkiuose
buvo laikoma 4,37 mln. vištų dedeklių, – 38
proc. ūkininkų ūkiuose, 62 proc. – ŽŪB ir
paukštynuose. Palyginti su 2005 metais, vištų
dedeklių skaičius padidėjo 3,7 proc. Nors dedeklių skaičius šalies ūkiuose didėja, dėl sumažėjusio vištų dėslumo 2005 metais surinkta
850 mln. kiaušinių – 2 proc. mažiau nei 2004aisiais.
Vidaus rinka. 2006 metų sausio – kovo
mėnesiais Lietuvoje surinkta 251 mln. kiaušinių
– 7 proc. mažiau nei per tą patį 2005 metų laikotarpį. Nagrinėjamu laikotarpiu supirkta
129,3 mln. kiaušinių, 1,2 proc. daugiau nei

2005-aisiais. Daugiausia, kaip ir 2005 metais,
kiaušinių supirkta kovo mėnesį (1 pav.).
Vidutinės A klasės kiaušinių supirkimo kainos 2006 metų I-ąjį ketvirtį buvo 6,4 proc. didesnės negu 2005 metų tuo pačiu laikotarpiu
(2 pav.). 2005 metais L grupės kiaušiniai vidutiniškai buvo 1,4 proc. brangesni nei M grupės.
2006 metų gegužę, palyginti su 2005-ųjų
geguže, A klasės kiaušinių didmeninės kainos
padidėjo: L grupės – 9,6 proc., M grupės –
1,6 proc. Kiaušinių didmeninių kainų augimui
įtakos turėjo 2006 metų pradžioje padidėjęs
eksportas į ES šalis bei didėjantys pardavimai
vidaus rinkoje.
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1 pav. Kiaušinių supirkimas Lietuvoje 2005 ir 2006 metais, mln. vnt.
Figure 1. Purchase of eggs in Lithuania in 2005 and 2006, mill. pieces
Šaltiniai: Žemės ūkio produkcijos supirkimas 2006 m. sausio 1 d. - V.: Statistikos departamentas prie LRV,
2006; Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2006 m. – Nr. 1-3. – V.: Statistikos departamentas prie LRV,
2006.
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2 pav. Šviežių supakuotų A klasės kiaušinių vidutinės didmeninės kainos
(be PVM) Lietuvoje 2005 ir 2006 metais, Lt/100 vnt.
Figure 2. Average wholesale prices (VAT excl.) of fresh eggs (Class A, packed)
in Lithuania in 2005 and 2006, Lt/100 pieces
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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2006 metų I-ąjį ketvirtį Lenkijoje švieži supakuoti L grupės kiaušiniai buvo vidutiniškai
16 proc. brangesni nei M grupės. Palyginti su
2005 metų tuo pačiu laikotarpiu, L grupės kiaušiniai pabrango 29 proc. (3 pav.), o
M grupės – 23 proc. 2006 metų I-ąjį ketvirtį
Lenkijoje L grupės kiaušiniai buvo 18 proc., o
M grupės – 3 proc. brangesni negu Lietuvoje.
Europos Komisijos duomenimis, šviežių
supakuotų kiaušinių (L–M grupės) didmeninės
kainos ES-25 valstybėse 2005 metų IV-ąjį ketvirtį didžiausios buvo Švedijoje – 4,62 Lt/kg ,
Danijoje – 4,17 Lt/kg ir Airijoje – 4,08 Lt/kg,
mažiausios Belgijoje – 2,37 Lt/kg ir Slovakijoje
– 2,44 Lt/kg. ES-25 vidutinės kiaušinių kainos
IV-ąjį ketvirtį buvo 3,26 Lt/kg (24 proc. didesnės nei Lietuvoje).
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2006 metų I-ąjį ketvirtį mažmeninės kiaušinių kainos Lietuvoje vidutiniškai buvo 11 proc.
didesnės negu 2005 metų I-ąjį ketvirtį ir
8,7 proc. mažesnės nei 2003 metų I-ąjį ketvirtį
(4 pav.).
2006 metų I-ąjį ketvirtį Lietuvoje mažmeninės kiaušinių kainos vidutiniškai buvo 4,4 proc.
mažesnės nei Latvijoje ir 6,5 proc. didesnės nei
Estijoje (1 lentelė).
Užsienio prekyba. Naminių paukščių kiaušinių 2006 metų I-ojo ketvirčio eksporto apimtys, palyginti su tuo pačiu 2005 metų laikotarpiu, išaugo 58 proc. Užsienio rinkoms pateikta
3,96 tūkst. t (26 proc. visų kiaušinių) už
10,8 mln. Lt. Vidutinė vieno išvežtų kiaušinių
kilogramo kaina – 2,73 Lt. Daugiausia naminių
paukščių kiaušinių eksportuota į Čekiją
(1394 t), Vokietiją (970 t) ir Latviją (366 t).
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3 pav. Šviežių supakuotų L grupės kiaušinių vidutinės didmeninės kainos
(be PVM) Lenkijoje 2005 ir 2006 metais, Lt/100 vnt.
Figure 3. Average wholesale prices (VAT excl.) of fresh eggs (L group, packed)
in Poland in 2005 & 2006, Lt/100 pieces
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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4 pav. Mažmeninės kiaušinių kainos Lietuvoje 2004–2006 metais, Lt/10 vnt.
Figure 4. Retail prices of eggs in Lithuania in 2004–2006, Lt/10 pieces
Šaltiniai: Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2004 m. sausio-gruodžio mėn. – V.: Statistikos departamentas
prie LRV, 2004; Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2005 m. sausio-gruodžio mėn. – V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2005; Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2006 m. sausio-kovo mėn. – V.: Statistikos
departamentas prie LRV, 2006; ŽŪR.

1 lentelė / Table 1
Mažmeninės kiaušinių kainos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį, Lt/10 vnt.
Average retail prices eggs in Lithuania, Latvia and Estonia
in 2005 and 2006 I quarter, Lt/10 pieces
2005
Šalis / Country

sausis
January

vasaris
February

2006
kovas
March

sausis
January

vasaris
February

kovas
March

Lietuva / Lithuania

2,69

2,66

2,66

2,93

2,93

3,00

Latvija / Latvia

2,93

2,93

2,93

3,14

3,11

3,11

Estija / Estonia

3,00

3,00

2,90

2,76

2,76

2,80

Šaltiniai: Lietuvos, Latvijos ir Estijos socialinė ir ekonominė raida 2005 m. – Nr. 1-3. – V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2005; Lietuvos, Latvijos ir Estijos socialinė ir ekonominė raida 2006 m. – Nr. 1-3. – V.:
Statistikos departamentas prie LRV, 2006.
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5 pav. Kiaušinių eksporto struktūra 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 5. Structure of egg exports in the Ist quarter in 2005 and 2006
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

Importas nuo Lietuvoje surinkto kiaušinių
kiekio sudarė 1,8 proc. Per 2006 metų sausio –
kovo mėnesius, palyginti su tuo pačiu 2005
metų laikotarpiu, naminių paukščių kiaušinių į
Lietuvą buvo įvežta 25 proc. mažiau, t. y.
275,8 t. Vidutinė vieno įvežtų kiaušinių kilogramo kaina – 4,06 Lt.

2006 metų I-ąjį ketvirtį daugiausia kiaušinių
įvežta iš Lenkijos (215 t po 3,13 Lt/kg). Iš kitų
šalių importuojami kiaušiniai yra naudojami ne
maisto reikmėms, t.y. veisimui, todėl jų įvežta
palyginti nedaug, o kaina svyravo nuo 6 iki
10 Lt/kg.
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Suomija
Finland
2%

Latvija
Latvia
7%

Švedija
Sweden
9%

6 pav. Kiaušinių importo struktūra 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 6. Structure of egg imports in the Ist quarter in 2005 and 2006
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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M OKSLINIA I T YR IMA I IR A NA LIT INĖS APŽVALGOS

RESEARCH STUDIES AND ANALYTIC SURVEYS

EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO PERSPEKTYVOS
PROSPECTS FOR ORGANIC FARMING
Ire na Kri šč i uk ai ti e nė, A nt ani na Tamošai t i e nė , Sal omė j a A ndrik i e nė
Lietuva suinteresuota žemės ūkio gamybą
sieti su agrarine aplinkosauga ir atskirų vietovių
kaimo bendruomenių gyvybingumo palaikymu
bei išsaugojimu. Tai rodo ir skiriama piniginė
parama agrarinės aplinkosaugos (ekologinio
ūkininkavimo, kraštovaizdžio ir apsaugos juostos programos) ir mažiau palankių ūkininkauti
vietovių su aplinkosaugos apribojimais priemonėms įgyvendinti. Per pirmus dvejus narystės
ES metus skirtos lėšos įsisavintos atitinkamai
39 ir 70 procentų.
Lietuvos kaimo plėtros plano 2004–2006
metams Agrarinės aplinkosaugos priemonėje
daugiausia paramos numatyta skirti ekologinio
ūkininkavimo programai įgyvendinti. Pastaraisiais metais didėjančios išmokos ekologinei
žemdirbystei paspartino ekologinių ūkių skaičiaus didėjimą. 2005 metais žemės ūkio naudmenų plotas, kuriame plėtojama ekologinė
žemdirbystė, siekė 69,4 tūkst. ha [10]. Ekologinio ūkininkavimo plėtrai turi įtakos naujas požiūris į sveiką mitybą ir saugią gyvenamąją
aplinką. Tai rodo ir ES didėjantis ekologiškų
produktų rinkos augimas. Ekologinį ūkininkavimą numatoma remti ir naujuoju 2007–2013
metų laikotarpiu.
Tačiau dauguma žemdirbių dar nepasirengę
dalyvauti žemės ūkio rėmimo schemose, kurios
skatina sveiką gyvenimo būdą bei aplinką, sudaro palankias sąlygas potencialioms pajamoms
gauti. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kokią

naudą ūkių veiklos rezultatams gali turėti su
agrarine aplinkosauga siejamos ekologinio ūkininkavimo programos įgyvendinimas. Analizuojama, kokios ūkių veiklos kryptys gali duoti
didžiausią pelną, kai ūkyje įgyvendinama ši
programa, ir ar jų įgyvendinimui skiriama parama kompensuoja prarandamas pajamas dėl
ribojamos intensyvios žemės ūkio veiklos, įvertinamas šių ūkių konkurencingumas bendrojoje
rinkoje. Taikant ūkių gamybos optimizavimo
metodą, nustatomi perspektyvios veiklos modeliniai ūkiai, maksimaliai panaudojant ekologiniam ūkininkavimui teikiamą paramą mažo
nepalankumo ir palankiose ūkininkauti vietovėse.
Ekologinio
ūkininkavimo
paramos
reikšmė ūkių veiklos rezultatams mažo nepalankumo vietovėse. Nuo žemės ūkio veiklų
plėtros ir taikomų gamybos būdų (intensyvi,
ekstensyvi) priklauso visos šalies ekologinė
situacija.
Lietuvoje iki 2004 metų tik nedaugelis ūkių
gaudavo didesnę kainą už ekologišką produkciją. 2003 metų pradžioje iš 700 ekologinių ūkių
tik 14 proc. buvo didesni nei 20 ha. Vėliau
ūkiai stambėjo. 2005 metais vidutinis ekologinės gamybos ūkis buvo 30 ha, arba 50 proc.
didesnis nei 2000 metais. Daugiausia šalies
ekologinių ūkių užsiima mišria gamyba, vyraujant augalininkystei (48 proc.), augalininkyste,
vyraujant javams (30 proc.), ir augalininkyste,
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vyraujant daržovėms (15 proc.), o mažiausiai –
ekologine sodininkyste, vaistažolių auginimu
(atitinkamai 2 ir 1 proc.).
Ekologinių ūkių veiklos mažo nepalankumo
ūkininkauti vietovėse analizė rodo, kad 2004
metais dėl padidėjusios paramos ekologiniams
ūkiams sumažėjo pelno skirtumas, palyginti su
analogiškos tradicinės veiklos ūkiais. Detalesnė
ekologinių ūkių ekonominės veiklos analizė ir
plėtros perspektyvos nagrinėtos remiantis modeliniais ūkiais, taikant netiesinio programavimo metodą bei GAMS (General algebraical
modeling systems) programų paketą, skirtą optimizavimo uždaviniams spręsti.
Augalų auginimo įprastomis ir ekologinio
ūkininkavimo sąlygomis sąnaudų skaičiavimai
atlikti remiantis Lietuvos agrarinės ekonomikos, Lietuvos žemdirbystės, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutų darbuotojų
parengtomis rekomendacijomis [9]. Atskirų
darbų įkainiai nustatyti remiantis Normatyvais
ūkininko gamybinei veiklai planuoti ir ūkių,
plėtojančių ekologinę žemdirbystę, faktiniais
duomenimis. Augalų derlingumas, skaičiuojant
ekologinės ir tradicinės žemdirbystės pelną,
nustatytas remiantis šalies faktiniais bei normatyviniais duomenimis, esant atitinkamam augalų auginimo intensyvumo lygiui. Siekiant įvertinti kompensuojamų išlaidų dydį ekologiniams
ūkiams, negautos pajamos apskaičiuotos laikant, kad produkcija, atitinkanti ekologinės
žemės ūkio produkcijos standartus, realizuojama šalies rinkoje ekologinių produktų kainomis. Gyvuliai ekologiniuose ūkiuose šeriami tik
juose pagamintais pašarais ir laikomasi visų
ekologiniam gyvulių auginimui būtinų reikalavimų.
Apskaičiuoti ekologinių ūkių modeliai, atitinkantys gamybos kryptį ir struktūrą mažo

nepalankumo vietovėse, rodo, kad skirtingos
veiklos ūkių pelnas skiriasi iki 25 proc., o ūkininkaujant įprastomis sąlygomis – net 46 proc.
Didesnė parama už grūdinių augalų plotus sudaro palankesnes sąlygas ekologinės kiaulininkystės ir paukštininkystės plėtrai (1 lent.).
Ekologiniuose ūkiuose, auginant daržoves
ar kitus augalus, labai svarbu apsirūpinti organinėmis arba natūralios kilmės mineralinėmis
trąšomis. Tuo požiūriu perspektyvūs mišrios
gamybos, kai gyvulininkystė derinama su augalininkyste, ekologiniai ūkiai. Augalininkystės
ūkiai, kuriuose nelaikomi gyvuliai arba jų laikoma tiek, kad neužtenka mėšlo, priversti jį
pirkti. Ekologinių ūkių, kurie nelaiko gyvulių ir
perka organines trąšas iš kitų ekologinių ūkių,
pelnas sumažėja iki 35 proc. Apsirūpinimo organinėmis trąšomis, produkcijos perdirbimo bei
realizavimo problemos ekologiniams ūkiams
yra labai aktualios. Jos būtų sprendžiamos paprasčiau, jeigu ekologinė žemdirbystė plėtotųsi
didesnėse teritorijose kooperacijos pagrindais,
pvz., seniūnijos lygmeniu.
Piniginė parama ekologiniams ūkiams pagerina jų finansinę padėtį, tačiau jos dydis labai
priklauso nuo ūkio specializacijos bei racionalios gamybos struktūros. Didžiausią paramą
gauna ūkiai, auginantys grūdus. Parama sudaro
beveik 70 proc. visos gaunamos paramos, o
pienininkystės-galvijų auginimo ūkiuose – 60
proc. (2 lentelė).
Daugiausia pelno per metus vienam sąlyginiam darbuotojui tenka ūkiuose, kuriuose naudojama
mažiau
rankų
darbo
(javųkiaulininkystės, pienininkystės-galvijų auginimo), kiek mažiau – daržovių ir mažiausiai –
vaistinių augalų auginimo ūkiuose (1 pav.).
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1 lentelė / Table 1
Ekologinių ūkių gamybiniai ir ekonominiai rodikliai mažo nepalankumo ūkininkauti vietovėse
Production and economic indicators of organic farms in less disadvantaged areas
Ūkio veikla / Type of farming
mišri gamyba / combined

pienininkystė,
galvijų
auginimas
dairying,
cattle
raising

vyraujant
daržovėms,
pienui
prevailing
vegetables,
milk

33,68

20,00

48,00

43,68

ankštiniai augalai / legume crops

2,00

1,00

2,00

1,00

bulvės / potatoes

0,30

0,30

1,73

1,30

2,00

2,00

2,00

2,00

0,02

22,70

3,00

0,02

62,00

54,00

43,00

45,00

Rodikliai / Indicators

vyraujant
kiaulėms,
daržovėms,
pienui
prevailing
pigs, vegetable, milk

netradicinė
(vaistiniai
augalai)
nontraditional
(herbs)

Pasėlių struktūra, proc. / Crop structure, %
javai / cereals

pašariniai šakniavaisiai / feeding root
crops
daržovės / vegetables
žoliniai augalai / green crops
vaistiniai augalai / herbs
Žemės ūkio naudmenų plotas, ha
Utilised agricultural area, ha

7,00
25

25

25

6,8

Vidutinis metinis gyvulių skaičius, vnt. / Average annual numver of livestock
melžiamos karvės / milch cows

6

5

3

1

buliai / bulls

3

3

2

0

kiaulės / pigs

3

3

30

3

1,2

1.8

1,5

0,6

31450

37150

39250

8636

1258

1486

1570

1270

26208

20639

26167

14393

59

83

40

47

Sąlyginių darbuotojų skaičius (SD), vnt.
Average working units (AWU)
Bendrasis pelnas su išmokomis*, Lt
Gross margin, payments included*, Lt
1 ha / per 1 ha
1 SD / per 1 AWU
Prekinės produkcijos dalis, %
Share of marketable products, %

* Įskaičiuota tiesioginės išmokos, kompensacinė parama ūkininkaujantiems mažo nepalankumo ūkininkauti
vietovėse ir ekologinė parama / Direct payments, compensatory support for farms in less disadvantaged areas
and support for organic farms included.
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2 lentelė / Table 2
Išmokos ir jų struktūra mažo nepalankumo vietovių ekologiniuose ūkiuose
Payments and their structure for organic farms in less disadvantaged areas
Ūkio veikla / Type of farming
mišri gamyba / combined
Rodikliai / Indicators

Išmokos 1 ha ŽŪN, Lt
Payments per 1 ha UAA, Lt

pienininkystė, galvijų
auginimas
dairying,
cattle raising

netradicinė / non-traditional

vyraujant
daržovėms,
pienui
prevailing
vegetables,
milk

vyraujant
kiaulėms,
daržovėms,
pienui
prevailing
pigs, vegetable, milk

vaistiniai
augalai
herbs

turizmas,
retų veislių
gyvūnai
tourism,
uncommon
animals

1433

1396

1086

1302

1198

Išmokų struktūra, proc.: / Payment structure, %
tiesioginės išmokos
direct payments

24

19

19

18

26

išmokos mažo nepalankumo
vietovėms / payments for LFA

16

14

14

18

15

ekologinio ūkininkavimo išmokos / payments for organic
farming

60

67

67

64

59

Atliktas tyrimas apie ekologinės žemdirbystės plėtros galimybes ir naudą žemdirbiams,
įsikūrusiems mažo nepalankumo ūkininkauti
vietovėse, rodo, kad remiama ekologinė žemdirbystė, plėtojama 10–25 ha ūkiuose, duoda
pakankamai piniginių pajamų, kurios užtikrintų
vidutinės (trijų asmenų) šeimos pragyvenimą ir
1,5–2 darbuotojų visišką užimtumą. Smulkesni
ūkininkai turėtų orientuotis į netradicinę ekologinę veiklą (vaistinių, prieskoninių augalų, uogų, retų gyvūnų auginimas). Rekreaciniu požiūriu patraukliose mažiau palankiose ūkininkauti
vietovėse, kai vien iš šio verslo negalima pragyventi (esant mažam ūkiui), ekologinį ūkininkavimą perspektyvu derinti su kaimo turizmo
paslaugomis.

Ekologinio
ūkininkavimo
paramos
reikšmė ūkių veiklos rezultatams palankiose
ūkininkauti vietovėse. Didelę įtaką ūkių gamybiniams rodikliams turi žemės našumas.
Pagrindinių augalų (kviečių, rugių, miežių,
kvietrugių, rapsų) derlingumas derlingose žemėse (40 ir daugiau balų) yra apie 1,5–2 kartus
didesnis, negu nenašiose žemėse (32–35 balai).
Palankiose ūkininkauti vietovėse žemdirbiai
žemės ūkio veiklos pajamų iš hektaro žemės
ūkio naudmenų gauna apie 50–60 proc. daugiau, negu mažo nepalankumo vietovėse. Tris
ketvirtadalius jų sudaro pajamos iš augalininkystės. Tyrimai rodo, kad bendroji žemės ūkio
produkcija ir bendrasis pelnas didėja proporcingai žemės našumo balui. Našių žemių augalininkystės ūkiuose vienas darbuotojas sukuria
gerokai didesnę pridedamąją vertę, negu mažo
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našumo žemėse. Ekologinių ūkių bendrosios
žemės ūkio produkcijos vertės ir pajamų santykio su kapitalu indeksas palankiose ūkininkauti
vietovėse yra daug aukštesnis. Augalininkystės
produkcijos išeigą lemia mineralinių trąšų ir
cheminių apsaugos priemonių naudojimo lygis.
Čia esantys ūkiai trąšų naudoja 2,5, o apsaugos
priemonių 4 kartus daugiau, negu ūkininkaujantys mažo nepalankumo ūkininkauti vietovėse.
Siekdami kuo didesnio pelno, ūkiai plėtoja intensyvią žemdirbystę, dažnai pažeisdami sėjomainos ir geros žemdirbystės kodekso reikalavimus. Intensyvios augalininkystės ūkių žemės
ūkio naudmenų struktūroje žoliniai augalai sudaro nedidelę dalį – 5–13 proc. Todėl ekologinės žemdirbystės plėtra palankiose ūkininkauti
vietovėse taip pat yra aktuali, nes privalu laikytis aplinkai palankių gamybos technologijų.

Palankiose ūkininkauti vietovėse esančių
ekologinių ūkių gamybos rezultatų analizė rodo, kad jiems apsimoka ekologinė gamyba
(3 lent.), tačiau didžiausią naudą duoda grūdų
auginimas. Todėl šių žemių ekologiniuose
ūkiuose, kaip ir mažo nepalankumo vietovėse,
perspektyvu grūdinių augalų auginimą derinti
su kiaulių ar paukščių auginimu, kai apsirūpinama savais pašarais. Mažiausiai bendrojo pelno gaunama ekologiniuose pienininkystėsgalvijų auginimo ūkiuose. Siekiant šiuose
ūkiuose didesnių pajamų, tikslinga pieno gamybą arba galvijų auginimą derinti su daržininkyste. Mišrios gamybos ekologiniai ūkiai, kai
gyvulininkystė derinama su augalininkyste,
patys pajėgūs apsirūpinti organinėmis trąšomis
ir yra labiau perspektyvūs tiek palankiose, tiek
mažiau palankiose vietovėse.

30
25
20
15

23,3

25,0
19,6

10

12,3

5

1,2

1,0

2,9

2,1

0
Pienininkystė, galvijų Mišrus (daržovės,
auginimas / Dairying, pieno gamyba)
cattle raising
Combined
(vegetables, milk)

Mišrus (kiaulės,
daržovės, pienas)
Combined (pigs,
vegetables, milk)

Bendrasis pelnas be išmokų / Gross margin without payments

Netradicinis
(vaistiniai augalai)
Non-traditional
(herbs)

Išmokos / Payments

1 pav. Vienam sąlyginiam darbuotojui tenkantis bendrasis pelnas su išmokomis
mažo nepalankumo vietovių ekologiniuose ūkiuose, tūkst.Lt
Figure 1. Gross margin per 1 AWU with payments in organic farms in less disadvantaged areas, thou. Lt
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3 lentelė / Table 3
Ekologinių ūkių gamybiniai ekonominiai rodikliai palankiose ūkininkauti vietovėse
Production and economic indicators in organic farms in favourable areas
Ūkio veikla / Type of farming
mišri gamyba / combined
Rodikliai / Indicators

pienininkystė, galvijų
auginimas
dairying,
cattle raising

vyraujant
daržovėms,
pienui
prevailing
vegetables,
milk

vyraujant
kiaulėms,
daržovėms,
pienui
prevailing
pigs, vegetable, milk

netradicinė
(vaistiniai
augalai)
nontraditional
(herbs)

Pasėlių struktūra, proc. / Crop structure, %
javai / cereals

25,10

19,10

38,90

32,20

ankštiniai augalai / legume crops

1,00

0,70

0,70

2,20

bulvės / potatoes

0,30

0,20

12,00

1,80

2,50

1,90

1,90

2,00

0,10

25,70

3,40

0,60

71,00

52,40

43,10

51,80

pašariniai šakniavaisiai / feeding root
crops
daržovės / vegetables
žoliniai augalai / green crops
vaistiniai augalai / herbs
Žemės ūkio naudmenų plotas, ha / Utilised
agricultural area, ha

9,40
25,00

25,00

25,00

6,8

Vidutinis metinis gyvulių skaičius, vnt. / Average annual numver of livestock
melžiamos karvės / milch cows

8

6

5

1

buliai / bulls

4

3

3

-

kiaulės / pigs

3

3

30

3

1,4

2,0

2,0

0,7

32025

44675

45050

10500

1281

1787

1802

1544

22881

22344

22530

15000

38

64

41

45

Sąlyginių darbuotojų skaičius (SD), vnt.
Average working units (AWU)
Bendrasis pelnas su išmokomis*, Lt
Gross margin, payments included*, Lt
1 ha / per 1 ha
1 SD / per 1 AWU
Prekinės produkcijos dalis, %
Share of marketable products, %

* Įskaičiuotos tiesioginės ir ekologinės išmokos / Direct payments and paynents for organic farms included.
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Derlingų žemių ekologinių ūkių, palyginti
su tradicinės žemdirbystės analogiškais ūkiais,
pelnas gerokai skiriasi. Jeigu ekologinių mišrios
gamybos (pienininkystė, kiaulių ir daržovių
auginimas) ir netradicinės veiklos (vaistinių
augalų, retų veislių gyvūnų auginimas, turizmas) ūkių pelnas yra iki 2 kartų didesnis, negu
ūkininkaujančių tradiciškai, tai pienininkystės
krypties ekologiniai ūkiai, palyginti su tradiciniais intensyvios gamybos pienininkystės
ūkiais, bendrojo pelno gauna mažiau (4 lentelė).
Tai rodo, kad išmoka už daugiamečių žolių
hektarą yra maža ir gali neskatinti ekologinės
pienininkystės ūkių plėtros.
Ūkiams, įsikūrusiems gražiu kraštovaizdžiu
pasižyminčiose vietovėse arba saugomose teritorijose, kuriose yra ribojama intensyvi žemės
ūkio veikla, siekiant gauti kuo daugiau pajamų,
tenka maksimaliai pasinaudoti galima parama,
derinant keletą remiamų Agrarinės aplinkosaugos priemonės programų. Ekologiniuose ūkiuose, kur turizmo plėtotė derinama su retų veislių
gyvūnų auginimu, ūkininkai gauna ne tik papildomų pajamų iš turizmo, bet ir sudaromos geresnės sąlygos vietoje realizuoti ekologiškus
produktus. Mūsų analizuojamu atveju ekologiniame ūkyje auginama Lietuvos juodgalvių
avių banda. Šiame ūkyje, plėtojant optimaliai
suderintas santykinai mažiau darbo sąnaudų
reikalaujančias veiklas, vienam sąlyginiam darbuotojui gaunama daugiausia išmokų (5 lentelė).
Ekologiniuose ūkiuose, atliekant tuos pačius
darbus, sunaudojama 17-30 proc. daugiau darbo
sąnaudų, negu ūkininkaujant tradiciškai. Šiuo
požiūriu išsiskiria ūkiai, kuriuose auginamos
daržovės bei vaistiniai augalai. Ir mažo nepalankumo, ir palankių ūkininkauti vietovių ekologinės žemdirbystės ūkiuose yra sąlygos gerin-

ti ūkio narių užimtumą, didinti jų pajamas. Modelinių ūkių analizė rodo, kad ekologinis visiško užimtumo ūkis pagal ūkio veiklos kryptį
svyruoja nuo 10 iki 18 ha ir yra 11–19 proc.
mažesnis negu tradicinis. Sąlyginio darbuotojo
gaunamas pelnas (su išmokomis), palyginti su
analogišku tradiciniu ūkiu, padidėja nuo 9 iki
58 proc. (išskyrus pienininkystės-galvijų auginimo ūkius). Pelno skirtumas rodo, kad, siekiant efektyvaus darbo panaudojimo, svarbu
numatyti pačią perspektyviausią ūkio veiklą, o
siekiant paskatinti plėtoti ekologinę žemdirbystę, kuri labiau atitiktų vietovės sąlygas, būtų
tikslinga paramą sieti su perspektyvia regiono
specializacija. Tai rodo ir kai kurių ES šalių,
plėtojančių ekologinį žemės ūkį, patirtis, kai
parama ekologiniam ūkininkavimui yra diferencijuojama, atsižvelgiant į vietovės tinkamumą atskirų žemės ūkio šakų veiklai [4]. Ekologinių ūkių plėtra aktuali tose vietovėse, kuriose
mažos galimybės didinti ūkio dirbamos žemės
plotą, tačiau yra nemažai galimybių kai kurias
problemas spręsti kooperacijos pagrindais.
Ekologinį ūkininkavimą derinant su turizmu, padidėja vietoje (ūkyje, seniūnijoje) gaminamų produktų ir teikiamų paslaugų paklausa.
Gerėja kaimo gyventojų užimtumas ir gyvenimo lygis. Kaimo turizmas ekologinės žemdirbystės vietovėse išplečia ir šalies turizmo paslaugų asortimentą, o tai skatina kitų verslų
plėtojimą, kuriamos naujos darbo vietos, o vietiniai kaimo gyventojai gauna papildomų pajamų. Plėtojant daugiafunkcinį žemės ūkį (ekologinę žemdirbystę, turizmą, auginant retų veislių gyvulius ar paukščius ir kt.), dalis sukuriamų verčių realizuojama rinkoje kaip prekės,
tačiau dalis atlieka svarbią infrastruktūrinę
reikšmę – teikia ir didina viešąsias gėrybes.
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4 lentelė / Table 4
Bendrasis pelnas su išmokomis tradiciniuose ir ekologiniuose
palankių ūkininkauti vietovių ūkiuose
Gross margin with payments in traditional and organic farms in favourable areas
Bendrasis pelnas su išmokomis, Lt/ha
Gross margin with payments, Lt/ha
Ūkio veiklos kryptis
Type of farming

tradicinis ūkis
traditional farm

Ekologinis,
palyginti su
tradiciniu
Organic farm
compared to
traditional

ekologinis ūkis
organic farm

Pienininkystė ir galvijų auginimas
Dairying and cattle raising

1407

1281

0,9

Pienininkystė ir daržovių auginimas
Dairying and vegetables

1942

1787

0,9

Pienininkystė, kiaulių ir daržovių auginimas
Dairying, pigs, vegetables

1287

1802

1,4

Vaistiniai augalai / Herbs

1470

1544

1,1

746

1567

2,0

Turizmas, retų veislių gyvūnai, daržovės
Tourism, uncommon animals, vegetables

5 lentelė / Table 5
Išmokos ir jų struktūra palankių ūkininkauti vietovių ekologiniuose ūkiuose, tūkst. Lt
Payments and their structure for organic farms in favourable areas, thou. Lt
Ūkio veikla / Type of farming

Rodikliai
Indicators

pienininkystė, galvijų auginimas
dairying,
cattle raising

mišri gamyba / combined
vyraujant
daržovėms,
pienui
prevailing
vegetables,
milk

vyraujant
kiaulėms,
daržovėms,
pienui
prevailing
pigs, vegetables, milk

netradicinė / non-traditional

vaistiniai
augalai
herbs

turizmas,
retų veislių
gyvūnai
tourism,
uncommon
animals

Išmokos 1 SD, tūkst. Lt
Payments per 1 AWU, thou. Lt

9,89

8,75

11,16

10,59

17,2

Išmokos, tūkst. Lt/ha
Payments, thou Lt/ha

0,87

1,05

1,25

1,09

1,24

Išmokų struktūra, proc.: / Payment structure, %
tiesioginės / direct payments

37

26

23

18

14

ekologinio ūkininkavimo
payments for organic fams

63

74

77

82

68

retų veislių gyvūnų
payments for uncommon
animals

18
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Ekologinės žemės ūkio veiklos konkurencingumo įvertinimas. Ūkio konkurencingumas
yra matuojamas jo gebėjimu gaminti prekes ar
teikti paslaugas atvirai rinkai, kurioje paklausa
toms prekėms vis didėja, ir tuo pat metu kurti
vertę, t.y. iš investuoto kapitalo gauti pelną,
lygų ar didesnį nei alternatyvieji kaštai.
Atviroje rinkoje ūkis laikomas konkurencingu, jei jis yra pajėgus siūlyti savo produktus
pasaulinės rinkos kainomis. Todėl, vertinant
ūkio konkurencingumą, būtina išanalizuoti, ar
jis yra pajėgus pats kompensuoti visus gamybos
veiksnius, ar reikalinga valstybės parama.
Mūsų analizuojamu atveju (dėl nepakankamai išplėtotos žemės rinkos) apsiribojome dviejų gamybos veiksnių – darbo ir kapitalo - atsiperkamumu. Paramos veiksmų planas yra laikomas gyvybingu, jeigu kapitalas ir darbo jėga
atsiperka. Priklausomai nuo išorinių sąlygų,
ūkius taip pat galima laikyti gyvybingais, jei
atsiperka bent vienas gamybos veiksnys. Tokie
ūkiai, mėginantys prisitaikyti prie esamų sąlygų, turi žemesnį produktyvumą, palyginti su
konkurencingų ūkių pasiektu produktyvumo
vidurkiu vienam hektarui ir darbo vienetui [7].
Tyrimas rodo, kad tarp ekologinių ūkių yra
nesugebančių kompensuoti visų gamybos
veiksnių, tačiau jie gali kompensuoti vieną iš
jų. Tokia ekologinių ūkių veikla gali būti traktuojama kaip gyvybinga, nors ir nekonkurencinga. Tuo atveju, kai konkurencingumo indeksas (KI) didesnis nei 1, ūkiai gali kompensuoti
abu gamybos veiksnius rinkos kainomis, ir jie
yra laikomi gyvybingais su valstybės parama.
Jei KI yra mažesnis nei 1, tai kiekvieno gamybos veiksnio gebėjimas atsipirkti analizuojamas
atskirai. Tokiu būdu KI parodo žemės ūkio
veiklos gebėjimą kompensuoti arba naudojamą
darbą, arba KI įvertina žemės ūkio veiklos gebėjimą kompensuoti nuosavą kapitalą. Ar ūkiai
yra laikomi gyvybingais, ar ne, priklauso nuo

konkrečių aplinkybių. Pavyzdžiui, ekologiniuose daržininkystės, vaistinių ir kt. augalų auginimo ūkiuose, kuriuose vyrauja rankų darbas,
naudojamo darbo kompensavimo gebėjimas yra
pagrindas ūkio gyvybingumui, o galvijų auginimo ūkiuose esminis yra kapitalo kompensavimas.
Įvairių krypčių ekologinių ūkių apskaičiuotas ūkio gyvybingumo rodiklis rodo, kad ir su
valstybės parama dauguma ekologinių ūkių yra
nekonkurencingi, tačiau išlieka gyvybingi.
Ūkiai, kurie racionaliai derina keletą veiklų
(turizmą, ekologinę žemdirbystę, retų veislių
gyvūnų ir paukščių auginimą), gali pasiekti
geresnių rezultatų ir būti konkurencingais.
Šiuose ūkiuose gaunamos pajamos su valstybės
parama gali kompensuoti darbą ir nuosavą kapitalą (6 lentelė). Tenka pažymėti, kad Lietuvoje
ekologinių ūkių žemą konkurencingumo indeksą nemaža dalimi lemia mažos kainos ekologiškiems produktams vidaus rinkoje ir sparčiai
didėjančios gamybos išteklių kainos.
Be paramos ekologiniai ūkiai yra nekonkurencingi. Valstybės intervencijos priemonės
pagerina situaciją, tačiau ne visų tipų ūkiams.
Todėl ūkiams, besirenkantiems žemės ūkio su
agrarine aplinkosauga modelį, labai svarbu apskaičiuoti ir įvertinti galimybę optimaliai suderinti ūkio veiklą ir keletą valstybės remiamų
priemonių ir/ar programų, kurių tikslas – gamybos plėtra ir aplinkos kokybės išsaugojimas.
Šalies ūkių ekonomikos stiprinimui didelę
reikšmę turės naujasis finansinis 2007–2013
metų laikotarpis. Vienas iš uždavinių šalies
žemės ūkiui – sugebėti įsisavinti ES lėšas, kurios būtų nukreiptos ūkių stiprinimui bei racionalios gamybos struktūros formavimui, tačiau
vis labiau sutelkiant dėmesį į tai, kad intensyvi
ūkinė veikla būtų suderinta su tvariu gamtos
išteklių naudojimu, skatinant ekologiškus gamybos metodus, kreipiant dėmesį į vartotojų
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sveikatą, aplinkos išteklius, ieškant būdų, kaip
išsaugoti šeimos ūkius, kaimo materialųjį paveldą ir tradicijas. Efektyviai įsisavinti paramą
yra svarbus ir nelengvas uždavinys, nes neretai
įsisavinamų lėšų apimtis labiau priklauso nuo
gebėjimų, negu nuo poreikių. Didžiausias efektas gaunamas suderinus abu veiksnius – gebėjimus ir poreikį.

Apibendrinant ekologinio ūkininkavimo
programos įgyvendinimo efektyvumo analizę
šalies ūkiuose tenka pastebėti, jog ji gerokai
pagerina jų finansinę padėtį, tačiau jos dydis
priklauso nuo ūkio specializacijos, racionalios
gamybos šakų struktūros ir vietovės. Didžiausią
ekologinę paramą ir pelną gauna ūkiai, daugiau
auginantys grūdų. Ekologinės žemdirbystės
ūkiuose ir mažo nepalankumo bei palankiose
ūkininkauti vietovėse yra geresnės sąlygos gerinti ūkio narių užimtumą, didinti jų pajamas.
Vieno darbuotojo visiško užimtumo ekologinis
ūkis yra 10–20 proc. mažesnis, negu ūkininkaujant įprastomis sąlygomis.
6 lentelė / Table 6

Ekologinių ūkių gyvybingumo rodikliai
Viability indicators of organic farms

Ūkio veiklos kryptis
Type of farming

Bendrasis konkurencingumo indeksas
Competitiveness index

Darbo kompensavimo
indeksas
Labour index

Kapitalo kompensavimo
indeksas
Capital index

su valstybės be valstybės su valstybės be valstybės su valstybės be valstybės
parama
paramos
parama
paramos
parama
paramos
with state without state with state without state with state without state
support
support
support
support
support
support

Pienininkystė ir galvijų
auginimas / Dairying
and cattle raising

0,51

0,16

1,09

0,35

0,94

0,30

Pienininkystė ir daržovių auginimas
Dairying and vegetables

0,46

0,23

0,94

0,46

0,90

0,44

Kiaulininkystė, javai
Pig breeding, cereals

0,76

0,19

1,43

0,35

1,65

0,40

Pienininkystė, kiaulių
ir daržovių auginimas
Dairying, pigs, vegetables

0,46

0,14

1,20

0,37

0,74

0,23

Vaistiniai augalai
Herbs

0,60

0,17

1,12

0,33

1,28

0,37

Turizmas, retų veislių
gyvūnai, daržovės
Tourism, uncommon
animals, vegetables

1,15

0,22

1,59

0,31

2,09

0,41
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Ūkiams, įsikūrusiems gražiu kraštovaizdžiu
pasižyminčiose vietovėse arba saugomose teritorijose, kuriose yra ribojama žemės ūkio veikla, ekologinę ūkio veiklą naudinga derinti su
kaimo turizmu. Turizmo plėtotė ir palankiose, ir
mažo nepalankumo ūkininkauti vietovėse ūkininkui duoda ne tik papildomų pajamų iš turizmo, bet ir sudaro geresnes sąlygas vietoje realizuoti ekologiškus produktus. Antra vertus, ekologinis ūkis daro didelę įtaką kaimo turizmo
paklausai. Plėtojant turizmą, suderinami skirtingi veiksmai – gamybos plėtra ir aplinkos
kokybės išsaugojimas.
Ekologinė žemdirbystė kuria turinčias vertę
gėrybes, tačiau kai reikalaujama iš žemdirbio
daugiau darbo ir lėšų, negu tai būtina ,,gerai
žemdirbystės praktikai palaikyti“, patiriama
masto antiekonomija. Mažo nepalankumo vietovėse teikiama valstybės parama kompensuoja
ūkių prarandamas pajamas, o palankiose ūkininkauti vietovėse ekologiniai ūkiai, kurie užsiima pieno gamyba ir galvijų auginimu, patiria
nuostolį, palyginti su analogiškais ūkiais, dirbančiais įprastomis sąlygomis.
Ūkių, kurie žemės ūkio veiklą derina su agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimu,
konkurencingumas, įvertintas remiantis bendruoju konkurencingumo indeksu, rodo, kad
dauguma šių ūkių ir su valstybės parama yra
nekonkurencingi, nors išlieka gyvybingi. Šie
ūkiai pajėgūs kompensuoti arba šeimos darbą,
arba nuosavą kapitalą, tačiau negali padengti
darbo ir kapitalo išlaidų kartu. Be valstybės
paramos nė vienos analizuojamos žemės ūkio
veiklos ekologiniai ūkiai yra nepajėgūs konkuruoti rinkoje ir negali būti traktuojami ne tik
konkurencingais, bet ir gyvybingais.
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S u mma r y

The implementation of organic farming
programme in the country‘s farms considerably
improves their financial situation but largely
depends on farm specialisation, rational structure of production and farm location. The farms
growing more cereals get the largest support
and profit. Organic farms both in less disadvantaged areas and in favourable areas have better
conditions to improve employment opportunities for farm members and to increase their income. The area of organic farm of one fulltime
employee is by 10–20 per cent smaller than that
of traditional farm.
For the farms located in beautiful landscape
areas or in protected areas where agricultural
activity is restricted it is useful to combine organic farming and rural tourism. The development of tourism both in less-favoured areas and
favourable areas enables farmers to get not only
additional income from tourism but also makes
better conditions to sell organic products lo-

cally. On the other hand, organic farms have a
positive influence on the demand for rural tourism. When tourism is being developed, two
different activities such as development of production and environmental quality are harmonised.
State support to organic farms in less disadvantaged areas compensates the lost income but
in favourable areas the organic farms of dairying and cattle raising suffer losses compared to
equivalent traditional farms.
The competitiveness of organic farms
evaluated on the basis of general competitiveness index shows that the majority of these
farms even with state support are uncompetitive
but remain viable. All these farms are able to
compensate either family labour or own capital
but are incapable of covering labour and capital
together. Without state support the organic
farms of prevailing specialisation are incapable
to compete in the market as well as they are
neither competitive nor viable.
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LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS
2006 METŲ I-ĄJĮ KETVIRTĮ
LITHUANIAN FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS
IN THE IST QUARTER 2006
A udronė Lask ausk i e nė
Straipsnyje nagrinėjamos žemės ūkio ir
maisto produktų eksporto ir importo (pagal
Specialiąją prekybos sistemą) tendencijos, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis.
Per 2006 metų I-ąjį ketvirtį žemės ūkio ir
maisto produktų eksportuota už 1104,8 mln. Lt,
t. y. 272,3 mln. Lt (33 proc.) daugiau, nei per
2005 metų I-ąjį ketvirtį. Importuota už
1047,2 mln. Lt, 265,7 mln. Lt (34 proc.) daugiau. Užsienio prekybos balansas, kaip ir 2005
metų atitinkamu periodu, buvo teigiamas, apyvarta minėtu laikotarpiu padidėjo 1,3 karto (1
lentelė).
Padidėjo 19 iš 24 produktų grupių eksportas. 2006 metų I-ąjį ketvirtį tradiciškai daugiausia buvo eksportuota pieno ir pieno produktų –
už 206,8 mln. Lt, t. y. 1,2 karto (35,2 mln. Lt)
daugiau nei 2005 metų tuo pačiu laikotarpiu.
Šių produktų eksportas 2006 metų I-ąjį ketvirtį
sudarė 17,2 proc. viso žemės ūkio maisto produktų eksporto. 32 proc. pieno produktų eks-

portuota į Rusiją (52 proc. visų eksportuotų
sūrių teko Rusijai), 16,5 proc. – į Italiją,
10,8 proc. – į Vokietiją.
Į antrąją vietą pagal eksporto apimtis 2006
metų I-ąjį ketvirtį pakilo valgomųjų vaisių ir
riešutų eksportas. Palyginti su 2005-ųjų tuo
pačiu laikotarpiu, šių prekių eksportas padidėjo
3,1 karto, siekė 108,1 mln. Lt ir sudarė
9,8 proc. viso žemės ūkio ir maisto produktų
eksporto. Tokį šios produktų grupės eksporto
rodiklių pokytį sąlygojo obuolių eksporto padidėjimas. 2006 metų I-ąjį ketvirtį obuolių eksportas padidėjo 57 kartais, eksportuota už
71 mln. Lt, 99 proc. obuolių eksporto teko Rusijai.
Trečioje vietoje pagal eksporto apimtis yra
paruošti gyvūnų pašarai (106,2 mln. Lt ir
9,6 proc.). 76 proc. šios grupės produktų sudaro
kačių ir šunų maistas, kurio minėtu laikotarpiu
buvo eksportuota už 81 mln. Lt. 34 proc. paruoštų gyvūnų pašarų eksportuota į Jungtinę
Karalystę, 14 – į Vokietiją, 8,8 – į Rusiją.
1 lentelė / Table 1

Pagrindiniai užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais rodikliai
2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį, mln. Lt
Main indicators of foreign trade in agricultural and food products
in the Ist quarter 2005 and 2006, mill. Lt
Metai
Year

Eksportas
Exports

Indeksas
Index

Importas
Imports

Indeksas
Index

Apyvarta
Turnover

Balansas
Balance

2005 I ketv. / I Q.

831,6

100,0

781,4

100,0

1613,0

50,2

2006 I ketv. / I Q.

1104,8

132,9

1047,2

134,0

2152,0

57,7
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01 Gyvi gyvūnai
02 Mėsa ir valgomieji mėsos
subproduktai
03 Žuvys ir vėžiagyviai
04 Pienas ir pieno produktai; paukščių
kiaušiniai; natūralus medus
05 Gyvūninės kilmės produktai,
nenurodyti kitoje vietoje
06 Augantys medžiai ir kiti augalai;
skintos gėlės
07 Valgomosios daržovės

08 Valgomieji vaisiai ir riešutai

09 Kava, arbata prieskoniai

10 Javai
11 Malybos produkcija; salyklas;
krakmolas
12 Aliejinių kultūrų sėklos, šiaudai ir
pašarai
13 Šelakas; augalų ekstraktai

14 Augalinės pynimo medžiagos
15 Gyvūniniai arba augaliniai riebalai
ir aliejus
16 Gaminiai iš mėsos, žuvies
17 Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš
cukraus
18 Kakava ir gaminiai iš kakavos
19 Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo
arba pieno
20 Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų
augalų dalių produktai
21 Įvairūs maisto produktai
22 Nealkoholiniai ir alkoholiniai
gėrimai bei actas
23 Maisto pramonės liekanos ir
atliekos; paruošti pašarai gyvūnams
24 Tabakas ir perdirbti tabako
pakaitalai

2005
2006

1 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų eksportas 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį, mln. Lt
Figure 1. Exports of agricultural and food products in the Ist quarter 2005 and 2006, mill. Lt
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Didelę eksporto dalį sudarė tabako gaminiai
(82,9 mln. Lt ir 7,5 proc.), gaminiai iš mėsos ir
žuvies (71,5 mln. Lt ir 6,5 proc.), grūdai
(70,9 mln. Lt ir 6,4 proc.), žuvys ir vėžiagyviai
(65,5 mln. Lt ir 5,9 proc.), mėsa (57,9 mln. Lt ir
5,2 proc.). 2006 metų I-ąjį ketvirtį minėtų produktų dalis sudarė 62 proc. viso žemės ūkio ir
maisto produktų eksporto.

Iš keturių pagrindinių maisto produktų grupių 2006 metų I-ąjį ketvirtį daugiausia buvo
eksportuota paruoštų maisto produktų ir tabako
gaminių (455 mln. Lt – 41 proc.). Antroje vietoje – gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų grupės prekių (353 mln. Lt – 32 proc.),
augalinių produktų (278 mln. Lt – 25 proc.),
aliejaus ir riebalų (19 mln. Lt – 1,7 proc.) eksportas.
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Trečiosios šalys
Third countries
27%

ES-10
EU-10
27%

ES-15
EU-15
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2006
Trečiosios šalys
Third countries
35%
ES-10
EU-10
24%
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41%

2 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto struktūra pagal šalių grupes
2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 2. Structure of exports of agricultural and food products by country group
in the Ist quarter 2005 and 2006
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Figure 3. Exports of agricultural and food products by country in the Ist quarter 2006, mill. Lt

Žemės ūkio ir maisto produktų 2006 metų Iojo ketvirčio eksporto į tris šalių grupes analizė
parodė, kad, palyginti su 2005 metų atitinkamu
laikotarpiu, eksporto dalis į senąsias (ES-15) ir
naująsias (ES-10) ES šalis sumažėjo, o į trečiąsias šalis padidėjo 8 proc. (2 pav.).
2006 metų I-ąjį ketvirtį daugiausia žemės
ūkio ir maisto produktų buvo eksportuota į Rusiją (21 proc.), Latviją (13 proc.), Vokietiją
(11 proc.), Jungtinę Karalystę (6 proc.), Estiją
(6 proc.), Ispaniją (6 proc.), Italiją (5 proc.).
Lyginant su 2005 metų tuo pačiu laikotarpiu, eksportas į Rusiją padidėjo daugiau kaip 2
kartus ir siekė 235 mln. Lt. Į Rusiją daugiausia
eksportuota obuolių (už 71 mln. Lt) – eksportas
padidėjo daugiau kaip 50 kartų. 1,6 karto padidėjo sūrių eksportas ir siekė 58 mln. Lt, 25 kartus padidėjo pievagrybių ir siekė 15,5 mln. Lt,

tris kartus padidėjo galvijienos eksportas
(11,5 mln. Lt). Į Latviją eksportas padidėjo 1,3
karto ir siekė 144 mln. Lt. Daugiausia buvo
eksportuota kavos, arbatos (11 mln. Lt), šokolado ir kitų produktų, turinčių kakavos (10 mln.
Lt), sūrių ir varškės (7 mln. Lt), paukštienos
(7 mln. Lt). Eksportas į Vokietiją, palyginti su
tuo pačiu 2005-ųjų laikotarpiu, beveik nepasikeitė. Daugiausia buvo eksportuojama cigarečių
(22 mln. Lt), kačių ir šunų maisto (15 mln. Lt),
gaminių ir konservų iš žuvų (12 mln. Lt). Daugiau kaip 40 kartų padidėjo eksportas į Šveicariją. Į šią šalį cigarečių eksportuota beveik už
50 mln. Lt.
Per 2006 metų I-ąjį ketvirtį į Lietuvą importuota žemės ūkio ir maisto produktų už
1047,2 mln. Lt, t. y 1,3 karto daugiau nei per
2005-ųjų tą patį laikotarpį.
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4 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų importas 2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį, mln. Lt
Figure 4. Imports of agricultural and food products in the Ist quarter 2005 and 2006, mill. Lt
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Iš 24 produktų grupių 22 grupių importas
padidėjo. 2006 metų I-ąjį ketvirtį, kaip ir 2005ųjų I-ąjį ketvirtį, daugiausia buvo importuota
valgomųjų vaisių ir riešutų (142,8 mln. Lt –
13,6 proc. viso žemės ūkio maisto produktų
importo), žuvų (99,5 mln. Lt – 9,5 proc.), įvairių maisto produktų (78,4 mln. Lt – 7,5 proc.),
mėsos (70,8 mln. Lt – 6,8 proc.). 42 proc. valgomųjų vaisių ir riešutų grupės importo sudarė
importas iš Lenkijos (60 mln. Lt), Nyderlandų
(19 mln. Lt – 13 proc.), Ispanijos (10 mln. Lt –
7,2 proc.). Žuvų daugiausia buvo importuota iš

Norvegijos (už 12 mln. Lt – 12 proc. viso žuvų
importo į Lietuvą), Rusijos (10 mln. Lt –
10 proc.), Vokietijos (9 mln. Lt – 9 proc.), JAV
(8 mln.Lt – 8 proc.). Minėtu laikotarpiu daugiau
kaip 400 kartų padidėjo cukranendrių cukraus
importas. Beveik visas šis cukrus buvo importuotas iš Argentinos ir Brazilijos (16 tūkst. t už
8,2 mln. Lt, 1 kg kaina – 0,51 Lt). 2006 metų
I-ąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2005-ųjų
laikotarpiu, beveik 2 mln. Lt sumažėjo malybos
produkcijos importas (4 pav.).
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5 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų importo struktūra pagal šalių grupes
2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 5. Structure of imports of agricultural and food products by country group
in the Ist quarter 2005 and 2006
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6 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų importas pagal šalis 2006 metų I-ąjį ketvirtį, mln.Lt
Figure 6. Imports of agricultural and food products by country in the Ist quarter 2006, mill. Lt

Iš keturių pagrindinių maisto produktų gru- derlandų, Latvijos, Estijos. Importas iš šių šalių
pių 2006 metų I-ąjį ketvirtį daugiausia buvo sudarė beveik 60 proc. viso žemės ūkio ir maisimportuota paruoštų maisto produktų ir tabako to produktų importo. Importas iš Lenkijos mi(439 mln. Lt – 42 proc.). Antroje vietoje – au- nėtu laikotarpiu buvo 229 mln. Lt ir sudarė
galinių produktų (314 mln. Lt – 30 proc.) im- 21,9 proc. viso žemės ūkio ir maisto produktų
portas. Trečioje – gyvų gyvūnų ir gyvūninės importo. Palyginti su 2005 metų I-uoju ketvirkilmės produktų grupės prekių (233 mln. Lt – čiu, išaugo 2 kartus. Minėtu laikotarpiu iš Len22 proc.), ketvirtoje – riebalų ir aliejaus grupės kijos daugiausia buvo importuota obuolių (už
produktų (60 mln. Lt – 6 proc.) importas. Padi- 47 mln. Lt – 21 proc. visų importuotų iš Lenkidėjo visų produktų grupių importas (8 pav.).
jos produktų), kiaulienos (už 16 mln. Lt), baltoPer nagrinėjamą laikotarpį 6 proc. padidėjo jo cukraus (už 8 mln. Lt), dešrų ir konservų iš
importo dalis iš naujųjų ES šalių (ES-10) ir mėsos (už 7 mln. Lt). Importas iš Vokietijos
siekė 403 mln. Lt. Importas iš ES šalių senbu- siekė beveik 121 mln. Lt, tai sudarė 11,5 proc.
vių sumažėjo 6 proc. ir sudarė 428 mln. Lt. viso žemės ūkio ir maisto produktų importo į
Importo dalis iš trečiųjų šalių nepakito ir sudarė Lietuvą. Iš Vokietijos daugiausia buvo impor216 mln. Lt (5 pav.).
tuota įvairių sėklų - beveik už 10 mln. Lt (iš jų
2006 metų I-ąjį ketvirtį daugiausia produktų runkelių sėklų už 7,7 mln. Lt), kavos (už 9 mln.
buvo importuota iš Lenkijos, Vokietijos, Ny- Lt), cigarečių ir kitų tabako gaminių
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(už 7 mln. Lt). Trečioje vietoje pagal importo
apimtis yra Nyderlandai. 2006 metų I-ąjį ketvirtį importas iš Nyderlandų siekė 98 mln. Lt ir
sudarė 9,4 proc. viso žemės ūkio ir maisto produktų importo. Daugiausia iš Nyderlandų buvo

importuota vaisių ir riešutų (19 mln. Lt), pašarų
gyvūnams (14 mln. Lt), daržovių (13 mln. Lt)
(6 pav.). Palyginti su 2005 metų tuo pačiu laikotarpiu, importo apimtys iš Nyderlandų beveik
nepakito.
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2005 ir 2006 metų I-ąjį ketvirtį, mln. Lt
Figure 7. Balances of foreign trade in agricultural and food products
in the Ist quarter 2005 and 2006
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Užsienio prekybos 2006 metų I-ojo ketvirčio apyvartos pagal šalių grupes analizė parodė,
kad, palyginti su tuo pačiu 2005-ųjų laikotarpiu,
1,6 karto padidėjo prekybos su trečiosiomis
šalimis apyvarta, 1,4 karto – su ES šalimis senbuvėmis ir 1,2 karto su naujosiomis ES šalimis.
Pagal šalis didžiausia apyvarta prekiaujant su
Lenkija (273,6 mln. Lt), Rusija (254,5 mln. Lt),
Vokietija
(240,5 mln. Lt),
Latvija
(238,4 mln. Lt). Didžiausias neigiamas balansas
buvo
prekiaujant
su
Lenkija
(-184, mln. Lt), didžiausi teigiami balansai
prekiaujant su Rusija, Šveicarija, Latvija, Jungtine Karalyste, Italija, Baltarusija.
2006 metų I-ąjį ketvirtį didžiausia apyvarta
buvo prekiaujant valgomaisiais vaisiais ir riešu-

tais (260 mln. Lt). Palyginti su tuo pačiu 2005ųjų laikotarpiu, padidėjo 2 kartus. Pieno ir pieno produktų prekybos apyvarta padidėjo 1,3
karto, žuvies – 1,2 karto, daržovių – 2 kartus,
tabako gaminių – 1,9 karto.
Užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto
produktais balansas 2006 metų I-ąjį ketvirtį
buvo teigiamas ir siekė 57,7 mln. Lt. Kaip ir
pernai, teigiami buvo pieno ir pieno produktų,
javų, maisto pramonės atliekų ir gyvūnų pašarų,
gaminių iš mėsos, žuvies, tabako ir tabako gaminių, gyvų gyvūnų, kakavos ir gaminių iš kakavos, malybos produkcijos prekybos balansai.
Didžiausias neigiamas balansas buvo prekyboje
gėrimais, aliejais, įvairiais maisto produktais
bei vaisiais ir riešutais (7 pav.).
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8 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos balansas 2006 metų I-ąjį ketvirtį, mln. Lt
Figure 8. Balanses of foreign trade of agricultural and food products in the Ist quarter 2006, mill. Lt
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Prekybos pagal pagrindines produktų grupes
analizė parodė, kad teigiamas buvo prekybos
gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktais ir
paruoštais maisto produktais balansas (8 pav.).
Palyginti su 2005-ųjų tuo pačiu laikotarpiu,
prekybos riebalais ir aliejumi neigiamas balansas dar padidėjo.
S u mma r y

The value of agricultural and food products
exported during the first half of 2006 made up
1104.8 mill. Litas and was by 272,3 mill. Litas
(33%) larger than in the same period of 2005.
The value of imports amounted to 1047,2 mill.
Litas and was larger by 265,7 mill. Litas (34%).
The foreign trade balance like in the same period of 2005 was positive and came to
57,7 mill. Litas. During the said period the

turnover increased by 1.3 times. The exports
into the EU made up 65% per cent of the total
exports of agricultural and food products and
the imports from the EU accounted for 79% of
the total imports. The largest amounts among
the products exported made up dairy products,
apples, prepared animal fodder, tobacco products. The largest amounts imported amounted
fruit and nuts, fish, miscellaneous edible preparations, beverages, meat. Russia, Latvia, Germany, United Kingdom were the major countries of Lithuanian exports while the largest
amounts imported were from Poland, Germany,
Netherlands and Latvia.
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KURO KAINŲ POKYČIŲ ĮTAKA JŪRŲ ŽVEJYBAI
IMPACT OF FUEL PRICES ON MARINE FISHING ACTIVITY
A ri na Mot ov a
Nuo 2004 metų pastebimas spartus kuro
kainų didėjimas pasaulinėje rinkoje. Degalai
yra vienas svarbiausių gamybos išlaidų struktūros elementų, didele dalimi lemiančių ir žvejybos pelningumą. Šio tyrimo tikslas – nustatyti
degalų kainų pokyčių įtaką žvejybos verslui.
Tuo tikslu buvo analizuojama 5 metų žuvų
pardavimo ir degalų kainų dinamika bei žvejybinės veiklos išlaidų struktūra.
Lietuvos žvejai, kaip ir kiti žemės ūkio produkcijos gamintojai, degalus gali įsigyti pigiau.
Jūrų žuvininkystėje egzistuoja dvi degalų akcizo kompensavimo schemos: priekrantės ir jūrų
žvejybai. Priekrantės žvejai priskirti prie žemės
ūkio produktų gamintojų, todėl jiems degalai
kompensuojami kaip ir žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams. Kompensuojamas visas
degalų akcizas, kuro suvartojimui neviršijant
275 litrų už vieną toną sugautų ir realizuotų
žuvų. Kompensacijos teikiamos visoms žuvininkystės produktus gaminančioms įmonėms,
kurių pajamos iš žuvininkystės sudaro daugiau
nei 50 proc. Degalų akcizo kompensavimo jūros žvejybos laivams (Baltijos jūros traleriams
ir žvejojantiems tinklais) tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos akcizo įstatymu. Šio įstatymo 41 straipsnyje nurodomi specialūs atvejai,
kai energetiniai produktai atleidžiami nuo akcizų. Numatyta, kad laivų degalai, kurie tiekiami
laivų navigacijos Europos Bendrijos vandenyse
tikslais (įskaitant žvejybą), išskyrus asmeniniams poreikiams naudojamų laivų degalus,
neapmokestinami akcizo mokesčiu.

Lietuvos jūrų žvejybos laivai, žvejojantys
Atlanto vandenyne ne Europos Bendrijos vandenyse, neturi teisės į akcizo kompensavimą,
nes jie didžiausią sugaunamų žuvų dalį parduoda ne Lietuvoje, o kitose valstybėse.
Lietuvos jūrų žuvų produktų pirminio pardavimo rinka dar nėra susiformavusi, išteklių
kontrolės ir valdymo sistemos pradėtos įgyvendinti tik prieš stojant į ES, todėl tikslių duomenų apie žuvų pirminio pardavimo kainas iki
2005 metų nėra. Rinkoje veikia tik keli menkių
supirkėjai, kurie gali diktuoti kainas žvejams.
Todėl, norint atsakyti į klausimą, ar degalų kainos daro įtaką žuvų kainoms, buvo analizuojami žuvų mažmeninių kainų pokyčiai. Analizei
buvo naudojamos Statistikos departamento
skelbiamos vidutinės mėnesinės mažmeninės
šaldytų išdorotų menkių, šaltai rūkytų skumbrių
bei sūdytų silkių filė kainos (1 pav.).
Ryšiui tarp žuvų ir degalų kainų pokyčių
nustatyti buvo apskaičiuota koreliacija tarp
mažmeninių žuvų produktų kainų bei degalų
kainų (atskaičius akcizo mokestį, nuo kurio
pagal Akcizo įstatymą žvejai atleisti). Buvo
daromos tokios prielaidos:
• mažmeninės degalų kainos kinta taip
pat kaip ir didmeninės;
• žuvų produktų mažmeninės kainos
keičiasi taip pat kaip ir žuvų pirminio
pardavimo kainos;
• laikotarpis, per kurį degalų kainos padidėjimas veikia veiklos išlaidas bei
gali paveikti žuvų pirminio pardavimo
kainą, yra vienas mėnuo.
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1 pav. Degalų ir žuvų produktų kainos 2000–2005 metais
Figure 1. Prices of fuel and fish products in 2000–2005

Apie 75 proc. pajamų iš žvejybos Baltijos
jūroje sudaro menkių pardavimas, t. y. Lietuvos
žvejų pajamos labiausiai priklauso nuo menkių
kainų pokyčių. Ryšys tarp šaldytų išdorotų
menkių kainos ir degalų kainos turėtų parodyti
atviros Baltijos jūros žvejų verslo rezultatų priklausomybę nuo degalų kainų. Buvo analizuojami 2000–2005 metų 69 mėnesių duomenys,
tačiau koreliacijos tarp šių duomenų nerasta
(koreliacijos koeficientas apie 0,46). Sumažinus
laiko eilutę, nes 2000–2002 metų mažmeninių
žuvų kainų duomenys gali būti nepatikimi dėl
Statistikos departamento taikomos metodikos
pasikeitimo, bei apskaičiavus 45 mėnesių eilutes, glaudaus ryšio tarp mažmeninės menkių
kainos ir degalų kainos taip pat nebuvo.

Lyginant sūdytų silkių filė mažmenines kainas su degalų kaina, koreliacijos tarp šių parametrų taip pat nerasta. Rezultatai parodė, kad
69 mėnesių eilutėje koreliacijos koeficientas
lygus – 0,28, o 45 mėnesių – 0,27.
Svarbus faktorius, veikiantis Lietuvos žuvų
pirminio pardavimo rinką bei laivų kuro sąnaudas, yra žvejybos efektyvumas. Nuo 2000 iki
2003 metų buvo stebimas kuro sąnaudų, tenkančių vienai bruto tonai per vieną žvejybos
dieną, mažėjimas (1 lentelė). Baltijos jūroje
žvejojančių laivų degalų sąnaudos per žvejybos
dieną taip pat mažėjo. Tai galima paaiškinti
žvejyba artimiausiuose uostui žvejybos rajonuose, sustiprėjusia kontrole, žvejybos efektyvumo augimu. Tai iš dalies patvirtina ir žuvų
sugavimų dinamika (2 lentelė).
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1 lentelė / Table 1
Baltijos jūros žvejybos laivų kuro sąnaudos, tenkančios 1 bruto tonai
per vieną žvejybos dieną, 2000–2004 metais, Lt
Fuel costs of vestels fishing in the Baltic Sea per 1 GT per 1 fishing day in 2000–2004, Lt
Laivų grupės
Group of vessels

2000

2001

2002

2003

2004

–

0,08

0,10

0,09

0,11

Baltijos jūros traleriai ≥ 12 m
Baltic Sea trawlers ≥ 12 m

0,26

0,23

0,20

0,12

0,15

Baltijos jūros laivai, žvejojantys tinklais, ≥ 12 m
Baltic Sea gillnetters ≥ 12 m

1,49

1,27

0,41

0,24

0,41

Priekrantės laivai < 12 m
Coastal vessels < 12 m

2 lentelė / Table 2
Žuvų sugavimų dinamika 2000–2004 metais, tūkst. t
Fish catches in 2000–2004, thou. t
Laivų grupės
Group of vessels

2001

2002

2003

2004

45,600

150,500

148,000

150,370

156,328

–

0,450

0,414

0,444

0,591

Baltijos jūros traleriai≥ 12 m
Baltic Sea trawlers ≥ 12 m

7,300

8,300

6,900

6,818

11,172

Baltijos jūros laivai, žvejojantys tinklais, ≥ 12 m
Baltic Sea gillnetters ≥ 12 m

1,640

1,700

0,800

2,155

0,817

Visas laivynas
Total fleet

2000

iš jų: / of which:
priekrantės laivai < 12 m
coastal vessels < 12 m

Baltijos tralerių grupė iš visų Baltijos jūroje
žvejojančių laivų grupių yra labiausiai priklausoma nuo kuro. Šios laivų grupės išlaidos kurui
2004 metais sudarė apie 31 proc. visų einamųjų
išlaidų (2 pav.). Tačiau dinaminė eilutė rodo ir
išlaidų degalams, ir darbuotojų darbo užmokesčio lyginamojo svorio didėjimą, o einamųjų
išlaidų mažėjimą (3 lentelė).
Koreliacinė analizė taip pat rodo, kad žvejų
vienos žvejybos dienos vidutinis darbo užmo-

kestis nepriklauso nuo degalų kainos pokyčių.
Tačiau šiuo atveju tyrimui naudojama laiko
eilutė nėra pakankamai didelė ilgalaikiam ryšiui
nustatyti. Darbo užmokesčio dydis nustatomas
ilgalaikėse sutartyse su darbuotojais ir nėra
lankstus. Todėl kuro kainos didėjimas labiau
veikia pelną, laivo priežiūros ir remonto bei
kitas einamąsias išlaidas.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Traleriai / Trawlers

Laivai, žvejojantys tinklais
Gillnetters

Priekrantės laivai / Coastal
vessels

Nusidėvėjimas / Depreciation
Kitos einamosios išlaidos / Other running costs
Laivo išlaidos / Vessel costs
Darbo užmokestis / Labour costs
Išlaidos degalams / Fuel costs

2 pav. Baltijos jūroje žvejojančių laivų išlaidų struktūra 2004 metais
Figure 2. Cost structure of vessels fishing in the Baltic Sea in 2004

3 lentelė / Table 3
Baltijos jūros tralerių išlaidų struktūros dinamika 2000–2004 metais
Cost structure of Baltic Sea trawlers in 2000–2004
2000
mln. Lt
mill. Lt

2001
%

mln. Lt
mill. Lt

2002
%

mln. Lt
mill. Lt

2003
%

mln. Lt
mill. Lt

2004
%

mln. Lt
mill. Lt

%

Išlaidos degalams
Fuel costs

2,210

14,4

3,867

16,2

3,211

27,4

3,436

29,2

2,289

31,0

Darbo užmokestis
Labour costs

1,761

11,5

3,315

13,9

2,348

20,0

2,900

24,6

1,982

26,8

Laivo išlaidos
Vessel costs

2,279

14,9

3,625

15,2

0,691

5,9

0,974

8,3

0,967

13,1

Kitos einamosios išlaidos
Other running costs

8,390

54,9

11,601

48,5

3,246

27,6

3,146

26,7

1,474

20,0

Nusidėvėjimas
Depreciation

0,656

4,3

1,519

6,3

1,416

12,1

1,316

11,2

0,625

8,5

0

0,0

0

0,0

0,829

7,1

0,010

0,1

0,048

0,7

15,296

100

23,928

100

11,740

100

11,781

100

7,386

100

Palūkanos
Interest
Iš viso / Total
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Kuro kainų augimas padarė tam tikrą įtaką
žvejybai Baltijos jūroje. Bendras žvejybos dienų skaičius nelabai pasikeitė, tačiau pasikeitė
žvejų elgesys. 2004 metais, kai pradėjo augti
degalų kainos, žvejybos laivai vidutiniškai mažiau laiko praleido jūroje. Dabar žvejybos laivai
stengiasi kuo trumpiau būti žvejybos rajonuose,
pagal galimybę pasirenka žvejybos rajonus arčiau uosto, stengiasi taupyti degalus.
Apibendrinant tyrimo rezultatus pasakytina,
kad tarp žuvų pardavimo kainų ir degalų kainų
nėra tiesioginės priklausomybės. Žuvų kainas
lemia žuvų produktų rinka ir gyventojų perkamoji galia. Išlaidos degalams sudaro nuo 19 iki
42 proc. laivo išlaidų, todėl degalų kainos kilimas daro didelę įtaka žvejybos verslui. Kylant
degalų kainoms, keičiasi išlaidų struktūra –
taupomos laivo remonto ir kitos einamosios
išlaidos, mažėja verslo pelningumas. Tačiau
laivui senstant jo eksploatavimo išlaidos turi
didėti, o nesikeičiant pirminio žuvų pardavimo
kainai bei sumažėjus veiklos pelningumui,
įmonės turės bankrutuoti ir atsisakyti žvejybos.
Kylant degalų kainoms, keičiasi žvejų elgesys.
Taupydami kurą jie žvejoja arčiau kranto, stengiasi mažiau būti žvejybos rajonuose, mažinti
tralavimo laiką.
Li t e r a t ūr a
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Шторм Р. Теория вероятностей /
Статистика. – Москва.: Мир, 1970.

S u mma r y

The article deals with the results of analysis
on impact of changes in fuel prices on cost
structure of fishing activity and fish prices. For
this purpose dynamics of fuel prices, cost structure of fishing activities and fish prices during
the 2000–2005 period were analysed. The results showed that there is no direct relationship
between the prices of fuel and fish. Fish prices
mostly depended on the fish market and on
purchasing power of population. Fuel costs
made up from 19 to 42 percent (depending on
the fishing segment) of the total costs. So the
rise of fuel prices has a considerable influence
on the fishing business. As fuel price increases,
the structure of costs changes: fishermen cut
down vessel costs, other running costs, the
profit is going down. But such situation has a
short-term character. In the long-term period
running costs have to increase. If the primary
fish price stays on the same level and profit
continues to decrease, the enterprise will go
bankrupt and stop fishing. As an employer and
employee in most cases make long-term contracts, the increase of fuel price has no influence on the earnings of employees in the shortterm period. As fuel price increases, fishermen
change their behaviour: with aim to save fuel,
they fish closer to coast, shorten their stay in
fishing zones and reduce trawling time.
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PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOS VEIKLA
THE WORLD TRADE ORGANISATION’S ACTIVITIES
J ol ant a Droždz
Pasaulio prekybos organizacija – PPO
(angl. World Trade Organisation) yra viena
svarbiausių tarptautinių organizacijų, sprendžianti tarptautinės prekybos problemas ir siekianti, kad šalių narių prekyba vyktų pagal tarpusavyje sutartas taisykles. PPO įkūrimas – tai
Urugvajaus raundo, įvykusio 1994 metais, derybų pasekmė. Pagrindiniai PPO įkūrimo motyvai – įtvirtinti ir suvienodinti valstybių narių
įsipareigojimus dėl priimamų sprendimų, stiprinti administracinį institucijos pajėgumą, ypač
sprendžiant ginčus tarp jos narių, pakelti derybų
dėl tarptautinės prekybos klausimus į aukštesnį
lygį.
Oficiali PPO įkūrimo data – 1995 m. sausio
1d., kai buvo pakeistas nuo 1947 metų pasaulinę prekybą reguliavęs Bendrasis susitarimas dėl
muitų tarifų ir prekybos – GATT (angl. General Agreement on Tariffs and Trade). Iki tol
veikusį GATT sudarė daugiašalis pasaulinę
prekybą reglamentuojančių susitarimų paketas.
PPO dar neretai vadinama GATT, nes ji, tapusi
organizacine struktūra, perėmė pastarojo funkcijas.
Nuo 1996 metų sausio iki 2003 metų balandžio PPO papildė 18 narių, tarp jų ir Lietuva.
Vėliau organizacija priėmė tik dvi šalis (Nepalą
– 2004 m. ir Saudo Arabiją – 2005 m.). Stojimo
derybų trukmė buvo labai skirtinga, pavyzdžiui,
per trumpiausią laikotarpį į PPO įstojo Kirgizija
(3 metai), o ilgiausiai derybas vedė ir pasiruošimo darbus vykdė Kinija (14 metų). Lietuvos
stojimo procesas tęsėsi beveik 7 metus.
Šiuo metu PPO narėmis yra 149 valstybės,
kurių interesai derinami derybų keliu. Aukš-

čiausias PPO valdymo organas yra Ministrų
konferencija, kuri susirenka ne rečiau kaip kartą
per dvejus metus ir aptaria dvejų ateinančių
metų PPO darbotvarkę bei svarbiausius konfliktinius klausimus. Tarp Ministrų konferencijų
rengiami įvairaus lygio įgaliotųjų atstovų susitikimai. Kasdieninę veiklą prižiūri Generalinė
taryba, į kurią valstybės skiria savo atstovus.
Taip pat veikia daug įvairių tarybų, komitetų,
darbo ir derybinių grupių, prižiūrinčių plačią
PPO veiklą. Jiems padeda nuolatinis Sekretoriatas, kuriam vadovauja Ministrų konferencijos
skiriamas generalinis direktorius. Susitikimų
darbotvarkę paprastai sudaro dvišaliai ginčai,
naujų narių priėmimo, atsisakymo nuo įprastinių įsipareigojimų ir panašūs klausimai.
PPO narės turi siekti organizacijos tikslų ir
vadovautis nustatytais principais. Vienas pagrindinių PPO tikslų – pasaulio prekybos liberalizavimas. Nuo 2013 metų bus siekiama atsisakyti eksporto subsidijų, peržiūrėti importo
tarifus, atverti rinką trečiųjų šalių žemės ūkio
produkcijai, paramą žemės ūkiui atsieti nuo
gamybos. Siekiant šių tikslų, rengiami PPO
derybų raundai. Jų metu derinama ir plečiama
pasaulinė prekybos sistema.
PPO veikla grindžiama dviem pagrindiniais
principais, užkertančiais kelią tarptautinės prekybos diskriminavimui:
• didžiausio palankumo statuso principas reiškia, kad kiekviena PPO narė
turi vienodai palankiai traktuoti visų
kitų PPO narių prekes ir paslaugas
(jeigu vienai PPO narei suteikiamos
palankesnės sąlygos, tokios pat sąly-
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gos turi būti suteiktos ir visoms kitoms
PPO šalims narėms);
• nacionalinio statuso principas reiškia,
kad prekės ir paslaugos, patekusios į
šalies PPO narės rinką, būtų traktuojamos ne mažiau palankiai negu lygiavertės vietinės prekės ir paslaugos.
Pagrindinė PPO veikla yra derybos, PPO
sutarčių administravimas ir prekybinių ginčų
sprendimas. PPO taip pat vykdo nacionalinių
prekybos politikų monitoringą, teikia techninę
pagalbą besivystančioms šalims, bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis organizacijomis.
Dėl didelio PPO narių skaičiaus tenka suderinti daugybę nuomonių ir interesų, vyksta atkaklios derybos. Daugelis PPO šalių narių priklauso žemės ūkio derybinėms grupėms. Šios
grupės susiformavo tarp šalių, turinčių panašius
tikslus žemės ūkio srityje. Jos paprastai derybose pateikia vieningą nuomonę. Pagrindinės derybinės grupės yra šios:
• ES – veda derybas dėl 25 šalių narių
(tarp jų ir dėl Lietuvos);
• JAV – dirba atskirai;
• Cairns – Australijos vadovaujama šalių
grupė;
• G-10 – ekonomiškai stiprios šalys;
• G-20 – besivystančių šalių grupė;
• G-33 – strateginių produktų ir specialaus apsaugos priemonių mechanizmo
sąjunga;
• G-90 – Afrikos - Karibų jūros – Ramiojo vandenyno pakrančių šalys, mažiausiai išsivysčiusios šalys.
PPO šalys narės bei šalys stebėtojos reguliariai renkasi į susitikimus, ministrų konferencijas
ir bando išspręsti pagrindinius derybinius klausimus (1 lentelė).

Pirmajame derybų raunde dalyvavo 23 šalys. Manoma, jog GATT numatytų prekybos
liberalizavimo priemonių įgyvendinimas turėjo
nemažą poveikį šalių ekonominiam augimui.
Pavyzdžiui, PPO apskaičiavimais, įgyvendinus
Urugvajaus raundo sprendimus, pasaulinė prekyba per 10 metų išaugs 12 proc., o pasaulio
bendrasis vidaus produktas – 230 mlrd. JAV
dolerių per metus.
Iki šiol derybinės grupės tęsia diskusijas dėl
2001 m. lapkričio 9–14 d. Dohoje (Katare) vykusios 4-osios PPO Ministrų konferencijos metu paskelbto derybų dokumento, kurio oficialus
pavadinimas – Dohos plėtros darbotvarkė
(angl. Doha Development Agenda). PPO šalims
narėms niekaip nepavyksta išspręsti iškilusių
nesutarimų. Dohos plėtros darbotvarkėje keliamas tikslas – sukurti į rinką orientuotą, konkurencijos sąlygų neiškreipiančią prekybos sistemą. Buvo numatyta, kad naujojo raundo derybose bus toliau svarstomi klausimai dėl importo
muitų mažinimo, paslaugų rinkos liberalizavimo, prekybos taisyklių ir ginčų sprendimo taisyklių peržiūrėjimo, prekybos ir aplinkosaugos.
Numatyta į PPO susitikimų darbotvarkę įtraukti
ir naujus klausimus: prekybos liberalizavimas ir
konkurencija, investicijos, elektroninė prekyba.
Derybų rezultatus buvo numatyta patvirtinti
2003 m. rugsėjo 10–14 d. Meksikoje Kankune
vykusioje 5-oje PPO Ministrų konferencijoje.
Tačiau šioje konferencijoje taip ir nepavyko
pasiekti susitarimo dėl nesuderinamų PPO šalių
narių pozicijų. Šio susitikimo baigiamosios
deklaracijos projekto tekstas dar labiau sustiprino priešiškumą tarp „Šiaurės“ (vadinamosios
turtingos ir ekonomiškai išsivysčiusios šalys) ir
„Pietų“ (vadinamosios neturtingos ir mažai
išsivysčiusios šalys) ir derybos buvo nutrauktos.
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1 lentelė / Table 1
PPO derybų raundai ir juose svarstyti pagrindiniai klausimai
WTO negotiation rounds and main issues discussed
Metai
Year

Raundo pavadinimas,
derybų vieta
Name of the round
place of negotiations

1947

Ženeva

muitų tarifai

23

1949

Anesis

muitų tarifai

13

1951

Tokijas

muitų tarifai

38

1956

Ženeva

muitų tarifai

26

19601961

Dilono raundas, Ženeva

muitų tarifai

26

19641967

Kenedžio raundas,
Ženeva

muitų tarifai ir antidempingo priemonės

62

19731979

Tokijo raundas, Tokijas,
Ženeva

muitų tarifai, netarifinės priemonės,
bendri susitarimai

102

19861994

Urugvajaus, arba ,,Blair
House" raundas, Punta
del Estė, Ženeva

muitų tarifai, netarifinės priemonės, bendros taisyklės, paslaugos, intelektinė nuosavybė, ginčų sprendimas, tekstilė, žemės
ūkis, PPO įkūrimas

123

1996

Singapūras

šalių įsipareigojimų vykdymo įvertinimas, besitęsiančio derybų proceso apžvalga, tarptautinės prekybos plėtra bei
iššūkiai pasaulio ekonomikai

1998

Ženeva

Susitikimas, skirtas 50-osioms organizacijos metinėms, atliktų darbų įvertinimas,
ateities planų aptarimas

–

1999

Sietlas

PPO darbo organizavimo ir valdymo
plano patvirtinimas, įskaitant terminus dėl
prekybos liberalizavimo procesų pabaigos, tokiose srityse kaip žemės ūkis ir
paslaugos

150

2001

Dohos raundas, Kataras

importo muitai, paslaugų rinkos liberalizavimas, prekybos taisyklių ir ginčų
sprendimo taisyklių peržiūrėjimas

171

2003

Kankunas, Meksika

susitarimo nepavyko pasiekti, derybos
buvo nutrauktos

150

2004

„July package“

atnaujintas derybų procesas, sukonkretintas Dohos dokumentas

2005

Honkongas

pristatytas naujas Ministrų susitarimo
projekto tekstas, apžvelgiantis visus pagrindinius derybinius klausimus

Derybų klausimai
Negotiation issues

Dalyvių skaičius
Number of participants

> 120

–
152 narės, 40 šalių stebėtojų
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Derybos buvo atnaujintos 2004 m. rugpjūčio 1 d., PPO Generalinei tarybai priėmus
sprendimą dėl tolesnių PPO daugiašalio derybų
raundo principų (angl. July package – susitarimas). PPO Generalinės tarybos sprendimu patvirtinti derybų dėl prekybos žemės ūkio ir ne
žemės ūkio produktais palengvinimo (taisyklių
dėl muitinės procedūrų supaprastinimo) bei
prekybos paslaugomis principai. Šis PPO susitarimas neprieštarauja ES interesams žemės
ūkio srityje ir visiškai atitinka dabartinės ES
bendrosios žemės ūkio politikos gaires. Šioje
srityje numatoma:
• laipsniškai atsisakyti eksporto subsidijų, prekybą iškreipiančių eksporto kreditų, taip pat pagalbos maistu ir kai kurių kitų taikomų priemonių;
• sumažinti konkurencijos sąlygas iškreipiančią vidaus paramą, paliekant

išmokas socialiniams, kaimo plėtros ir
aplinkosaugos tikslams (1 pav.);
• išskiriami jautriausi produktai, kuriems bus galima mažiau nei kitiems
žemės ūkio produktams mažinti muitų
tarifus.
„July package“ susitarimas sukonkretina
Dohos dokumentą, žemės ūkio derybose nustatant specialius tikslus ir siekiant juos įgyvendinti. Problemas, kurioms reikia politinių
sprendimų, numatyta svarstyti tolesniame derybų etape. Susitarime aptariami svarbūs veiksmai dėl visų trijų svarstomų klausimų sprendimo, t. y. įėjimo į rinką, eksporto konkurencijos
ir nacionalinės šalies paramos. Ieškoma būdų,
kaip įgyvendinti istorinį pasižadėjimą – pašalinti visas eksporto subsidijavimo formas iki to
laiko, kol bus patvirtintas galutinis susitarimo
dokumentas.

Svarstomos vidaus paramos priemonės
Domestic support measures under consideration

De minimis

Leistinas
paramos lygis:
Allowable support
levels:
•

išsivysčiusios
šalys – 5%
developed countries

•

besivystančios
šalys – 10%
developping
countries

Priimtinos vidaus paramos
priemonės
Domestic support measures
agreed

Gintarinė
dėžė
The amber box

Mėlynoji
dėžė
The blue box

Žalioji
dėžė
The green box

Labiausiai
iškreipiančios rinką
paramos priemonės:
Support measures that
distort trade at most:
•
išmokos, susietos
su produkcija;
payments coupled
with production
•
rinkos kainų palaikymas
support of market
prices

Mažiau
iškreipiančios rinką
paramos priemonės:
Support measures that
distort trade less:
•
leidžiama skirti
paramą ribotam
produkcijos kiekiui
support for limited
quantity of production

Mažiausiai
iškreipiančios rinką
paramos priemonės: / Support measures that distort
trade least:
•
apima socialines, aplinkosaugos, regioninės plėtros programas
social, environmental, regional
development
programmes

1 pav. Vidaus paramos priemonės, svarstomos PPO derybose
Figure 1. Domestic support measures under consideration at WTO negotiations
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2005 m. spalio 28 d. ES pateikė PPO derybų
partneriams naują pasiūlymą, kuriame nepateikta esminių pakeitimų dėl „Gintarinės dėžės“
priemonių, tačiau siūloma mažinti leistinos
paramos ribą – de minimis. Laikoma, kad nedidelė žemės ūkio sektoriui suteiktos pagalbos
suma netraktuotina kaip rinką iškreipianti paramos priemonė ir siūloma dabartinę 5 proc. de
minimis ribą, nustatytą išsivysčiusioms šalims,
mažinti 80 proc. Tai reikštų, kad de minimis
maksimali riba būtų tik 1 proc. nuo konkrečios
pagamintos produkcijos vertės. JAV, kuri plačiai taiko de minimis nuostatą, yra siūliusi sumažinti tik 50 proc. (nustatant 2,5 proc. ribą).
Esminis ES siūlomas pakeitimas - didesnis
importo tarifų mažinimo laipsnis visose pakopose. Muitų normų grupės išlieka keturios, kaip
ir pirminiame ES siūlyme (2 lentelė).
2 lentelė / Table 2
ES siūlymai dėl importo muitų mažinimo
EU draft for reduction of import tariffs
Muitų normų grupės , proc.
Groups of custom tariffs, %

Mažinimas, proc.
Reduction, %

0-30

35

30-60

40

60-90

50

> 90

60

žoves ES išskyrė kaip prioritetinius produktus,
siūlomus priskirti šiai kategorijai. JAV ir G-20
šalių grupė teigia, kad ES reikalauja per ilgo
jautrių produktų sąrašo ir priešinasi šiam ES
siūlymui.
ES ir JAV galėtų pakeisti savo siūlymus dėl
žemės ūkio pasaulio prekybos derybose, jei
pagrindinės besivystančios šalys pateiktų geresnius siūlymus atverti savo paslaugų ir pramoninių prekių rinkas.
2005 m. gruodžio 1 d. buvo pristatytas naujas Ministrų susitarimo projekto tekstas (angl.
Ministerial Draft Text), turėjęs padėti pasiekti
susitarimą Honkonge. Dokumente įvertinti jau
atlikti derybiniai uždaviniai, numatyti tolesni
veiksmai bei priemonės.
Dokumente siūloma susitarti tiek dėl pagrindinių Dohos plėtros darbotvarkės klausimų
tolesnio sprendimo, tiek dėl rinkos atvėrimo bei
reguliavimo būdų, tiek dėl kitų specifinių klausimų, tarp jų ir žemės ūkyje:
• pasižadėjimas mažinti rinką iškreipiančių vidaus paramos priemonių taikymą. Turės būti pasirinkti šių priemonių mažinimo metodai. Vidaus paramos mažinimui turės būti peržiūrėtos
Bendrojo paramos rodiklio (angl.
Aggregate Measurement of Support AMS) maksimalios leistinos ribos bei
de minimis taisyklių taikymas;
• tarifų mažinimo įsipareigojimai. Turi
būti numatytas veiksmų lankstumas,
sąlygos „jautriems“ produktams. Būtina išskirti tarifų išimtis tam tikroms
šalims;
• būtini lygiagretūs susitarimai, siekiant
eliminuoti visų rūšių eksporto subsidijų
taikymą iki numatytos datos. Neginčijama yra šių elementų sąsaja su eksporto kreditais, eksporto kreditų garantijomis ar draudimo programomis;

ES siūlo importo tarifus mažinti vidutiniškai
46 proc. (nuo 22,8 iki 12,2 proc.). Tačiau JAV
ir besivystančių šalių grupė G-20 su tuo nesutinka ir ragina ES daryti didesnes nuolaidas ir
aukščiausios pakopos tarifus reikalauja sumažinti 90 proc., o besivystančių šalių grupė siūlo
tarifus mažinti 75 proc. Jeigu ir būtų susitarta
dėl ES siūlomų dydžių, kai kurie ES žemės
ūkio sektoriai, ypač jautienos, patirtų smūgį. To
galima būtų išvengti, šiuos produktus priskiriant jautrių produktų kategorijai. Esminių diskusijų jautrių produktų klausimu kol kas nevyko, bet jautieną ir paukštieną bei vaisius ir dar96 ____________________________________________________________________
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•

konkrečių priemonių reikalingumas,
siekiant pasiekti ambicingą, greitą bei
specifišką susitarimą dėl medvilnės;
• specifinių ir diferencinių susitarimų
elementai reikalingi besivystančioms
šalims visuose derybiniuose klausimuose. Įėjimo į rinką klausimai, eksporto konkurencingumo didinimas bei
kiti specifiniai susitarimai, daugiausia
dėmesio skiriant mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikių bei siūlymų analizei;
• taip pat dokumente pabrėžiama tolesnė
PPO plėtra. Paskelbta, kad derybas jau
baigė Nepalas, Kambodža, Saudo
Arabija bei Toga. Šios šalys yra skatinamos kuo greičiau užbaigti visus
formalius veiksmus ir prisijungti prie
daugiašalės prekybos sistemos.
Šiuo projektu buvo siekiama numatyti tolesnių veiksmų planą, parinkti konkrečias priemones tikslams pasiekti, kas padėtų rasti bendrą
sprendimą dėl atskirų šalių blokų pozicijų derybiniais klausimais iki 2006 metų. Tačiau jau
įpusėjo 2006-ieji, o aiškaus sprendimo nėra,
susitarimas nepasiektas. Sunku net numatyti,
kas paspartintų derybų pažangą.
Labai svarbu, kokiomis šalių išsiderėtomis
sąlygomis baigsis derybų procesas. Todėl ir
nelieka nieko kita, kaip tik laukti derybų pabaigos. Esant tokiems nuomonių ir interesų skirtumams bei šalių tarpusavio prieštaravimams,
prekybos liberalizavimo ateitis yra neaiški. Derybos vyksta vangiai, sunkiai pasiekiami kompromisai. Lietuvos, kaip ir kiekvienos šalies,
natūralus siekis – iš tarptautinės prekybos gauti
ekonominę naudą, o tam reikia aktyviai dalyvauti tarptautiniuose procesuose bei sekti pokyčius, ypatingai tose valstybėse ar valstybių grupėse, kurios Lietuvos rinkai gali turėti lemiamos įtakos.

Dideli pokyčiai žemės ūkio rėmimo srityje
kelia naujus iššūkius ES ūkininkams. Kita vertus, laisvoji prekyba gali suteikti ir naujų verslo
galimybių, lemti efektyvesnį išteklių paskirstymą. Gamintojų ir paslaugų teikėjų prioritetai
turės būti peržiūrėti iš esmės. Prekybos srautams vis daugiau įtakos turės prekių ir paslaugų
kokybė, asortimentas, unikalumas. Prekybos
liberalizavimo naudą pajus vartotojai. Jie turės
didesnį pasirinkimą ir galės džiaugtis sumažėjusiomis kainomis, kurias nulems padidėjusi
konkurencija.
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S u mma r y

The World Trade Organization (WTO) is
the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At
its heart are the WTO agreements, negotiated
and signed by the bulk of the world’s trading
nations and ratified in their parliaments. The
goal is to help producers, exporters, and importers of goods and services to conduct their
business.
The article is providing main information
about WTO agreements and negotiation process. The Doha Development Agenda is the
main document discussed in the article. The

November 2001 declaration of the Fourth Ministerial Conference in Doha, Qatar, provides the
mandate for negotiations on a range of subjects
and other work. The negotiations include those
on agriculture and services, which began in
early 2000. The purpose is to correct and prevent restrictions and distortions in world agricultural markets. Three main questions on agriculture are discussed:
• market access: substantial reductions;
• exports subsidies: reductions of all
forms of these (with a view to phasing
out);
• domestic support: substantial reductions for supports that distort trade.
The main target of the negotiations is to
reach consensus till the end of 2006, otherwise
trade liberalization process will fail. It is a big
challenge for all developed countries.
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SANTRUMPOS

ABBREVIATIONS

AB

– akcinė bendrovė

BVP

– bendrasis vidaus produktas

BŽŪP

– bendroji žemės ūkio politika

EK

– Europos Komisija

ES

– Europos Sąjunga

GATT

– Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos

JAV

– Jungtinės Amerikos Valstijos

KN

– Kombinuotoji prekių nomenklatūra

LAEI

– Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

NMA

– Nacionalinė mokėjimo agentūra

PPO

– Pasaulio prekybos organizacija

PVM

– pridėtinės vertės mokestis

SAPARD

– Specialioji žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

IGC

– Tarptautinė grūdų taryba

UAB

– uždaroji akcinė bendrovė

ŽŪB

– žemės ūkio bendrovė

ŽŪIKVS

– Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

ŽŪM

– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

ŽŪMPRIS

– Žemės ūkio ir maisto produktų informacinė sistema

ŽŪN

– žemės ūkio naudmenos
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Priedas
Annex
LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS
2005 IR 2006 METŲ I-ĄJĮ KETVIRTĮ, MLN. LT
LITHUANIAN FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS
IN THE IST QUARTER 2005 & 2006, MILL. LT
KN
kodas
CN code

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Produktai
Products

Gyvi gyvūnai
Mėsa ir valgomieji mėsos
subproduktai
Žuvys ir vėžiagyviai
Pienas ir pieno produktai;
paukščių kiaušiniai; natūralus
medus
Gyvūninės kilmės produktai,
nenurodyti kitoje vietoje
Augantys medžiai ir kiti augalai; skintos gėlės
Valgomosios daržovės
Valgomieji vaisiai ir riešutai
Kava, arbata ir prieskoniai
Javai
Malybos produkcija; salyklas;
krakmolas
Aliejinių kultūrų sėklos; šiaudai ir pašarai
Šelakas; augalų ekstraktai
Augalinės pynimo medžiagos
Gyvūniniai arba augaliniai
riebalai ir aliejus
Gaminiai iš mėsos, žuvies
Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus
Kakava ir gaminiai iš kakavos
Gaminiai iš javų, miltų,
krakmolo arba pieno
Daržovių, vaisių, riešutų arba
kitų augalų dalių produktai
Įvairūs maisto produktai
Nealkoholiniai ir alkoholiniai
gėrimai bei actas
Maisto pramonės liekanos ir
atliekos; paruošti pašarai
gyvūnams
Tabakas ir perdirbti tabako
pakaitalai
Iš viso:

eksportas
exports

2005
importas
imports

balansas
balance

eksportas
exports

2006
importas
imports

balansas
balance

17,3

5,9

11,4

20,3

9,0

11,3

47,9

56,1

-8,2

57,9

64,0

-6,2

59,9

78,2

-18,3

65,5

99,5

-34,0

166,4

26,6

139,8

206,8

38,7

168,1

2,9

18,5

-15,6

2,5

21,7

-19,2

1,6

11,0

-9,4

2,9

13,0

-10,0

15,8
34,9
6,0
105,6

29,8
92,0
30,1
15,5

-14,0
-57,1
-24,1
90,1

42,9
108,1
9,6
70,9

48,7
142,8
39,1
19,0

-5,8
-34,7
-29,5
51,9

10,4

11,2

-0,8

12,3

9,3

3,0

35,3

34,0

1,3

30,1

39,9

-9,8

0,3
0,1

2,8
0,1

-2,5
0,0

0,6
0,9

3,0
0,1

-2,4
0,8

19,3

54,2

-34,9

18,9

60,3

-41,4

57,9

17,4

40,6

71,5

25,9

45,5

41,1

28,2

12,9

40,4

53,7

-13,3

15,0

19,6

-4,5

36,1

26,8

9,3

16,9

28,0

-11,2

35,2

32,9

2,2

10,6

36,0

-25,4

22,7

42,1

-19,4

26,9

62,6

-35,7

39,9

78,4

-38,5

13,1

53,4

-40,3

19,8

70,8

-50,9

82,7

42,6

40,0

106,2

58,8

47,4

43,6

27,7

15,9

82,9

49,5

33,4

831,6

781,4

50,2

1104,8

1047,2

57,7

LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS
BALANSAI 2005 IR 2006 METŲ I-ĄJĮ KETVIRTĮ, MLN. LT
BALANCES OF LITHUANIAN FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL AND
FOOD PRODUCTS IN THE IST QUARTER 2005 & 2006, MILL. LT
Šalis / Country

2006

2005

Rusija / Rusia

214,7

91,0

Jungtinė Karalystė / United Kingdom

58,6

36,8

Šveicarija / Switzerland

50,0

1,2

Latvija / Latvia

49,4

50,9

Italija / Italy

37,3

28,8

Baltarusija / Belarus

28,2

34,1

Ispanija / Spain

22,0

-0,9

Portugalija / Portugal

16,6

1,7

Estija / Estonia

15,0

16,6

Lenkija / Poland

-184,2

-88,1

Nyderlandai / Netherlands

-59,7

-17,1

Danija / Denmark

-29,9

-16,1

JAV / USA

-26,6

-17,2

Argentina / Argentina

-13,4

-5,1

Brazilija / Brazil

-12,6

-4,2

Norvegija / Norway

-11,7

-16,4

Vengrija / Hungary

-11,6

-9,4

Belgija / Belgium

-10,6

-2,6

Teigiami balansai / Positive balances

Neigiami balansai / Negative balances
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