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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
Straipsnyje apžvelgiamos grūdų rinkos kitimo tendencijos, intervencinių pirkimų eiga,
kainos vidaus ir užsienio rinkose, grūdų užsienio prekyba su kitomis šalimis per pirmuosius
penkis 2005 metų mėnesius.
Lietuvai tapus ES nare, grūdų rinka reguliuojama taip pat kaip ir kitose ES šalyse. Reguliavimo priemonių tikslas – palaikyti grūdų
gamintojų pajamas, suderinant grūdų ir jų produktų paklausą ir pasiūlą. Viena iš tokių priemonių – tiesioginės išmokos už grūdinių augalų
pasėlius.
2005 m. balandžio 15 d. buvo pabaigtos
nagrinėti visos 2004 metais pateiktos paraiškos
tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius gauti. Nustatyta, kad plotas,
už kurį gali būti mokama pagrindinė išmokos
dalis, yra 2,520 mln. ha. Atsižvelgiant į tai,
išmokos buvo perskaičiuotos, susidaręs skirtumas (1,20 Lt/ha) išmokėtas pareiškėjams. Taigi
žemdirbiams iš viso išmokėta ne po 110,94 Lt
už deklaruotą žemės ūkio naudmenų hektarą, o
po 112,14 Lt. Antrojo mokėjimo metu buvo
mokama likusi neišmokėta papildomos išmokos
dalis už ES remiamus pasėlius.
Šiais metais už javus, rapsus ir kitus ES remiamus pasėlius numatoma mokėti 339 Lt/ha,
baltyminius augalus – žirnius, lauko pupas ir
saldžiuosius lubinus – 445 Lt/ha, pluoštinius
linus – 578 Lt/ha. Už visų kitų pasėlių ir žemės
ūkio naudmenų plotus – 141,04 Lt/ha. Iš viso
2005 metais žemdirbiams numatyta 100 mln. Lt
didesnė tiesioginių išmokų suma, nei buvo skirta praėjusiais metais.

2004 metais Lietuvoje paraiškas tiesioginėms išmokoms už pasėlius ir žemės ūkio
naudmenas gauti pateikė 237988 žemdirbiai. Jų
deklaruotas žemės plotas buvo 2577476 ha.
Tačiau buvo patvirtintos 231044 paraiškos,
kurių suma – 422,23 mln. Lt (1 lentelė).
Lietuvos žemdirbystės instituto duomenimis, žiemkenčiai šiais metais skirtinguose regionuose yra nevienodos būklės. Prasčiau atrodo vėlyvos sėjos pasėliai. Kaip informavo augalų apsaugos specialistai, žieminiuose miežiuose
plinta miltligė. Miltligės yra ir kai kuriuose
žieminių kviečių pasėliuose. Atsėliuotuose pasėliuose randama dryžligės požymių. Lietuvos
žemės ūkio konsultavimo tarnybos 2005 metų
balandžio 13–26 d. tyrimų duomenimis, nuo
pavasarinio pelėsio žuvo 11,5–28,3 proc. žieminių javų pasėlių, nuo fuzariozės – 12,3–
29,9 proc. Tai lėmė žieminių javų pasėlių išretėjimą 16,3–28,4 proc. Numatyta atsėti apie
13 proc. labai išretėjusių ir žuvusių pasėlių.
Supirkimas. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, per 2005 metų sausio–
balandžio mėnesius supirkta 1,8 karto daugiau
javų grūdų nei per tą patį 2004 metų laikotarpį
(2 lentelė). Daugiausia grūdų supirkta sausio –
(86,7 tūkst. t) ir kovo mėnesį – (110 tūkst. t).
Per minėtą 2005 metų laikotarpį, palyginti su
2004-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, supirkta net
47 proc. mažiau ankštinių augalų grūdų
(2,0 tūkst. t). Nors ankštiniai javai yra geras
pašaras, jų plotai kasmet mažėja. Nuo 1999 iki
2004 metų jų sumažėjo 20 proc.
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1 lentelė / Table 1
Paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti už pasėlius ir žemės ūkio naudmenas 2004 metais
Applications for direct payments for crops and agricultural land area in 2004
Apskritis
County

Patvirtintos paraiškos / Authorised applications

Paraiškų skaičius, iš viso
Total number of applications

skaičius / number

%

tūkst. Lt / thou. Lt

Alytaus

17795

17319

97

20,11

Kauno

32210

31780

99

66,56

Klaipėdos

19813

19159

97

27,04

Marijampolės

20043

19317

96

46,02

Panevėžio

27817

27082

97

67,17

Šiaulių

28289

27797

98

82,64

Tauragės

18883

18399

97

28,54

Telšių

15857

15416

97

25,82

Utenos

23812

23019

97

24,70

Vilniaus

33469

31583

94

33,64

Iš viso / Total

237988

231044

97

422,23

Šaltinis: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

2 lentelė / Table 2
Grūdų supirkimas 2004 ir 2005 metų sausio–balandžio mėnesiais, tūkst. t
Purchase of grains in January–April 2004 & 2005, thou. t
2004
Mėnuo
Month

javai
cereals

2005, palyginti su
compared to 2004, %

2005

ankštiniai
augalai
leguminous
grain

javai
cereals

ankštiniai
augalai
leguminous
grain

javai
cereals

ankštiniai
augalai
leguminous
grain

I

46,7

0,8

86,7

0,5

186

63

II

47,6

1,5

72,4

0,5

152

33

III

57,2

0,9

110,0

0,7

192

78

IV

36,3

0,6

69,4

0,3

191

50

187,8

3,8

338,5

2,0

180

53

Iš viso / Total
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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Kviečiai. Maistinių kviečių supirkimo kaina, pradėjusi kilti nuo 2004 metų javapjūtės
pabaigos, iki 2004 metų gruodžio mėnesio didėjo, 2005 metų sausį sumažėjusi 4 proc., vasarį vėl padidėjo iki 353 Lt/t. Balandžio mėnesį ji
pakilo iki 359 Lt/t, o gegužę maistinių kviečių
kaina vėl nukrito iki 347 Lt/t (1 pav.). Kovo–
gegužės mėnesiais maistinių kviečių kaina didesnė nei Lietuvoje buvo tik Estijoje ir Ukrainoje, atitinkamai 399 Lt/t ir 371 Lt/t. Pigiausi
maistiniai kviečiai buvo Rusijoje – 302 Lt/t
(3 lentelė).
Per 2005 metų kovo–gegužės mėnesius, palyginti su tuo pačiu 2004-ųjų metų laikotarpiu,
daugelyje rinkų maistinių kviečių kainos labai
sumažėjo. Esant grūdų pertekliui ES rinkoje ir
artėjant javapjūtei, kviečių bei kitų grūdų kainos turėtų ir toliau mažėti. Tačiau, remiantis
Lietuvos ir kitų valstybių 2001–2005 metų grūdų rinkos monitoringo duomenimis, galima

prognozuoti, kad grūdų kainos artimiausiu laikotarpiu mažės nežymiai.
Per tris pirmuosius 2005 metų mėnesius iš
Lietuvos eksportuota 104,3 tūkst. t kviečiu,
vidutiniškai po 400 Lt/t. 22 proc. eksportuota
sausį, 65 proc. – vasarį, 13 proc. – kovo mėnesį.
Eksportuotų kviečių kaina buvo aukščiausia
sausio mėnesį – 443,9 Lt/t – vasario mėnesį
sumažėjo iki 384,1 Lt/t, o kovo mėnesį vėl pakilo iki 402,1 Lt/t.
Didžiausios lietuviškų kviečių pirkėjos 2005
metų pirmuosius tris mėnesius buvo Baltarusija
(43,4 tūkst. t), Malta (27,7 tūkst. t), Ispanija
(13,0 tūkst. t), Danija (11,5 tūkst. t) ir Estija
(6,0 tūkst. t).
Per I-ąjį 2005 metų ketvirtį kviečiai buvo
importuojami tik kovo mėnesį. Į Lietuvą nedideliais kiekiais kviečių buvo importuota iš Vokietijos ir Nyderlandų.

575

Maistiniai kviečiai (I klasė) / Food wheat (Class I)

550

Maistiniai rugiai / Food rye

525

Pašariniai miežiai / Feed barley

500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
I

II

III

IV

V

VI

VII

2004

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

2005

1 pav. Vidutinės grūdų supirkimo kainos Lietuvoje 2004 ir 2005 metais, Lt/t
Figure 1. Average purchase prices of cereals in Lithuania in 2004 & 2005, Lt/ t
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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3 lentelė / Table 3
Vidutinės maistinių kviečių supirkimo kainos kai kuriose Europos šalyse
2004 ir 2005 metų kovo–gegužės mėnesiais, Lt/t
Average food wheat purchase prices in selected European countries
in March–May 2004 & 2005, Lt/t
Šalis / Country

2004

2005

III

IV

V

III

IV

V

Lietuva / Lithuania

537

515

538

350

359

347

Lenkija / Poland

496

498

503

348

329

327

Estija / Estonia

459

489

524

399

371

368

Rusija / Russia

627

623

564

302

264

258

–

655

622

353

365

355

Vokietija / Germany

498

492

457

324

326

326

Vengrija / Hungary

592

533

470

322

306

294

Slovakija / Slovakia

502

520

505

350

336

329

Ukraina / Ukraine

Šaltinis: ŽŪMPRIS.

Rugiai. Maistinių rugių supirkimo kaina
nuo 2004 metų derliaus nuėmimo didėjo iki
2005 metų pradžios ir sausio mėnesį buvo
327 Lt/t (1 pav.). Vasario mėnesį sumažėjo iki
326 Lt/t, o kovo mėnesį – iki 314 Lt/t. 2005
metų kovo–gegužės mėnesiais maistinių rugių
kainos mažiausios buvo Ukrainoje ir Lenkijoje,
aukščiausios – Estijoje.

Rugių įvežimas iš Lenkijos į Lietuvą ypač
suaktyvėjo 2004 metų pabaigoje ir tęsiasi šiais
metais. Per pirmąjį šių metų mėnesį iš Lenkijos
importuota 4,7 tūkst. t rugių, vasario mėnesį –
4,0 tūkst. t, kovo mėnesį – 1,6 tūkst. t. Per tris
pirmuosius 2005 metų mėnesius į Latviją ir
Estiją eksportuota atitinkamai 1,4 tūkst. t ir
1,8 tūkst. t rugių.
4 lentelė / Table 4

Vidutinės maistinių rugių supirkimo kainos kai kuriose Europos šalyse
2004 ir 2005 metų kovo–gegužės mėnesiais, Lt/t
Average food rye purchase prices in selected European countries
in March–May 2004 & 2005, Lt/t
Šalis / Country

2004

2005

III

IV

V

III

IV

V

Lietuva / Lithuania

329

404

355

314

324

324

Lenkija / Poland

367

365

368

254

245

233

Estija / Estonia

417

440

434

383

366

365

Rusija / Russia

548

517

480

287

261

129

–

458

462

235

241

201

381

376

371

268

274

278

Ukraina / Ukraine
Vokietija / Germany
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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Miežiai. Nuo 2005 metų pradžios iki kovo
pašarinių miežių kaina, išaugusi iki 336 Lt/t,
pradėjo mažėti, ir gegužės mėnesį, palyginti su
kovu, sumažėjo 7 proc. Pašarinių miežių kainos
mažėjimo tendencija pastebima ir aplinkinėse
rinkose, išskyrus Vokietiją, kur jų kaina šiek
tiek didėja (5 lentelė). Pašarinių miežių kainos
mažiausios Rusijoje ir Ukrainoje. Kovo mėnesį
jos atitinkamai buvo 236 Lt/t ir 250 Lt/t, balandį – 230 Lt/t ir 274 Lt/t, gegužę – 228 Lt/t ir
263 Lt/t.
Per pirmuosius tris 2005 metų mėnesius
eksportuota 153,4 tūkst. t miežių, sausį –
24 proc., vasarį – 1 proc., o kovą – 75 proc.
Sausio mėnesį daugiausia miežių buvo eksportuota į Nyderlandus, mažiau – į Vokietiją ir
Daniją. Vidutinė eksportuotų miežių kaina buvo
379 Lt/t.

Vasario mėnesį daugiausia miežių eksportuota į Daniją (1502 t). Vidutinė kaina, palyginti su sausiu, beveik nesikeitė.
Kovo mėnesį daugiausia miežių eksportuota
į Nyderlandus – 57,6 tūkst. t, o į Vokietiją ir
Daniją – atitinkamai 1,14 t ir 29,51 t.
Per 2005 metų sausio–vasario mėnesius į
Lietuvą labai nedidelis kiekis miežių buvo įvežtas iš Latvijos ir Estijos, atitinkamai 143,12 t ir
481,15 t, o kovą importas iš tų pačių šalių siekė
8,7 tūkst. t. Vidutinė kovo mėnesį importuotų
miežių kaina buvo 351 Lt/t.
Intervencinis grūdų pirkimas. 2004 metais ES dėl didelio grūdų derliaus ir nedidelio
eksporto susidarė didelės neparduotų grūdų
atsargos. Nuogąstaujama, kad nebus kur saugoti
naujojo derliaus grūdų.

5 lentelė / Table 5
Vidutinės pašarinių miežių supirkimo kainos kai kuriose Europos šalyse
2004 ir 2005 metų kovo–gegužės mėnesiais, Lt/t
Average feed barley purchase prices in selected European countries
in March–May 2004 & 2005, Lt/t
Šalis / Country

2004

2005

III

IV

V

III

IV

V

Lietuva / Lithuania

375

374

362

336

329

312

Lenkija / Poland

451

449

451

332

317

301

Latvija / Latvia

333

360

386

296

284

278

Estija / Estonia

396

411

433

339

329

311

Rusija / Russia

410

391

353

236

230

228

–

373

359

250

274

263

438

414

388

328

332

334

Vengrija / Hungary

–

469

466

281

281

300

Slovakija / Slovakia

366

375

383

299

281

284

Ukraina / Ukraine
Vokietija / Germany

Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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6 lentelė / Table 6
Grūdų užsienio prekyba 2004 ir 2005 metų sausio–kovo mėnesiais
Foreign trade in grains in January–March 2004 & 2005
Rodikliai
Indicators

2004
I

II

2005

III

I ketvirtis
I quarter

I

II

III

I ketvirtis
I quarter

Eksportas / Exports
Kiekis, tūkst. t
Quantity, thou. t

21,9

55,9

45,6

123,4

60,8

70,0

130,4

261,2

Kaina, Lt/t
Price, Lt/t

557

569

550

559

405

386

685

539

Vertė, mln. Lt
Value, mill Lt

12,2

31,8

25,1

69,1

24,6

27,0

89,3

140,9

Importas / Imports
Kiekis, tūkst. t
Quantity, thou. t

11,8

2,0

6,8

20,6

9,0

8,2

14,1

31,3

Kaina, Lt/t
Price, Lt/t

424

900

574

519

500

476

489

489

Vertė, mln.Lt
Value, mill. Lt

5,0

1,8

3,9

10,7

4,5

3,9

6,9

15,3

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

Europos Komisijos gegužės 19 d. duomenimis, nuo 2004 metų lapkričio pradžios iki
2005 metų gegužės vidurio į intervencinius
sandelius siūlomas pirkti grūdų kiekis sudarė
14,26 mln. t. Iš jų minkštųjų kviečių –
8,97 mln. t, kukurūzų – 3,11 mln. t, miežių –
2,17 mln. t. Didžiausios intervencinės grūdų
atsargos sukauptos Vokietijoje – 4,3 mln. t
(31 proc.) ir Vengrijoje – 4,1 mln. t (29 proc.).
Lietuvoje nuo 2004 metų lapkričio pradžios
iki 2005 metų gegužės 22 d. siūlomas pirkti į
intervencinius sandėlius grūdų kiekis buvo
273,1 tūkst. t (kviečių – 230,12 tūkst. t, miežių – 42,98 tūkst. t). Tai sudaro 2 proc. visų ES
intervencinių grūdų atsargų. Iki gegužės 22 d. į
intervencinius sandėlius Lietuvos žemės ūkio ir
maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

supirko 158,1 tūkst. t grūdų (kviečių –
121,82 tūkst. t, miežių – 36,28 tūkst. t).
ES grūdų derliaus prognozės. ES grūdų
prekybos asociacijos Coceral balandžio mėnesio prognozės duomenimis, 2005–2006 metais
ES grūdų derlius, palyginti su 2004–2005 metais, gali sumažėti 7,7 proc. (iki 261,57 mln. t).
Numatoma, kad grūdinių augalų pasėlių plotai
sumažės nuo 52,09 mln. ha iki 50,74 mln. ha.
Prognozuojama, kad 2005–2006 metais ES
šalyse minkštųjų kviečių derlius, palyginti su
2004–2005 metais, bus 4,6 proc. mažesnis ir
sieks 118,86 mln. t. Numatomas minkštųjų
kviečių pasėlių plotas – 19,62 mln. ha (2004–
2005 m. − 19,38 mln. ha), o vidutinis derlingumas gali būti 6,06 t/ha (5,8 proc. mažiau nei
praėjusiais metais).
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Daugiausia ES minkštųjų kviečių auginančiose šalyse − Prancūzijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje numatomas derlius bus atitinkamai 36,76 mln. t, 24,10 mln. t ir 15,50 mln. t.
Kietųjų kviečių derlius ES gali būti
8,91 mln. t − 18 proc. mažiau nei 2004–
2005 metais. Numatoma, kad pasėlių plotai
sumažės nuo 3,79 mln. ha iki 3,29 mln. ha.
Laukiama 5,9 proc. mažesnio derlingumo
(2,71 t/ha).
ES naująjį sezoną laukiamas 56,14 mln. t
miežių derlius − 8,8 proc. mažesnis negu 2004–
2005 metais. Numatomi mažesni miežių pasėlių
plotai ir derlingumas − atitinkamai 1,5 proc.
(12,9 mln. ha) ir 7,4 proc. (4,35 t/ha). Didžiausiose ES miežių augintojose − Vokietijoje ir
Prancūzijoje
prognozuojamas
atitinkamai
11,90 mln. t ir 10,27 mln. t derlius.

Numatomas 47,35 mln. t kukurūzų derlius −
9,3 proc. mažesnis nei praėjusį sezoną. Kukurūzų pasėlių plotas sumažės 6,2 proc. (iki
6,04 mln. ha), o derlingumas − 3,3 proc. (iki
7,84 t/ha).
Prancūzijoje, kurioje išauginama didžioji
kukurūzų dalis, 2005–2006 metais laukiamas
14,51 mln. t derlius, Italijoje − 9,78 mln. t.
Numatomas mažesnis ir rugių derlius −
8,43 mln. t, praėjusiais metais jis buvo
9,91 mln. t. Didžiausiose ES rugių augintojose − Lenkijoje ir Vokietijoje laukiamas atitinkamai 3,75 mln. t ir 3,13 mln. t derlius.
Avižų derlius 2005–2006 metais turėtų sumažėti 7,0 proc. (iki 7,99 mln. t). Lenkijoje,
Suomijoje ir Vokietijoje prognozuojamas atitinkamai 1,25 mln. t, 1,13 mln. t ir 1,05 mln. t
avižų derlius.

RAPSAI / RAPE
Didėjanti augalinio aliejaus ir biodyzelino
paklausa užsienio rinkose skatina Lietuvos rapsų augintojus didinti rapsų gamybos apimtis.
Lietuvoje iš rapsų aliejaus gaminamas biodyzelinas, tačiau didžioji derliaus dalis eksportuojama: 2003 metais – 82 proc., 2004-aisiais –
50 proc. Be to, plėsti rapsų gamybą ir jų plotus
skatino nemaža valstybės parama augintojams.
Vidaus rinka. 2004 metai Lietuvos rapsų
augintojams buvo palankūs. Žieminiai rapsai
peržiemojo geriau nei 2003-iaisiais, auginimo ir
derliaus nuėmimo sąlygos buvo palankios, todėl
išaugintas didelis rapsų derlius. Statistikos departamento duomenimis, 2004 metais rapsai

buvo auginami 106 tūkst. ha plote, 40 tūkst. ha
didesniame nei 2003 metais, jų derlius –
204,7 tūkst. t (71 proc. didesnis nei 2003 m.).
Supirkimo analizė rodo, kad 2004 metais rapsų
sėklų supirkta 173 tūkst. t, t. y. 57 proc. daugiau nei 2003 metais (1 lentelė). 2003 metais
rapsai supirkti po 749 Lt/t, 2004-aisiais – po
661 Lt/t.
Eurostato duomenimis, 2004 metais ES šalyse gautas didžiausias 15,24 mln. t rapsų derlius per pastaruosius ketverius metus, dėl to
supirkimo kainos rapsų rinkose mažėjo. Tai
turėjo įtakos ir kainoms Lietuvoje (2 lentelė).
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1 lentelė / Table 1
Rapsų supirkimas 2003 ir 2004 metais
Purchase of rapeseed in 2003 and 2004
Rodikliai / Indicators

2003

2004

Supirktas kiekis, tūkst. t / Quantity purchased, thou t

109,8

172,6

Supirkimo kaina, Lt/t / Purchase price, Lt/t

749,0

661,0

Šaltinis: Žemės ūkio produkcijos supirkimas 2003 m. sausio 1 d. – V.: Statistikos departamentas prie LRV,
2004; Žemės ūkio produkcijos supirkimas 2004 m. sausio 1 d. – V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2005.

2 lentelė / Table 2
Vidutinės rapsų kainos Lietuvoje 2004 ir 2005 metais, Lt/t
Average prices of rapeseed in Lithuania in 2004 and 2005, Lt/t
2004
Rugsėjis
September

2005

Spalis
October

Lapkritis
November

Gruodis
December

Sausis
January

652,0

647,9

641,2

645,3

654,1

Vasaris
February
643,0

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys.

Užsienio prekyba. Pasaulinės rapsų kainos,
Euronext tarptautinės ateities sandorių biržos
Prancūzijoje duomenimis (1 pav.), nuo 2005
metų sausio iki gegužės mėnesio padidėjo nuo

649 iki 735 Lt/t, tačiau, palyginti su 2004 metų
gegužės mėnesiu, rapsų kaina buvo 23 proc.
mažesnė.
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1 pav. Pasaulinės rapsų kainos ateities sandorių biržose, Lt*/t
Figure 1. World rapeseed futures trading prices, Lt*/t
* Kainos (Lt) pateiktos pagal atitinkamos datos Lietuvos banko valiutų kursą / Prices (in Litas) according to
the Lithuanian Bank exchange rate of the corresponding date.
Šaltinis: Euronext biržos duomenys.
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2003 metais iš Lietuvos eksportuota
103,8 tūkst. t rapsų sėklų, daugiausia – į Nyderlandus, Daniją, Vokietiją, Lenkiją ir Estiją
(2 pav.), o 2004 metais – 101,8 tūkst. t, daugiausia – į Estiją, Daniją, Vokietiją ir Maltą.
2004 metais vidutinė eksportuotų rapsų sėklų
kaina, palyginti su 2003 metais, sumažėjo
7 proc. (buvo 804 Lt/t). 2004 metais rapsų sėklų
eksportuota 2 proc. mažiau nei 2003 metais
(3 lentelė). 2005 metų sausio–kovo mėnesiais
eksportuota 41,9 tūkst. t rapsų, vidutinė eksportuotos produkcijos kaina – 700 Lt/t. Palyginti

su 2003 metų tuo pačiu laikotarpiu, rapsų eksportuota 3 kartus daugiau, o kaina sumažėjo
18 proc.
Lietuva tik iš dalies apsirūpina kokybiška
rapsų sėkla, apie 70 proc. jos importuoja, daugiausia iš Vokietijos. 2005 metais buvo importuota 438 t rapsų sėklų, kurių vidutinė vienos
tonos kaina buvo 3095,5 Lt. Palyginti su 2004
metais, įvežamos sėklos kiekis padidėjo
47 proc., vidutinė importuotos sėklos kaina
sumažėjo beveik 80 proc.
3 lentelė / Table 3

Rapsų eksportas ir vidutinė kaina 2002–2005 metais
Exports and average prices of rapeseed in 2002–2005
Metai / Year

Kiekis, tūkst. t
Quantity, thou. t

Kaina, Lt/t
Price, Lt/t

Vertė, mln. Lt
Value, mill. Lt

2002

72,0

816

58,8

2003

103,8

863

89,6

2004

101,8

804

81,8

2005*

41,9

700

29,3

* I-asis ketvirtis / I quarter.
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
2004

2003
Vokietija
Germany
17%

Danija
Denmark
19%

Lenkija
Poland
16%

Nyderlandai
Netherlands
27%

Kitos
Other
9%

Estija
Estonia
12%

Malta
Malta
15%

Danija
Denmark
23%

Estija
Estonia
32%

Kitos
Other
4%

Suomija
Finland
11%

Vokietija
Germany
15%

2 pav. Rapsų eksportas 2003 ir 2004 metais
Figure 2. Exports of rapeseed in 2003 and 2004
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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4 lentelė / Table 4
Rapsų importas ir vidutinė kaina 2002–2005 metais
Imports and average prices of rapeseed in 2002–2005
Metai / Year

Kiekis, t
Quantity, t

Kaina, Lt/t
Price, Lt/t

Vertė, mln. Lt
Value, mill. Lt

2002

410,4

4558,5

1,87

2003

546,0

7203,8

3,93

2004

297,0

14967,9

4,44

2005*

438,0

3095,5

1,36

* I-asis ketvirtis / I quarter.
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

2005 metų sausio mėnesį Vokietijoje rapsų
supirkimo kaina buvo 648 Lt/t (25 proc. mažesnė nei 2004 m. tuo pačiu laikotarpiu), Lenkijoje
– 773 Lt/t (sumažėjo beveik 3 proc.), Estijoje –
682 Lt/t (16 proc. mažesnė negu 2004 m.). Vasario mėnesį kainos taip pat buvo mažesnės nei
2004 metais tuo pačiu laikotarpiu – Estijoje
sumažėjo 18 proc., Vokietijoje – 30 proc. ir
atitinkamai siekė 662 ir 612 Lt/t.
ES prekybos asociacijos „Coceral“ duomenimis, 2005 metais ES šalyse prognozuojamas
13,8 mln. t rapsų derlius, t. y. 9,9 proc. mažesnis nei 2004 metais. Tai siejama su mažesniu
rapsų derlingumu. Vokietijos analitikų agentūros „Oil World“ nuomone, prognozuojamas
mažesnis rapsų derlius turės teigiamos įtakos
perpildytai ES rinkai.
Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje žieminių rapsų pasėlių plotai siekia
22,6 tūkst. ha, t. y. 7 proc. mažesni nei 2004aisiais. Tikėtina, kad 2005 metais žieminių rapsų derlius bus mažesnis.
Teisinė aplinka. Remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo
12 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plo-

tus 2004 metais dydžių ir mokėjimo terminų“
2005 m. balandžio 22 d. pakeitimu Nr. 3D-235,
patikslinus informaciją apie 2004-aisiais deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir rapsų pasėlių
plotus, rapsų augintojams išmoka padidinta nuo
307,09 Lt/ha iki 308,29 Lt/ha: pagrindinė –
112,14 Lt/ha (ES lėšos), papildoma –
196,15 Lt/ha (iš Kaimo plėtros 2004–2006 m.
plano priemonėms skirtų lėšų: ES lėšos –
121,78 Lt/ha, bendrojo finansavimo lėšos –
30,45 Lt/ha; iš nacionalinio biudžeto –
43,92 Lt/ha).
Remiantis 2005 m. gegužės 12 d. žemės
ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-268 patvirtintomis biodegalų gamybos plėtros finansavimo
2005 metais taisyklėmis, rapsų aliejaus, skirto
rapsų metilo esteriui gaminti, ir rapsų metilo
(etilo) esterio gamintojams bus mokama
160 Lt/t kompensacija už rapsų sėklas. Parama
teikiama gamintojams, kurie rapsų aliejų, rapsų
metilo (etilo) esterį, dehidratuotą etanolį gamina iš lietuviškos kilmės žaliavų. Maksimalus
kompensuojamų rapsų sėklų kiekis – 33 tūkst. t.
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LINAI / FLAX
Lietuvoje daugiausia auginama pluoštinių
linų. Jų pasiūla ribojama kvotomis. Stodama į
ES, Lietuva 2004–2005 metams išsiderėjo
5726 t linų pluošto gamybos kvotą: ilgojo –
2263 t, trumpojo – 3463 t.
Vidaus rinka. 2004 metais pluoštinius linus
augino 321 ūkis. Palyginti su 2003 metais, linų
augintojų šalyje sumažėjo 49 proc. Linų pasėlių
plotas buvo 5,8 tūkst. ha (5,6 tūkst. ha pluoštinių ir 0,2 tūkst. ha sėmeninių linų), palyginti su
2003 metais, sumažėjo 38 proc. Statistikos departamento duomenimis, 2004 metais gautas

5,8 tūkst. t linų pluošto ir 240 t sėmenų derlius.
Nepalankios oro sąlygos lėmė ir mažesnį linų
derlingumą: 2003 metais pluoštinių linų derlingumas buvo rekordinis – 1,11 t/ha, o 2004aisiais sumažėjo iki 1,04 t/ha (6,3 proc. mažesnis). Linų pluošto supirkta 4566 t, t. y. 54 proc.
mažiau nei 2003 metais (1 lentelė).
Linus perdirba 11 šalies įmonių, kurios sėkmingai parduoda pagamintą linų pluoštą vietiniams ir užsienio pirkėjams. Lietuvoje užauginto linų pluošto pakanka tik trečdaliui Lietuvos
tekstilininkų poreikių patenkinti.
1 lentelė / Table 1

Linų pluošto supirkimas 2003 ir 2004 metais
Purchase of flax fibre in 2003 and 2004
Rodikliai / Indicators
Supirktas kiekis, tūkst. t / Quantity purchased, thou. t
Supirkimo kaina, Lt/t / Purchase price, Lt/t

2003

2004

9,95

4,56

963,0

1165,0

Šaltinis: Žemės ūkio produkcijos supirkimas 2004 m. sausio 1 d. – V.: Statistikos departamentas prie LRV,
2005.

Užsienio prekyba. Linų pirminio perdirbimo įmonės nepateikia pakankamai geros kokybės ilgojo linų pluošto šalies tekstilės įmonėms.
2004 metais linų perdirbimo įmonės supirko
16,3 tūkst. t linų šiaudelių, t. y. 55 proc. mažiau
nei 2003 metais. Nepasigaminus pakankamai
geros kokybės linų pluošto, Lietuvai tenka jo
įsivežti iš kitų šalių, daugiausia iš Ukrainos,
Italijos, Prancūzijos. 2004 metais Lietuva importavo 23,9 tūkst. t pluošto, t. y. 38 proc. daugiau nei 2003-aisiais (2 lentelė). Vidutinė 2003
metais importuoto linų pluošto kaina –
4376 Lt/t, 2004-aisiais – 3496 Lt/t. 2005 metų
sausio–kovo mėnesiais linų pluošto importuota
6,2 tūkst. t, t. y. 8 proc. mažiau nei 2004 metų
tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė importuotos

produkcijos kaina buvo 14 proc. didesnė nei
2004 metais.
2004 metais Lietuva eksportavo 23,3 tūkst. t
linų pluošto, t. y. 30 proc. daugiau nei 2003
metais (3 lentelė). Pusė Lietuvoje pagaminto
linų pluošto išvežta į Japoniją, Belgiją ir Prancūziją (1 pav.). Vidutinė 2003 metais eksportuoto linų pluošto kaina – 2950 Lt/t, 2004aisiais – 2899 Lt/t. 2004 metais pajamos iš linų
pluošto eksporto sudarė 67,4 mln. Lt, t. y.
27 proc. daugiau nei 2003 metais. 2005 metais
sausio–kovo mėnesiais linų pluošto eksportuota
5,05 tūkst. t, t. y. 29 proc. mažiau nei 2004 metais tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė eksportuotos
produkcijos kaina buvo 4 proc. didesnė nei
2004 metais.
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2 lentelė / Table 2
Linų pluošto importas ir vidutinė kaina 2003–2005 metais
Imports and average price of flax fibre in 2003–2005
Metai / Year

Kiekis, tūkst. t
Quantity, thou t

Kaina, Lt/t
Price, Lt/t

Vertė, mln. Lt
Value, mill. Lt

2003

17,3

4375,6

75,5

2004

23,9

3496,3

83,6

2005*

6,2

2890,6

18,1

* I-asis ketvirtis / I quarter.
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

3 lentelė / Table 3
Linų pluošto eksportas ir vidutinė kaina 2003–2005 metais
Exports and average price of flax fibre in 2003–2005
Kiekis, tūkst. t
Quantity, thou t

Metai / Year

Kaina, Lt/t
Price, Lt/t

Vertė, mln. Lt
Value, mill. Lt

2003

17,9

2950,3

53,0

2004

23,3

2898,7

67,4

2005*

5,05

2967,4

14,9

* I-asis ketvirtis / I quarter.
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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1 pav. Linų pluošto eksportas 2003 ir 2004 metais
Figure 1. Exports of flax fibre in 2003 and 2004
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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Didesnę dalį linų pluošto Lietuva eksportuoja todėl, kad jis yra prastos kokybės ir neatitinka šalies tekstilininkų reikalavimų. Lietuvišką pluoštą importuojančios šalys jį naudoja
kitiems tikslams. Tuo tarpu tekstilininkai įsiveža žymiai geresnės kokybės linų pluoštą, tinkantį geros kokybės audiniams gaminti.
Aukštos kokybės naujausių veislių linų sėklą taip pat tenka importuoti. 2005 metų I-ajį

ketvirtį importuota 205,5 t linų sėmenų, t. y.
3 kartus daugiau nei per visus 2004 metus.
2004 metais, palyginti su 2003 metais, importas
sumažėjo 31 proc. ir siekė 68,4 t (4 lentelė).
Vidutinė tonos kaina 2005 metais buvo
928,5 Lt, palyginti su 2004 ir 2003 metais, sumažėjo atitinkamai 67 ir 80 proc.

4 lentelė / Table 4
Linų sėmenų importas, eksportas ir vidutinė kaina 2002–2005 metais
Imports, exports and average price of linseed in 2002–2005
Metai
Year

Importas / Imports
kiekis, t
quantity, t

kaina, Lt/t
price, Lt/t

Eksportas / Exports

vertė, tūkst. Lt
value, thou Lt

kiekis, t
quantity, t

kaina, Lt/t
price, Lt/t

vertė, tūkst. Lt
value, thou Lt

2002

313,1

3420,4

1070,9

153,7

1186,3

182,3

2003

99,4

4714,9

468,7

868,8

988,8

859,1

2004

68,4

2782,4

190,3

1580,0

1045,1

1651,3

2005*

205,5

928,5

190,8

238,2

1202,9

286,5

* I-asis ketvirtis / I quarter.
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

2005 metų I-ąjį ketvirtį linų sėmenų eksportuota 238,2 t, t. y. 45 proc. mažiau nei 2004aisiais tuo pačiu laikotarpiu. 2004 metais išvežta 1580 t sėmenų, palyginti su 2002 metais, 10
kartų daugiau. Eksportuotų sėmenų vidutinė
tonos kaina 2005 metais buvo 1202,9 Lt, palyginti su 2004 metais, sumažėjo 15 proc. Pajamos iš eksportuotos produkcijos 2004 metais
siekė 1,65 mln. Lt, palyginti su 2003-iaisiais,
išaugo 92 proc.
Teisinė aplinka. Remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo
12 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2004 metais dydžių ir mokėjimo terminų“
2005 m. balandžio 22 d. pakeitimu 3D-235,

patikslinus informaciją apie 2004 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus,
linų augintojams išmoka sumažinta nuo
587 Lt/ha iki 575,61 Lt/ha: pagrindinė –
112,14 Lt/ha (ES lėšos), papildoma (neviršijant
apskaičiuoto 7400 ha pluoštinių linų ploto) –
463,47 Lt/ha (iš Kaimo plėtros 2004–2006 m.
plano priemonėms skirtų lėšų: ES lėšos –
121,78 Lt/ha, bendrojo finansavimo lėšos –
30,45 Lt/ha; iš nacionalinio biudžeto –
311,24 Lt/ha).
Nuo 2004 metų parama teikiama ne tik linų
augintojams, bet ir perdirbėjams. Už ilgojo
pluošto toną buvo mokama 552 Lt, trumpojo –
311 Lt. 2004 metais linų perdirbėjams išmokėta
2,33 mln. Lt.

_____________________________________________________________________ 17
RINKOT Y RA Nr . 2(28), 2005

BULVĖS / POTATOES
Straipsnyje aptariamos pagrindinės bulvių
rinkos tendencijos 2005 metų sausio–kovo
(sausio–balandžio) mėnesiais, situacija lyginama su 2004 metų tuo pačiu laikotarpiu.
Vidaus rinka. Statistikos departamento
duomenimis, 2005 metų sausio–kovo mėnesiais
Lietuvoje buvo supirkta 3,5 tūkst. t bulvių –
29,6 proc. daugiau negu tuo pačiu 2004 metų
laikotarpiu (1 lentelė).
Vidutinė bulvių supirkimo kaina 2005 metų
I-ąjį ketvirtį buvo 359 Lt/t – 2,7 proc. mažesnė
negu 2004 metų tuo pačiu laikotarpiu. Lyginant
2005 metų atskirų mėnesių vidutines bulvių
kainas su 2004-ųjų atitinkamų mėnesių kainomis, matyti, kad 2005 metų sausio ir vasario
mėnesiais bulvės buvo superkamos žemesnėmis
kainomis negu 2004 metais atitinkamai 12 proc.
ir 5 proc., tačiau 2005 metų kovo mėnesį bulvių
kaina buvo 8 proc. didesnė negu 2004 metų
kovą. Balandžio mėnesį bulvių supirkta tik
0,8 tūkst. t, o supirkimo kaina pakilo 17,6 proc.
Tai lėmė suaktyvėjusi prekyba olandiškomis
bulvėmis.
Bulvių vidutinė kaina mažmeninės prekybos
centruose 2005 metų sausio–balandžio mėne-

siais buvo didesnė nei 2004 metais tuo pačiu
laikotarpiu (1 pav.). 2005 metų sausio–kovo
mėnesiais bulvių mažmeninės pardavimo kainos nekito ir buvo 0,68 Lt/kg. Kainų stabilumą
lėmė gera rinkai tiekiamų lietuviškų bulvių
kokybė ir nedidelė lenkiškų bulvių pasiūla. Balandžio mėnesį Lietuvoje geros kokybės bulvių
paklausa buvo didelė, todėl bulvės pabrango
15 proc., o gegužę – dar 6 proc. Bulvių kaina
2005 metais, palyginti su 2004 metų atitinkamu
mėnesiu, buvo didesnė: sausį – 26 proc., vasarį
ir kovą – 11,5 proc., balandį – 16 proc.
Bulvės 2005 metų sausio–balandžio mėnesiais pigiausiai buvo parduodamos Vokietijos
prekiniuose ūkiuose (2 lentelė). Šioje šalyje jos
apie 2,7 karto pigesnės nei Lietuvoje. Pigesnės
nei Lietuvoje bulvės buvo ir Lenkijoje (apie
35–45 proc.), Čekijoje (apie 30–44 proc.), Slovakijoje (apie 26–28 proc.) ir Latvijoje (apie
10–17 proc.) Nyderlanduose, Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, kur
išauginama 75 proc. viso ES-15 šalių bulvių
derliaus, vidutinė bulvių kaina iki kovo neviršijusi 210 Lt/t, balandžio mėnesį buvo didesnė
nei 240 Lt/t.
1 lentelė / Table 1

Supirktų bulvių kiekis ir kaina 2004 ir 2005 metų sausio–kovo mėnesiais
Quantities and prices of potatoes purchased in January–March 2004 & 2005
Mėnuo / Month

Kiekis, tūkst. t / Quantity, thou. t

Kaina, Lt/t / Price, Lt/t

2004

2005

2004

2005

I

0,9

0,9

356

315

II

0,8

0,5

375

355

III

1,0

2,1

378

408

Šaltiniai: Žemės ūkio produkcijos supirkimas. – V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2004, 2005.
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Lt/kg

2004

0,78

0,8

0,6

2005

0,68

0,68

0,68

0,61

0,61

II

III

0,67

0,54

0,4

0,2

0
I

IV

Mėnesiai / Months

1 pav. Vidutinės bulvių kainos* Lietuvos mažmeninės prekybos centruose
2004 ir 2005 metų sausio–balandžio mėnesiais, Lt/kg
Figure 1. Average retail prices* of potatoes in Lithuanian supermarkets
in January–April 2004 & 2005, Lt/kg
* Mėnesio pradžioje / At the beginning of the month.
Šaltinis: ŽŪMPRIS.

Prekiniuose ūkiuose aukštesnėmis kainomis
nei Lietuvoje bulvės buvo parduodamos tik
Estijoje ir Rusijoje, atitinkamai apie 23–27 ct ir
apie 6–14 ct už kilogramą brangiau. Lietuviš-

kos bulvės neturėtų brangti, kadangi ES rinkoje
bulvių atsargos pakankamos, o kaina mažesnė.
O šviežių bulvių realizacija turėtų prasidėti
birželio pabaigoje – liepos pradžioje.
2 lentelė / Table 2

Vidutinės bulvių pardavimo kainos Lietuvos ir kai kurių užsienio šalių prekiniuose ūkiuose
2005 metų sausio–balandžio mėnesiais, Lt/kg
Average sale-prices of potatoes in commercial farms in Lithuania and selected foreign countries
in January–April 2005, Lt/kg
Mėnuo Lietuva
Month Lithuania

Latvija
Latvia

Estija
Estonia

Lenkija
Poland

Rusija*
Russia

Vokietija
Germany

Čekija
Czech
Republic

Slovakija
Slovakia

I

0,40

0,40

0,63

0,22

0,46

0,14

0,28

0,29

II

0,39

0,35

0,66

0,22

0,50

0,14

0,27

0,29

III

0,41

0,34

0,66

0,26

0,51

0,16

0,25

0,30

IV

0,43

0,37

0,67

0,28

0,57

0,16

0,24

0,31

* Leningrado sritis / Leningrad Region.
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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3 lentelė / Table 3
Bulvių eksportas 2004 ir 2005 metų sausio–kovo mėnesiais
Exports of potatoes in January–March, 2004 & 2005
Mėnuo / Month

Kiekis, tūkst. t / Quantity, thou. t
2004

2005

Vertė, tūkst. Lt / Value, thou. Lt
2004

2005

I

284,40

49,59

84,34

16,76

II

401,21

5,99

127,37

4,46

III

183,68

46,58

70,43

58,95

869,29

102,15

282,13

80,16

Iš viso / Total

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

Užsienio prekyba. Lietuviškos bulvės nekonkurencingos savo kaina ir kokybe, todėl jų
eksportas vis mažėja. Remiantis Statistikos
departamento duomenimis, 2005 metų sausio–
kovo mėnesiais Lietuva iš viso eksportavo
102,15 t bulvių, t. y. 8,5 karto mažiau nei 2004
metų atitinkamu laikotarpiu (3 lentelė). Bendroji bulvių eksporto vertė 2005 metų I-ąjį ketvirtį
sudarė 80,16 tūkst. Lt, vidutinė eksportuotų
bulvių tonos kaina buvo 784,7 Lt, t. y. 2,4 karto
didesnė nei 2004 metais.
2005 metų sausio–kovo mėnesiais į Lietuvą
įvežta 613,32 t bulvių, t. y. 7 kartus daugiau
negu 2004-aisiais tuo pačiu laikotarpiu. Bendroji bulvių importo vertė per šį laikotarpį –

325,29 tūkst. Lt (4 lentelė). Vidutinė importuotų bulvių kaina sausio–kovo mėnesiais buvo
530 Lt/t, 2,7 karto mažesnė nei 2004 metais tuo
pačiu laikotarpiu. Importas ypač padidėjo kovo
mėnesį – bulvės buvo importuotos po
0,51 Lt/kg.
Supirkėjai naudojasi didele bulvių pasiūla
kai kuriose ES šalyse – prekybininkams atsivėrė galimybės palankiomis sąlygomis importuoti
bulves iš Belgijos ir Vokietijos, kur jų kaina
apie 2,5–3 kartus mažesnė negu mūsų šalyje. Į
Lietuvą dideliais kiekiais importuojamos ir
olandiškos bulvės, tačiau jų prekinė išvaizda
prasta.
4 lentelė / Table 4

Bulvių importas 2004 ir 2005 metų sausio–kovo mėnesiais
Imports of potatoes in January–March, 2004 & 2005
Mėnuo
Month

Kiekis, tūkst. t / Quantity, thou. t
2004

2005

Vertė, tūkst. Lt / Value, thou. Lt
2004

2005

I

1,53

3,78

3,88

6,31

II

8,77

62,20

17,53

40,43

III

76,63

547,34

102,01

278,55

86,92

613,32

123,41

325,29

Iš viso / Total

Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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Teisinė aplinka. Atsižvelgiant į didelę dauginamosios medžiagos kokybės reikšmę žemės
ūkio produkcijos derlingumui ir konkurencingumui, jos išauginimo sudėtingumą, siekiant
sudaryti žemės ūkio produkcijos augintojams
palankesnes sąlygas apsirūpinti geros kokybės
dauginamąja medžiaga, iš Kaimo rėmimo programos lėšų remiami sertifikuotos dauginamosios medžiagos pirkėjai. 2005 m. kovo 22 d.
žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-152 buvo
patvirtintos paramos už augalų sertifikuotą
dauginamąją medžiagą 2005 metais teikimo

taisyklės. Parama teikiama žemės ūkio veiklos
subjektams, įsigijusiems bulvių sertifikuotą
sėklą iš augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų, bet tik už veislių, kurios įrašytos į 2005 metų Augalų veislių sąrašą, sertifikuotą dauginamąją medžiagą. Parama už įsigytą superelitinę
bulvių sėklą – 500 Lt/t, už elitinę sėklą –
450 Lt/t, už sertifikuotos kategorijos pirmosios
reprodukcijos sėklą – 300 Lt/t, už sertifikuotos
kategorijos antrosios reprodukcijos sėklą –
250 Lt/t.

DARŽOVĖS / VEGETABLES
Straipsnyje aptariamos pagrindinės daržovių
rinkos tendencijos 2005 metų sausio–kovo
(sausio–balandžio) mėnesiais, situacija lyginama su 2004 metų tuo pačiu laikotarpiu.
Vidaus rinka. Statistikos departamento
duomenimis, 2005 metų sausio–kovo mėnesiais
Lietuvoje buvo supirkta 6,3 tūkst. t daržovių –
14,5 proc. daugiau negu tuo pačiu 2004 metų
laikotarpiu (1 lentelė).
Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės
kovo mėnesį, palyginti su vasario mėnesiu, supirko 39,7 proc. daugiau burokėlių (5,4 tūkst. t).
Svogūnų supirkta 19,6 proc. daugiau (717,9 t),
morkų – 17,3 proc. (1,3 tūkst. t), salierų –
15,4 proc. (56,7 t), kopūstų – 10,8 proc.
(1,3 tūkst. t), svogūnų laiškų – 74,8 proc.
(26,7 t). Agurkų supirkimas išaugo daugiau nei
4 kartus, palygti su vasario mėnesį supirktu kiekiu, – 791,3 t. Kovo mėnesį, prasidėjus naujam
pomidorų derliui, jų buvo supirkta 9,3 t.
2005 metais didėjo daržovių paklausa Baltarusijoje, Kaliningrado srityje ir Latvijoje. 2004–
2005 metų realizavimo sezonas daržovių augin-

tojams sėkmingas: pavasarį rinkoje jaučiamas
kopūstų, morkų trūkumas. Dėl šios priežasties
ir užsitęsusių šaltų orų vidaus rinkoje padidėjo
beveik visų geros kokybės lauko daržovių kainos.
Daržovių supirkimo kainos 2005 metų sausio mėnesį buvo 27 proc. mažesnės negu
2004-ųjų sausį, tačiau vasario ir kovo mėnesiais
atitinkamai 34,8 proc. ir 42,8 proc. didesnės.
Daugumos daržovių vidutinė kaina mažmeninės
prekybos centruose 2005 metų sausio–kovo
mėnesiais buvo didesnė nei 2004 metais tuo
pačiu laikotarpiu (2 lentelė). Labiausiai pabrango kopūstai – apie 69,7 proc., pomidorai –
30,5 proc., burokėliai – 21,6 proc. Nežymiai
(apie 3,8 proc.) pakilo morkų kaina.
Svogūnų mažmeninė kaina analizuojamuoju
laikotarpiu buvo apie 40 proc. mažesnė. Jų realizacija kovo mėnesį nežymiai padidėjo, tačiau
pasiūla vis dar viršijo paklausą. Didelę pasiūlą
nulėmė žymiai padidėję svogūnų auginimo plotai. Svogūnų perteklius juntamas ne tik Lietuvoje, bet ir aplinkinėse rinkose.
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1 lentelė / Table 1
Supirktų daržovių kiekis ir kaina 2004 ir 2005 metų sausio–kovo mėnesiais
Quantities and prices of vegetables purchased in January–March 2004 & 2005
Kiekis, tūkst. t / Quantity, thou. t

Mėnuo
Month

Kaina, Lt/t / Price, Lt/t

2004

2005

2004

2005

I

1,7

1,7

504

366

II

1,6

0,4

267

360

III

2,2

4,2

290

414

Šaltiniai: Žemės ūkio produkcijos supirkimas. – V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2004, 2005.

2 lentelė / Table 2
Vidutinės daržovių kainos* Lietuvos mažmeninės prekybos centruose
2004 ir 2005 metų sausio–kovo mėnesiais, Lt/kg
Average retail prices* of vegetables in Lithuanian supermarkets
in January–March 2004 & 2005, Lt/kg
Mėnuo
Month

Kopūstai
Cabbage

Morkos
Carrots

Agurkai
Cucumbers

Pomidorai
Tomatoes

Svogūnai
Onions

Burokėliai
Beetroots

2004
I

0,35

0,81

7,13

4,71

1,37

0,52

II

0,36

0,81

5,95

4,01

1,40

0,49

III

0,38

0,75

6,12

4,24

1,44

0,47

2005
I

0,61

0,81

4,49

4,84

0,87

0,62

II

0,59

0,80

7,24

6,30

0,81

0,60

III

0,65

0,85

7,91

5,77

0,84

0,58

* Mėnesio pradžioje / At the beginning of the month.
Šaltiniai: Žemės ūkio rūmų duomenys, ŽŪMPRIS.

Kovo mėnesį labai padidėjo geros kokybės kopūstų ir raugintų agurkų kainos. Rauginti
kopūstų, morkų ir burokėlių paklausa mažme- kopūstai parduodami po 0,95–1,00 Lt/kg, o
ninės prekybos tinkluose, išaugo eksportas į rauginti agurkai – po 3,50–4,00 Lt/kg. BalanLatviją. Šių daržovių atsargos Lietuvoje yra džio mėnesį kopūstų realizacija truputį sulėtėjo,
apie 4 kartus mažesnės nei pernai tuo pačiu nes prekybos įmonės pradėjo importuoti šiek
metu. 2005 m. balandžio 7 d. sandėliuose buvo tiek pigesnius 2004 metų derliaus kopūstus iš
apie 700 t kopūstų. Kovo II-ojoje pusėje balta- Vokietijos ir šių metų derliaus kopūstus iš
gūžių kopūstų supirkimo kaina priklausomai Vengrijos ir Italijos, nors pastarieji dėl aukštos
nuo kokybės ir pateikiamų kiekių padidėjo iki kainos ir skonio savybių paklausos neturi. Ba0,55–0,70 Lt/kg. Didesnę kopūstų kainą šiais landžio I-ojoje pusėje baltagūžių kopūstų supirprekybos metais lėmė 2004 metais sumažėję kimo kaina priklausomai nuo kokybės ir pateikopūstų pasėlių plotai ir derlius. Pakilus šviežių kiamų kiekių buvo 0,60–0,70 Lt/kg. 2005 m.
kopūstų kainai, kovo mėnesį padidėjo raugintų kovo 17 d. šaldymo kamerose buvo apie 1620 t
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morkų, o balandžio 7 d. – tik apie 400 t. Į Lietuvą buvo importuojamos plautos morkos iš
Nyderlandų (kaina – iki 1,20 Lt/kg).
Dėl modernių daržovių sandėlių stygiaus
Lietuvos daržininkystės ūkiuose kopūstų, morkų ir burokėlių realizacija eina į pabaigą. Produkcijos vežėjus į Latviją ir Rusiją tenkina prastesnės kokybės, pigesnės daržovės.
Užsienio rinka. Analizuojant daržovių kainas sausio–kovo mėnesiais aplinkinėse rinkose,
matyti, kad Lietuvoje daržovės buvo bene pigiausios iš trijų Baltijos šalių (3 lentelė).

Estijos prekiniuose ūkiuose daržovės buvo
parduodamos daug aukštesnėmis kainomis nei
Lietuvoje. 2005 metų sausio–kovo mėnesiais
burokėlių ir morkų pardavimo kaina Estijoje
buvo apie 2 kartus didesnė, kopūstai brangesni
apie 20–36 proc., svogūnai – 2–2,5 karto.
Burokėliai pigiausi Lietuvoje ir Lenkijoje, o
brangiausiai buvo parduodami Vokietijoje –
apie 3,3–3,6 karto brangiau nei Lietuvoje. Kopūstai pigiausi Lenkijoje – apie 2 kartus pigesni
negu Lietuvoje. Morkos pigiausiai parduodamos Slovakijoje. Palyginti su Lietuva, morkos
minėtoje šalyje buvo pigesnės apie 25–31 proc.
3 lentelė / Table 3

Vidutinės daržovių pardavimo kainos Lietuvos ir kai kurių užsienio šalių
prekiniuose ūkiuose 2005 metų sausio–kovo mėnesiais, Lt/kg
Average sale-prices of vegetables in commercial farms in Lithuania and
selected foreign countries in January–March 2005, Lt/kg
Mėnuo
Month

Lietuva
Lithuania

Latvija
Latvia

Estija
Estonia

Lenkija
Poland

Rusija*
Russia

Vokietija
Germany

Čekija
Czech
Republic

Slovakija
Slovakia

Burokėliai / Beetroots
I

0,30

0,35

0,70

0,30

0,54

1,02

–

0,35

II

0,30

0,32

0,70

0,31

0,59

1,08

–

0,45

III

0,32

0,43

0,70

0,33

0,54

1,06

–

0,39

Kopūstai / Cabbage
I

0,32

0,30

0,50

0,17

0,44

0,33

0,18

0,28

II

0,35

0,33

0,49

0,17

0,46

0,36

0,19

0,26

III

0,49

0,32

0,61

0,25

0,47

0,42

0,35

0,29

Morkos / Carrots
I

0,42

0,45

0,84

0,36

0,60

0,51

0,40

0,30

II

0,40

0,45

0,85

0,37

0,61

0,60

0,44

0,30

III

0,45

0,50

0,88

0,34

0,61

0,72

0,65

0,31

Svogūnai / Onions
I

0,32

0,45

0,81

0,24

0,68

0,13

0,20

0,26

II

0,32

0,47

0,70

0,22

0,72

0,11

0,11

0,23

III

0,32

0,46

0,66

0,19

0,69

0,11

0,19

0,20

* Leningrado sritis / Leningrad Region.
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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4,3 karto daugiau džiovintų daržovių negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Beveik nepakito morkų, burokėlių (358,1 t), konservuotų daržovių (254,5 t) eksporto apimtys. Labiausiai
padidėjo salotų eksportas – net 22 kartus (iki
44,9 t), o agurkų išvežta 43 proc. mažiau (tik
172,8 t).
Daržovių eksporto struktūra kito nežymiai:
2005 metų I-ąjį ketvirtį, kaip ir 2004-ųjų tuo
pačiu laikotarpiu, daugiausia išvežta džiovintų
ankštinių daržovių. 2004 metų I-ąjį ketvirtį jos
sudarė 21,5 proc., o 2005-ųjų – 27,5 proc. Paprikos, artišokai, baklažanai, šparagai, salierai
ir grybai 2005 metų sausio–kovo mėnesiais
sudarė 22,3 proc. visų eksportuotų daržovių
(2004 m. – 16,7 proc.).
2004 metų analizuojamuoju laikotarpiu kopūstai sudarę 16,1 proc., svogūnai – 10,1 proc.,
pomidorai – 8,4 proc. daržovių eksporto,
2005-aisiais atitinkamai sudarė tik 4,3 proc.,
3,4 proc. ir 4,4 proc. Morkos ir burokėliai –
12,6 proc., agurkai – 10,5 proc., 2004 metais –
atitinkamai 7,8 proc. ir 3,8 proc.
Daržovių importas 2005 metų sausio–kovo
mėnesiais, palyginti su 2004-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 6 proc. – įvežta 10,4 tūkst. t.
Bendroji daržovių importo vertė 2005 metų
I-ąjį ketvirtį sudarė 29 mln. Lt. Vidutinė įvežtų
daržovių kaina – 2,80 Lt/kg (14 proc. didesnė
negu 2004 m.). Pomidorų įvežta 7 proc., kopūstų – 87 proc., salotų – 26 proc., morkų, burokėlių ir agurkų – 23 proc., džiovintų daržovių –
16 proc., šaldytų daržovių – 61 proc., džiovintų
ankštinių daržovių – 2 kartus, o konservuotų –
5,6 karto daugiau. Analizuojamuoju laikotarpiu
ankštinių daržovių ir svogūnų importas sumažėjo atitinkamai 54 proc. ir 48 proc.
2005 metų sausio–kovo mėnesiais importuotų daržovių struktūroje 22,5 proc. sudarė
pomidorai (beveik tiek pat ir 2004 m. –
22,4 proc.), 19,5 proc. – kopūstai (2004 m. –
11,1 proc.). Labiausiai sumažėjo svogūnų pro24 _____________________________________________________________________
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Dėl didelės konkurencijos rinkoje kiekvienais metais Italijoje ir Vokietijoje ankstyvųjų
svogūnų pasėlių plotai mažėja. Tačiau dėl padidėjusių kainų praėjusį sezoną daugumoje kitų
ES regionų augintojai 2004–2005 derliaus metais padidino svogūnų plotus, todėl jų derlius
buvo didesnis. Dėl išaugusio svogūnų augintojų
skaičiaus pasėliai buvo didesni ir Lenkijoje. Tai
lėmė jų kainos kritimą. Svogūnai pigiausi Vokietijoje, pigūs ir Čekijoje, Lenkijoje. Mūsų
šalyje svogūnai apie 59–66 proc. brangesni nei
Vokietijoje.
Vis griežtesni prekybos tinklų reikalavimai
ir didėjančios gamybos išlaidos skatina smulkiuosius augintojus atsisakyti daržovių auginimo. Kita vertus, kopūstų ir morkų kainų pakilimas, susijęs su sumažėjusia pasiūla balandį,
gali paskatinti daržininkystės ūkius plėsti šių
daržovių pasėlius. Prognozuojama, kad augintojai sumažins svogūnų, kiniškų kopūstų ir salierų
plotus. Bendra pasėlių mažėjimo tendencija
turėtų likti. Iki 2004–2005 prekybos metų pabaigos kainų pokyčius Lietuvoje lems importuojamų iš Nyderlandų ir Lenkijos daržovių
kainos.
Užsienio prekyba. Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2005 metų sausio–
kovo mėnesiais Lietuva iš viso eksportavo
4593 t daržovių, t. y. 58 proc. daugiau negu
2004 metų tuo pačiu laikotarpiu (4 lentelė).
Bendroji eksporto vertė sudarė 15,8 mln. Lt
(51 proc. didesnė negu 2004 m.), o kaina –
3,43 Lt už daržovių kilogramą (4 proc. mažesnė
negu 2004 m.). Geros kokybės produkcija realizuojama Lietuvoje, o prastesnės kokybės, pigesnės daržovės vežamos į Latviją, Rusiją.
2005 metų I-ąjį ketvirtį pomidorų išvežta
apie 3 kartus daugiau nei 2004 metų tuo pačiu
laikotarpiu, svogūnų – apie 4,8 karto, kopūstų –
5,9 karto, atitinkamai 384,7 t, 463,7 t ir 739,5 t. 2
kartus daugiau eksportuota šaldytų daržovių,

centinė dalis importe: 2004 metų I-ąjį ketvirtį
jie sudarė 38,1 proc., 2005-aisiais – tik
18,8 proc. Morkos, burokėliai ir kiti valgomieji
šakniavaisiai sudarė 2,5 proc. (2004 m. –
2,2 proc.), agurkai – 8,9 proc. (2004 m. –
7,7 proc.), paprikos, artišokai, baklažanai, šparagai, salierai ir grybai – 6,7 proc. (2004 m. –
6,0 proc.), šaldytos daržovės – 5,7 proc.
(2004 m. – 3,7 proc.), konservuotos daržovės –
2,3 proc. (2004 m. – 0,4 proc.).
Įstojus į ES ir panaikinus pasienio kontrolės
punktus, kurie kontroliavo iš ES šalių įvežamų

daržovių srautą, ypač padaugėjo pažeidimų,
susijusių su krovinių gabenimo tvarkos, fitosanitarijos, kokybės ir gyventojų sveikatos saugos
reikalavimų nesilaikymu. Labai daug teisės
aktų pažeidimų padaro fiziniai asmenys, įvežantys vaisius ir daržoves iš Lenkijos. Lenkijos
įtaka mūsų šalies rinkai visą laiką jaučiama, nes
joje daržininkystė labai išplėtota. Siekiant sustabdyti nekokybiškos produkcijos importo
srautą, Lietuvos kontrolės institucijos pradėjo
ilgalaikį vaisių ir daržovių prekybos tikrinimą.
4 lentelė / Table 4

Užsienio prekyba daržovėmis 2004 ir 2005 metų sausio–kovo mėnesiais, t
Foreign trade of vegetables in January–March 2004 & 2005, in tons
Produkcija / Products

Eksportas / Exports
I

II

Importas / Imports
III

I

II

III

2004
Daržovės / Vegetables

652,19

807,14

1443,99

2522,82

2966,33

4277,40

28,45

36,27

63,96

761,91

574,45

847,90

svogūnai / onions

3,49

8,87

84,93

671,92

1100,55

1944,26

kopūstai / cabbage

1,58

61,92

62,12

298,56

345,33

438,47

morkos, burokėliai
carrots, beetroots

0,20

56,13

308,47

23,90

50,43

138,93

agurkai / cucumbers

15,38

44,39

245,24

277,07

260,63

211,19

iš jų: / of which:
pomidorai / tomatoes

2005
Daržovės / Vegetables

1127,59

1050,53

2414,87

2728,58

2971,93

4653,72

58,41

122,79

203,46

647,99

682,72

995,26

svogūnai / onions

2,91

119,87

340,91

356,96

588,60

1002,31

kopūstai / cabbage

2,26

132,12

605,14

411,44

490,70

1121,10

morkos, burokėliai
carrots, beetroots

2,05

28,52

327,50

48,47

79,15

133,98

agurkai / cucumbers

38,44

36,14

98,21

456,59

247,50

220,22

iš jų: / of which:
pomidorai / tomatoes

Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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Teisinė aplinka. 2005 m. kovo 22 d. žemės
ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-152 patvirtintos
paramos už augalų sertifikuotą dauginamąją
medžiagą 2005 metais teikimo taisyklės. Parama teikiama žemės ūkio veiklos subjektams,
įsigijusiems augalų sertifikuotą sėklą iš augalų
dauginamosios medžiagos tiekėjų, bet tik už
veislių, kurios įrašytos į 2005 metų Augalų
veislių sąrašą, sertifikuotą dauginamąją medžiagą. Parama už įsigytą elitinę daržovių sėklą: agurkų ir kopūstų – 500 Lt/kg, morkų –
600 Lt/kg, pomidorų – 2400 Lt/kg, raudonųjų
burokėlių – 30 Lt/kg, daržo pupelių – 12 Lt/kg,
ridikėlių – 35 Lt/kg, svogūnų – 460 Lt/kg,
vienmečių paprikų – 1200 Lt/kg, daržo pupų –
5 Lt/kg. Už įsigytą sertifikuotos kategorijos
sėklą teikiama tokia parama: agurkų – 80 Lt/kg,
kopūstų – 50 Lt/kg, morkų – 100 Lt/kg, pomidorų – 800 Lt/kg, raudonųjų burokėlių –
8 Lt/kg, daržo pupelių – 4 Lt/kg, ridikėlių –
10 Lt/kg, svogūnų – 80 Lt/kg, vienmečių paprikų – 300 Lt/kg, daržo pupų – 2 Lt/kg.
2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-264
patvirtintos įvežamų šviežių vaisių ir daržovių į
Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos
teritoriją iš ne Europos Bendrijos valstybių atitikties prekybos standartams įvertinimo pasie-

nio kontrolės fitosanitarijos punkte taisyklės.
Importuotojas ar jam atstovaujantis asmuo,
įveždamas vaisius ir daržoves, pasienio kontrolės fitosanitarijos punkto pareigūnui privalo
pateikti dokumentą, atitinkantį Šviežių vaisių ir
daržovių atitikties Europos Bendrijos prekybos
standartams sertifikatą, arba Perdirbti skirtų
šviežių vaisių ir daržovių, kuriems taikomi Europos Bendrijos prekybos standartai, sertifikatą,
arba kitą dokumentą, kuriame yra nurodyta,
kuriai kokybės klasei priskiriami vaisiai ir daržovės pagal jiems keliamus prekybos standartus.
Norint užtikrinti, kad į Lietuvos Respubliką
ir Europos Bendriją nebūtų įvežti ir nepaplistų
Europos Bendrijoje neįteisinti genetiškai modifikuoti augalai, augaliniai produktai ir dauginamoji medžiaga, 2005 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu
Nr. 3D-265 patvirtintos žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų
augalų, augalinių produktų ir dauginamosios
medžiagos, įvežamos į Lietuvos Respubliką ir
Europos Bendriją ir gabenamos tranzitu, patikrinimo taisyklės bei procedūros.
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VAISIAI IR UOGOS / FRUIT AND BERRIES
Straipsnyje pateikiama 2005 metų I-ojo ketvirčio Lietuvos vaisių ir uogų rinkos apžvalga ir
aptariamos pagrindinės sektoriaus tendencijos.
Taip pat nagrinėjamos vaisių ir uogų vartojimo
tendencijos, kurios yra svarbios prognozuojant
situaciją rinkoje.
Vartojimas. ES šviežių vaisių rinkoje tikimasi suvartojimo augimo, manoma, kad kainos
bus lemiamas veiksnys naujosiose valstybėse
narėse. Nepakankamas apsirūpinimas vaisiais
yra galimas stabdys, siekiant didinti suvartojimo kiekius, todėl tikslinga plėtoti gamybą, tobulinti platinimo infrastruktūrą. Kalbant apie
didėjantį suvartojimą, reikia neužmiršti ir kokybės veiksnio. Suvartojimo apimčių augimo
tikimasi ateityje, žymūs ir greiti pokyčiai nenumatomi.
Vidutiniškai per 1999–2003 metus Lietuvoje vienas gyventojas suvartojo 61 kg šviežių
vaisių ir uogų per metus. Pagal „Eurofruit magazine“ ES jų suvartojama mažiau, nei rekomenduojama pagal normas. Įvairiose ES valstybėse vaisių ir uogų suvartojimas gerokai skiriasi (1 lentelė).
NORBAGREEN 2002 metų tyrimo duomenimis, vaisius Lietuvos gyventojai vartojo rečiau negu Šiaurės šalių gyventojai, tačiau dažniau nei estai ir latviai. Vidutiniškai vaisius
Lietuvos gyventojai valgė 22 kartus per mėnesį.
Kasdien juos vartojo 43 proc. apklaustųjų, rečiau nei kartą per savaitę – 8 proc. Šviežius ar
šaldytus vaisius ir uogas kasdien valgė tik
18 proc. apklaustųjų, vienas trečdalis – rečiau
nei kartą per savaitę. Obuolius, citrusinius vaisius, braškes, bananus, serbentus ir agrastus
Lietuvos gyventojai vartojo dažniausiai.

1 lentelė / Table 1
Šviežių vaisių ir uogų suvartojimas vienam
gyventojui kai kuriose ES šalyse
2003 metais, kg
Consumption of fresh fruit and berries per capita in some EU countries in 2003, kg
Šalis / Country

Kiekis / Quantity

Čekija / Czech Republic

70

Lenkija / Poland

50

Nyderlandai
Netherlands

93

Prancūzija / France

81

Vengrija / Hungary

58

Vokietija / Germany

83

Šaltinis: Eurofruit magazine, 2003.

Kainos. Statistikos departamento prie LRV
duomenimis, vartojimo prekių ir paslaugų kainos šviežių vaisių ir uogų sektoriuje 2005 metų
I-ąjį ketvirtį, palyginti su 2004-ųjų tuo pačiu
laikotarpiu, išaugo 9,0 proc. Vaisiai ir uogos
2005 metų sausio mėnesį, palyginti su 2004 metų gruodžio mėnesiu, pabrango 6,4 proc., 2005
metų vasario mėnesį, palyginti su sausiu, atpigo
1,7 proc., 2005 metų kovo mėnesį, palyginti su
vasario mėnesiu, pabrango 4,3 proc.
ŽŪMPRIS duomenimis, iš Lietuvos augintojų 2005 metų sausio mėnesį superkamų obuolių vidutinė kaina buvo 1,14 Lt/kg, vasario mėnesį – 1,04 Lt/kg, mėnesio pokytis sudarė
8,77 proc.
Per 2005 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su
2004-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, obuoliai buvo
brangesni 75,5 proc., o palyginti su 2004 metų
IV-uoju ketvirčiu, – 3,9 karto. Kriaušių ir obuolių kainos Lietuvos parduotuvėse 2005 metų
sausio–gegužės mėnesiais svyravo (2 lentelė).
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2 lentelė / Table 2
Obuolių ir kriaušių kainos parduotuvėse 2005 metų sausio–gegužės mėnesiais, Lt/kg
Prices of apples and pears in retail shops in January–May 2005, Lt/kg
Vaisiai / Fruits

I

II

III

IV

V

Obuoliai: / Apples:
‘Jonagold’

2,51

2,43

2,60

2,54

2,54

‘Shampion’

1,78

1,80

1,79

2,03

2,18

‘Auksis’

1,48

1,82

1,75

1,93

1,86

‘Lobo’

–

1,49

2,09

2,07

1,82

‘Bogatyr’

–

1,18

1,35

1,44

–

2,89

2,91

3,13

2,93

3,48

Kriaušės / Pears

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų duomenys.

Perdirbti produktai. Nors 2004 metais
vaisių ir uogų derlius bei derlingumas, palyginant su 2003 metais, sumažėjo 60 proc., vaisių
ir uogų perdirbimo pramonėje vis dėlto daugiausia orientuojamasi į nekoncentruotų ir koncentruotų sulčių, užšaldytų vaisių gamybą.
2005 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su 2004-ųjų
tuo pačiu laikotarpiu, pagaminta beveik dvigubai daugiau nekoncentruotų obuolių sulčių ir

beveik 40 kartų daugiau koncentruotų sulčių,
įskaitant sulčių mišinius. Kitų perdirbtų produktų apimtys mažesnės, pavyzdžiui, nekoncentruotų sulčių mišinių pagaminta 15 proc.
mažiau, džemo, marmelado, drebučių, tyrių,
pastų ir džiovintų vaisių bei uogų – po 11 proc.
mažiau nei 2004 metų I-ąjį ketvirtį (3 lentelė).

3 lentelė / Table 3
Vaisių ir uogų produktų gamyba 2005 metų I-ąjį ketvirtį
Production of fruit and berries products in the Ist quarter 2005
Pavadinimas / Name
Nekoncentruotos obuolių sultys, tūkst. l
Apple juice, non concentrated, thou. l

2004

2005

2005 palyginti, su
compared to 2004,
%

129,3

249,7

193

Nekoncentruotos, nefermentuotos vienos rūšies vaisių,
uogų arba daržovių sultys, tūkst. l
Fruit, berry and vegetable juice, homogeneous, non
concentrated, non fermented, thou. l

55,5

13,8

25

Nekoncentruotų vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai, tūkst. l
Fruit, berry and vegetable juice, mixtures, non concentrated, thou. l

97,4

82,7

85
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Pavadinimas / Name

2004

2005 palyginti, su
compared to 2004,
%

2005

Koncentruotos vaisių, uogų ir daržovių sultys (išskyrus
pomidorų sultis), tūkst. l
Fruit, berry and vegetable juice (tomato juice excl.),
concentrated, thou. l

1,7

68,2

3904

Daržovės, vaisiai, uogos, paruoštos ar konservuotos, t
Fruit, berries and vegetables, prepared or preserved, t

839,1

419,6

50

–

151,0

–

1089,3

969,3

89

2,4

–

–

1086,8

969,3

89

278,3

209,1

75

Užšaldyti vaisiai, uogos, t
Fruit and berries, frozen t
Džemai, marmeladai, drebučiai, tyrės ir pastos, t
Jams, marmalades, jellies, puree and pastes, t
Obuolių sūriai, t / Apple cheese, t
Kiti vaisių ir uogų paruošti gaminiai, t
Other fruit and berry prepared products, t
Džiovinti vaisiai, t / Dried fruit, t
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.

2005 metų I-ąjį ketvirtį iš visų gaminamų
sulčių rūšių natūriniais vienetais daugiausia
parduota nekoncentruotų obuolių sulčių ir koncentruotų sulčių mišinių. Koncentruotų sulčių
mišinių parduota už 90,0 tūkst. Lt, nekoncentruotų obuolių sulčių – už 68,0 tūkst. Lt.

Vaisių ir uogų produktų 2005 metų I-ąjį
ketvirtį parduota už 10,64 mln. Lt, iš jų ne Lietuvoje – 1,98 mln. Lt, arba beveik penktadalis.
Didžioji dalis visų perdirbtų vaisių ir uogų produktų, išskyrus užšaldytus ir džiovintus, didžioji dalis parduodama Lietuvoje (4 lentelė).
4 lentelė / Table 4

Vaisių ir uogų perdirbtų produktų pardavimas 2005 metų I-ąjį ketvirtį
Sales of fruit and berries products in the Ist quarter 2005
Vertė, tūkst. Lt
Value, thou. t

Kiekis / Quantity
Pavadinimas / Name

Nekoncentruotos obuolių sultys, tūkst. l
Apple juice, non concentrated, thou. l
Nekoncentruotos, nefermentuotos vienos rūšies vaisių,
uogų arba daržovių sultys, tūkst. l
Fruit, berry and vegetable juice, homogeneous, non
concentrated, non fermented, thou. l
Nekoncentruotų vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai, tūkst. l / Fruit, berry and vegetable juice, mixtures, non concentrated, thou. l

iš viso
total

Lietuvoje
in Lithuania

iš viso
total

Lietuvoje
in Lithuania

262,9

207,2

391,7

323,7

–

–

3,3

–

88,7

83,5

156,1

144,1
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Vertė, tūkst. Lt
Value, thou. t

Kiekis / Quantity
Pavadinimas / Name

iš viso
total

iš viso
total

Lietuvoje
in Lithuania

Lietuvoje
in Lithuania

Koncentruotos vaisių, uogų ir daržovių sultys (išskyrus
pomidorų sultis), tūkst. l
Fruit, berry and vegetable juice (tomato juice excl.),
concentrated, thou. l

217,2

195,7

529,0

439,0

Daržovės, vaisiai, uogos, paruoštos ar konservuotos, t
Fruit, berry and vegetables, prepared or preserved, t

157,8

54,6

640,7

253,7

Užšaldyti vaisiai, uogos, t / Fruit and berries, frozen t

970,7

877,4

2624,9

2433,9

0,9

0,9

7,0

7,0

Obuolių sūriai, t / Apple cheese, t

969,8

876,4

2617,9

2426,9

Kiti vaisių ir uogų paruošti gaminiai, t
Other fruit and berry prepared products, t

283,0

136,5

1368,7

719,7

Džiovinti vaisiai, t / Dried fruit, t

283,0

136,5

1368,7

719,7

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

Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys, 2005.

Užsienio prekyba. 2005 metų I-ąjį ketvirtį
šviežių vaisių ir uogų eksportuota į 24 šalis už
35,9 mln. Lt, importuota iš 38 šalių už 91,5 mln.
Lt, prekybos balansas neigiamas. Daugiausia
eksportuota į ES šalis – 70,5 proc. Pagrindinės
valstybės, į kurias vaisius ir uogas eksportavo
Lietuva, – Latvija, Rusija, Lenkija. Išlieka tenKitos šalys / Other
Ispanija / Spain countries
8%
2%

Latvija / Latvia
34%

dencija, kai daugiausia šviežių vaisių ir uogų
parduodama kaimyninėse šalyse (1 pav.).
2005 metų I-ąjį ketvirtį šviežių vaisių ir uogų didžioji importo dalis pagal vertę – iš ES
šalių (65,9 proc.). Pirmauja Nyderlandai, Lenkija, Ispanija (2 pav.).

Baltarusija
Belarus
5%

Estija / Estonia
Vokietija
6%
Germany
8%

Lenkija / Poland
13%
Rusija / Russia
24%

1 pav. Šviežių vaisių ir uogų eksportas 2005 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 1. Exports of fresh fruit and berries in the Ist quarter 2005
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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Lenkija / Poland
13%

Kitos šalys / Other
countries
13%

Turkija / Turkey
7%
Italija / Italy
7%

Nyderlandai
Netherlands
27%

Ispanija / Spain
12%
Ekvadoras
Ecuador
10%

Marokas
Marocco
11%

2 pav. Šviežių vaisių ir uogų importas 2005 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 2. Imports of fresh fruit and berries in the Ist quarter 2005
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

5 lentelė / Table 5
Vaisių ir uogų bei jų produktų eksportas ir importas 2005 metų I-ąjį ketvirtį
Exports and imports of fruit and berries in the Ist quarter 2005
Eksportas / Exports
Produktai / Products

Importas / Imports

kiekis, t
quantity, t

vertė, tūkst. Lt
value, thou. Lt

Obuoliai / Apples

964,3

1265,8

15118,0

11844,8

Kriaušės / Pears

339,1

656,2

1714,8

3049,4

1249,4

6904,9

415,1

2143,5

Džiovinti vaisiai / Dried fruit, t

252,1

1750,1

483,7

2583,1

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

178,7

365,8

399,0

1940,1

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

583,7

1083,7

4939,5

8880,7

Obuolių sultys / Apple juice

73,1

84,2

278,4

500,4

Sulčių mišiniai / Mixtures of juice

34,6

116,5

1040,9

1804,6

Vaisiai ir uogos, užšaldyti
Fruit and berries, frozen

kiekis, t
quantity, t

vertė, tūkst. Lt
value, thou. Lt

Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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2005 metų I-ąjį ketvirtį iš šviežių vaisių ir
uogų daugiausia eksportuota (už 1,27 mln. Lt)
ir importuota (už 11,8 mln. Lt) obuolių. Iš perdirbtų vaisių ir uogų produktų daugiausia eksportuota užšaldytų vaisių ir uogų – už 6,9 mln.
Lt, prekybos balansas teigiamas, kitų produktų – neigiamas (5 lentelė).
Užšaldytų vaisių ir uogų 2005 metų I-ąjį
ketvirtį eksportuota į 15 valstybių, daugiau nei
trečdalis – į Vokietiją (421,8 t) (3 pav.).
Džiovintų vaisių daugiausia eksportuota į
Estiją (103,5 t). Džemo, marmelado, drebučių,
kitų virimo būdu perdirbtų vaisių ir uogų daugiausia eksportuota į Latviją (140,1 t). Iš Latvijos per 2005 metų I-ąjį ketvirtį importuota
198,9 t tos pačios kategorijos produktų. Iš Latvijos taip pat daugiau importuojama nei eksportuojama į ją ir sulčių. Pavyzdžiui, sulčių mišinių į Latviją eksportuota 13,8 t, o iš Latvijos
importuota 504,2 t. Tuo tarpu šviežių vaisių ir
uogų į Latviją eksportuota 15 kartų daugiau, nei
importuota. Jau ir 2004 metais visų rūšių sulčių
prekybos su Latvija balansas buvo neigiamas.

Kitos šalys
Other countries
19%

Tai leidžia daryti išvadą apie tai, kad Latvija iš
Lietuvos perka didelius kiekius šviežių vaisių ir
uogų, o Lietuva iš Latvijos įsiveža perdirbtus
vaisių ir uogų produktus.
Tendencija, kai naujosiose ES valstybėse
narėse prekybos centrai sparčiai stiprėja, o vietiniai gamintojai ir augintojai yra neorganizuoti,
rinkos infrastruktūra vis dar silpna, yra požymis, kad šviežių vaisių importo apimtys didės
dėl prekybos centrų įtakos augimo. Deja, su šia
tendencija, kai pagrindiniais veikėjais tampa
prekybos centrai, yra susijusi problema, kai į
rinką patenka ir mažiau kokybiški produktai,
nes prekybininkai suinteresuoti importuoti kuo
pigesnius produktus, dažnai nekokybiškus. Jei
būtų įmanomas ilgalaikis ekonominis augimas,
intensyviau plėtojama prekyba tarp naujųjų ES
valstybių narių ir ES-15 šalių, būtų galima tikėtis ir ilgalaikio efekto, didėjančio vaisių ir uogų
suvartojimo. Iš esmės importo į naująsias ES
šalis nares apimtys didėja, ir numatoma, kad tai
tęsis.

Belgija / Belgium
10%

Vokietija
Germany
34%

Švedija / Sweden
18%
Lenkija / Poland
6%

Italija / Italy
8%

Prancūzija
France
5%

3 pav. Užšaldytų vaisių ir uogų eksportas 2005 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 3. Exports of frozen fruit and berries in the Ist quarter2005
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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Teisinė aplinka. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 22 d. įsakymu
Nr. 3D-152 „Dėl paramos už augalų sertifikuotą dauginamąją medžiagą 2005 m. teikimo“
patvirtintos taisyklės, pagal kurias numatyta
parama sertifikuotų sodo augalų pirkėjams ir
parama už savo medelynuose užaugintus sertifikuotus sodo augalus. Už sertifikuotas elitinės

kategorijos obelis, kurias išsiaugino savo medelynuose verslinius sodus veisiantys atestuoti
augalų dauginamosios medžiagos tiekėjai, žemės ūkio veiklos subjektai, teikiama parama
yra 5 Lt už vienetą, už kitos kategorijos obelis
teikiama parama – 4 Lt už vienetą, o už patikrintą dauginamąją medžiagą teikiama 10 proc.
didesnė parama.

PIENAS /MILK
Lietuvos pieno ūkis toliau integruojasi į
bendrąją ES rinką. Pieno produktų įmonių kainos priartėjo prie kainų ES-15 šalyse, todėl
nebereikia laukti tolesnio spartaus jų kilimo.
Pieno supirkimo kainos taip pat neturėtų sparčiai augti, nors ir išliko žemiausios ES. Tokį
supirkimo kainų lygį lemia esama pieno gamintojų struktūra (vyrauja smulkūs pieno gamintojai) ir ES mažėjančios pieno supirkimo kainos.
Vidaus rinka. 2005 metų sausio–balandžio
mėnesiais supirkta 288,1 tūkst. t natūralaus
riebumo pieno. Palyginti su tuo pačiu 2004
metų laikotarpiu, supirkimas išaugo 9 proc.
(1 lentelė).
2005 m. kovo 31 d. baigėsi pirmieji 2004–
2005 pieno kvotos metai Lietuvoje. Įvykdyta
92 proc. pieno gamybos perdirbimui kvotos.
Pirmieji pieno kvotos metai Lietuvai buvo

trumpesni nei įprasta ES, kadangi Lietuva į ES
įstojo, nuo pieno kvotos metų pradžios prabėgus 1 mėnesiui. Jei dabartiniai pieno supirkimo
augimo tempai išliks per 2005–2006 kvotos
metus, pieno perdirbimui kvota bus viršyta apie
7 proc. Kadangi tiesioginių pardavimų kvota
neišnaudojama, bendroji pieno gamybos kvota
neturėtų būti viršyta. Taigi pieno gamintojams
šiais pieno kvotos metais nebūtina riboti pieno
gamybos.
Superkamo pieno kokybė nuo pat metų pradžios yra pakankamai aukšta. ES veterinarinius
reikalavimus atitinkantis pienas 2005 metų sausio–balandžio mėnesiais sudarė 94 proc. viso
supirkto pieno kiekio, o per tą patį 2004 metų
laikotarpį aukščiausios rūšies pienas (pagal
kokybę atitinkantis ES veterinarinius reikalavimus) – 88 proc.
1 lentelė / Table 1

Pieno supirkimas 2004 ir 2005 metų sausio–balandžio mėnesiais, tūkst. t
Milk purchased in January–April 2004 & 2005, in thou t
2004

2005

2005, palyginti su
compared to 2004, %

natūralaus riebumo / natural fatness

264,5

288,1

109

bazinio riebumo / basic fatness

317,9

345,7

109

Rodikliai / Indicators
Supirkta pieno: / Milk purchased:

Šaltiniai: Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2004, 2005. – V.: Statistikos departamentas prie LRV.
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Vidutinė natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina Lietuvoje 2005 metų balandžio mėnesį buvo 687 Lt/t. Palyginti su 2004 metų gruodžiu, ji sumažėjo 2,0 proc., o per metus vidutinė
pieno supirkimo kaina išaugo 36 proc. 3,4 proc.
riebumo ir 3,0 proc. baltymingumo pieno kaina
per metus padidėjo 32 proc. Tai reiškia, kad
pagerėjo ir pieno sudėties rodikliai. Lietuvoje
nuo 2004 metų balandžio iki 2005-ųjų balandžio pieno supirkimo kaina augo sparčiausiai iš
visų aplinkinių valstybių (2 lentelė), tačiau išliko mažiausia. Pieną parduodančių smulkių
ūkių, kuriems mokama žymiai mažesnė pieno
kaina, lyginamasis svoris Lietuvoje mažėja,
tačiau struktūriniai poslinkiai nevyksta ir negali
vykti taip sparčiai, kad Lietuva artimiausiu metu pagal pieno supirkimo kainą pralenktų stambesnius ūkius turinčias šalis, be to, ir kaimyninėse šalyse vyksta ūkių stambėjimo procesai.
Todėl Lietuvoje vidutinė pieno supirkimo kaina
kol kas išliks žemiausia tarp ES-25 šalių.
2 lentelė / Table 2
Natūralaus riebumo pieno supirkimo kainos
Baltijos, ES-15 šalyse ir Lenkijoje 2004 ir
2005 metų balandžio mėnesį
Milk (natural fatness) purchase prices in the
Baltic States, Poland and EU-15
in April 2004 & 2005

Šalis / Country

2004
Lt/t

2005
Lt/t

2005,
palyginti su
compared
to 2004,%

Lietuva / Lithuania

517

687

133

Latvija / Latvia

678

775

114

Estija / Estonia

854

882

103

Lenkija / Poland

605

758

125

ES-15* / EU-15*

933

910

98

2005 metais, kitaip nei 2004-aisiais, vasaros
sezono metu pieno kainos turėtų sumažėti. 2004
metais sezoninio kainų sumažėjimo nebuvo dėl
ankstesnio labai didelio atotrūkio tarp pieno
supirkimo kainų Lietuvoje ir kitose ES šalyse.
2005 metais kainų išsilyginimas sulėtėjo, kadangi per metus nuo 2004-ųjų iki 2005-ųjų balandžio skirtumas tarp Lietuvos ir ES-15 šalių
kainų sumažėjo apie 20 procentinių punktų.
Kita vertus, ES-15 šalyse mažėjanti pieno supirkimo kaina taip pat turi įtakos šios kainos
augimo tempų sulėtėjimui Lietuvoje.
Dar vienas veiksnys, stabdantis vidutinės
pieno supirkimo kainos augimą Lietuvoje, yra
tas, kad stambiesiems pieno gamintojams mokama kaina jau pasiekė ES-15 šalių vidurkį, o
kai kurių šalių (pvz., Jungtinės Karalystės) vidurkį net pralenkė. Dėl išaugusios pieno supirkimo kainos šalyje atsirado galimybė pirkti
žaliavinį pieną kaimyninėse šalyse. 2005 metais
sausio–kovo mėnesiais į Lietuvą buvo importuota 4467 t didesnio nei 1 proc., bet ne didesnio nei 6 proc. riebumo pieno. Didžioji jo dalis
– žaliavinis pienas iš kaimyninių valstybių:
1889 t iš Latvijos ir 2577 t iš Lenkijos. Per visus 2004 metus tokio pieno buvo importuota
157 t, o per 2004 metų pirmuosius tris mėnesius – tik 2,3 t.
Pieno produktų gamyba, augant superkamo
pieno kiekiui, taip pat augo. Per 2005 metų
sausio–balandžio mėnesius, palyginti su tuo
pačiu 2004-ųjų laikotarpiu, žymiai išaugo sviesto, pieno konservų (po 36 proc.) ir sūrių
(23 proc.) gamyba, šiek tiek sumažėjo jogurto
(9 proc.) ir geriamojo pieno (5 proc.) gamyba.

* 4,2% riebumo / milk fat, 3,35% baltymų / protein.
Šaltiniai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos duomenys; www.csb.lv; www.stat.gov.pl;
www.stat.ee; LTO – Nederland duomenys.
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3 lentelė / Table 3
Pagrindinių pieno produktų gamyba* 2004 ir 2005 metų sausio–balandžio mėnesiais, tūkst. t
Production of main dairy products in January–April 2004 & 2005, in thou t

2004

2005

2005,
palyginti su / compared to
2004, %

Geriamasis pienas** / Drinking milk

26,2

24,9

95

Rūgpienis, kefyras / Curdled milk, kefir

9,1

9,3

102

Jogurtas / Yoghurt

5,5

5,0

91

Grietinė / Sour cream

8,2

8,6

105

Varškė / Curd

4,

4,6

110

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

3,9

5,3

136

Sūriai / Cheese

10,7

13,2

123

Valgomieji ledai** / Ice cream

6,1

6,4

105

Pieno konservai / Canned milk

3,3

4,5

136

Pieno produktai / Dairy products

* Pagrindinių pramonės įmonių duomenys / Data of major milk enterprises.
** Tūkst. l / Thou. L.
Šaltinis: Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2005 m. sausio–balandžio mėn. – V.: Statistikos departamentas
prie LRV, 2005.

Pieno produktų įmonių kainos 2005 metų
balandžio mėnesį, palyginti su 2004-ųjų balandžiu, vidutiniškai padidėjo 8,4 proc. Eksportuotų produktų kainos padidėjo 7,4 proc., o pieno
produktų kainos vidaus rinkoje – 9,8 proc. Eksportuotų produktų kainos su tam tikrais svyravimais didėjo nuo 2004 metų pradžios, o Lietuvoje parduotų pieno produktų kainų kilimo tendencija įsivyravo nuo 2004 metų gruodžio. Nuo
minėto mėnesio iki 2005 metų balandžio vidaus
rinkoje parduotų pieno produktų kainos padidėjo 9,4 proc.
Lietuviškų pieno produktų įmonių kainų didėjimas tiek užsienio, tiek vidaus rinkose –
įstojimo į bendrąją ES rinką pasekmė. Bendrojoje rinkoje tokių pačių produktų kainos negali

būti labai skirtingos, jos pamažu panašėja. Lietuvos vidaus rinkoje kainos iki 2004 metų pabaigos nekilo daugiau dėl taktinių priežasčių: iš
karto po įstojimo į ES pakėlus pieno produktų
kainas, kilo aštri politinė kritika ir gyventojų
nepasitenkinimas, todėl kainas vėl teko mažinti.
Vėliau buvo baiminamasi panašios reakcijos.
Tačiau dėl įsiliejimo į bendrąją rinką padidėjusi
žaliavos kaina ir kai kurių kitų išteklių pabrangimas sudarė sąlygas branginti pieno produktus
ir vidaus rinkoje.
Per metus nuo 2004 metų balandžio iki
2005-ųjų balandžio vidaus rinkoje padidėjo
visų pieno produktų kainos. Daugiausia pabrango sviestas ir sūriai, mažiausiai – populiariausias pusriebis geriamasis pienas (4 lentelė).
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Vidutinės / average

120,0

Vidaus rinkos / domestic market

115,0
108,5

110,0

106,0 106,4

100,0

105,0

103,2
102,4 102,3 102,5
101,7
101,2

105,0
99,8
98,1

109,8 110,2

110,8

Eksporto / export

111,6 111,0 111,9

112,3

113,4

110,5
108,0

103,7

102,7 103,3

103,5

114,1
112,2

104,4 104,8

108,9

108,3

102,7

109,6

105,9

103,6 103,3
101,9

99,4

100,6 100,2

100,6

95,0

98,9 99,4 99,3 98,5

100,6 101,1

90,0
2004 I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2005 I

II

III

IV

1 pav. Pieno pramonės parduotos produkcijos kainų pokyčiai 2004–2005 metais (2003-12=100 proc.)
Figure 1. Producer prices of dairy products in 2004 and 2005 (2003-12=100%)
Šaltiniai: Gamintojų kainų indeksai. – V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2004, 2005.

4 lentelė / Table 4
Vidaus rinkoje parduotų pieno produktų įmonių kainos 2004 ir 2005 metais, Lt/t
Prices of dairy products sold in the domestic market in 2004 and 2005, Lt/t
2005-04,
palyginti su
compared
to 2004-04, %

2005-04,
palyginti su
compared
to 2004-12, %

Produkto pavadinimas
Products

2004-04

2004-12

2005-04

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

1330

1360

1580

119

116

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

1200

1000

1230

103

123

4010*

3910

4070

–

104

Lieso pieno milteliai
Skimmed milk powder

5980

6600

6792

114

103

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

7760

9370

11030

146

118

Tepūs riebalų mišiniai, 62–80 proc.
riebumo / Dairy spreads, 62–80 %
milk fat

7240

7990

9070

125

114

8180

9480

10230

125

108

8020

9880

10780

134

109

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

Sūriai / Cheese
goudos / Gouda
„Tilsit“ / Tilsit
* 25 proc. riebumo / 25% milk fat.
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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5 lentelė / Table 5
Kai kurių pieno produktų įmonių kainos Baltijos valstybėse,
Lenkijoje ir Vokietijoje 2005 metų balandžio mėnesį, Lt/t
Producer prices of selected dairy products in the Baltic states, Poland and Germanyin April 2005, Lt/t
Produktai
Products

Lietuva*
Lithuania*

Latvija**
Latvia**

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

1230

1240

1240

1058

–

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

11030

9670

9150

8573

9545

6792

6400

6470

6383

6908

10230

10520

10160***

9343

9840

Lieso pieno milteliai
Skimmed milk powder
Goudos sūris
Cheese Gouda

Estija**
Estonia**

Lenkija**
Poland**

Vokietija**
Germany**

* Vidaus rinkos kainos / 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 / Cheese Edam.
Šaltinis: ŽŪMPRIS.

2005 metų balandžio mėnesį pieno produktų
kainų skirtumas tarp Lietuvos, kaimyninių ES
šalių ir Vokietijos buvo nedidelis ir tilpo į normalaus kainų svyravimo amplitudę. 5 lentelėje
pateiktos Lietuvos vidaus rinkos kainos yra
aukštesnės už eksportuotų produktų kainas, tad
vidutinės įmonių kainos turėtų būti šiek tiek
žemesnės ir artimesnės kitų šalių kainoms. Tai
rodo ŽŪMPRIS skelbiamos savaitinės gamintojų kainos: 19-ąją 2005 metų savaitę Lietuvoje
pagaminto 82 proc. riebumo sviesto vidutinė
kaina buvo 9390 Lt/t, Vokietijoje pagaminto –
9580 Lt/t, Prancūzijoje – 9500 Lt/t, Belgijoje –
9680 Lt/t, Goudos tipo sūrio atitinkamai lietuviško – 10510 Lt/t, lenkiško – 8960 Lt/t, vokiško – 9770 Lt/t, belgiško – 12100 Lt/t. Susidaryti tokiai situacijai padėjo ne tik Lietuvos (kaip ir
kitų naujųjų ES šalių) įmonių kainų augimas,
bet ir pieno produktų kainų mažėjimas ES-15
šalyse. Vokietijoje nuo 2004 metų balandžio iki
2005-ųjų balandžio sviesto kaina sumažėjo

7,9 proc., lieso pieno miltelių – 3,4 proc. Prognozuojamas ir tolesnis pieno produktų kainų
mažėjimas ES-15 šalyse. Esant tokiai padėčiai,
Lietuvos pieno produktų įmonių kainos ateityje
nebeturėtų daug didėti, nors laikini, sezoniniai
kainų svyravimai galimi.
Iš ES pieno rinkos reguliavimo priemonių
Lietuvos rinkos subjektai daugiausia naudojasi
eksporto subsidijomis. 2005 metais iki gegužės
31 d. pieno perdirbimo įmonėms išmokėta
12,2 mln. Lt eksporto kompensacijų, iš jų už
sūrio eksportą – 11,0 mln. Lt, sviesto – 0,9 mln.
Lt, nenugriebto pieno miltelių – 0,3 mln. Lt.
Dvi Lietuvos pieno perdirbimo įmonės – AB
„Rokiškio sūris“ ir AB „Žemaitijos pienas“ –
pasinaudojo ilgai nokinamų sūrių privačiu saugojimu (po 350 t sūrio) ir gavo 259,0 tūkst. Lt
paramos. Taip pat naudojamasi parama kazeino
ir kazeinato gamybai iš nugriebto pieno (iki
2005 m. gegužės 31 d. išmokėta 502,7 tūkst.
Lt), parama maisto produktų gamyboje naudo-
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jamai grietinėlei ir sviestui (256,9 tūkst. Lt),
šiek tiek parama už pieno ir pieno produktų
suvartojimą švietimo įstaigose (2,4 tūkst. Lt).
Intervencinio sviesto ir nugriebto pieno miltelių
pardavimo galimybėmis pieno perdirbimo įmonės nesinaudoja.

Daugumos pieno produktų mažmeninės
kainos Lietuvoje nuo 2004 metų balandžio iki
2005-ųjų balandžio, kaip ir įmonių kainos vidaus rinkoje, padidėjo (6 lentelė). Palyginti su
kitomis Baltijos valstybėmis, Lietuvoje mažmeninės pieno produktų kainos išlieka aukščiausios.
6 lentelė / Table 6

Kai kurių pieno produktų mažmeninės kainos Baltijos valstybėse
2004 ir 2005 metų balandžio mėnesį, Lt
Retail prices of selected dairy products in the Baltic States
in April 2004 &2005, in Litas
Lietuva / Lithuania
Pieno produktai
Dairy products
Pienas, 2,5 proc.
riebumo, l
Milk, 2.5% milk fat, l
Sviestas, kg
Butter, kg
Grietinė, 20–
25 proc. riebumo,
kg / Sour cream 20–
25% milk fat, kg
Varškė, 5–9 proc.
riebumo, kg
Curd, 5–9% milk
fat, kg

200404

200504

Latvija / Latvia

2005-04,
palyginti su
compared to
2004-04, %

200504

2005-04,
palyginti su
compared to
Lietuva, %

Estija / Estonia
200504

2005-04,
palyginti su
compared to
Lietuva, %

1,62

1,80

111

1,62

90

1,52

84

11,74

15,64

133

11,46

73

13,64

87

6,66

6,04

91

5,49

91

4,56

75

10,25

10,81

105

8,49

79

9,08

84

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.

Artimiausioje ateityje mažmeninių pieno
produktų kainų kitimas neturėtų atitrūkti nuo
įmonių kainų vidaus rinkoje kitimo tendencijų.
Importo kainos didelės reikšmės Lietuvos rinkoje kol kas neturi, kadangi importuojami nedideli pieno produktų kiekiai. Importuojamų produktų kainos didesnę įtaką daro tik kai kurių
pieno produktų kainoms – jogurto, pieno desertų. Šių produktų Lietuvos įmonių kainos prisitaiko prie konkurentų kainų.

Užsienio prekyba. Lietuvos pieno produktų
eksportas nuolat auga. Per pirmuosius tris 2005
metų mėnesius eksportuota pieno produktų už
16,6 mln. Lt, arba 51 proc. daugiau nei per tą
patį 2004-ųjų laikotarpį. Padidėjo užsienio prekyba beveik visais pieno produktais, išskyrus
nenugriebto pieno miltelius bei raugintą pieną ir
grietinėlę. Labiausiai išaugo lieso pieno miltelių
(4,8 karto), išrūgų (3,9 karto), kondensuoto
pieno be cukraus (3,7 karto) prekyba (7 lentelė).
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7 lentelė / Table 7
Pieno produktų grynasis eksportas 2004 ir 2005 metų sausio–kovo mėnesiais, tūkst. Lt
Net exports of dairy products in January–March 2004 & 2005, in thou Litas
KN
kodas
CN
code

Pieno produktai / Products

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė
Milk and cream, not concentrated

0402

Koncentruoti pienas ir grietinėlė
Milk and cream, concentrated

2004

2005

2005, palyginti su
compared to
2004, %

4923,3

15241,7

310

10867,7

26733,8

246

040210 Lieso pieno milteliai
Skimmed milk powder

3686,2

17556,4

476

040221 Nenugriebto pieno milteliai
Whole milk powder

4623,7

1343,8

29

040291 Kondensuotas pienas be cukraus
Milk, condensed without sugar

683,3

2548,3

373

040299 Kondensuotas pienas su cukrumi
Milk, condensed with sugar

1874,6

5285,3

282

2085,7

2060,6

99

333,8

395,4

118

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

3616,6

13922,1

385

0405

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

4956,0

11489,9

232

0406

Sūriai ir varškė / Cheese & curd

79886,1

90276,8

113

2105

Valgomieji ledai / Ice cream

2650,2

2948,1

111

–

1557,2

–

1062,7

1980,0

186

110048,2

166210,2

151

350110 Kazeinas / Casein
170211Pieno cukrus / Milk sugar
170219
Iš viso / Total

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

Didžiausią lyginamąjį svorį eksporte ir toliau užima sūris ir varškė, kurie per 2005 metų
pirmuosius tris mėnesius sudarė 54 proc. visų
eksporto pajamų (2 pav.). Nors sūrio ir varškės
eksportas išaugo 13 proc., jo lyginamasis svoris, palyginti su tuo pačiu 2004-ųjų laikotarpiu,
sumažėjo 18 procentinių punktų. Užsienio rin-

kose didesnę paklausą turėjo koncentruotas ir
nekoncentruotas pienas ir grietinėlė (jų lyginamasis svoris atitinkamai išaugo 6,2 ir 4,7 procentinio punkto), išrūgos (išaugo 5,1 procentinio punkto). Pieno produktų eksporto struktūros
pasikeitimui turėjo ir rinkų, į kurias eksportuojami produktai, pokyčiai.
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Kiti produktai
Other products
9,9%

Išrūgos / Whey
8,4%

Pieno milteliai / Milk
powder
11,4%
Sviestas / Butter
6,9%
Nekoncentruotas
pienas ir grietinėlė
Milk & cream, non
concentrated
9,2%

Sūriai ir varškė
Cheese & curd
54,3%

2 pav. Pieno produktų eksporto struktūra 2005 metų sausio–kovo mėnesiais
Figure 2. Structure of dairy products exported in January–March 2005
Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

Įstojimas į ES turėjo esminės įtakos pieno
produktų eksporto tarp valstybių pasiskirstymui. Palankesnės sąlygos eksportuoti pieno
produktus į bendrąją ES rinką didelę dalį lietuviškojo eksporto nukreipė būtent čia. Per 2004
metų sausį–kovą į ES-15 šalis buvo eksportuota
30 proc. pieno produktų, o 2005 metais per tą
patį laikotarpį – jau 51 proc. Sumažėjo eksportas į trečiąsias šalis, ypač į JAV, nes eksporto į

šią šalį neremia ES, be to, litą susiejus su euru
ir krentant JAV dolerio kursui euro atžvilgiu,
eksportas į šią šalį tapo nebepatrauklus. 2005
metų sausį–kovą į JAV buvo eksportuota tik
0,5 proc. visų eksportuotų pieno produktų, nors
2004 metais – 18 proc., o 2003-iaisiais –
42 proc. Struktūriniai pokyčiai ypač gerai matomi, analizuojant pieno produktų eksporto
geografiją per ilgesnį laikotarpį (8 lentelė).
8 lentelė / Table 8

Pieno produktų grynojo eksporto struktūra pagal šalių grupes
2003, 2004 ir 2005 metų sausio–kovo mėnesiais, proc.
Structure of net exports of dairy products in January–March 2003, 2004 & 2005, per cent
Šalys ir šalių grupės
Country & country group

2003

2004

ES-15 / EU-15

15,5

30,4

50,9

ES-10 / EU-10

12,6

19,3

16,9

Trečiosios šalys / Third countries

71,9

50,3

32,1

18,9

28,1

27,7

42,1

18,1

0,5

iš jų: Rusija / of which Russia
JAV / USA

2005
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2005 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2004-ųjų laikotarpiu, padidėjo vidutinės
visų eksportuotų pieno produktų, išskyrus valgomuosius ledus, kainos (9 lentelė). Labiausiai
išaugo kondensuoto pieno (83 proc.) ir nekoncentruoto pieno ir grietinėlės (58 proc.), išrūgų

(52 proc.) kainos. Kainų augimas paskatino ir
atitinkamų produktų eksporto apimčių augimą.
Išrūgų, kondensuoto pieno be cukraus, nekoncentruoto pieno ir grietinėlės eksportas per I-ąjį
2005 metų ketvirtį augo sparčiausiai.
9 lentelė / Table 9

Vidutinės eksportuotų pieno produktų kainos 2004 ir 2005 metų sausio–kovo mėnesiais, Lt/t
Average prices of dairy products exported in January–March 2004 & 2005, in Lt/t
KN
kodas
CN code

Pieno produktai / Dairy products

2004

2005

2005,
palyginti su
compared
to
2004, %

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė
Milk and cream, not concentrated

2600

4110

158

0402

Koncentruoti pienas ir grietinėlė
Milk and cream, concentrated

4191

5470

131

040210

Lieso pieno milteliai
Skimmed milk powder

5039

6410

127

040221

Nenugriebto pieno milteliai
Whole milk powder

6654

6860

103

040291

Kondensuotas pienas be cukraus
Milk, condensed without sugar

1770

3190

180

040299

Kondensuotas pienas su cukrumi
Milk, condensed with sugar

2401

4590

191

0403

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

1940

2370

122

040310

Jogurtas / Yoghurt

2236

2510

112

0404

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

1765

2680

152

0405

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

6417

7790

121

0406

Sūriai ir varškė / Cheese & curd

8025

9310

116

040610

Varškės sūris ir varškė / Cottage cheese & curd

7066

8150

115

040690

Riebūs sūriai / Fat cheese

8191

9610

117

210500

Valgomieji ledai / Ice cream

5582

5320

95

350110

Kazeinas / Casein

–

20200

–

1460

1830

125

170211Pieno cukrus / Milk sugar
170219

Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).
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Tokio spartaus eksportuojamų pieno produktų kainų kilimo 2005 metais laukti nereikėtų, kadangi pieno produktų kainos ir ES-15
šalyse, ir pasaulyje mažėja, o lietuviškų eksportuojamų pieno produktų kainos jau dabar priartėjo prie ES-15 šalių kainų. Tačiau, didėjant
eksportuojamos produkcijos kiekiams, pajamos
iš eksporto turėtų augti.
Keičiasi padėtis ir pieno produktų importo
srityje, nors 2005 metų I-ąjį ketvirtį importas
tesudarė 11 proc. šalyje suvartotų pieno produktų. 2005 metų sausio–kovo mėnesiais buvo
importuota pieno produktų už 26,2 tūkst. Lt,
arba 3 kartus daugiau negu per tą patį 2004-ųjų
laikotarpį. Pagrindiniai importuoti produktai –
sūriai ir varškė (28 proc. viso pieno produktų
importo), fermentuoti ir rauginti pieno produktai (23 proc. importo), kurių daugiau kaip pusę
sudaro jogurtai, nekoncentruotas pienas ir grietinėlė (19 proc. importo), kurio didžiąją dalį
sudaro žaliavinis pienas. 99 proc. pieno produktų įvežama iš ES šalių. Nors įvežami nedideli
pieno produktų kiekiai, jie veikia Lietuvos rinkoje parduodamų atitinkamų produktų kainas,
priartindami jas prie bendrosios ES rinkos kainų lygio. Reikia laukti ir tolesnio pieno produktų importo didėjimo. Dėl suartėjusių Lietuvos ir
kitų ES šalių gamintojų kainų pamažu atsiras
galimybė importuotiems pieno produktams
įsitvirtinti Lietuvos rinkoje. Kita vertus, situacija priklausys ir nuo Lietuvos pieno perdirbėjų
kainų politikos vidaus rinkoje.
Teisinė aplinka. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2005 m. kovo 8 d. įsakymu
Nr. 3D-123 iš dalies pakeitė 2001 m. gegužės
9 d. įsakymu Nr. 146 patvirtintas Pieno supirkimo taisykles. Patikslinti nurodymai, reglamentuojantys pieno mėginių paėmimą.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-134 patvirtintos naujos paramos už pieną ir jo produktus,
suvartotus ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo
lavinimo mokyklose, administravimo taisyklės.
Naujosiose taisyklėse papildomai numatyta,
kad 1–4 klasių mokiniams bus kompensuojama
visa termiškai apdoroto pieno kaina, o lėšos
kainos daliai, neremiamai iš ES, bus skiriamos
iš Kaimo rėmimo programos. Šiose taisyklėse
taip pat naujai patvirtintos vienos porcijos pardavimo vaikui didžiausios kainos. Paramos
gavėjams reikėtų atkreipti dėmesį, kad šiek tiek
pasikeitė paramos išmokėjimo sąlygos (reikiamų pateikti dokumentų sąrašas). Nebeliko su
programa susijusių įpareigojimų savivaldybių
administracijoms ir vaikų įstaigoms, kurios
pačios nėra paramos gavėjos, o Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba įpareigota kontroliuoti paramos gavėjus ir vaikams tiekiamus
produktus. Nutarime išsamiau aptarta paramos
išmokėjimo tvarka. Žemės ūkio ministro 2005
m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-239 patikslintas paramos iš Kaimo rėmimo programos
maksimalus dydis, kai produkto kaina yra mažesnė nei nacionalinės ir ES paramos suma,
nustatytos maksimalios pieno produkto pateikimo paslaugos išlaidos.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-225
patvirtinti grietinėlės ir jos gaminių kokybės
reikalavimai.
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MĖSA / MEAT
ES plėtra lėmė prekybos mėsa pagyvėjimą
tarp šalių narių. Kaip rodo Lietuvos narystės ES
pirmųjų metų rezultatai – augantis supirkimas,
didėjančios kainos, pajamų didėjimas (dėl tiesioginių išmokų) ir parama iš struktūrinių fondų, šalies gyvulių augintojai sėkmingai gali
konkuruoti su kitomis ES šalimis.
Per 2005 metų pirmuosius keturis mėnesius
supirkta 67,4 tūkst. t gyvulių ir paukščių
(1 pav.). Tai 5,6 proc. daugiau negu per tą patį
2004 metų laikotarpį: 20,0 proc. daugiau
paukščių, 18,8 proc. avių ir ožkų, 12,8 proc.
galvijų, bet 12,1 proc. mažiau kiaulių.

JAUTIENA
Vidaus rinka. Nuo 2001 metų galvijų skaičius šalyje beveik nesikeičia (2 pav.), tačiau
karvių skaičius palaipsniui mažėja, nes jų banda
atnaujinama produktyvesnių veislių gyvuliais.
Priešingai nei prognozavo Mėsos perdirbėjų
asociacija, galvijų skaičius dėl padidėjusio veršelių eksporto per 2004 metus nesumažėjo.
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro (ŽŪIKVC) duomenimis, Lietuvoje
2005 m. balandžio 1 d. galvijus augino
203,5 tūkst. ūkių. Tai apie 10 proc. mažiau negu prieš metus.

63,8

67,4

54,8
39,9

2002

2003

2004

2005

1 pav. Gyvulių ir paukščių supirkimas (gyvuoju svoriu) per 2002–2005 metų
sausio–balandžio mėnesius, tūkst. t
Figure 1. Purchase of livestock and poultry in January–April 2002–2005, thou. t (live weight)
Šaltiniai: Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2003 m. balandžio mėn. – V.: Statistikos departamentas prie
LRV, 2003; Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 2005 m. balandžio mėn. – V.: Statistikos departamentas
prie LRV, 2005.
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900
800

748,3

812,1

779,1

751,7

792,0

700
600
500

441,5

400

446,0

447,6

164,0

174,6

453,3

433,9

300
200

162,1

100

92,7
52,0

0
2001

188,9
115,8
54,1

102,5

90,2
51,5

54,4

2002

2003

Galvijai / Cattle
Veršeliai iki metų / Calves < 1 year
Buliai nuo metų / Bulls >1 year

188,8
114,8
48,9

2004

2005

Karvės / Cows
Telyčios nuo metų / Heifers > 1 year

2 pav. Galvijų skaičius 2001–2005 metais (metų pradžioje), tūkst.
Figure 2. Number of cattle in 2001–2005 (at the beginning of the year), thou.
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.

900,0

2004

2005

779,7

800,0

782,6

700,0

673,9

645,6

600,0
500,0
400,0

369,8

300,0
200,0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
savaitės / weeks

3 pav. Jaunų bulių supirkimo kainos 2004 ir 2005 metais, Lt/100 kg
Figure 3. Purchase prices of young bulls in 2004 & 2005, Lt/100 kg
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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Per 2005 metų pirmuosius keturis mėnesius
supirkta 59,5 tūkst. galvijų, 7,2 proc. daugiau
nei per tą patį 2004 metų laikotarpį. Vietiniai
perdirbėjai supirko net 36,1 proc. daugiau karvių ir 24,6 proc. telyčių, bet net 37 proc. mažiau
veršelių (padidėjo veršelių iki 80 kg eksportas).
Per visus 2004 metus buvo eksportuota
9,9 tūkst. veršelių, o per 2005 metų sausio–
kovo mėnesius – net 5,9 tūkst. Veršelių realizavimą ir jų eksportą lemia dvi priežastys. Pirma,
žymiai padidėjus pieno supirkimo kainoms (iki
0,90 Lt/kg natūralaus pieno), pieno ūkių pelningumas išaugo iki 20–40 proc. Tai leidžia
specializuotis šioje veikloje, atsisakant buliukų
auginimo. Antra, rinkoje vidutinė eksportuojamų veršelių supirkimo kaina (apie 10 Lt/kg
gyvojo svorio) yra žymiai didesnė, nei moka
Lietuvos mėsos perdirbėjai (4,70 Lt/kg).
Nuo 2004 metų lapkričio mėnesio vidurio
pradėjusios didėti galvijų supirkimo kainos,
2005 metų birželio pradžioje buvo 1,3–1,5 kar-

to didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu 2004 metais (3 pav.).
2005 metų balandžio–gegužės mėnesiais
karvių supirkimo kainos labai nesikeitė, bet
buvo net 45–50 proc. didesnės nei 2004 metų
tuo pačiu laikotarpiu (4 pav.).
Pagal Europos Komisijos Galvijienos valdybos komiteto informaciją galvijų kainos didėja ir kitose ES šalyse. Palyginti su 2004 metų
tuo pačiu laikotarpiu, Danijoje per 2005 metų
sausio–gegužės mėnesius net 30 proc. padidėjo
karvių, Vokietijoje – 20 proc. visų galvijų, Airijoje – 6 proc. visų galvijų supirkimo kainos.
Šiose šalyse mažėja ir skerdžiamų galvijų skaičius. Danijoje per 5 mėnesius paskersta beveik
10 proc. mažiau galvijų, Airijoje – 11 proc.
Prancūzijoje taip pat mažėja galvijienos gamyba. Mažėja galvijų skaičius Čekijoje, Vokietijoje. Prognozuojama, kad skerdžiamų galvijų
skaičius Vokietijoje dar daugiau sumažės dėl
tiesioginių išmokų atsiejimo nuo gamybos.

650,0

2004

2005

577,7

600,0
550,0

515,9

500,0
450,0
400,0

412,2

394,1

350,0
300,0
250,0

270,5

200,0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
savaitės / weeks

4 pav. Karvių supirkimo kainos 2004 ir 2005 metais, Lt/100 kg
Figure 4. Purchase prices of cows in 2004 & 2005, Lt/100 kg
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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Didžiausi 2005 metų galvijų supirkimo kainų augimo tempai yra Lietuvoje, nors dar gerokai atsilieka nuo ES šalių vidutinių kainų
(1 lentelė). Žemiausios galvijų supirkimo kainos gegužės pradžioje (18-ąją savaitę) buvo
Latvijoje
(531,0 Lt/100 kg),
Lietuvoje
(661,2 Lt/100 kg) ir Vengrijoje (666,4 Lt/100 kg).
Lietuvos mėsos perdirbimo pramonės įmonių realizacinė jautienos kaina per 2005 metų

sausio–kovo mėnesius dėl supirkimo kainų augimo padidėjo beveik ketvirtadaliu (5 pav.), o
palyginti su 2004 metų tuo pačiu laikotarpiu, –
net 43 proc. Jautienos gamyba nemažėjo, tačiau
daugiau jos buvo eksportuojama. Lietuvos mėsos perdirbėjai 2004 metais šalies rinkoje realizavo du trečdalius jautienos, o 2005 metų I-ąjį
ketvirtį išaugus pardavimo kainoms – tik
47 proc.
1 lentelė / Table 1

Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje ir ES šalyse 2005 metų 18-ąją savaitę
Purchase prices of cattle in Lithuania and EU countries in 18 week 2005
Kaina, Lt/100 kg / Price, Lt/100 kg

Galvijų rūšys
Kind of cattle

Kainos lygis, proc.
Price level, %

Lietuvoje / Lithuania

vidutiniškai ES
EU average

Jauni buliai (R3)
Young bulls

754,1

1022,0

73,8

Karvės (O3)
Cows

533,0

813,8

65,5

Telyčios (R3)
Heifers

567,1

1023,8

55,4

Šaltiniai: Europos Komisijos Galvijienos valdybos komiteto posėdžio Nr. 1022 ataskaita; ŽŪMPRIS.
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5 pav. Lietuvos gamintojų jautienos kainos dinamika 2004 ir 2005 metais, Lt/kg
Figure 5. Average producer prices of beef in Lithuania in 2004 & 2005, Lt/kg
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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6 pav. I kategorijos jautienos su kaulu mažmeninė kaina 2002–2005 metais, Lt/kg
Figure 6. Retail price of beef with bone (I category) in 2002–2005, Lt/kg
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.

Mažmeninė jautienos kaina Lietuvoje per
2004 metus išaugusi beveik 50 proc. (6 pav.), ir
toliau didėjo 2005 metais. Tačiau ji 2005 metų
balandžio mėnesį (10,50 Lt/kg) buvo tik
4,5 proc. aukštesnė už 2002 metų to paties mėnesio kainą (aukščiausia kaina per 2002–
2005 m.).
Užsienio prekyba. Per 2005 metų sausio–
kovo mėnesius eksportuota 11,8 tūkst. galvijų,
iš jų 50 proc. veršelių iki 80 kg svorio. Daugiausia šių veršelių išvežta į Nyderlandus
(3,5 tūkst.) ir Ispaniją (2,1 tūkst.). Beveik
40 proc. išaugo jų eksporto kaina (2004 m. vidutinė kaina – 7,31 Lt/kg gyvojo svorio,
2005 m. sausio–kovo mėn. – 10,24 Lt/kg). VĮ
ŽŪIKVC duomenimis, per minėtą laikotarpį
eksportuotos 852 karvės, 853 buliai ir 485 telyčios. Pagrindiniai galvijų importuotojai – Nyderlandai ir Ispanija.
Per 2005 metų I-ąjį ketvirtį eksportuota
4,5 tūkst. t jautienos. Palyginti su 2004 metų
tuo pačiu laikotarpiu, eksporto apimtys išaugo

daugiau kaip tris kartus. Daugiausia jautienos
eksportuota į Baltarusiją (23,0 proc.), Rusiją
(15,2 proc.), Vokietiją (15,2 proc.) ir Nyderlandus (13,1 proc.).
Už eksportuotą į ne ES šalis jautieną per
2005 metų sausio–balandžio mėnesius išmokėta
8,9 mln. Lt kompensacijų, už gyvus galvijus –
248,3 tūkst. Lt.
Prognozės. Vokietijai, Jungtinei Karalystei
ir Liuksemburgui nuo 2005 metų pasirinkus
visiško tiesioginių išmokų atsiejimo nuo gamybos modelį, šiose šalyse galima tikėtis galvijų
skaičiaus mažėjimo. Vokietija – viena didžiausių Europoje galvijų augintojų, todėl dėl šio
mažėjimo turėtų išlikti gana aukštos galvijų
supirkimo kainos. Iš naujųjų ES šalių padidėjo
galvijų eksportas į nepakankamai jautiena apsirūpinusias ES šalis. Lietuva turėtų pasinaudoti
tokia situacija ir skatinti ūkininkus auginti kuo
daugiau mėsinių veislių galvijų. Kai kurių šalių
augintojai tai suprato, todėl galvijų bandas didina, supirkdami veršelius.
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KIAULIENA
Vidaus rinka. Kaip rodo statistiniai duomenys, mažiau superkama kiaulių, įvežama
daugiau kiaulienos. Tačiau stambūs kiaulių
augintojai yra pajėgūs konkuruoti šalies rinkoje
ir nežada užleisti savo pozicijų.
Per 2005 metų sausio–balandžio mėnesius
skerdyklos ir mėsos perdirbimo įmonės supirko
210 tūkst. kiaulių. Palyginti su 2004 metų tuo
pačiu laikotarpiu, kiaulių supirkta 12,1 proc.
Mažiau. 2005 metais supirkimo kainos stabilesnės (7 pav.). Gegužės mėnesio viduryje (19-ąją
savaitę) E kategorijos kiaulienos skerdenų supirkimo kaina buvo 466,1 Lt/100 kg, o tos pačios klasės vidutinė ES – 453,8 Lt/100 kg. Pačios
mažiausios
kainos
–
Danijoje
(401,3 Lt/100
kg)
ir
Lenkijoje
(405,7 Lt/100 kg), didžiausios – Graikijoje
(536,4 Lt/100 kg), Jungtinėje Karalystėje
(517,9 Lt/100 kg), Vokietijoje (495,9 Lt/100 kg)
ir Latvijoje (491,1 Lt/100 kg).

650

Mėsos perdirbėjai per 2005 metų sausio–
kovo mėnesius kiaulienos kainų nedidino
(8 pav.). Beveik visa (99,2 proc.) kiauliena realizuota šalies rinkoje.
Kiaulienos mažmeninė kaina 2005 metų
sausio–balandžio mėnesiais sumažėjo 7 proc.
(9 pav.) ir balandžio mėnesį buvo 2 proc. mažesnė negu 2004 metais.
Lietuvoje 2005 metų balandžio mėnesį
mažmeninė kiaulienos kaina buvo 25 proc. mažesnė nei Estijoje ir 7 proc. – nei Latvijoje.
Užsienio prekyba. Per 2005 metų I-ąjį ketvirtį į Lietuvą buvo įvežta 4,2 tūkst. t kiaulienos. Tai 28 proc. daugiau negu per 2004 metų
atitinkamą laikotarpį. Vidutinė importuotos
mėsos kaina (538,7 Lt/100 kg) rodo, kad buvo
įvežama geros kokybės kiauliena. Daugiausia
kiaulienos įvežta iš Lenkijos (35 proc. viso importo), Suomijos (24 proc.) ir Vokietijos
(17 proc.). Kiaulienos importas sudarė apie
ketvirtadalį visos suvartotos kiaulienos.
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7 pav. Kiaulių supirkimo (skerdienos svoriu) kainos 2004 ir 2005 metais, Lt/100 kg
Figure 7. Purchase prices of pigs in 2004 & 2005, Lt/100 kg (carcass weight)
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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8 pav. Lietuvos gamintojų parduotos kiaulienos vidutinės kainos 2004 ir 2005 metais, Lt/kg
Figure 8. Average producer prices of pork in Lithuania in 2004–2005, Lt/kg
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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9 pav. I kategorijos kiaulienos su kaulu mažmeninė kaina 2002–2005 metais, Lt/kg
Figure 9. Retail prices of pork with bone (I category) in 2002–2005, Lt/kg
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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Prognozės. ES plėtra iš esmės pakoregavo
kiaulienos gamybą kai kuriose šalyse, taip pat ir
Lietuvoje. Didėjantis importas rodo apsirūpinimo problemą ir vartojimo didėjimą. Danų
verslininkų kiaulių auginimo plėtra Lietuvoje
rodo, kad šis verslas yra pelningas ir perspektyvus. Dabartinė kiaulių supirkimo kaina stabili, o
galimi kainų šuoliai turėtų būti laikini ir daugiau priklausomi nuo jautienos kainų tendencijų. Prognozuojama, kad supirkimo kainos nuo
birželio iki spalio mėnesio turėtų didėti apie
10 proc., nes nuo gegužės pradžios iki birželio
vidurio daugiau nei 20 proc. išaugo kiaulių supirkimo kainos Italijoje, Portugalijoje, šiek tiek
mažiau (apie 10 proc.) – Ispanijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Lietuvoje
tuo metu kainos nedidėjo.
PAUKŠTIENA
Vidaus rinka. Stambūs paukštynai paukščių pardavimo kainų labai nekelia, o palaipsniui
didina gamybos apimtis ir plečia pardavimo
rinką. 2003 metais paukščių pardavimai mėsos
rinkoje sudarė 22 proc., o 2005-aisiais – beveik

11 procentinių punktų daugiau. Per 2005 metų
pirmuosius keturis mėnesius paskersta 8,5 mln.
paukščių, iš jų viščiukų broilerių – 7,9 mln.,
pagaminta 14 tūkst. t paukštienos. Palyginti su
2004 metų atitinkamu laikotarpiu, paukščių
paskersta 20 proc. daugiau (10 pav.). Net
39 proc. išaugo kalakutienos gamyba.
Per 2005 metų sausio–gegužės mėnesius
vištų skerdenos pabrango 5 proc., o palyginti su
2004 metų tuo pačiu laikotarpiu, – 8 proc.
(11 pav.). 2005 metų gegužės mėnesio vidutinė
pardavimo kaina (457 Lt/100 kg) buvo 18 proc.
mažesnė už ES vidutinę (540 Lt/100 kg). Europos
Komisijos duomenimis, didžiausios vištų skerdenų kainos 2005 metų gegužės mėnesio viduryje
(19 savaitę) buvo Suomijoje (681,1 Lt/100 kg),
Portugalijoje (656,0 Lt/100 kg), Švedijoje
(634,9 Lt/100 kg), Airijoje (631,9 Lt/100 kg), o
mažiausios – Estijoje (417,1 Lt/100 kg), Lietuvoje
(458,0 Lt/100 kg), Lenkijoje (465,8 Lt/100 kg).
Vištienos mažmeninė kaina 2005 metų sausio–balandžio mėnesiais beveik nesikeitė ir
buvo praėjusių metų lygio (11 pav.).
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10 pav. Paukštienos gamyba 2003–2005 metų sausio–balandžio mėnesiais, tūkst. t
Figure 10. Production of poultry in January–April 2003–2005, thou. t
Šaltinis: Statistikos departamento prie LRV duomenys.
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11 pav. Vištų skerdenų vidutinės pardavimo kainos 2004 ir 2005 metais, Lt/100 kg
Figure 11. Average sale prices of chicken in 2004 & 2005, Lt/100 kg (carcass weight)
Šaltinis: ŽŪMPRIS.
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12 pav. Vištienos mažmeninės kainos Lietuvoje 2002–2005 metais, Lt/kg
Figure 12. Retail prices of chicken in Lithuania in 2002–2005, Lt/kg
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRVduomenys.
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Lietuvoje paukštienos mažmeninė kaina
tarp Baltijos valstybių 2005 metų balandžio
mėnesį buvo mažiausia. Latvijoje ji buvo
18 proc., o Estijoje – net 43 proc. didesnė.
Užsienio prekyba. Nors vištų skerdenų
pardavimo kainos Lietuvoje yra vienos mažiausių ES šalyse, tačiau jų per 2005 metų I-ąjį ketvirtį į šalį buvo įvežta 7,4 tūkst. t, o eksportuota
2,2 tūkst. t. Į šalį buvo importuojama pigesnė
paukštiena (vidutinė kaina – 315,3 Lt/100 kg),
o eksportuojama – brangesnė (662,7 Lt/100 kg).
Vertine išraiška importas pusantro karto didesnis už eksportą.
Daugiausia paukštienos į Lietuvą įvežta iš
Nyderlandų (42 proc. viso importo), Lenkijos
(23 proc.) ir Vokietijos (7,5 proc.).
Lietuvos paukščių augintojai daugiausia
paukštienos išvežė į Latviją (43,4 proc. viso
eksporto) ir Estiją (27 proc.).
Prognozės. Daugelyje Europos šalių paukštienos gamyba didėja. Esant tokiai tendencijai,
negalima tikėtis didesnio kainų augimo, o kaina
priklausys nuo jautienos ir kiaulienos kainų bei
jų vartojimo. Lietuvos mažmeninėje mėsos
rinkoje paukštienos kainos yra žemiausios –
apie 50 proc. jautienos lygio ir 70 proc. kiaulienos. Įvertinus tai, galima daryti išvadą, kad
vištų pardavimo kainos šiais metais neturėtų
mažėti, o vasaros–rudens laikotarpiu apie
5 proc. padidėti.

Valstybės parama veisliniams gyvūnams
įsigyti. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2005 m. balandžio 13 d. įsakymu
Nr. 3D-213 patvirtino Lietuvos veislininkystės
rėmimo taisykles ir paramos veisliniams gyvūnams įsigyti teikimo taisykles 2005 metams.
Paramos tikslas – skatinti ūkininkus, žemės
ūkio bendroves ir kitus žemės ūkio veiklos subjektus įsigyti aukštos veislinės vertės gyvūnus,
siekti, kad būtų gerinama žemės ūkio produkcijos kokybė. 2004 metais tokia parama sudarė
5,7 mln. Lt. Paramą gavo per 1300 gyvulių augintojų. Kompensuotos 3,2 tūkst. galvijų prieauglio, 6,7 tūkst. kiaulių prieauglio, 1 tūkst.
avių ir ožkų, 0,2 tūkst. arklių, 3 tūkst. veislinių
triušių ir žvėrelių pirkimo išlaidos. 2005 metais
šiam tikslui planuojama skirti 5,9 mln. Lt.
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M OKSLINIA I T YR IMA I IR A NA LIT INĖS APŽVALGOS

RESEARCH STUDIES AND ANALYTIC SURVEYS

LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBA ŽEMĖS ŪKIO IR
MAISTO PRODUKTAIS 2005 METŲ I-ĄJĮ KETVIRTĮ
LITHUANIAN FOREIGN TRADE OF AGRICULTURAL AND
FOOD PRODUCTS IN THE IST QUARTER 2005
Tamara Pe t uc hov a
Straipsnyje nagrinėjamos žemės ūkio ir
maisto produktų eksporto ir importo (pagal
Specialiąją prekybos sistemą) tendencijos, remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsienio prekybos duomenų bazės
(Statistikos departamento duomenys) informacija.
Per 2005 metų I-ąjį ketvirtį žemės ūkio ir
maisto produktų eksportuota už 823,8 mln. Lt,
295,7 mln. Lt (56 proc.) daugiau nei per 2004
metų I-ąjį ketvirtį. Importuota už 773,6 mln. Lt,
t. y. 29 proc. daugiau (1 lentelė).
Šiems pokyčiams didelės reikšmės turėjo
Lietuvos įstojimas į ES. 2005 metų I-ąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2004-ųjų laikotarpiu,
užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais apyvarta padidėjo daugiau kaip 1,4 karto,
prekybos balansas tapo teigiamas.

Pasikeitė eksporto struktūra. Gyvų gyvūnų
ir gyvūninės kilmės produktų eksportas sudarė
35,0 proc. viso žemės ūkio ir maisto produktų
eksporto (2004 m. – 31,7 proc.), augalinių produktų – 25,5 proc. (24,4), riebalų ir aliejaus –
2,4 proc. (1,9), paruoštų maisto produktų –
37,1 proc. (42,0).
Didžiausias lyginamasis svoris eksporto
struktūroje (daugiau kaip 20 proc.) tenka pienui
ir pieno produktams, grūdams (apie 13 proc.),
paruoštiems gyvūnų pašarams (10 proc.), žuvims (7,2 proc.), gaminiams iš mėsos, žuvies
(7,0 proc), mėsai (5,7 proc.), tabako gaminiams
(5,3 proc.). Šių produktų eksportas per nagrinėjamąjį periodą sudarė daugiau nei 68 proc. viso
žemės ūkio ir maisto produktų eksporto.

1 lentelė / Table 1
Pagrindiniai užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais rodikliai
2004 ir 2005 metų I-ąjį ketvirtį
Main indicators of foreign trade of agricultural and food products in the Ist quarter 2004 & 2005
Eksportas / Exports
mln. Lt
mill. Lt

indeksas
index

mln. Lt
mill. Lt

indeksas
index

mln. Lt
mill. Lt

indeksas
index

Balansas,
mln. Lt
Balance,
mill. Lt

2004

528,1

100,0

598,3

100,0

1126,4

100,0

-70,2

2005

823,8

156,0

773,6

129,3

1597,4

141,8

50,2

Metai
Year

Importas / Imports

Apyvarta / Turnover
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Palyginti su 2004 metų I-uojų ketvirčiu, padidėjo beveik visų 24 produktų grupių eksportas. Daugiausia išaugo pieno ir pieno produktų
(53,3 mln. Lt, arba 1,5 karto), grūdų (36,4 mln.
Lt, arba 1,5 karto), mėsos (34,0 mln. Lt, arba
3,7 karto), tabako gaminių (31,0 mln. Lt, arba
3,5 karto), žuvų (28,4 mln. Lt, arba 1,9 karto),
cukraus ir konditerijos gaminių iš cukraus
(24,7 mln. Lt, arba 2,5 karto), gaminių iš mėsos, žuvies (21,4 mln. Lt, arba 1,6 karto) eks-

0

20

portas. Jau antri metai iš eilės sparčiai didėja
grūdų eksportas.
Palyginti su 2004 metų I-uojų ketvirčiu, padidėjo 15 iš 24 produktų grupių vidutinės eksporto kainos. Daugiausia išaugo gaminių iš
kakavos (7,0 karto), įvairių maisto produktų
(21 produktų grupės, 1,9 karto), gyvų gyvūnų
(1 kg gyvojo svorio – 1,4 karto), gaminių iš
javų, miltinių konditerijos gaminių (1,3 karto),
gėrimų (1,3 karto) vidutinės kainos.
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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 ir 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

2004

2005

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

1 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų eksportas 2004 ir 2005 metų I-ąjį ketvirtį, mln. Lt
Figure 1. Exports of agricultural and food products in the Ist quarter 2004 & 2005, mill. Lt
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Dažna vidutinės kainos padidėjimo priežastis – produktų eksporto struktūros pasikeitimai.
2004 metais gaminių iš kakavos grupėje nemažas lyginamasis svoris teko kakavos pastai ir
kakavos milteliams, į kuriuos pridėta cukraus, o
šokolado vertė sudarė apie 52 proc. 2005 metų
I-ąjį ketvirtį šokolado vertė siekė 94 proc. eksportuotų šios grupės produktų vertės, be to,
15 proc. padidėjo vidutinė šokolado kaina. Įvairių maisto produktų grupės (21 grupė) eksporto
struktūroje 2005 metais brangesni produktai
taip pat sudarė didesnį lyginamąjį svorį nei
2004-aisiais. Pasikeitė ir gyvų gyvūnų eksporto
struktūra: dvigubai daugiau buvo eksportuota
gyvų galvijų ir kiaulių, o naminių paukščių –
beveik 1,3 karto mažiau.
Devynių produktų grupių vidutinės eksporto
kainos sumažėjo. Daugiausia sumažėjo grūdų
Trečiosios šalys
Third countries
39%

(30 proc.), aliejinių augalų sėklų (24 proc.),
žuvų (22 proc.), tabako gaminių (22 proc.) vidutinės eksporto kainos. Eksportuotų kviečių
kaina sumažėjo 50 proc., miežių – 24 proc. Pasikeitė aliejinių augalų sėklų eksporto struktūra
ir kainos. Labiausiai pasikeitė didžiausią šių
produktų eksporto dalį sudarančių rapsų sėklų
eksportas (padidėjo 3,3 karto) ir jų vidutinė
kaina (sumažėjo 23 proc.). Pagrindinę žuvų
eksporto dalį sudaro užšaldytos žuvys ir žuvų
filė. Nors abiejų produktų kainos 2005 metų
I-ąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2004-ųjų
laikotarpiu, išaugo ir padidėjo jų eksporto apimtys, tačiau pigesnio produkto – užšaldytų
žuvų – eksporto apimtys padidėjo 2,1 karto, o
daug brangesnio – filė – apie 1,6 karto.
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ES-15 / EU-15
35%

ES-10 / EU-10
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27%
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ES-15 / EU-15
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2 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto struktūra pagal šalių grupes
2004 ir 2005 metų I-ąjį ketvirtį
Figure 2. Structure of exports of agricultural and food products by country group
in the Ist quarter 2004 & 2005
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Žemės ūkio ir maisto produktų 2005 metų
I-ojo ketvirčio eksporto į tris šalių grupes (senąsias bei naująsias ES nares ir trečiąsias šalis)
analizė parodė, kad, palyginti su atitinkamu
2004 metų laikotarpiu, 9 procentiniais punktais
padidėjo eksporto į senąsias ES šalis nares dalis, 3 – į naująsias ES nares, 12 procentinių
punktų sumažėjo eksportas į trečiąsias šalis
(2 pav.).
2005 metų I-ąjį ketvirtį žemės ūkio ir maisto produktų daugiausia eksportuota į Latviją (už
111,6 mln. Lt), Rusiją (109,6 mln. Lt), Vokietiją (104,0 mln. Lt), Nyderlandus (73,4 mln. Lt),
Estiją (63,6 mln. Lt), Jungtinę Karalystę
(46,1 mln. Lt), Italiją (40,2 mln. Lt), Baltarusiją
(37,8 mln. Lt), Lenkiją (28,9 mln. Lt). Į šias
šalis išvežta apie 75 proc. per 2005 metų I-ąjį

ketvirtį eksportuotų žemės ūkio ir maisto produktų.
Į Latviją daugiausia išvežta šokolado, kavos
ekstraktų, esencijų ir kitų įvairių maisto produktų, sūrių, vištienos, sojų aliejaus ir margarino.
Į Rusiją daugiausia eksportuota sūrių, kačių
ir šunų maisto, išrūgų, užšaldytų žuvų bei gaminių ir konservų iš žuvų. Minėtų produktų
vertė sudarė apie 59 proc. visų eksportuotų į
Rusiją per nagrinėjamą laikotarpį žemės ūkio ir
maisto produktų vertės.
Apie 67 proc. eksporto į Vokietiją sudarė
cigaretės, grietinėlė, kačių ir šunų maistas, gaminiai iš silkių, paruošta arba konservuota lašiša, sušaldyta žuvų filė.
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3 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų eksportas pagal šalis per 2005 metų I-ąjį ketvirtį, mln. Lt
Figure 3. Exports of agricultural and food products by country in the Ist quarter 2005, mill. Lt
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Per 2005 metų I-ąjį ketvirtį žemės ūkio ir
maisto produktų į Lietuvą importuota už
773,6 mln. Lt. Palyginti su tuo pačiu 2004 metų
laikotarpiu, importo struktūra pagal pagrindinius KN skyrius pasikeitė: sumažėjo augalinės
kilmės produktų (II skyriaus), riebalų ir aliejaus
(III skyriaus), paruoštų maisto produktų, gėri-

0

mų ir tabako (IV skyriaus) importo dalis, 4 procentiniais punktais padidėjo gyvų gyvūnų ir
gyvūninės kilmės produktų (I skyriaus) dalis.
Pastarųjų buvo importuota 1,6 karto daugiau
nei per 2004 metų I-ąjį ketvirtį, II ir IV skyriaus
produktų – 1,2 karto, III – 1,1 karto daugiau.
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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 ir 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

2004

2005

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 T abakas ir perdirbti tabako pakaitalai

4 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų importas 2004 ir 2005 metų I-ąjį ketvirtį, mln. Lt
Figure 4. Imports of agricultural and food products in the Ist quarter 2004 & 2005, mill. Lt
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Palyginti su 2004 metų I-uoju ketvirčiu,
sumažėjo tik 11 (malybos produktų, salyklo,
krakmolo) ir 23 (maisto pramonės atliekų; paruoštų pašarų gyvūnams) produktų grupių importas. Kitų produktų importas padidėjo. Daugiausia buvo importuota vaisių ir riešutų (už
91,5 mln. Lt, 1,3 karto daugiau nei per tą patį
2004 m. laikotarpį), žuvų ir vėžiagyvių (už
77,7 mln. Lt, 1,4 karto daugiau), įvairių maisto
produktų (21 KN grupė), už 61,3 mln. Lt,
1,2 karto daugiau), mėsos ir valgomųjų mėsos
subproduktų (už 55,2 mln. Lt, 1,8 karto daugiau), riebalų ir aliejaus (už 54,0 mln. Lt,
1,1 karto daugiau), įvairių gėrimų (už 54 mln.
Lt, 1,5 karto daugiau).
Analizė parodė, kad, palyginti su 2004 metų
I-uoju ketvirčiu, 4,2 karto padidėjo vidutinė
importuoto cukraus ir konditerijos gaminių iš
cukraus kaina. Nors šių produktų 2005 metų
-ąjį ketvirtį importuota 2,9 karto mažiau, jų
vertė buvo 1,4 karto didesnė. Įtakos tam turėjo

pasikeitusi importo struktūra: didesnę importo
dalį sudarė kiti nei 2004 metais, brangesni produktai. 1,5 karto padidėjo importuotos kiaulienos, 1,2 karto – galvijienos ir valgomųjų mėsos
subproduktų kainos. Daugiau nei 1,2 karto padidėjo šaldytų žuvų ir žuvų filė vidutinės kainos.
Per nagrinėjamąjį laikotarpį 47 proc. produktų buvo importuota iš senųjų ES šalių narių
(2004 m. I ketv. – 51 proc.), iš naujųjų ES narių – 32 proc. (2004 m. I ketv. iš šalių kandidačių – 27 proc.), 21 proc. – iš trečiųjų šalių (atitinkamai 22 proc.).
Daugiausia produktų importuota iš Lenkijos
(už 115,0 mln. Lt), Vokietijos (už 105,0 mln.
Lt), Nyderlandų (94,4 mln. Lt), Latvijos
(61,2 mln. Lt), Estijos (47,2 mln. Lt), Danijos
(36,7 mln. Lt). Importas iš šių šalių sudarė daugiau nei 59 proc. visų 2005 metų I-ąjį ketvirtį
importuotų žemės ūkio ir maisto produktų vertės.
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5 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų importas 2004 ir 2005 metų I-ąjį ketvirtį pagal šalis, mln. Lt
Figure 5. Imports of agricultural and food products by country in the Ist quarter 2004 & 2005, mill. Lt
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Iš Lenkijos daugiausia importuota mėsos
(kiaulienos ir paukštienos, už 15,4 mln. Lt),
sūrių, jogurto, lieso pieno miltų, pieno (už
13,0 mln. Lt), cukraus, konditerijos gaminių iš
cukraus (12,4 mln. Lt).
Didelę dalį importuotų iš Vokietijos produktų sudarė aliejus (importuota už 19,9 mln.
Lt), įvairūs maisto produktai (21 KN grupė, už
9,7 mln. Lt), cigaretės ir kiti tabako gaminiai
(už 9,7 mln. Lt), cukrinių runkelių ir kitos sėklos (už 9,5 mln. Lt).
Daugiau nei 61 proc. importuotų iš Nyderlandų žemės ūkio ir maisto produktų sudarė

-100

vaisiai ir riešutai (importuota už 22,2 mln. Lt),
įvairios daržovės (už 13,0 mln. Lt), sojos pupelių aliejaus ekstrakcijos liekanos ir kiti produktai, naudojami gyvūnų pašarams (už 12,8 mln.
Lt), mėsa (už 10,1 mln. Lt).
Užsienio prekybos apyvartos 2005 metų Iąjį ketvirtį pagal šalių grupes analizė parodė,
kad, palyginti su tuo pačiu 2004 metų laikotarpiu, 1,5 karto padidėjo prekybos su šalimis senosiomis ES narėmis apyvarta, 1,6 karto – su
naujosiomis ES narėmis ir tik 1,1 karto – su
trečiosiomis šalimis.
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06 Augantys medžiai ir kiti augalai; skintos gėlės
07 Valgomosios daržovės
08 Valgomieji vaisiai ir riešutai
09 Kava, arbata ir 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

2004

2005

22 Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas
23 Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams
24 Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

6 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos balansas 2004 ir 2005 metų I-ąjį ketvirtį, mln. Lt
Figure 6. Balance of foreign trade of agricultural and food products in the Ist quarter 2004 & 2005, mill. Lt
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Didžiausia apyvarta buvo prekiaujant pienu ir
pieno produktais (palyginti su tuo pačiu 2004 m.
laikotarpiu, padidėjo 1,6 karto), žuvimis (padidėjo 1,6 karto), vaisiais (padidėjo 1,5 karto).
Užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto
produktais balansas šių metų I-ąjį ketvirtį tapo
teigiamas ir siekė 50,2 mln. Lt. Teigiamas, kaip
ir pernai, buvo pieno ir pieno produktų, javų,
gaminių iš mėsos, žuvies, maisto pramonės
atliekų ir paruoštų gyvūnų pašarų, prekybos
gyvais gyvūnais balansas. Tapo teigiami užsienio prekybos tabako gaminiais, cukrumi ir kon350
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diterijos gaminiais iš cukraus, aliejinių augalų
sėklomis, pašarais balansai. Iš teigiamo tapo
neigiamas prekybos kakava ir gaminiais iš kakavos balansas. Didžiausias neigiamas balansas
buvo prekyboje vaisiais ir riešutais (dauguma jų
Lietuvoje neauginami) ir gėrimais.
Prekybos pagal pagrindinius KN skyrius
analizė parodė, kad teigiamas buvo tik prekybos gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais balansas. Prekybos riebalais ir aliejumi
deficitas buvo didžiausias (7 pav.).
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7 pav. Žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos balansas 2005 metų I-ąjį ketvirtį, mln. Lt
Figure 7. Balance of foreign trade of agricultural and food products in the Ist quarter 2005, mill. Lt

2005 metų I-ąjį ketvirtį prekybos žemės
ūkio ir maisto produktais didžiausi teigiami
balansai buvo prekiaujant su Rusija, Latvija,
Jungtine Karalyste, Baltarusija. Didžiausias
deficitas – prekiaujant su Lenkija, Nyderlandais, JAV, Norvegija, Danija.
S u mma r y

The value of agricultural and food products
exported in the Ist quarter 2005 amounted to
823,8 mill. Lt and increased by 56 per cent in
comparison with the same period in 2004. The
value of imports made up 773,6 mill. Lt and

was increasing slower (29 per cent). During the
observed period the turnover of trade with EU
countries grew up by 1,5 times, and that with
third countries went up only by 1,1 times. Dairy
products and cereals were among the largest
amounts exported, while fruits, nuts and fish
made up the largest amounts imported. Germany, Latvia, Netherlands, Poland, Estonia
were the major trade partners. The balance of
foreign trade of agricultural and food products
was positive and totalled to 50,2 mill. Lt.
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EUROPOS SĄJUNGOS BENDROSIOS ŽEMĖS ŪKIO POLITIKOS REFORMA
IR JOS ĮGYVENDINIMO SCENARIJAI
EU CAP REFORM AND ITS IMPLEMENTATION SCENARIOS
Ge di mi nas R adze v ič i us, E gl ė St onk ut ė
2004 metais įvykdytą žemės ūkio produkci- plotas neviršija 3 mln. ha, gali būti traktuojama
jos gamintojų rėmimo politikos reformą Lietu- kaip vienas regionas.
voje, kurios principus padiktavo ES bendroji
Šalis narė paramą gali visiškai atsieti nuo
žemės ūkio politika (BŽŪP), vėliausiai po trejų gamybos ir visas tiesiogines išmokas (angl.
metų keis kita rėmimo politika, kuri remsis financial envelope) išdalyti išmokų už žemės
reformuotos BŽŪP nuostatomis. Šiame straips- ūkio naudmenas pavidalu. Kai kurias išmokas
nyje apžvelgiami pagrindiniai BŽŪP reformos galima visiškai ar iš dalies susieti su gamyba.
principai, jos įgyvendinimo scenarijai ir sche- Nuo 2007 metų išmokos už pieną privalo būti
atsietos nuo gamybos. Taikant dalinio paramos
mos senosiose ir naujosiose ES šalyse narėse.
BŽŪP reformos principai. Jau nuo šių me- atsiejimo nuo gamybos principą, galima su gatų pradžios ES senosios šalys narės (SŠN) pra- myba susieti šias išmokas:
• 25 proc. paramos už lauko pasėlius;
dėjo įgyvendinti BŽŪP reformą, kurios esmę
• 100 proc. paramos už sėklų auginimą;
sudaro paramos žemės ūkio produkcijos gamin• 50 proc. paramos už ėriavedes;
tojams atsiejimas nuo gamybos ir glaudus jos
• 100 proc. paramos už paskerstus versusiejimas su aplinkos apsaugos, gyvūnų sveišelius;
katos ir gerovės reikalavimais. Parama atsieja• 100 proc. paramos už karves žindenes
ma nuo gamybos atsisakant tiesiogiai su pagair 40 proc. paramos už suaugusių galmintos produkcijos kiekiu susietų išmokų ir
vijų skerdimą arba 100 proc. paramos
nustatant vienodą išmoką už žemės ūkio naudmenų, kurių būklė tenkina geros agrarinės būkuž suaugusių galvijų skerdimą, arba
lės reikalavimus, hektarą. Tai yra vadinamoji
(alternatyva) 75 proc. paramos už bubendrosios išmokos schema (BIS – angl. single
lius.
payment scheme). Jos teisinį pagrindą sudaro
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003
Europos
Tarybos
reglamentas
(EB) 69 straipsnyje numatyta galimybė iki 10 proc.
Nr. 1782/2003.
atskiram sektoriui tenkančios išmokų sumos
ES šalys narės taiko BIS, atsižvelgdamos į skirti papildomoms priemokoms, kuriomis siesavo žemės ūkio sektoriaus specifiką. Rengiant kiama skatinti aplinkos apsaugą ir produkcijos
šalies BIS (1 pav.) nustatomas regionų skaičius, kokybės gerinimą.
paramos atsiejimo nuo gamybos laipsnis ir pasiBIŪ gali būti skaičiuojama trimis būdais.
renkamas bendrosios išmokos ūkiui (BIŪ) skai- Pagrindiniai iš jų yra: istorinis ir regioninis.
čiavimo būdas.
Taikant istorinį būdą, BIŪ skaičiuojama kiekNorėdamos įgyvendinti BIS, šalys turi apsi- vienam ūkiui individualiai, dalijant vidutinę
spręsti dėl galimo šalies regionų skaičiaus. Tai 2000–2002 metais jo gautų išmokų sumą iš
lems, kiek šalyje bus taikoma skirtingų BIS vidutinio per tuos metus dirbto žemės ūkio
schemų. Šalis, kurioje žemės ūkio naudmenų naudmenų ploto. Regioniniu išmokos skaičia_____________________________________________________________________ 61
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vimo būdu nustatoma visam regionui vienoda
BIŪ, dalijant regiono tiesioginių išmokų fondą
iš regiono žemės ūkio naudmenų ploto. Gali
būti taikomas ir mišrus BIŪ skaičiavimo būdas,
kai tarpusavyje derinami istorinis ir regioninis
būdai. Mišrus būdas gali būti kintantis, kai pa-

laipsniui mažinama istoriniu būdu suskaičiuota
išmokos dalis ir tiek pat padidinama regioninė
išmoka. ES naujosios šalys narės (NŠN) privalo
taikyti tik regioninį BIŪ skaičiavimo būdą.

I. REGIONŲ SKAIČIUS
ŠALYJE TAIKOMA VIENA BIS

KIEKVIENAM ŠALIES REGIONUI
TAIKOMA INDIVIDUALI BIS

II. PARAMOS ATSIEJIMO NUO GAMYBOS LAIPSNIS
VISIŠKAI ATSIETA NUO GAMYBOS

IŠ DALIES SUSIETA SU GAMYBA

III. BIŪ SKAIČIAVIMO BŪDAS

ISTORINIS: skaičiuojama kiekvienam ūkiui, dalijant trejų metų (2000–2002) vidutinę
ūkio gautų tiesioginių išmokų sumą iš minėtų metų vidutinio žemės ūkio naudmenų
ploto.

REGIONINIS: skaičiuojama visam regionui, dalijant regiono tiesioginių išmokų fondą
iš regiono žemės ūkio naudmenų ploto.
MIŠRUS: skaičiuojama, derinant istorinį ir regioninį metodus. Gali būti mišrus nekintantis ir mišrus kintantis, kai palaipsniui didinama regioninė išmoka.

1 pav. Bendrosios išmokos schema
Figure 1. Single payment scheme
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BŽŪP reformos modeliai ES šalyse. Vadovaujantis minėto reglamento nuostatomis,
BIS nuo 2005 metų pradėta įgyvendinti daugelyje SŠN (Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Liuksemburge, Portugalijoje, Švedijoje, Vokietijoje), o
Graikijai, Ispanijai, Nyderlandams, Prancūzijai,
Suomijai BIS leista įgyvendinti nuo 2006 metų.
Liuksemburgas ir Danija, įgyvendinamos
BIS, savo šalis traktuoja kaip vieną regioną.
Daugiau regionų šalies viduje išskiria Belgija (2
regionai), Suomija (3 regionai), Švedija (5 regionai), Jungtinė Karalystė (6 regionai), Vokietija (13 regionų). Žemės našumo kriterijų regionams nustatyti taikė tik Suomija ir Švedija,
o kitos šalys kriterijumi pasirinko geografinį –
administracinį šalies suskirstymą (2 priedas).
Tiesioginę paramą nuo gamybos visiškai atsieti nusprendė Airija, Liuksemburgas ir Jungtinė Karalystė (išskyrus Škotiją, kurioje
10 proc. nacionalinės paramos lėšų bus skirta
kokybiškos jautienos gamybai remti).
Įgyvendinant BŽŪP reformą, parama augalininkystės sektoriui labiau atsiejama nuo gamybos nei gyvulininkystės sektoriui. Parama už
pasėlius iš dalies susieta su gamyba išliko tik
Suomijoje, Prancūzijoje ir Italijoje (kitos šalys
taikys su gamyba susietą paramą už tabako,
apynių ir sėklų auginimą).
Tarp SŠN taikomų gyvulininkystės sektoriaus rėmimo modelių galima sąlyginai išskirti
dvi kryptis: 1) per paramą už karves žindenes
remti mėsinės galvijininkystės plėtrą, o taikant
veršelių skerdimo išmoką, skatinti augintojus
atsisakyti nemėsinės krypties buliukų ir pasinaudoti skerdimo išmokos dalimi, kad iš dalies
būtų kompensuotos didelės galvijų auginimo
išlaidos (Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje ir
Portugalijoje), 2) pasirinkus išmoką už bulius,
skatinti augintojus plėtoti mėsinių galvijų augi-

nimą (Danijoje, Suomijoje, Italijoje, Švedijoje
ir Jungtinės Karalystės Škotijos regione).
Istorinis išmokos nustatymo būdas naudojamas Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Graikijoje,
Ispanijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Velse ir Škotijoje.
Mišrų BIŪ skaičiavimo metodą taiko Danija, Liuksemburgas, Suomija, Vokietija, Švedija
ir Jungtinė Karalystė (keturiuose regionuose).
Kintantis mišrus BIŪ skaičiavimo metodas taikomas trijuose Jungtinės Karalystės regionuose,
Suomijoje ir Vokietijoje.
NŠN dar nėra apsisprendusios dėl BIS įgyvendinimo pradžios. Malta ir Slovėnija rengiasi
pradėti įgyvendinti BIS nuo 2007 metų, o kitos
šalys svarsto galimybę BIS įgyvendinimą atidėti iki 2009 metų.
Įgyvendindamos BIS, NŠN negali taikyti istorinio bendrosios išmokos skaičiavimo būdo.
Joms teks skaičiuoti regioninius išmokų vidurkius ir pasirinkti leidžiamą dalinį paramos susiejimo su gamyba variantą. Daugelis NŠN
planuoja taikyti dalinį paramos atsiejimą, išsaugodamos santykinai didesnę (palyginus su augalininkystės sektoriumi) gyvulininkystės sektoriaus paramos dalį, susietą su gamyba. Dėl
išmokų schemų šiose šalyse dar galutinai neapsispręsta.
Tiesioginių išmokų lėšos. Visoms ES šalims narėms yra nustatytas bendras tiesioginių
išmokų fondas. 2005 metams ES SŠN skyrė
beveik 28 mlrd. eurų (1 lentelė), o NŠN lėšų
suma, skirta iš ES biudžeto, tesiekia 1,6 mlrd.
eurų (2 lentelė). Neproporcingai didelį skirtumą
tarp SŠN ir NŠN bendrų išmokų sumų lemia
skirtumas tarp galimo taikyti tiesioginių išmokų
lygio. 2005 metais NŠN nustatytas maksimalus
tiesioginių išmokų, finansuojamų iš ES biudžeto, lygis siekia 30 proc. ES-15 šalių tiesioginių
išmokų lygio. Be ES lėšų tiesioginėms išmokoms finansuoti, NŠN gali savo lėšomis padi-
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dinti tiesioginę žemės ūkio produkcijos gamintojų paramą iki 30 papildomų procentinių punktų. Taigi tiesioginės išmokos 2005 metais gali
siekti 60 proc. ES-15 šalių tiesioginių išmokų
lygio. Tiesioginės paramos dalis iš ES biudžeto
kasmet didės, kol 2013 metais visa parama bus
skiriama iš ES (3 lentelė).
Aštuonių SŠN, pradėjusių BIS įgyvendinti
nuo 2005 metų, susietos su gamyba paramos
fondas siekia 489,4 mln. eurų (4 lentelė). Tai
sudaro 10 proc. bendros šių šalių tiesioginės
paramos žemės ūkio produkcijos gamintojams.
Belgijoje susietos su gamyba paramos dalis
2005 metais siekia 24 proc. viso šalies tiesiogi-

nių išmokų fondo, Austrijoje – 15 proc., Italijoje – 7 proc., Švedijoje – 6 proc. Danijoje ir Portugalijoje – po 3 proc., Jungtinėje Karalystėje –
0,8 proc. ir Vokietijoje – 0,04 proc. Įskaitant
penkių SŠN taikomą standartinę schemą ir
dviejų SŠN taikomą visiškai atsietos nuo gamybos BIS, ES-15 šalyse 2005 metais 55 proc.
visos tiesioginės paramos yra atsieta nuo gamybos. Tikėtina, kad įgyvendinus BIS visose SŠN,
iki 10 proc. visos tiesioginės paramos išliks
susieta su gamyba. Taip bus remiami probleminiai ir strateginiai šalių sektoriai.

1 lentelė / Table 1
ES-15 šalių tiesioginių išmokų lėšos 2005–2010 metais, mln. eurų
EU-15 ceilings on direct aid payments in 2005–2010, mill. EUR
Šalys / Countries

2006

1260,14

1322,31

1322,08

1322,08

Austrija / Austria

613,00

614,00

712,00

712,00

Belgija / Belgium

411,05

530,57

530,05

530,05

Danija / Denmark

943,37

996,17

996,00

996,00

Graikija / Greece

838,29

1701,29

1723,29

1761,29

Ispanija / Spain

3266,09

4065,06

4263,06

4275,06

Italija / Italy

2539,00

3464,52

3464,00

3497,00

J. Karalystė / UK

3697,53

3870,42

3870,47

3870,47

33,41

36,60

37,05

37,05

Nyderlandai / Netherlands

386,59

386,59

779,59

779,59

Portugalija / Portugal

452,00

493,00

559,00

561,00

7199,00

7231,00

8091,00

8099,00

Suomija / Finland

467,00

467,00

552,00

552,00

Švedija / Sweden

637,39

650,11

729,00

729,00

5148,00

5492,20

5492,00

5496,00

27891,97

31320,83

33120,60

33217,60

Airija / Ireland

Liuksemburgas
Luxembourg

Prancūzija / France

Vokietija / Germany
Iš viso / Total

2007–2009

Nuo / Since
2010

2005
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2 lentelė / Table 2
ES naujųjų šalių narių tiesioginių išmokų lėšos 2005–2013 metais, mln. eurų
National ceilings on direct aid payments for EU new member countries in 2005–2013, mill. EUR
Šalys
Countries

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Čekija
Czech
Republic

228,80

266,70

343,60

429,20

514,90

600,50

686,20

771,80

857,50

Estija
Estonia

23,40

27,30

40,40

50,50

60,50

70,60

80,70

90,80

100,90

Kipras
Cyprus

8,90

12,50

16,30

20,40

24,50

28,60

32,70

36,80

40,90

Latvija
Latvia

33,90

39,60

55,60

69,50

83,40

97,30

111,20

125,10

139,00

Lenkija
Poland

724,60

881,70

1140,80

1425,90

1711,00

1996,10

2281,10

2566,20

2851,30

92,00

107,30

146,90

183,60

220,30

257,00

293,00

330,40

367,10

0,67

0,83

1,64

2,05

2,46

2,87

3,28

3,69

4,10

Slovakija
Slovakia

97,70

115,40

146,60

183,20

219,70

256,20

292,80

329,30

365,90

Slovėnija
Slovenia

35,80

41,90

56,10

70,10

84,10

98,10

112,10

126,10

140,20

Vengrija
Hungary

350,80

420,20

508,30

634,90

761,60

888,20

1014,90

1141,50

1268,20

1596,57

1913,43

2456,24

3069,35

3682,46

4295,47

4907,98

4494,69

6135,10

Lietuva
Lithuania
Malta
Malta

Iš viso
Total

3 lentelė / Table 3
ES naujųjų šalių narių tiesioginių išmokų pokyčiai 2005–2013 metais, proc.
Changes in direct aid payments for EU new member countries in 2005–2013, per cent
Išmoka / Payment

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Palyginti su ES-15
Compared to EU-15

60

65

70

80

90

100

100

100

100

iš ES biudžeto
from EU budget

30

35

40

50

60

70

80

90

100

iš Kaimo plėtros
fondo ir nacionalinio biudžeto
from Rural Development Fund &
national budget

30

30

30

30

30

30

20

10

0
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4 lentelė / Table 4
ES senųjų šalių tiesioginių išmokų, susietų su gamyba, fondas 2005 metais, mln. eurų
Budgetary ceilings for „coupled“ elements of payments in EU countries
applying the Single Farm Payment in 2005, mill. EUR
Išmokų rūšis
Kind of payment

Austrija
Austria

Belgija
Belgium

Išmokos už karves
žindenes / Suckler
cow premium

70,59

77,57

Išmokos už paskerstus suaugusius
galvijus / Adult cattle slaughter premium

17,35

Išmokos už paskerstus veršelius
Calf slaughter premium

5,09

J. Karalystė
UK

Portugalija
Portugal

0,86

21,89

0,03

2,28
33,09

0,10

Vokietija
Germany

0,95

37,45

19,39

9,50

Priemoka už ėriavedes / Additional
ewe/goat

7,18

Papildomos
priemokos**
Additional payments

2,87

už pasėlius
arable

142,49

1,89

už ryžius / rice

0,15

už bulius (specialioji išmoka) ir veršelius / beef/veal

28,67

už ėriavedes/ožkas
sheep/goat

8,67

Iš viso / Total

Švedija
Sweden

79,03

6,38*

Specialioji išmoka
(už bulius) / Special
beef premium
Priemoka už karves
žindenes / Additional
suckler cow

Italija
Italy

8,66

Išmokos už ėriavedes/ožkas
Ewe/goat premium
Išmokos už apynius
Hops premium

Danija
Denmark

93,14

96,95

33,94

179,93

29,80***

1,68
0,62

29,80

13,15

40,32

2,28

* Flandrija / Flanders.
** Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 str. / Council Regulation (EC) No. 1782/2003 art.69
*** Škotija / Scotland.
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5 lentelė / Table 5
ES šalių tiesioginių išmokų, mokamų pagal standartinę schemą, fondas 2005 metais, mln. eurų
Budgetary ceilings for direct aid payments granted in 2005 in EU countries
not yet applying the Single Farm Payment, mill. EUR
Išmokų rūšis
Kind of payment

Graikija
Greece

Ispanija
Spain

Malta
Malta

297,39

1621,44

0,17

Nyderlandai
Netherlands

Prancūzija
France

Slovėnija
Slovenia

Suomija
Finland

Išmokos už:
Payments for:
lauko pasėlius
arable crop
lauko pasėlius*
arable crop*

174,19

5050,77

12,47

0,02

javų džiovinimą
cereal drying

80,70

kietuosius kviečius
durum wheat

179,50

171,82

62,83

ankštinius augalus
grain legumes

2,10

60,52

1,33

ankštinius augalus*
grain legumes*
Sėklas / seeds

278,10

0,001
1,40

10,35

0,03

10,40

16,58

0,04

2,90

karves žindenes
suckler cow premium

25,70

279,83

0,03

10,90

735,85

5,18

9,30

nenašiose žemėse
auginamas karves
žindenes / additional suckler cow

3,10

28,94

0,003

1,14

0,63

0,60

bulius (specialioji
išmoka) / special
beef premium

29,90

147,72

0,2

20,40

389,62

5,81

40,70

paskerstus suaugusius galvijus
adult cattle
slaughter premium

8,00

142,95

0,14

62,20

253,12

3,87

27,60

0,60

40,30

78,57

0,54

0,10

0,90

259,12

5,36

16,78

paskerstus
veršelius / calf
slaughter premium
ekstensyviai auginamus bulius,
karves žindenes
beef extensification

17,60

153,49

ėriavedes/ožkas
ewe/goat premium

180,30

367,00

0,05

13,80

136,02

0,52

1,20

nenašiose žemėse
auginamas ėriavedes/ožkas / additional ewe/goat
premium

63,20

111,59

0,02

0,30

40,39

0,18

0,40
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Išmokų rūšis
Kind of payment

Graikija
Greece

Ispanija
Spain

Malta
Malta

bulves krakmolui
starch potatoes
ryžių plotus
rice area

Nyderlandai
Netherlands

21,80
15,40

67,99

Prancūzija
France

Slovėnija
Slovenia

11,25

Suomija
Finland

2,40

10,83

ryžių plotus**
rice area – overseas

3,05

džiovintą pašarą
dried fodder

1,10

galvijus/avis***
beef/sheap – Aegean

1,00

apynius / hops

44,08

6,80

0,38

41,22

0,02

0,39

0,30

Priemokos:
National envelope
už skerdžiamus
galvijus / beef

3,80

31,70

0,02

23,90

90,59

0,89

6,10

už ėriavedes/ožkas
sheep

8,80

18,66

0,003

0,70

7,03

0,03

0,10

838,29

3259,06

0,67

386,59

7189,70

35,80

467,00

Iš viso / Total

* Kanarų salų žemės ūkio produkcijos gamintojams pagal ES Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1454/2001.
** Užjūrio regionų žemės ūkio produkcijos gamintojams pagal ES Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1452/2001.
*** Egėjo jūros salų žemės ūkio produkcijos gamintojams pagal ES Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2019/93.

2005 metais, kaip ir 2004-aisiais, NŠN, išskyrus Maltą ir Slovėniją, naudoja vienkartinės
išmokos už plotus schemą (VIPS), taikydamos
iš dalies su gamyba susietą paramą ir numatydamos kai kuriems sektoriams papildomas nacionalines tiesiogines išmokas (PNTI) (3 priedas). 2004 metais penkios NŠN (Estija, Latvija,
Lietuva, Lenkija ir Slovakija) pasinaudojo Europos Komisijos suteikta teise PNTI finansavimui panaudoti Kaimo plėtrai skirtus ES finansinius išteklius. Taigi šiose šalyse 307,2 mln.
eurų iš Kaimo plėtros priemonėms finansuoti
skirto fondo buvo išmokėta tiesioginių išmokų
pavidalu. 2004 metais ES skirta tiesioginė parama aštuonių NŠN žemės ūkio sektoriui siekė
1701, mln. eurų (įskaitant ES Kaimo plėtros
priemonių lėšas panaudotas tiesioginėms išmokoms), o bendra parama (VIPS ir PNTI) siekė
3030 mln. eurų.

Malta ir Slovėnija nuo įstojimo į ES pradžios taiko standartinę tiesioginių išmokų
schemą, kuri numato visiškai su gamyba susietą
paramą žemės ūkio produkcijos gamintojams
(5 lentelė).
Apžvelgus ES šalyse narėse taikomas ar ketinamas taikyti BŽŪP reformos schemas ir scenarijus, galima pastebėti keletą bendrų tendencijų. Šalys labiau linkusios atsieti nuo gamybos
augalininkystės sektoriaus rėmimą, o gyvulininkystės sektoriui dar siekiama užtikrinti iš
dalies su gamyba susietą paramą. Tikriausiai
rengiant ES BŽŪP reformą, buvo įvertintas ES
augalininkystės sektoriaus konkurencinis pajėgumas, todėl numatyta čia paramą su gamyba
mažiau sieti ne tokiame konkurencingame gyvulininkystės sektoriuje. SŠN augalininkystės
sektoriuje parama beveik atsieta nuo gamybos,
o NŠN yra linkusios išsaugoti leistiną paramą
už pasėlius, maksimaliai susietą su gamyba. Tai
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maksimalus*
vidutinis**
minimalus***

Vidutinių ūkių grupės, ha / Groups of
average farm size, ha

čiau ir tos SŠN, kuriose ūkiai yra santykinai
nedideli, o žemės ūkio dalis BVP sudaro nemažą dalį, taip pat linkusios paramą sieti su gamyba. Šalys, kuriose žemės ūkis sudaro tik nežymią BVP dalį ir kuriose jau senokai veikia
stambūs ir konkurencingi ūkiai, jau atsiejo arba
artimoje ateityje planuoja visiškai atsieti žemės
ūkio gamintojų paramą nuo gamybos.

Susiejimo lygis gyvulininkystės sektoriuje
Level of „coupling“ in the animal husbandry sector
maksimalus*
vidutinis**
minimalus***
nesusieta
Prancūzija
Estija
Čekija
Lietuva
Austrija
Portugalija

nesusieta

Žemės ūkio dalies
BVP grupės, proc.
Groups of agricultural share in GDP,
%

Susiejimo lygis augalininkystės
sektoriuje / Level of „coupling“
in the crop sector

paaiškinama tuo, kad daugelyje iš jų dar tik
kuriasi konkurencingi prekiniai ūkiai, o su gamyba susieta parama yra stimulas kurtis stambiems specializuotiems ūkiams. Gyvulininkystės sektoriaus rėmimo atsieti nuo gamybos neskuba šalys, kuriose vidutinis ūkio dydis neviršija 30 ha, o žemės ūkio dalis BVP siekia 3–9
proc. (2 pav.) Šioje grupėje yra daug NŠN, ta-

>4–9
Estija
Graikija
Kipras
Latvija
Lietuva
Slovėnija
Vengrija
1–10
Austrija
Graikija
Italija
Kipras
Lenkija
Malta
Portugalija
Vengrija

Ispanija
Belgija
Slovėnija
Suomija

Graikija
Italija
Nyderlandai

Danija
Slovakija

Švedija

>3–4
Čekija
Ispanija
Lenkija
Portugalija
Suomija

>2–3
Airija
Danija
Italija
Malta
Nyderlandai
Prancūzija

11–30
Čekija
Estija
Ispanija
Latvija
Lietuva
Liuksemburgas
Nyderlandai
Slovėnija

31–40
Airija
Belgija
Danija
Prancūzija
Suomija
Švedija

Airija
Jungtinė Karalystė
Liuksemburgas
Vokietija
0–2
Austrija
Belgija
Jungtinė Karalystė
Liuksemburgas
Slovėnija
Švedija
Vokietija
≥ 41
Jungtinė Karalystė
Slovakija
Vokietija

* Visos galimos sektoriaus išmokos susietos su gamyba / All payments in the sector „coupled“.
** Kelios (daugiau nei viena) išmokos susietos su gamyba / A few (more than one) payments „coupled“.
*** Viena išmokų rūšis susieta su gamyba / One kind of payments „coupled“.
2 pav. Ryšys tarp paramos susiejimo su gamyba lygio, BVP, sukurto žemės ūkyje,
ir ūkių dydžio ES šalyse
Figure 2. EU cross compliance among „coupled“ payments, GDP created in agriculture and size of farms
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Atskirai reikėtų paminėti Prancūzijos BŽŪP
reformos įgyvendinimo schemą, kurioje numatytas maksimalus visos paramos žemės ūkio
produkcijos gamintojams susiejimas su gamyba. Viena stipriausių ir lyderiaujančių Europoje
ir pasaulyje žemės ūkio šalių siekia ir toliau
maksimaliai saugoti savo žemės ūkio produkcijos gamintojus nuo rinkos diktuojamų taisyklių.
Įvertinus kitų šalių svarstomus paramos variantus ir žinant žemės ūkio sektoriaus svarbą
šalies ekonomikoje, Lietuvai nereikėtų sekti
šalių, visiškai atsiejusių paramą nuo gamybos,
pavyzdžiu. Visiškai atsieti paramą už pasėlius
ateityje, įvertinus grūdus auginančių ūkių dydį
ir efektyvumą, būtų pakankamai pagrįstas
sprendimas, siekiant optimizuoti naudos ir administravimo išlaidų santykį. Žinant ilgametę
gyvulininkystės sektoriaus rėmimo politiką,
gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumo,
ūkių dydžio problemas šalyje, gyvulininkystės
sektoriaus rėmimas turėtų ir ateityje išlikti, jei
ne maksimaliai, tai bent vidutiniškai susietas su
pagamintos produkcijos kiekiais, siekiant palaikyti mėsos gamybos prekinių ūkių kūrimąsį.
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S u mma r y

The article deals with the EU Common Agricultural Policy (CAP) reform and its implementation in old and new member states, presents information on legal acts, regulations,
and member states decisions concerning the
Single Payments Scheme as a measure of decoupling policy implementation. The CAP
reform starts to be implemented in old member
states in 2005. However, there are five old
member states which decided to start reform in
2006. New member states, applying standard
or simplified (SAPS) direct aid schemes, are
still on a way of preparation for the CAP reform and plan to start its implementation from
2007 to 2009 at the latest.

LINŲ ŪKIO PLĖTROS PROBLEMOS IR GALIMYBĖS
PROBLEMS AND POSSSIBILITIES FOR FLAX SECTOR DEVELOPMENT
Sal omė j a A ndrik i e nė , Ire na Kri šč i uk ai t i e nė , A ntani na Tamošai t i e nė
Lietuvoje linų sektorius svarbus aplinkosauginiu ir rinkos požiūriu, nes linai ir jų gaminiai visada buvo tarptautinių mainų objektas.
Apie 80 proc. Lietuvos linų produkcijos eksportuojama į Belgiją, Japoniją, Prancūziją, Čekiją,
Italiją, Kiniją. Lininiai gaminiai paklausūs ir
vidaus rinkoje. Linų pramonė patraukli užsienio
investuotojams, kadangi gamybą galima plėtoti,
naudojant vietinį linų pluoštą. Tačiau Lietuvos
linų augintojams ir perdirbėjams vis sunkiau

konkuruoti rinkoje, nes pirmaujančios linų auginimo ir perdirbimo srityje ES šalys narės
(Prancūzija, Belgija ir Nyderlandai) savo išsivystymo lygiu pažengusios dešimtis metų į
priekį. Lietuvai tapus ES nare, keitėsi parama
atskiriems žemės ūkio sektoriams. Linų sektorius bene labiausiai patyrė neigiamą narystės
ES poveikį. Straipsnyje analizuojamos linų
augintojų problemos, jų sprendimo būdai ir šio
sektoriaus plėtros galimybės.
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Paklausa ir kainos. Lininių gaminių ir linų
pluošto paklausa nuolat auga. Dėl savo ypatingų
savybių linas naudojamas labai įvairiems tikslams: 55 proc. – drabužiams, 20 proc. – dekoratyviems audiniams, 10 proc. – baldų audiniams,
15 proc. – techninei tekstilei. Kuriasi naujos linų
pluošto ir lininių gaminių naudojimo sritys: automobilių pramonė, izoliacinių medžiagų gamyba ir kt. Linų pluoštas nesukelia alergijos, todėl
ypač didėja jo populiarumas tekstilės pramonėje.
Linų produkcijos vartojimo sfera plečiasi medicinos ir chemijos pramonėje. Be to, šalutinė produkcija – spaliai – naudojami statybose, o linų
sėmenų išspaudos – gyvulių pašarui.
Lietuvoje iki įstojimo į ES linų auginimą
nuolat rėmė valstybė. Buvo siekiama ne tik

modernizuoti linų sektorių, bet ir palaikyti linų
augintojų pajamas, gerinti produkcijos kokybę
ir didinti derlingumą. Užsienio ekspertų vertinimu, pagal linų kokybę Lietuva patenka į antrąją šalių grupę (1 lentelė). Vakarų Europos
šalyse pagamintas linų pluoštas yra homogeniškas, plonas, stiprus, tinkantis plonam audiniui.
Rytų Europos šalių linų pluoštas ir audiniai
būna ir prastos, ir aukštos kokybės. NVS šalių
pluošto kokybė prasta, pluoštas silpnas, iš jo
pagaminami nekokybiški audiniai. Ketvirtajai
grupei priklauso Egiptas, kurio linų šiaudeliai
ne klojėti, bet mirkyti vandenyje. Jų gautas
pluoštas plonas, bet silpnas. Kinijos pluošto
kokybė – nuo žemos iki vidutinės, pluoštas
netvirtas.
1 lentelė / Table 1

Pasaulio šalių – linų pluošto gamintojų – grupavimas pagal pluošto kokybę
Groups of the countries – producers of flax fibre – according to quality of fibre
Šalis / Country

Linų plotas, tūkst. ha
Area under flax, thou ha

Bruktų linų kiekis, tūkst. t
Quantity of swingled flax, thou t

Pirmoji grupė: Vakarų Europa / First group: Western Europe
Prancūzija / France

80

10

Belgija / Belgium

22

25

Nyderlandai / Netherlands

4

5

Antroji grupė: Rytų Europa / Second group: Eastern Europe
Lietuva / Lithuania

5

3,5

Lenkija / Poland

6

4

Čekija / Czech Republic

6

4

Trečioji grupė: NVS / Third group: CIS
Rusija / Russia

80–120

30

Baltarusija / Belarus

70

21

Ukraina / Ukraine

30

9

Ketvirtoji grupė / Fourth group
Egiptas / Egypt

20

14

Penktoji grupė / Fifth group
Kinija / China

80–100

30
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2004 metais pagrindinės aukštos kokybės
linų pluošto tiekėjos pasaulinėje rinkoje buvo
ES šalys – Prancūzija, Belgija, Nyderlandai.
Lietuva pagal pluošto kokybę irgi užima palyginti aukštą vietą tarp minėtų šalių. Rusijoje,
Ukrainoje ir Baltarusijoje linų plotai dideli,
tačiau pluošto kokybė prasta. Lietuva gamina
nedaug linų pluošto, tačiau jis yra gana geros
kokybės, o linų ūkių modernizavimas, kuris
šiuo metu atsilieka nuo Vakarų Europos šalių,
linų pluošto kokybę turėtų dar pagerinti.

Linų pluošto kainoms Lietuvoje įtakos turėjo jo pasiūlos užsienio rinkose pokyčiai. 2003
metais, palyginti su 2002-aisiais, iš Vakarų
Europos importuoto ilgojo linų pluošto kainos
vidutiniškai sumažėjo apie 13 proc. Panaši kainų kitimo tendencija vyravo ir 2004 metais.
Statistikos departamento duomenimis, 2004
metais, palyginti su 2003-iaisiais, ilgojo pluošto
vidaus rinkos kaina sumažėjo 4 proc., eksportuoto – 6 proc. (2 lentelė).
2 lentelė / Table 2

Linų pluošto kainos Lietuvos rinkoje 2000–2004 metais, Lt/t
Prices of flax fibre in the Lithuanian market in 2000–2004, Lt/t

Pluoštas / Fibre

2004, palyginti su
compared to
2003, %

2000

2001

2002

2003

2004

Ilgasis / Long fibre

5960

5390

5000

4993

4806

96

Trumpasis / Short fibre

1208

1062

1038

1259

1097

87

Linų pluošto kainą lemia jo kokybė. 2004 išskirti du linų auginimo arealus: vienas jų –
metais šalyje ilgojo pluošto vidaus rinkos kaina vakarinėje Lietuvoje (241,6 tūkst. ha), kitas –
tesiekė apie 90 proc. prancūziško ilgojo pluošto šiaurės rytinėje Lietuvoje (189,1 tūkst. ha) [3].
Pirmajame areale linų išauginama daugiaukainos (5179 Lt/t). Už trumpąjį pluoštą 2004
metais, palyginti su 2003-iaisiais, vidaus rinko- sia – 52 proc., antrajame – 44 proc., likusiame
je buvo mokama 13 proc. mažiau, tačiau eks- plote – 4 proc. Ryškūs nuolatiniai linų auginiportuoto trumpojo pluošto kaina padidėjo net mo rajonai: Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Pasva25 proc. Lietuvos linų augintojai ir perdirbėjai, lio, Kelmės, Pakruojo, Šakių ir Ukmergės. Juomodernizavę linų sektorių, turi galimybę ga- se išauginama daugiau nei pusė šalies linų
minti aukštos kokybės pluoštą ir gauti didesnes pluošto.
2000–2003 metais pluoštiniai linai buvo aukainas realizuodami jį ne tik šalies, bet ir paginami vidutiniškai 9 tūkst. ha (0,6 proc. visų
saulinėje rinkoje.
Linų auginimas. Pluoštinių linų auginimas pasėlių). 2004 metais, pasikeitus ekonominėms
Lietuvoje turi perspektyvą, nes pakanka jiems sąlygoms, pasėliai sumažėjo iki 5,6 tūkst. ha.
auginti tinkamų dirvožemių, išvystyta pramonė Linams auginti palankiuose rajonuose jų plotai
santykinai didesni. Tačiau ne visi linų pasėliai
linų žaliavai perdirbti.
Apie 40 proc. šalies ariamosios žemės tin- išsidėstę palankiausiuose linams auginti rajokama linams auginti. Atsižvelgiant į tinkamus nuose. Ukmergės rajone daugiausia linų augilinams auginti dirvožemius, linų auginimo paty- nama jiems tinkamose žemėse – apie 65 proc.,
rimą ir perdirbimo įmonių išsidėstymą, galima o Šakių, Panevėžio, Kretingos, Pakruojo, Ro72 _____________________________________________________________________
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kiškio ir Kelmės rajonuose panaudojama 17–
27 proc. tinkamos žemės. Likusiuose linams
auginti tinkamų žemių rajonuose jų auginama
dar mažiau.
Tinkamų dirvų parinkimas net iki 40 proc.
lemia linų derlingumą [2;3]. 2000–2004 metais
pirmajame ir antrajame linų auginimo arealuose
panaudota atitinkamai tik 12 ir 14 proc. tinkamų dirvožemių. Šalies žemdirbiai galėtų didinti
linų plotus, derlingumą ir gamybos mastus,
augindami linus jiems tinkamuose dirvožemiuose.
Linų derlingumas ir pluošto gamyba. Lietuvoje vidutinis linų pluošto derlingumas apie
45 proc. mažesnis nei intensyvią linininkystę
plėtojančiose ES šalyse (Prancūzijoje, Belgijoje). 2004 metais šalyje derlingumas labai išaugo. 2000 metais 3,6–4,5 t/ha linų šiaudelių gauta iš 20 proc. linų pasėlių ploto, o 2004 metais –
iš 80 proc. Ryškūs ir linų pluošto derlingumo
skirtumai tarp rajonų: 2004 metais didžiausias
derlingumas buvo Kretingos, Jurbarko rajonuose – 2,3 t/ha, Vilkaviškio – 2,0 t/ha, Rietavo –
1,4 t/ha, mažiausias – Anykščių ir Skuodo rajonuose – atitinkamai 0,4 t/ha ir 0,6 t/ha. Mažiausias derlingumas gaunamas ūkiuose, kurie nesilaiko pažangių linų auginimo technologijų, be

to, juose didesni derlingumo svyravimai ir dėl
nepalankių klimatinių sąlygų.
Linų derlingumui ir pluošto kokybei įtakos
turi (apie 20–25 proc.) sėklos kokybė. Nekokybiška sėkla yra svarbiausia mažo derlingumo
priežastis. Šalies linų augintojai sertifikuota
sėkla apsėja tik apie 10 proc. ploto, o Prancūzijoje – net 100 proc. Sertifikuota sėkla yra brangi, todėl dauguma ūkių, ypač smulkių, sėja savame ūkyje išaugintą sėklą. Siekiant ūkius aprūpinti kokybiška sėkla, reikia ieškoti galimybių skirti paramą sertifikuotai linų sėklai įsigyti.
Derlingumas ir pluošto kokybė turi įtakos ilgojo pluošto išeigai. Prancūzijoje ilgojo pluošto
išeiga siekia 22 proc., o Lietuvoje – apie 10.
Kad išliktų konkurencingi bendrojoje rinkoje, Lietuvos linų augintojai turi perimti geriausią šalies ir ES linų augintojų patirtį, naudoti
pažangias auginimo technologijas, siekti didesnio linų šiaudelių derlingumo ir geresnės ilgojo
pluošto išeigos.
Prognozuojama, kad iki 2007 metų Lietuvos
tekstilės pramonei kasmet prireiks apie
6,0 tūkst. t ilgojo linų pluošto, iki 2013 metų –
10 tūkst. t (3 lentelė). Numatant, kad vietinės
žaliavos pakaks maždaug 60 proc. vidaus rinkos poreikių patenkinti, linų ilgojo pluošto gamybą reikėtų padidinti 2 kartus.
3 lentelė / Table 3

Prognozuojama linų sektoriaus plėtra 2005–2013 metais
Prognosis for flax sector development in 2005–2013
Rodikliai / Indicators

2005

2007

2009

2011

2013

5,93

8,29

8,73

9,32

9,99

ilgojo / long fibre

2,37

3,73

4,45

5,50

5,99

trumpojo / short fibre

3,56

4,56

4,28

3,82

4,00

Vidaus rinkos ilgojo pluošto poreikis, tūkst. t
Demand for long fibre in the domestic market, thou t

6

6

8

9

10

Poreikio tenkinimas, proc. / Self-sufficiency level, %

40

62

56

61

60

Pluošto gamyba, iš viso, tūkst. t / Total production of fibre, thou t

_____________________________________________________________________ 73
RINKOT Y RA Nr . 2(28), 2005

Šalies linų augintojai iki 2013 metų turi galimybę padidinti linų derlingumą (perskaičiavus
į pluoštą) iki 1,35 t/ha. Tam tikslui pasiekti
kasmet sertifikuota sėkla apsėti reikėtų vis didesnius tinkamus linams auginti plotus. Įvertinus ilgojo pluošto poreikį vidaus rinkoje, derlingumą bei ankstesniais metais augintą linų
plotą ir galimus ūkių struktūrinius pokyčius,
linų pasėlių plotas turėtų būti apie 7,4 tūkst. ha.
Lietuvai patvirtinta 5726 t linų pluošto gamybos kvota: ilgojo – 2263 t, trumpojo –
3463 t. Atsižvelgiant į tai, kad į šalies linų ūkį
investuojamas ne tik vietinis, bet ir užsienio
kapitalas, patenkinama tik apie 20 proc. tekstilės įmonių ilgojo pluošto poreikio, tikslinga
modernizuoti šalies linų sektorių, plėsti gamybą
ir prašyti patikslinti linų pluošto kvotą. Remiantis 2002–2004 metų linų pluošto gamybos apimtimis ir linų ūkio plėtros prognoze, Lietuva

turėtų derėtis dėl didesnės linų pluošto kvotos –
7280 t: po 3640 t ilgojo ir trumpojo.
Ūkių struktūra. Lietuvos linų auginimo
sektoriuje vyrauja gana smulkūs ūkiai. 2004
metais visų kategorijų ūkiuose augintų linų
vidutinis plotas buvo 11,5 ha ir, palyginti su
2003-iaisiais, sumažėjo apie 23 proc. 2004 metais daugiausia (54 proc.) linų auginta 5–20 ha
plotuose, technikos panaudojimo požiūriu racionaliausias ūkio dydis turėtų būti 50 ha. 2004
metais išryškėjo negatyvus reiškinys – sumažėjo stambiausių ūkių linų plotai (1 pav.).
2004 metais auginusių iki 30,0 ha linų ūkių
skaičius sudarė 96,0 proc. viso linų ūkių skaičiaus, arba apie 86 proc. viso pluoštinių linų
ploto. Ūkiai, kuriuose linų plotas didesnis nei
30 ha, sudarė tik 4 proc. linų ūkių skaičiaus, o
augintų linų plotas – 14 proc. viso linų pasėlių
ploto (2 pav.).

3000

2003

2500

2723

2004

2254

2000
1502
1461,8

1661
1366

1500

1129

1059

1000

792
635
314,4

500

359

292,3

177,5
12 38

0
<1

1,1–5

5,1–10 10,1–20 20,1–30 30,1–40 40,1–50

> 50

Ūkių dydžio grupės / Group of farms size

1 pav. Linų pasėliai įvairaus dydžio ūkiuose 2003 ir 2004 metais, ha
Figure 1. Areas under flax in farms of different size in 2003 and 2004, ha
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%

2 pav. Ūkių skaičius pagal auginamų linų plotą ir jų struktūra 2003 ir 2004 metais
Figure 2. Number and structure of farms according to area under flax in 2003 and 2004

2004 metais sumažėjusi parama linų augintojams turėjo neigiamos įtakos – žymiai sumažėjo ūkių, auginančių didesnius nei 10 ha linų
plotus. Stambūs ūkiai greičiau sureagavo į nepalankias sąlygas ir, nenorėdami patirti nuostolių, verslą sustabdė.
Kadangi šalies ūkiuose vyrauja nedideli linų
plotai, linų auginimą sunku modernizuoti. Vyraujantys smulkūs linų augintojai, plėtojantys
gamybą daugiašakiuose ūkiuose, būdami mažo
investicinio pajėgumo ir nepajėgūs įsigyti reikiamos linų auginimo technikos, nesilaiko būtinų linų auginimo agrotechnikos reikalavimų.
Todėl didelė dalis išauginamų šiaudelių yra
žemos kokybės, iš jų pagaminama mažai geros
kokybės ilgojo pluošto, kurio paklausa rinkoje
yra didelė. Nenašios technologijos didina gamybos sąnaudas, neužtikrina gamybos stabilumo. Lietuvos linų augintojai, siekdami išlaikyti
tvirtas pozicijas rinkoje, turės tobulinti linų

auginimo technologijas, o tai apsimokės tik
ūkiuose, kuriuose linų pasėlių plotas – 40–
50 ha. Tokiuose ūkiuose racionaliai panaudojama linų auginimo ir dorojimo technika, efektyvu juose diegti pažangias technologijas, lengviau realizuoti užaugintą produkciją, gaunamos
didesnės pajamos. Struktūriniai pokyčiai linų
sektoriuje būtini: esant galimybei, linų pasėlių
plotą ūkyje didinti mažiausiai iki 50 ha, arba,
kaip rodo Vakarų Europos linus auginančių
šalių patirtis, smulkiems augintojams jungtis į
kooperatyvus (4 lentelė).
Apsirūpinimas technika. Ūkių apsirūpinimas specialiąja linų auginimo technika priklauso nuo jos rūšies ir siekia nuo 10 iki 41 proc.
Labiausiai linų auginimo ūkiams stinga ritinių
presų (5 lentelė). Ūkiai, nepakankamai apsirūpinę technika, laiku neatlieka visų darbų, todėl
nukenčia produkcijos derlius ir kokybė.
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4 lentelė / Table 4
Prognozuojamas linus auginančių ūkių skaičius ir kooperacijos plėtra 2005–2013 metais
Prognoses for the number of flax growing farms and development of cooperation in 2005–2013
Rodikliai / Indicators

2005

2007

2009

2011

2013

40 ha

47

65

85

95

110

6 ha

421

395

369

356

335

25

45

65

75

75

Vidutinis linų pasėlių plotas ūkyje:
Average area under flax crop per farm:

Susikooperavusių linų augintojų dalis, proc.
Share of flax growers cooperated, %

5 lentelė / Table 5
Linų auginimo bei derliaus dorojimo technika ir apsirūpinimo lygis 2004 metais
Number and sufficiency level of machinery for flax cultivation and harvesting in 2004
Technika / Machinery

Apsirūpinimas / Sufficiency level
vnt. / units

%

Linų raunamosios / Flax puller

86

35

Linų vartytuvai / Flax tedder

48

32

Ritinių presai / Roll press

30

10

Ritinių krautuvai / Roll loader

30

41

Užsienio patirtis (Prancūzijos) rodo, kad 5–
10 ūkininkų gali turėti bendrą rovimo techniką,
tačiau rulonams daryti reikalinga sava įranga.
Lietuvoje dėl sudėtingesnių meteorologinių
sąlygų technikos, palyginti su Vakarų Europos
šalimis, reikia 5–15 proc. daugiau.
Linų augintojai labai mažai pasinaudojo
SAPARD parama pagal 1 kryptį „Investicijos į
pirminę žemės ūkio gamybą“. Žemės ūkio ir
kaimo plėtros plane 2000–2006 metais buvo
numatyta 120 ūkio subjektų suteikti paramą
investicijoms linų ūkio modernizavimui. Tačiau
iki 2005 metų parama pasinaudojo tik 3 proc.
numatyto ūkių skaičiaus. Pagrindinės priežastys
(remiantis Nacionalinės mokėjimo agentūros
atliktos apklausos rezultatais ir ekspertų nuomone), lėmusios tokią situaciją, – nuosavų lėšų
stygius ir neaiški linų sektoriaus perspektyva.

Nuo apsirūpinimo technika lygio priklauso linų
produkcijos kokybė ir pajamos. Vienas svarbiausių klausimų, plėtojant linų sektorių, yra jo
modernizavimas, naujų technologijų diegimas.
Linų auginimui (7,4 tūkst. ha) modernizuoti
iki 2009 metų reikėtų įsigyti 161 linų raunamąją, 100 linų vartytuvų, 266 ritinių presus ir 44
ritinių krautuvus. Jų poreikis nustatytas remiantis metinėmis išdirbio normomis, kai ūkyje auginama 30–50 ha linų. Lėšos naujai specializuotai linų auginimo technikai įsigyti, kai ūkyje
linų pasėlių plotas – apie 50 ha, siektų 1,4 mln.
Lt, o perkant naudotą – 0,65 mln. Lt. Šalies linų
augintojams dėl mažo jų investicinio pajėgumo
ir sumažėjusios paramos už linų pasėlius jiems
labiau apsimokėtų pirkti naudotą techniką.
Prognozuojant linų auginimą modernizuoti iki
2009 metų, naudotai technikai įsigyti kasmet
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reikėtų skirti po 9 mln. Lt. Žinant šalies žemdirbių finansines galimybes, tai būtų sunkiai
įgyvendinama. Remiant naudotos technikos
pirkimą, būtų sudaromos palankesnės sąlygos ją
įsigyti didesniam skaičiui ūkių, kuriuose būtų
kokybiškai ir laiku atliekami sėjos, pasėlių
priežiūros bei nuėmimo darbai, gerėtų auginamos produkcijos kokybė, būtų sudaromos prielaidos linų auginimo verslui tapti pelningam ir
perspektyviam.
Lietuvoje pirminio linų perdirbimo įmonių
tinklas teritoriniu požiūriu atitinka linų auginimo rajonus. 2000–2004 metais buvo panaudota
apie pusė linų pirminio perdirbimo įmonių gamybinių pajėgumų. Maždaug pusė jų naudoja

pasenusias technologijas, todėl jose nepagaminamas aukštos kokybės linų pluoštas. Šalyje
dabar dirba 7 pirminio linų apdorojimo linijos,
4 iš jų yra naujos, modernios, kuriose pagaminamas geros kokybės ilgasis pluoštas. Šalyje
reikėtų atnaujinti 3 perdirbimo įmones. Įdiegus
tobulesnę technologinę įrangą, šiaudelių perdirbimo sąnaudos sumažėtų, o svarbiausia, pasikeistų ilgojo ir trumpojo pluošto išeigos santykis. Dabartiniu metu jis sudaro atitinkamai
40:60 proc., o Vakarų šalyse – atvirkščiai. Kuo
didesnė ilgojo pluošto išeiga, tuo didesnės įmonės pajamos. Modernizavus likusias 3 pirminio
linų perdirbimo įmones, pagerėtų gaminamo
pluošto kokybė, didėtų paklausa ir kaina.
6 lentelė / Table 6

Linų auginimo ekonominiai rodikliai 2000–2004 metais
Economic indicators of flax growing in 2000–2004

Rodikliai / Indicators

2004,
palyginti su
compared to
2003, %

2000

2002

2003

2004

3,0

2,4

3,9

3,7

95

Supirkta linų šiaudelių, tūkst. t
Flax straw purchased, thou t

24,7

22,6

36,1

22,4

62

Išlaidos, Lt/ha / Costs, Lt/ha

1773

1477

1639

1764

108

Linų šiaudelių kaina (be paramos), Lt/t
Price of flax straw (support excl.)

410

246

255

326

128

Pardavimų pajamos, mln. Lt
Income from sales, mill. Lt

10,1

5,6

9,2

7,3

79

Parama (subsidijos, tiesioginės išmokos), mln. Lt
Support (subsidies, direct payments), mill. Lt

12,6

12,1

13,2

3,2

24

Pelnas su parama, Lt/ha
Profit (support incl.), Lt/ha

913

382

823

-9

–

Pelnas be paramos, Lt/ha
Profit (support excl.), Lt/ha

-546

-917

-648

-581

–

Pelningumas su parama, proc.
Profitability (support incl.), %

51

26

50

0

–

Pelningumas be paramos, proc.
Profitability (support excl.), %

-31

-62

-40

-33

–

Linų šiaudelių derlingumas, t/ha
Yield of flax straw, t/ha
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Linų auginimo ekonomika. 2000–2004
metais šiaudelių supirkimo kainų ir gamybos
rezultatų kitimo tendencijos buvo netolygios
(6 lentelė). Analizuojamuoju laikotarpiu vidutiniškai šalyje šiaudelių (tonos) auginimo išlaidos
sumažėjo 13 proc., kainos – 20 proc., o piniginės pajamos su parama – net 49 proc.
Linų auginimas yra brangus, o žymiai sumažėjus paramai, jis tampa nepelningas. Nors
2004 metais, palyginti su 2003-iaisiais, šiaudelių tonos kaina padidėjo vidutiniškai 28 proc.,
linų auginimas šalyje buvo nuostolingas. Linų
augintojų piniginės pajamos žymiai sumažėjo
dėl mažesnės paramos už auginamų linų plotą.
Ji 2004 metais, palyginti su 2003-iaisiais, buvo
mažesnė net 2,5 karto. Brangstant materialiniams, darbo ištekliams ir žemės nuomai, linų
auginimo išlaidos dar didės. Nepakankamai
intensyviai plėtojant gamybą, reikiamai nepanaudojant gamybos intensyvinimo veiksnių ir
jų lyginamųjų pranašumų, pasiekus santykinai
mažą linų šiaudelių derlingumą, auginimas būtų
mažai pelningas arba net nuostolingas. Todėl
linų sektoriui modernizuoti ir augintojų pajamoms palaikyti reikalinga valstybės parama.

Kadangi dauguma linų augintojų yra nepajėgūs
naujos technikos įsigyti pasinaudodami ES
struktūriniais fondais, reikėtų ieškoti galimybių
iš nacionalinio biudžeto remti naudotos technikos įsigijimą. Parama iš nacionalinio biudžeto,
perkantiems sertifikuotą sėklą, taip pat būtina.
Remiantis ankstesne patirtimi (iki įstojimo į
ES), tikslinga būtų dengti 40 proc. sertifikuotos
ir nesertifikuotos sėklos kainų skirtumo. Linų
augintojai patiria nuostolių ir dėl nepalankių
gamtinių sąlygų – dalis linų derliaus žūva.
2000–2004 metų laikotarpiu vidutiniškai žuvo
25 proc. linų pasėlių, didžiausi nuostoliai buvo
2001 metais, kai derlius buvo nuimtas tik nuo
40 proc. pasėto linų ploto. Siekiant, kad linų
augintojai neprarastų dalies pajamų, tikslinga
juos suinteresuoti drausti linų pasėlius, kompensuojant dalį draudimo įmokų.
Linų auginimo prognozinių rodiklių analizė
rodo, kad šalies linų augintojai efektyviai panaudodami gamybos veiksnius, teikiamą ES bei
siūlomą nacionalinę paramą, turės galimybę
išauginti kokybišką žaliavą ir gauti didesnes
pajamas (7 lentelė).
7 lentelė / Table 7

Pluoštinių linų auginimo prognozuojami ekonominiai rodikliai* 2005–2013 metais
Prognoses for economic indicators of flax growing* in 2005–2013
Rodikliai / Indicators
Derlingumas (ilgojo pluošto), t/ha
Yield of long fibre, t/ha

2005

2007

2009

2010

2013

1,05/1,04

1,12/1,06

1,18/1,08

1,21/1,09

1,35/1,1

12/10

12/10

14/11

14/11

15/12

Auginimo išlaidos, tūkst. Lt/ha
Costs of cultivation, thou Lt/ha

2,80/2,72

2,93/2,76

3,16/2,80

3,20/2,88

3,51/3,17

Pajamos, tūkst. Lt
Income, thou Lt

2,62/2,20

2,79/2,24

3,18/2,48

3,27/2,50

3,86/2,75

Parama, tūkst. Lt/ha
Support, thou Lt/ha

0,68/0,47

0,69/0,47

0,70/0,40

0,70/0,40

0,77/0,40

Ilgojo pluošto išeiga, proc.
Yield of long fibre, %

Pelnas su parama, tūkst. Lt/ha
0,46/-0,07
0,59/-0,04
0,74/-0,03
0,82/-0,01
1,23/0,01
Profit with support, thou Lt/ha
* Taikant autorių siūlomą paramą/tiesiogines išmokas / Applying support proposed by the authors/direct payments.
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Narystė ES šalies linų augintojams iškėlė
naujų reikalavimų. Kad Lietuvos linų ūkis išliktų konkurencingas bendrojoje rinkoje, būtina:
• modernizuoti perspektyvius linų ūkius,
diegti pažangias linų auginimo ir nuėmimo technologijas;
• plėtoti agroserviso paslaugas smulkiems linų ūkiams, ypač atliekant specializuotus linų auginimo darbus;
• siekti, kad apie 70 proc. linų būtų auginama specializuotuose ūkiuose arba
kooperatyvuose, o linų plotai juose būtų 40–50 ha ir didesni;
• 2013 metais pasiekti ne mažesnį kaip
1,35 t/ha linų pluošto derlingumą;
• modernizuoti linų pirminio perdirbimo įmones, padidinti linų ilgojo pluošto išeigą iki 15 proc.;
• sudaryti sąlygas, kad kooperacija ir
vertikalioji integracija jungtų apie du
trečdalius augintojų ir kitų linų ūkio
subjektų;
• organizuoti technologinius ir ekonominius mokslinius tyrimus, konsultuoti
linų ūkio subjektus.
Li t e r a t ūr a
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Žemės ūkio augalų pasėliai, derlius ir derlingumas 2000–2004. – V.: Statistikos departamentas prie LRV.

7.

Žemės ūkio produkcijos supirkimas 2000,
2001, 2002, 2003, 2004. – V.: Statistikos departamentas prie LRV.

S u m ma r y
Until 2004 state regulation measures made favourable conditions for flax growers to cultivate flax fibre
rather profitably. After Lithuania’s accession into the
EU, an extent of support for individual agricultural
sectors has changed. The flax sector was among the
sectors, which suffered mostly a negative impact of EU
membership; direct payments to flax growers have declined more than twice. Due to low investment capacity,
outdated technologies are used for flax cultivation, harvesting and processing. As a result, in Lithuania average
yield of flax fibre is about 45 per cent lower than in the
EU countries cultivating intensively flax and the yield
of long fibre is less about twice. Insufficient modernisation level of the Lithuanian flax sector and lower support make competitive conditions unequal. To keep the
Lithuanian flax sector competitive in the common market, it is necessary to modernise promising flax farms,
to introduce advanced technologies for flax cultivation,
harvesting and primary processing, to provide agroservices to small flax farms focusing attention on spe-

Gaminių gamyba 2003. – V.: Statistikos de-

cialised flax cultivation works, to strive that about 70

partamentas prie LRV, 2004

per cent of flax were grown in specialised farms or

Linus auginančių ūkių pagal pasėlių plotus

cooperatives where areas under flax crops cover not less

pasiskirstymas 2003 ir 2004 metais. – Žemės

than 40–50 ha, to increase the yield of flax fibre up to

ūkio informacijos ir kaimo verslo centro

1,35 t/ha and more. Taking into consideration flax crop

duomenys.

areas in farms, it is necessary to strive for cooperation

Linų auginimas ir jų tyrimai. – Akademija:

and vertical integration of about two thirds of flax

Lietuvos žemdirbystės institutas, 2001.

growers and other entities of the flax sector. Paying

Magyla A., Endriukaitis A., Žemaitis V. ir kt.

more attention and allocating more funds for techno-

Svarbesnių pasėlių išsidėstymas Lietuvoje ir

logical and economic research, consultations and train-

jų koncentracijos arealai. – Akademija: Lie-

ing of flax sector entities, Lithuania has potential possi-

tuvos žemdirbystės institutas, 2001.

bilities to develop promising flax farms and to supply

Pluoštiniai linai. Sudarė A. Endriukaitis. –

local raw flax to the domestic market meeting up to 60

Akademija: Lietuvos žemdirbystės institutas,

per cent of its demand.

1999.
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MAISTO PRODUKTŲ IR GĖRIMŲ PRAMONĖS PLĖTROS TENDENCIJOS
TENDENCIES FOR DEVELOPMENT OF MANUFACTURE
OF FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES
Ni j ol ė Pe l ani e nė
Lietuvos maisto produktų ir gėrimų pramonė, nors ir lėtesniais tempais nei 2003-iaisiais,
toliau didino gamybos ir pardavimų apimtis.
2004 metais parduotų maisto produktų ir gėrimų vertė veikusiomis kainomis siekė 5,6 mlrd.
Lt. Palyginti su 2003 metais, pardavimų apimtis
padidėjo 3,9 proc.
Maisto produktų ir gėrimų pramonė yra viena didžiausių apdirbamosios pramonės šakų.
Jos dalis 2004 metais sudarė 18,9 proc. parduotos apdirbamosios pramonės produkcijos apimties. Tai 1,8 procentinio punkto mažiau nei
2003 metais. Struktūrinius pokyčius lėmė lėtesni maisto produktų ir gėrimų bei spartesni kitų
apdirbamosios pramonės šakų produkcijos pardavimų plėtros tempai. Apdirbamosios pramonės visos produkcijos pardavimams 2004 metais, palyginti su 2003-iaisiais, padidėjus
11,9 proc., maisto produktų ir gėrimų pardavimai išaugo tik 3,9 proc. (1 pav.).
2004 metai buvo sėkmingi pieno perdirbėjams, kurių produkcijos dalis sudarė daugiau
kaip 27 proc. (2003 m. – 23 proc.) visų maisto
produktų ir gėrimų pardavimų.
Per 2004 metus 44 proc. padidėjo valgomųjų ledų, 26 proc. – grietinės ir pieno konservų,
12 proc. – riebių sūrių gamyba. Pieno produktų,
kurių gamyba dėl paklausos pokyčių mažėjo,
nebuvo daug. Daugiausia sumažėjo sviesto ir
kefyro gamyba, atitinkamai 11 proc. ir 8 proc.
Padidėjo ir mėsos bei mėsos produktų gamyba ir pardavimai, nors, skirtingai nei pieno,
mėsos perdirbėjai didžiausią dalį produkcijos

parduoda vidaus rinkoje. 2004 metais, palyginti
su 2003-iaisiais, 19 proc. daugiau pagaminta
mėsos ir jos subproduktų, 4 proc. – dešrų. Parduotų mėsos ir jos produktų dalis bendroje
maisto produktų ir gėrimų pardavimų apimtyje
padidėjo 1,1 procentinio punkto.
Gėrimų gamybos sektoriaus parduotos produkcijos dalis bendroje maisto produktų ir gėrimų pardavimų apimtyje sumažėjo 0,9 procentino punkto, tačiau išliko santykinai didelė.
51 proc. padidėjo natūralių mineralinių ir
aeruotų vandenų, 21 proc. – putojančio vynuogių vyno gamyba, daugiau nei dvigubai sumažėjo degtinės ir likerio gaminių gamyba.
Ne tokie sėkmingi metai buvo vaisių ir daržovių sulčių gamintojams. Dėl žaliavų trūkumo
jų gamyba sumažėjo 34 proc., nors paruoštų
arba konservuotų produktų iš daržovių ir vaisių
gamyba sumažėjo nežymiai – 2,7 proc. Net
44 proc. sumažėjo krakmolo gamyba. Tam įtakos turėjo Lietuvai skirta tik 1211 t bulvių
krakmolo kvota. Tai sumažino ir krakmolingų
bulvių supirkimo apimtis.
Lietuviškų maisto produktų ir gėrimų gamyba orientuota į vidaus rinką, tačiau per pastaruosius penkerius metus pastebimas pardavimų
užsienio rinkose didėjimas (išskyrus 2002 m.).
Per minėtą laikotarpį jie išaugo 11,7 procentinio punkto (nuo 19 proc. 1999 m. iki 30,7 proc.
2004 m.). 2004 metais bendroje parduotų maisto produktų ir gėrimų struktūroje produktų pardavimų užsienio rinkose dalis buvo 2,9 procentinio punkto didesnė nei 2003-iaisiais (3 pav.).
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1 pav. Maisto produktų ir gėrimų pramonės parduotos produkcijos pokyčiai
2000–2004 metais (palyginti su ankstesniaisiais metais), proc.
Figure 1. Changes in sales of manufacture of food products and beverages
in 2000–2004 (compared to previous year), per cent

Gėrimai
Beverages
16%

Pieno produktai
Dairy products
27%

Kiti maisto produktai
Other f ood products
21%

Paruošti pašarai
Prepared fodder
10%

Grūdų produktai,
krakmolas / Cereal
products, starch
2%

Vaisių, uogų ir
daržovių produktai
Fruit, berries &
vegetable products
2%

Mėsa ir jos
produktai / Meat &
meat products
16%
Žuvys ir jų produktai
Fish & f ish
products
6%

2 pav. Maisto produktų ir gėrimų pramonės parduotos produkcijos struktūra 2004 metais
Figure 2. Structure of sales of manufacture of food products and beverages in 2004

_____________________________________________________________________ 81
RINKOT Y RA Nr . 2(28), 2005

2004

30,7

2003

69,3

27,8

72,2

2002

25,8

74,2

2001

26,6

73,4

2000

Vidaus rinka
Domestic market

77

23

0

Užsienio rinka
Foreign market

20

40

60

80

100

120

3 pav. Maisto produktų ir gėrimų pardavimų struktūra 2000–2004 metais, proc.
Figure 3. Structure of sales of food products and beverages in 2000–2004, per cent

Lietuvos integracija į ES pagerino prekybos
su užsienio šalimis sąlygas ir padidino lietuviškų maisto produktų ir gėrimų srautus į užsienio
rinkas. Didžiausią dalį (2004 m. – 26,7 proc.)
bendroje žemės ūkio ir maisto produktų eksporto struktūroje sudarančių pieno ir jo produktų
pardavimai užsienyje išaugo per 40 proc. Daugiau kaip 70 proc. jų parduota ES šalyse. Pagrindinės pieno ir jo produktų rinkos – Vokieti35
30

27,8
25,6

25

26,2

ja (22 proc.), Rusija (19 proc.), Italija
(13 proc.), Nyderlandai (10 proc.).
Santykinai sparčiai didėjo mėsos ir jos produktų pardavimai užsienio rinkose, nors jų dalis
bendroje žemės ūkio ir maisto produktų eksporto struktūroje nedidelė – tik 3,2 proc. 2004 metais užsienio šalyse mėsos ir jos produktų parduota per du kartus daugiau nei 2003-iaisiais.
Pardavimų dalis ES rinkoje sudarė 78 proc.
32,8

28,3

30,4

26,5

25
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5
0
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Apdirbamoji pramonė / Manufacturing
Maisto produktų ir gėrimų pramonė / Manufacture of food & beverages

4 pav. Pridėtinė vertė, sukurta per vieną dirbtą valandą apdirbamojoje
ir maisto produktų bei gėrimų pramonėje 2001–2004 metais, Lt
Figure 4. Value added created per 1 working hour in manufacturing
and in manufacture of food and beverages in 2001–2004, Lt
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Cukraus ir konditerijos gaminių iš cukraus
už šalies ribų parduota dvigubai, o baltojo cukraus – net 6,4 karto daugiau. Padidėjusį baltojo
cukraus eksportą ir 44 proc. sumažėjusį pardavimą vidaus rinkoje lėmė pigesnio cukraus importas iš Estijos, kur buvo sukauptos didelės jo
atsargos, ir Lenkijos.
Nepaisant spartaus gamybos ir pardavimų
augimo, darbo našumo augimo tempai santykinai maži (4 pav.).
Statistikos departamento duomenimis, 2004
metais per vieną dirbtą valandą sukurta pridėtinė vertė buvo 2,4 Lt (8 proc.) mažesnė nei visoje apdirbamojoje pramonėje. Palyginti su ES
vidurkiu, Lietuvos maisto produktų ir gėrimų
pramonė per valandą pridėtinės vertės sukuria
apie 4,5 karto mažiau. Pagal šį rodiklį Lietuva
lenkia tik Latviją.
Tikimasi, kad sąlygas padidinti darbo našumą ir priartėti prie ES lygio sudarys didėjančios materialinės investicijos. 2004 metais, pa-

lyginti su 2003-iaisiais, beveik nedidėjant materialinėms investicijoms į apdirbamąją pramonę,
investicijos į maisto produktų ir gėrimų pramonę išaugo 12 proc. Jų dalis visų investicijų į
apdirbamąją pramonę struktūroje padidėjo 2,8
procentinio punkto (iki 26,5 proc.).
Svarbią reikšmę gamybos efektyvumo didėjimui turi tiesioginės užsienio investicijos. Tai
vienas pagrindinių šalies ūkio renovacijos
veiksnių, sudarantis galimybes diegti modernias
technologijas, įgyvendinti naujas ir pažangias
vadybos idėjas. Ilgą laiką tiesioginių užsienio
investicijų į maisto produktų ir gėrimų pramonę
augimo tempai buvę didesni nei į apdirbamąją
pramonę, 2004 metais sumažėjo (5 pav.).
Į maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybą
Lietuvoje daugiausia yra investavusios: JAV –
27 proc., Danija – 23 proc., Suomija – 10 proc.
ir Švedija – 9,6 proc. visų tiesioginių užsienio
investicijų.
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5 pav. Tiesioginės užsienio investicijos 2001–2005 m. sausio 1 d.
Figure 5. Foreign direct investment as 1 of January 2001–2005
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Nepaisant santykinai žemo darbo našumo,
analizuojamo sektoriaus finansiniai rodikliai
buvo geri: dirbta pelningai, likvidumo ir finansinės rizikos koeficientai aukštesni, o įsiskolinimo lygis mažesnis nei visos apdirbamosios
pramonės.
Pastaruosius ketverius metus maisto pramonės veiklos pelningumas nuolat didėjo ir 2004
metų IV-ąjį ketvirtį siekė 5,7 proc. 2004 metais
iš ūkinės veiklos gauta per 330 mln. Lt pelno –
beveik 4 proc. daugiau nei 2003 metais.
Didėjant investicijoms, paprastai mažėja
likvidumo ir didėja skolos rodikliai, tačiau
maisto produktų ir gėrimų pramonėje investicijoms išaugus 12 proc., einamojo likvidumo
rodiklis padidėjo nuo 1,88 iki 1,93, o ilgalaikių
ir trumpalaikių skolų santykis su turtu 2004
metų pabaigoje buvo tik 0,03 didesnis nei 2003iųjų pabaigoje (padidėjo nuo 0,37 iki 0,40).
Pateikti rodikliai rodo ne tik maisto produktų ir gėrimų gamybos pramonės gyvybingumą,
bet ir gebėjimą prisitaikyti prie konkurencingos
rinkos reikalavimų.
Li t e r a t ūr a

1.

2.

3.

Įmonių finansiniai rodikliai 2004 I–IV
ketvirtį. – V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2005.
Lietuvos ekonominė ir socialinė raida
2005 m. sausio mėn. – V.: Statistikos
departamentas prie LRV, 2005.
Lietuvos Respublikos ūkio ekonominės ir socialinės būklės 2004 metais
apžvalga. – http://www.ekm.lt

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Lietuvos ūkio sektorių apžvalga. –
Nr. 2. – http://www.nordlb.lt
Materialinės investicijos ir statyba
2004 I–IV ketvirtį. – V.: Statistikos
departamentas prie LRV, 2005.
Pramonės darbo rezultatai 2005 m.
sausio mėn. – V.: Statistikos departamentas prie LRV, 2005.
Statistikos departamento prie LRV
duomenys apie pardavimų struktūrą.
Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2005 01 01. – V.: Statistikos
departamentas prie LRV, 2005.
ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

S u mma r y

The article deals with information about
structure and development of production and
sales of manufacture of food products and beverages as well as about the markets of dairy
and meat products. Manufacture of food products and beverages is one of the largest branches of manufacturing in Lithuania. In 2004 its
share made up 18,9 per cent of the total sales of
manufacturing. The volumes of production and
sales grow up constantly, labour productivity
increases as well. Financial indicators and tendencies of sales show that manufacture of food
products and beverages is viable and able to
adjust to requirements of the competitive market.
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KAIMO JAUNIMO PROBLEMOS
PROBLEMS FOR YOUNG PEOPLE IN THE COUNTRYSIDE
Dai v a Kši v ic k ie nė
Jaunimas – specifinė socialinė grupė, turinti
savų interesų ir problemų. Specifiškumas siejamas su žmogaus gyvenimo laikotarpiu, kai
yra integruojamasi į visuomenę, bręstama, tampama nepriklausomais, bandoma įsitvirtinti
darbo rinkoje, pradedama kurti šeima ir socialinė, materialinė gerovė. Straipsnyje analizuojami kaimo jaunimo poreikiai ir problemos, apžvelgiamos šalies ir ES priemonės, remiančios
jaunimo problemų sprendimą.
Kaimo jaunimas masiškai migruoja iš kaimo į miestą ir kitas šalis. Statistika neatspindi
esamos situacijos – realūs migracijos rodikliai
keletą kartų didesni. Tačiau net ir oficialiosios
statistikos duomenys liudija, kad jaunų žmonių
iš kaimo išvyksta vis daugiau: 2002 metais gyventi iš kaimo į miestą išvažiavo beveik

2 tūkst., 2003-iaisiais – 2,5 tūkst. 18–24 metų
amžiaus asmenų. Lietuvai tapus ES nare, kaimo
jaunimas ėmė masiškai migruoti į kitas valstybes, ieškodamas geresnių užimtumo galimybių.
Mažesnės galimybės įgyti šiuolaikinį išsilavinimą ir dar menkesnės galimybės jį pritaikyti
darbo rinkoje, neišplėtota socialinė infrastruktūra – tai pagrindinės priežastys, lemiančios ES
jaunimo migraciją iš kaimo. Lietuvos kaimo
vietovėse mažėja mokyklų, todėl kaimo gyventojams tampa vis sunkiau įgyti bendrąjį išsilavinimą (1 lentelė).
Dėl mažo gimstamumo mokyklų mažėja ir
kaime, ir mieste. Tačiau miestuose paprastai
veikia kelios mokyklos, todėl miesto vaikams,
priešingai nei kaimo, nekyla didesnių problemų
pasiekti mokymosi įstaigą.
1 lentelė / Table 1

Bendrojo lavinimo mokyklų skaičiaus pokyčiai kai kuriose savivaldybėse
2002 ir 2003 metais, vnt.
Changes in the number of comprehensive schools in certain municipalities
in 2002 and 2003
Savivaldybės
Municipality

2002

2003

Alytaus r.

44

40

Biržų r.

37

19

Kupiškio r.

22

16

Rokiškio r.

40

27

Šakių r.

45

24

Šilutės r.

53

44

Ukmergės r.

38

27

Varėnos r.

31

21
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2 lentelė / Table 2
Santykinis skurdo lygis 2002 ir 2003 metais, proc.
Relative poverty level in 2002 and 2003, per cent
Metai
Year

Visi namų ūkiai
All households

2002
2003

Miestuose / Urban areas

Kaimuose
Rural areas

iš viso
total

5 didžiuosiuose
5 largest cities

kituose
other

16,6

10,6

7,1

15,7

28,5

15,9

10,6

7,6

14,0

27,4

Neįgijusiems gero išsilavinimo ir neturintiems patirties jauniems žmonėms sunku pragyventi. Santykinis skurdo lygis kaime 2,6 karto
viršija skurdo lygį mieste ir 3,6 karto – didmiesčiuose (2 lentelė).
Statistikos departamento duomenimis, daugiausia skurstančiųjų yra žemą išsilavinimą
turinčių namų ūkių grupėse. Namų ūkiuose,
kurių galva turi aukštąjį išsilavinimą, santykinis
skurdo lygis – tik 3,5 proc. Namų ūkių grupėje,
kur jos galva turi žemiausią išsilavinimą ar neturi jokio, santykinis skurdo lygis didžiausias –
29,8 proc.
Siekdamas išvengti skurdo, kaimo jaunimas
ieškoti gerai apmokamo darbo vyksta į kitas
šalis. Užsienyje jis dažniausiai dirba nekvalifikuotą, fiziškai sunkų darbą žemės ūkyje ir statybose. Kaimo jaunimui, neturinčiam reikiamo
išsilavinimo ir gerai nemokančiam užsienio
kalbos, siūlomas ir kitoks nekvalifikuotas darbas gamyklose, kelių statyboje, užkandinėse,
senelių ir neįgaliųjų priežiūros įstaigose. Dauguma šių darbų nesuteikia galimybių gilinti
žinias, lavinti įgūdžius. Vilčių teikia išvykusių
žmonių apklausų rezultatai: daug išvykusių
dirbti į užsienio šalis lietuvių, užsidirbę pinigų,
tikisi sugrįžti į Lietuvą, nusipirkti būstą, pradėti
verslą.
Jaunimui kaime stinga ne tik gerai apmokamo darbo, bet ir pramogų. Kita vertus, jei
kaime ir būtų pakankamai privačių organizaci-

jų, siūlančių pramoginę veiklą, didesnė dalis
dirbančių jaunuolių ar jų tėvų nebūtų finansiškai pajėgūs už tai sumokėti. 2004 metais samdomojo darbo pajamos vienam namų ūkio nariui kaime sudarė 129,1 Lt, o mieste jos buvo
tris kartus didesnės (344,9 Lt). Dauguma kaimo gyventojų užimti pirminėje žemės ūkio gamyboje ar su ja susijusioje veikloje, o iš to gautų pajamų dydis neprilygsta samdomojo darbo
pajamoms (3 lentelė). Samdomąjį darbą dažniau dirba miesto, o ne kaimo gyventojai. Be to,
miesto gyventojai gauna didesnes pajamas iš
turto, rentos ir kitų šaltinių nei kaimo.
Jaunų žmonių laisvalaikio užtikrinimui
Jungtinės Karalystės kaimo vietovėse gyvenantys tėvai siūlo statyti naujus kultūros centrus,
imant pavyzdį iš miesto, kurie tokius klubus
steigia, gavę paramą iš nacionalinių šaltinių
(pvz., iš loterijoje Via Sport England surinktų
lėšų).
Lietuvoje naujų pastatų daug kur nereikėtų
– kaime gausu beveik nebeveikiančių kultūros
centrų, kurie yra apleisti arba tik retkarčiais
panaudojami bendruomeninei veiklai. Nuo
1990 iki 2003 metų kultūros centrų skaičius
mieste sumažėjo 2,6, kaime – 1,5 karto. Nors
kaime sumažėjimas ne toks ryškus, tačiau kultūros centrų veiklos ir pastatų kokybė gerokai
prastesnė nei mieste. Didelė kaimo kultūros
centrų dalis žiemą apšildoma malkomis, juose
nėra modernios apšvietimo, garso įrangos, pa-
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togių kėdžių ir kito inventoriaus. Iš miesto į
kaimą atvykstantiems koncertuoti meno kolektyvams ar teatro trupėms nesudaromos techninės sąlygos gerai pasirodyti. Kaime dar yra 706
kultūros centrai (4 lentelė), bet juos reikia atnaujinti ir pritaikyti jaunimo poreikiams, pavyzdžiui, diskotekų, kalendorinių švenčių orga-

nizavimui. Mieste gausu kultūros centrų alternatyvų: sporto, laisvalaikio, naktinių klubų,
užimtumo centrų, kino ir dramos teatrų. Kaime
kultūros centras dažnai būna vienintelė jaunų
žmonių susibūrimo vieta, todėl itin svarbu jį
išsaugoti.

3 lentelė / Table 3
Vidutinės mėnesinės disponuojamos pajamos vienam namų ūkio nariui
2003 ir 2004 metais, Lt
Household average monthly disposable income per capita in 2003 and 2004, Litas
Iš viso
Total

Pajamos / Income

Mieste
Urban areas

Kaime
Rural areas

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Piniginės disponuojamos pajamos
Disposable income in cash

384,2

426,3

458,7

494,8

233,6

289,4

Samdomojo darbo pajamos
Income from employment

250,3

273,0

318,9

344,9

111,6

129,1

Pajamos iš verslo, individualios žemės
ūkio ir ne žemės ūkio veiklos
Income from business, agricultural and
non-agricultural activity

19,7

28,9

24,0

27,9

11,1

30,8

Socialinės išmokos / Social benefits

97,4

108,4

93,7

100,7

104,8

124,0

Kitos pajamos / Other income

16,8

16,0

22,2

21,4

6,1

5,5

4 lentelė / Table 4
Kultūros centrų skaičius 1990–2003 metais
Number of cultural centres in 1990–2003
Centrai / Centres

1990

1995

2000

2001

2002

2003

Mieste / Urban areas

292

182

137

130

116

111

Kaime / Rural areas

1045

854

835

817

776

706

Iš viso / Total

1337

1036

972

947

892

882

Nesant galimybės sukurti darbo vietų jaunimui kaime, reikėtų sudaryti galimybę žmonėms kasdien iš kaimo važinėti dirbti į miestą.
Lietuvoje prasti keliai, nelankstus viešojo
transporto grafikas užkerta kaimo jaunimui

tokią galimybę. Sudėtinga situacija yra ne tik
Lietuvoje. Net ir Airijoje – šalyje, investavusioje daug lėšų į kelių infrastruktūrą – kaimo jaunimui keblu važinėti į miestą dirbti ar tvarkyti
dokumentus.
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Valstybinės jaunimo reikalų tarybos užsakymu Lietuvoje kas dveji metai atliekamas jaunimo situacijos tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti jaunimo problemas, aktyvumą visuomenėje, vertybines nuostatas ir pan. Tyrime
dalyvauja visose Lietuvos apskrityse (mieste ir
kaime) gyvenantis jaunimas. 2004 metais tiesioginio interviu būdu buvo apklausti 1142 Lie-

tuvos gyventojai nuo 14 iki 29 metų amžiaus.
Kaimo gyventojai sudarė trečdalį apklaustųjų.
Respondentai kaip aktualiausias jaunimo problemas įvardijo polinkį į žalingus įpročius
(57,4 proc.), nedarbą (49,9 proc.), mokamą
mokslą (37,9 proc.), neturiningą laisvalaikį
(26,4 proc.) ir sunkią materialinę padėtį
(18,6 proc.) (1 pav.).
57,4

Polinkis į žalingus įpročius
Tendency towards addictions

49,9

Nedarbas / Unemployment

37,9

Mokamas mokslas / Paid studies

Neturiningas laisvalaikis
Uninteresting leisure

26,4

Sunki materialinė padėtis / Poor
circumstances

18,6

Didelis nusikalstamumas / High
criminality level

13,8

Vyresniųjų pripažinimo stoka Lack
of recognition from the elder

9,4

Būsto įsigijimo sunkumai / Housing
problems

4,4

0

10

20

30

40

50

60

1 pav. Aktualiausios Lietuvos jaunimo problemos, proc.
Figure 1. Topical problems of young people in Lithuania, per cent

Statistikos departamento duomenys liudija,
kad 15–24 metų jaunimo nedarbo lygis ir mieste, ir kaime yra didžiausias, palyginti su kitų
amžiaus grupių nedarbo lygiu. 2003 metais 15–
27 metų amžiaus grupėje jis buvo 27,8 proc.
mieste ir 17,9 proc. kaime. Nuo 2001 metų nedarbo lygis sumažėjo visose amžiaus grupėse ir
mieste, ir kaime (5 lentelė). Tikėtina, kad kaime
nedarbo lygis žymiai didesnis, nei rodo statistiniai duomenys. Darbo neturintys kaimo gyventojai vangiau nei miesto registruojasi darbo

biržoje, nes neturi pakankamai informacijos
apie tokios registracijos būtinybę. Dažnas kaimo gyventojas, tik sulaukęs pensinio amžiaus,
sužinodami, kad jam trūksta darbo stažo gauti
papildomą pensijos dalį. Kita dalis kaimo bedarbių, žinodama darbo vietų gyvenamojoje
vietovėje stygių, net nebando registruotis darbo
biržoje, nes netiki šios institucijos galimybe
padėti įsidarbinti. Be to, yra daug skurstančių
smulkių ūkininkų, kurie neįgyja teisės registruotis darbo biržoje, jei turi bent 3 ha žemės.
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5 lentelė / Table 5
Nedarbo lygis pagal amžiaus grupes 2001–2003 metais, proc.
Unemployment rate by age group in 2001–2003, per cent
Iš viso
Total

15–24

25–49

50–64

≥ 65

2001

30,7

17,4

17,9

1,9

18,6

2002

24,6

14,3

16,0

0,4

15,4

2003

27,8

11,5

14,2

8,1

13,6

2001

32,0

14,1

8,5

…

14,4

2002

19,4

9,3

7,6

…

9,7

2003

17,9

9,6

7,0

1,0

9,6

Mieste / Urban areas

Kaime / Rural areas

Sprendžiant nedarbo problemą, būtina jaunimo iniciatyva plėtoti savo verslą. Iš visų apklausoje dalyvavusių jaunuolių 35 proc. yra
dirbantys. Dauguma (96 proc.) dirbančio jaunimo yra samdomi darbuotojai ir tik 3,6 proc.
apklaustųjų teigia turintys savo verslą. Tuo tarpu net pusė tyrimo metu nedirbusio jaunimo
neįsivaizduoja, kokio darbo norėtų.
4,2 proc. apklausoje dalyvavusio jaunimo
teigia, kad per pastaruosius metus buvo išvykę į
užsienį darbo, tarnybiniais reikalais, 3 proc.
apklaustųjų užsienyje dirbo legaliai, 2,5 proc. –
nelegaliai. Artimiausiu metu į užsienį išvykti
dirbti legaliai planuoja 9,4 proc., darbo, tarnybiniais reikalais – 4,4 proc., o dirbti nelegaliai –
3,9 proc. apklaustųjų. Legalų darbą jaunimas
nurodo kaip dažniausią priežastį, dėl kurio apklaustieji ryžtųsi išvykti iš Lietuvos ilgesniam
nei 2 metų laikotarpiui. Ilgesniam laikotarpiui
dirbti nelegaliai dirbti vyktų perpus mažiau
(4,2 proc.) apklaustųjų.
Atliekant tyrimą, buvo rengiamos grupinės
diskusijos. Jų dalyviai pažymėjo, kad vykimas
dirbti į užsienį – tai galimybė susirasti darbą
savarankiškai. Kitų savarankiško darbo susiradimo galimybių, išskyrus laikiną darbą, diskusi-

jos dalyviai nesvarstė, bet įvardijo šeimos narius ir pažįstamus, kurie galėtų tarpininkauti
įsidarbinant. Darbo biržų ir įdarbinimo centrų
galimybes padedant susirasti darbą diskusijos
dalyviai vertino skeptiškai. Viena vertus, jaunimui stinga informacijos apie tokių centrų
veiklą (kaimo jaunimui – ypač), kita vertus,
šios įstaigos nesuteikia jaunimo lūkesčius atitinkančio darbo. Be to, paieška, net padedant
darbo biržai, iš jaunimo reikalauja asmeninių
pastangų pildant dokumentus, įvardijant, kokio
darbo norima ir pan. (tokią jaunimo nuostatą iš
dalies patvirtino ir ekspertai). Dauguma studijuojančių diskusijos dalyvių teigė, kad neįsivaizduoja, kur dirbs baigę mokslus. Nors didesnė dalis prisipažino, kad mielai vyktų padirbėti
į užsienį, tačiau nedaugelis norėtų ten likti gyventi visą laiką. Anot diskusijos dalyvių, jaunimas į užsienį vyksta tik todėl, kad Lietuvoje
įsidarbinti sunku, o nekvalifikuotas darbas mūsų šalyje, priešingai nei užsienyje, yra menkai
apmokamas. Noras užsidirbti pinigų studijoms,
būstui – pagrindinė jaunimo migracijos į užsienį priežastis. Jaunimo nuomone, daug žmonių į
Lietuvą iš užsienio sugrįžta dėl psichologinio
klimato, saugumo. Ekspertai teigė, kad yra su-
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sidūrę su jaunuoliais, kurie, užsidirbę užsienyje
pinigų, grįžta į gimtinę, norėdami investuoti
pinigus į savo verslą, bet nežino, į kokį, nes
jiems trūksta idėjų.
Sunkumai gauti ar sukaupti pradinį kapitalą –
tai rimta priežastis, trukdanti Lietuvos jaunuoliams investuoti į verslą. Pakankamo užstato
neturėjimas gauti paskolą iš banko, rizikos baimė, nuosavų lėšų stoka pretenduojant į ES paramą, dideli mokesčiai, nuolat besikeičiantys verslą reguliuojantys įstatymai – tai kitos apklausos
metu minėtos problemos. Anot ekspertų, verslumą daugiau turėtų skatinti vietinė valdžia (pritraukiant investuotojus, organizuojant mokymus). Didesnis dėmesys turi būti skirtas periferinių problemų sprendimui valstybės mastu.
Diskutuodami apie patrauklias darbo vietas,
diskusijos dalyviai iš kaimo idealia darbo vieta
laiko valstybines įstaigas, kurios suteikia pastovumo garantiją. Vilniečiai daugiau kalbėjo apie
darbą privačiose struktūrose, kur mokami didesni atlyginimai ir didesnė darbų įvairovė.
Tikėtina, kad nuomonių skirtumas susijęs su

skirtinga gyvenimiška patirtimi: kaime paplitusios smulkios verslo struktūros, šeimos verslas,
todėl kaimo jaunimas privatų verslą sieja su
ribotomis galimybėmis ir sunkesniu darbu nei
valdiškoje įstaigoje.
Ir ekspertai, ir diskusijos dalyviai migraciją
minėjo kaip vieną iš nedarbo problemos sprendimo būdų. Visi diskusijos dalyviai teigė, kad
turi pažįstamų, kurie dirbti važiuoja į užsienį.
Galima manyti, kad darbo migracijos srautai
daugiausia yra nelegalūs. Pats jaunimas migracijos didžiule Lietuvos problema nelaiko – migraciją kaip rimtą šalies problemą įvardijo tik 10
proc. apklaustųjų.
Jaunimo nuomone, valstybės parama jaunimui reikalinga pirmiausia užtikrinant išsimokslinimą (75,5 proc.), padedant susirasti darbą
(63,6 proc.),
teikiant
lengvatas
būstui
(59,6 proc.), remiant jaunas šeimas (34,1 proc.),
teikiant paramą pradedant savo verslą
(23,6 proc.) (2 pav.).

75,5

Nemokamo išsimokslinimo užtikrinimas /
Guarantee free education

63,6

Pagalba susirasti darbą / Help finding job
Lengvatos būstui įsigyti / Privileges for
housing

59,6

Parama jaunoms šeimoms / Support to
young families

34,1

Parama savo verslą pradedančiam jaunimui /
Support to start business

23,6

Gimstamumo skatinimas / Promotion of
natality

12,1
5,7

Lengvatos transportui, kelionėms / Privileges
for transport, travelling
Nuolaidos bilietams į kultūrinius renginius /
Discounts for tickets to cultural events

2,9
0,2

Kita / Other

1

Nežino, neatsakė / Do not know, not
answered

0

20

40

60

80

2 pav. Sritys, kuriose jaunimui labiausiai reikalinga valstybės pagalba, proc.
Figure 2. Fields in which young people need state aid mostly, per cent
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Tikėtina, kad patenkinus minėtus jaunimo
poreikius, migracijos į užsienį srautai sumažėtų.Valstybė teikia paramą jaunimui, tik apie tai
trūksta informacijos. Būtina stiprinti darbo biržos, verslo informacijos centrų, vietos valdžios
bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą mokymo, informacijos sklaidos srityje.
Kaimo bendruomenės, vaikų bei jaunimo
nevyriausybinės organizacijos ir jų įgyvendinamos programos gali padidinti jaunų žmonių
gerovę kaime, ugdyti prisirišimą prie gimtosios
vietos. Užsienio šalyse veikia jaunųjų ūkininkų
klubai, kitos organizacijos, kurios siekia prasmingai užpildyti jaunų žmonių gyvenimą kaime, suteikti jiems ne tik technologinių, bet ir
socialinių (pvz., bendravimo) žinių bei įgūdžių.
Suomijoje ir Lenkijoje jaunųjų ūkininkų, „4-H“
klubai susikūrė praeito amžiaus trečiajame dešimtmetyje. „4-H“ klubai veikia visame pasaulyje, jie paremti JAV modeliu. Lietuvos jaunųjų
ūkininkų ratelių sąjunga 1997 metais priimta į
Europos „4-H“ klubų komitetą tikrąja nare.
Minėtos organizacijos vykdo kaimo jaunimo
programas, kuriose dėmesys sutelktas į jaunimo
lyderių ugdymą, jaunimo ir vietos bendruomenių partnerystę.
Sunku įvertinti ES šalių senbuvių kaimo
jaunimo organizacijų ir programų efektyvumą,
nes kiekvienoje vietovėje jų rezultatai skirtingi.
Jaunimo organizacijos dažnai susikuria ir subyra, nes jauni žmonės linkę bandyti vis kažką
naujo, jiems ta pati veikla gali greitai nusibosti.
Daug kas priklauso ir nuo kaimo bendruomenės
paramos: kaimo bendruomenė turi padėti jaunimo organizacijai susirasti patalpas, patarti,
kaip sukaupti lėšų jaunimo projektui įgyvendinti, suteikti jiems praktinių žinių. Jaunimas turėtų būti įtrauktas į vietos plėtros strategijų ir
kitokių planų rengimo procesą, kad siūlomos
priemonės atitiktų jaunimo interesus ir poreikius. Suomijos patirtis liudija, kad kaimo jaunimo įsidarbinimo galimybes didina jaunimui

skirti seminarai, aukštojo mokslo siekimas,
informacinių technologijų plėtra, įtraukimas į
alternatyvią veiklą (pvz., kaimo turizmą). Jaunimas linkęs įsitraukti į tas programas, kurios
atrodo naujoviškos, tačiau mažai domisi kai
kuriomis sporto šakomis, socialine veikla.
ES kaimo vietovėse jaunimo organizacijoms
ir kaimo bendruomenėms trūksta informacijos
apie konkursus kaimo jaunimo projektams įgyvendinti ir fondus, galinčius suteikti paramą.
Dažniausiai parama teikiama, neišskiriant kaimo ir miesto jaunimo. Žinios apie tai greitai
išplinta mieste, bet nepasiekia kaimo.
Lietuvoje kaimo jaunimas aktyviai dalyvauja Valstybinės jaunimo reikalų tarybos1 remiamose jaunimo socializacijos, pilietiškumo, ugdymo per sportą ir kitose programose. Tačiau
paramą daugiausia laimi jaunimo organizacijų
iš didžiųjų miestų parengti projektai. Kaimo
jaunimui stinga žinių ir įgūdžių kokybiškai parengti projektus, užpildyti paraiškas. Susiklosčius tokiai situacijai, Valstybinė jaunimo reikalų taryba inicijavo specialią programą „Jaunimas kaimui“, kurioje negali dalyvauti didesnių
miestų jaunimas. Pagal šią programą yra finansuojami projektai, kurie skatina jaunimo dalyvavimą vietinės bendruomenės gyvenime arba
kuriais yra gerinama vietinės jaunimo veiklos
kokybė. Programoje taikomos nuolaidos pareiškėjams: jais gali būti ne tik organizacijos,
bet ir neformalios asmenų grupės, projektai
teikiami ne tiesiogiai Valstybinei jaunimo reikalų tarybai, bet per vietos savivaldybes (kitose
programose tokių galimybių nėra).
2004 metų pabaigoje tarybos skelbtame
konkurse „Jaunimas kaimui“ dalyvavo 261 pareiškėjas, paramą gavo 74 projektai. Skirta
120 tūkst. Lt paramos. Didžiausią paramą gavo
šių kaimiškų organizacijų projektai: Plungės
rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenė „Tėviškė“ (3,6 tūkst. Lt organizuoti stovyklai
„Gamtos pamokos vienkiemyje“), Radviliškio

____________________________________
1

Valstybinė jaunimo reikalų taryba koordinuoja valstybės institucijų, užsiimančių jaunimo problemų sprendimu, veiklą,

remia vykdomus jaunimo projektus ir siekia sudaryti prielaidas naujoms iniciatyvoms atsirasti.
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rajono neformali jaunimo grupė (3,5 tūkst. Lt
projektui „Jaunimo iniciatyvos kaime“), Juknaičių jaunimo klubas (3,4 tūkst. Lt projektuoti
jaunimo pramogų turizmo maršrutui Šilutės
rajone).
Vienas iš dialogo tarp studentų ir kaimo
bendruomenių pavyzdžių – Vilniaus ekonomikos fakultete įsikūrusio VŠĮ „Vilniaus universiteto Verslo informacijos ir konsultacijų centro“
(VIKC) projektas „Naujos kartos bendruomenės“. Šis projektas laimėjo Pasaulio banko,
Jungtinių Tautų ir Amerikos–Baltijos partnerystės programos paramą. Pagrindinis projekto
tikslas yra šviesti kaimo lyderius apie galimybes kelti savo bendruomenės gerovę, ugdyti
pilietinį aktyvumą, supažindinti su ES teikiamomis struktūrinių fondų galimybėmis nevyriausybinėms organizacijoms, mokyti ieškoti
paramos, o ją gavus – efektyviai panaudoti.
VIKC nariai, pasitelkę centre dirbančių studentų – savanorių mintis ir energiją, informuoja
kaimo bendruomenių narius apie ES struktūrinių fondų paramą, alternatyvaus verslo ir regioninės plėtros galimybes. Studentai savanoriai
vyksta į miestelius ir kaimus, bendrauja su vietos valdžios ir mokyklų atstovais, bendruomenių lyderiais ir nariais. Bendru darbu kuriama
ateities vizija, novatoriškos idėjos, skatinančios
skurdaus vietovės vaizdo pasikeitimą į patrauklų dirbti ir gyventi. Universitete įgytos studentų
žinios panaudojamos atliekant vietos gyventojų
apklausas, analizuojant gyvenvietės problemas,
numatant verslo plėtros galimybes. Kaimo bendruomenės nebūtų pajėgios sumokėti už tokių
apklausų ir analizių rengimą kvalifikuotiems
specialistams. Tuo tarpu studentai, turintys nemažai žinių ir gerų idėjų, dirba savanoriškai,
negaudami už tai materialaus atlygio. VIKC
centro savanoriai kuria netgi kaimiškųjų vietovių plėtros strategijas, kurios bus panaudotos
įgyvendinti idėjas ir gauti paramą. Viename iš
parengtų strateginių planų Karvio kaimui (Vilniaus r.) numatyta plėtoti kaimo turizmą dėl
gražaus vietovės kraštovaizdžio. Karvyje gyve-

na labai daug lenkų, todėl planuojama įsteigti
lenkiškų patiekalų viešojo maitinimo įstaigą ir
taip pritraukti turistus. Maišiagaloje (Vilniaus
r.) daug vietos gyventojų užsiima triušių auginimu, todėl šios vietovės strateginiame plane
numatyta plėtoti triušininkystę (sąnaudos vystyti esamą verslą būtų mažesnės nei kuriant naują). Triušių augintojams reikia kooperuotis,
įsteigti aprūpinimo pašarais centrą. Strateginiuose planuose numatyti veiksmų įgyvendinimo etapai, o rezultatas priklauso nuo pačių
kaimo gyventojų, kuriems buvo organizuoti
mokymai, iniciatyvos.
Tikimasi, kad projektas padės suburti kaimo
bendruomenes, kurios sėkmingai spręs socialinės atskirties, skurdo, nedarbo, jaunimo migracijos problemas. Padaugės verslo įmonių kaimo
vietovėse, suaktyvės žmonių verslumas. Pažymėtina, kad projekte aktyviausiai dalyvavo kelios studentės, gimusios didmiesčiuose. Tai
skatina mąstyti ne tik apie studentų, kilusių iš
kaimo, sugrįžimą į gimtąją vietovę, bet ir apie
miestiečių migraciją iš miesto į kaimą.
Pasibaigus projektui, VIKC tęsia veiklą, skirtą
kaimo ir studentijos ryšiui stiprinti: skatina studentus užsiimti netradicine ir alternatyvia veikla.
2005 metų gegužės mėnesį VIKC organizavo
konferenciją „Studentų NE kaimo žlugimui“.
Konferencijos metu pristatytos Valstybinės jaunimo reikalų tarybos vykdomos programos jaunimui, aptartos karjeros kaime galimybės.
Kaimo jaunimo problemų sprendimą remia
ir ES struktūrinių fondų programos, pavyzdžiui,
LEADER+. Jungtinėje Karalystėje viena vietos
veiklos grupė patvirtino dvimetį projektą, kurio
tikslas – sukurti stiprius ryšius tarp vietos verslininkų ir jaunų žmonių. Šį projektą įgyvendina verslininkų organizacija „Fusion“, turinti
170 narių. Bendradarbiaudama su mokytojais ir
moksleiviais, ji organizuoja įvairius renginius
vaikams. Jų metu verslininkai ir mokytojai dalijasi su mokiniais savo žiniomis, patirtimi, supažindina su verslo naujovėmis. Projekto įgyvendintojų teigimu, verslo pagrindai turi būti
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mų. 2007–2013 metais išmoka didės iki
40 tūkst. eurų (136 tūkst. Lt).
Parama jauniesiems ūkininkams numatyta
ne tik Bendrajame programavimo dokumente,
savivaldybės strateginiuose planuose pateikia
konkrečias priemones, kuriomis remiama jaunųjų ūkininkų savikūra ir veikla. Panevėžio
rajono plėtros strateginiame plane 2003–2008
metams numatyta per šiuos ir ateinančius metus
įkurti 40 jaunųjų ūkininkų ūkių, tam iš savivaldybės biudžeto skiriama 20 tūkst. Lt, ES ir kitų
fondų parama sudaro 3,4 mln. Lt. Savivaldybė
numato ir jaunųjų ūkininkų švietimą, mokymą
ūkininkavimo klausimais.
Lietuvoje reikėtų skirti ypatingą dėmesį
kaimo jaunimo informavimui, konsultavimui,
motyvavimui gyventi ir dirbti kaime. Vidurinėse bendrojo lavinimo mokyklose svarbu stiprinti moksleivių profesinį orientavimą ir konsultavimą. Aukštosiose mokyklose reikia steigti
specialius profesinio informavimo kabinetus,
kuriuose būsimi ir esami studentai gautų visą
informaciją apie situaciją darbo rinkoje, jos
prognozes.

įtraukti į mokyklų programas, siekiant nuo mažų dienų padėti jaunajai kartai įsitvirtinti versle
savo gyvenamojoje vietovėje.
Lenkijos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
savo darbe kaimo jaunimą išskiria kaip ypatingą grupę, kuriai organizuojami seminarai, skatinama pasinaudoti ES parama jauniems ūkininkams ar užsiimti alternatyvia veikla.
Lietuvos kaimo gyventojai gana aktyviai
teikia paraiškas pagal Bendrojo programavimo
dokumento priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Per pirmąjį ir antrąjį paraiškų teikimo
etapus gauta 750 paraiškų. Daugiausia pretendentų gauti įsikūrimo išmoką pirmajame etape
buvo Panevėžio (62), Kauno (55), Marijampolės (50) apskrityse (3 pav.).
2004–2006 metais vienkartinė parama ūkio
steigimui siekia iki 25 tūkst. eurų (86 tūkst. Lt).
Paramos dydis priklauso nuo valdomos žemės
ploto – už 1 ha žemės skiriama 1 tūkst. eurų
(apie 3,4 tūkst. Lt). Už paramos lėšas jaunasis
ūkininkas gali statyti ar rekonstruoti gamybinius pastatus, įrengti vietinio vandentiekio ir
kanalizacijos sistemas, kelius ūkio valdoje, įsigyti naujos žemės ūkio technikos, kitų įrengi-
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Figure 3. Number of applications for „Young farmers setting up“ after the Ist stage
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Būtina skleisti gerosios jaunimo patirties, užsiimant netradicine žemės ūkio ar alternatyvia
veikla, pavyzdžius.
Valstybė neturėtų būti vienintelis programų
finansavimo šaltinis. Programų tęstinumu privalo rūpintis ir bendruomenės, ir valdžios institucijos. Ugdant kaimo jaunimo verslumą, svarbu atsižvelgti į vietovės specifiką – ne visur
sąlygos palankios plėtoti kaimo turizmą ar
steigti pagyvenusių žmonių pensionatą. Svarbu
skatinti kaime gyvenančius jaunus žmones aktyviau dalyvauti jaunimo politikoje ne tik vietos
bendruomenėse, bet ir visos šalies bei ES lygmeniu.
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S u mma r y

The article deals with the needs and problems of young people in the countryside as well
as with the measures applied in Lithuania and
EU to solve these problems. Migration of
young people from the countryside is one of the
top problems. Poor possibilities to be welleducated, to employ successfully, to have interesting leisure motivate young rural people to
search for employment in urban areas or in
other EU countries.
To solve the problem of rural youth unemployment, it is important to encourage young
people to develop own business. Difficulties to
get or accumulate own capital, a lack of information about businesses, often changes in laws
regulating businesses and other obstacles limit
possibilities of young people in the countryside
to start own business. To solve problems of
young people in the countryside, it is important
to employ EU structural funds, to continue projects of socialisation and public spirit education
intended for rural young persons under the auspices of the state, to strengthen rural communities that they could meet the needs of local
young people. Also it is necessary to pay special attention to consulting and informing of
young people in the countryside about available
support.
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1 priedas
Annex 1
KOMPENSACIJOS UŽ PERKAMUS VEISLINIUS GYVŪNUS 2005 METAIS
COMPENSATIONS FOR PEDIGREE ANIMALS AND FISH IN 2005

Rūšis, veislė
Kind of animals,
fish species

Gyvūnų, kurių
pirkimas kompensuojamas
vienam asmeniui
per metus, skaičius
Number of animals for which
compensation is
paid per person
per year

Vertinimas
(balai arba
klasė)
Valuation
(point or class)

Subsidija, Lt/vnt.
Subsidy,
Lt/unit

Papildomi reikalavimai
Additional requirements

Kompensuojama iki 50 proc. veislinių galvijų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:
Compensations up to 50 per cent of purchase price of pedigree cattle but no more than:
Už veislinę veršingą telyčią
80–100
650
Ūkyje, iš kurio perka(nuo 3 veršingumo mėn.)
ma veislinė veršinga
telyčia, karvių produk50
tyvumo kontrolė priva70–79
500
lo būti atliekama ne
mažiau kaip 2 metus
Už grynaveislių mėsinių veislių
4000
galviją
Kompensuojama iki 50 proc. veislinių arklių pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:
Compensations up to 50 per cent of purchase price of studhorses but no more than:
Už Lietuvos sunkiųjų, stambiųjų
žemaitukų, žemaitukų, trakėnų,
arabų, anglų grynakraujų jojamųjų, ristūnų veislių, kuriamos
Elito
1200
Lietuvos jojamųjų ir Baltijos
hanoverių veislių populiacijos
arklių 12–18 mėn. amžiaus prieauglį
5
Už Lietuvos sunkiųjų, stambiųjų
žemaitukų, žemaitukų, trakėnų,
arabų, anglų grynakraujų jojamųjų, ristūnų veislių, kuriamos
Elito
1600
Lietuvos jojamųjų ir Baltijos
hanoverių veislių populiacijos
arklį, vyresnį kaip 18 mėn.
Kompensuojama iki 50 proc. veislinių kiaulių pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:
Compensations up to 50 per cent of purchase price of pedigree pigs but no more than:
Už grynaveislį kuiliuką
Abu tėvai pagal kon500
(85–115 kg)
trolinį palikuonių
penėjimąsi ir mėsines
Už pirmos kartos mišrūną kuiliusavybes turi būti įverką (85–115 kg)
tinti vadovaujantis
Veislinių kiaulių produktyvumo kontrolės,
15
vertinimo ir informacijos teikimo taisyklėmis
300
(toliau – taisyklės),
patvirtintomis Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros
tarnybos prie ŽŪM
viršininko 2003 m.
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Rūšis, veislė
Kind of animals,
fish species

Gyvūnų, kurių
pirkimas kompensuojamas
vienam asmeniui
per metus, skaičius
Number of animals for which
compensation is
paid per person
per year

Vertinimas
(balai arba
klasė)
Valuation
(point or class)

Subsidija, Lt/vnt.
Subsidy,
Lt/unit

Papildomi reikalavimai
Additional requirements

lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1A-55 (Žin.,
2003, Nr. 113-5106).
BLUP indeksas – ne
žemesnis kaip 100.
Už grynaveislę kiaulaitę
Bent vienas iš tėvų
220
(85–115 kg)
pagal kontrolinį palikuonių penėjimąsi ir
Už pirmos kartos mišrūnę kiau80
mėsines savybes turi
laitę (30–84 kg)
būti įvertintas vadoUž pirmos kartos mišrūnę kiauvaujantis taisyklėmis,
laitę (85–115 kg)
patvirtintomis Valstybinės gyvulių veisli150
ninkystės priežiūros
tarnybos prie ŽŪM
viršininko 2003 m.
150
lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1A-55 (Žin.,
2003, Nr. 113-5106) ne
mažiau kaip 65 balais.
BLUP indeksas – ne
žemesnis kaip 100.
Kompensuojama iki 50 proc. veislinių avių pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:
Compensations up to 50 per cent of purchase price of pedigree sheep but no more than:
Už veislinį avinuką nuo 4 mėn.
40
220
iki 2 metų amžiaus
Už veislinę avytę nuo 4 mėn.
40
220
iki 1,5 metų amžiaus
Kompensuojama iki 50 proc. veislinių ožkų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:
Compensations up to 50 per cent of purchase price of pedigree goats but no more than:
Už veislinį ožkų prieauglį nuo
30
130
2 mėn. iki 1 metų amžiaus
Kompensuojama iki 50 proc. veislinių žvėrelių pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:
Compensations up to 50 per cent of purchase price of pedigree animals but no more than:
Audinės patelė
3500
30
Audinės patinas
600
50
Žydroji lapė
300
60
Juodsidabrė lapė
100
80
Kompensuojama iki 50 proc. žuvų ir jų ikrų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:
Compensations up to 50 per cent of purchase price of fish and spawn but no more than:
Veisliniai karpiai – reprodukto8,00
riai, kg
Seliavų ikrai
0,003
Vėgėlių ikrai
0,00005
Lydekų ir lynų ikrai
0,0006
Sykų, starkių, šamų, peledžių ikrai
0,002
Lašišų, šlakių apvaisinti ikrai
0,004
Upėtakių apvaisinti ikrai
0,07
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2 priedas
Annex 2
NUMATOMI BENDROSIOS IŠMOKOS SCHEMŲ ĮGYVENDINIMO MODELIAI EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE
EU SINGLE PAYMENT SCHEME IMPLEMENTATION MODELS
Žemės
ūkio dalis
BVP*,
proc.
Share of
agriculture
in GDP, %

Žemės ūkio
naudmenos,
mln. ha
Agricultural
land, mill.
ha

Airija
Ireland

3

4,4

135250

32

Austrija
Austria

2

3,4

173770

16

Belgija
Belgium

1,6

1,4

54940

21

Šalis
Country

Ūkių
(valdų)
skaičius
Number
of farms
(holdings)

Vidutinis
ūkio
dydis, ha
Average
size of
farm, ha

Danija
Denmark

3

2,7

48610

47

Graikija
Greece

8,1

3,5

824460

4,5

Pagrindinė produkcija
Key production
augalininkystės
crops

gyvulininkystės
animal
husbrandy

Įgyvendinimo
pradžia
Beginning
of implementation

Senosios šalys narės / Old member states
80 proc.
Jautiena,
2005
žemės skirta
pienas,
pašarų gaavys
mybai
Grūdai,
Galvijai,
2005
bulvės, cukkiaulės
riniai runkeliai

Regionai
Regions

BIŪ
skaičiavimo būdas
Single
payment
calculation
method

Paramos, susietos su gamyba,
dalis, proc.
Share of „coupled“ support, %

Nesuskirstyta

Istorinis

Parama visiškai atsieta nuo gamybos

Nesuskirstyta

Istorinis

2005

Flandrija

Istorinis

2005

Valonija ir
Briuselis

Istorinis

Nekintantis
mišrus
Istorinis

100 proc. išmokos už karves
žindenes
40 proc. suaugusių galvijų skerdimo išmokos
100 proc. veršelių skerdimo
išmokos
25 proc. išmokos už apynius
100 proc. išmokos už karves
žindenes
100 proc. veršelių skerdimo
išmokos
100 proc. išmokos už sėklas
100 proc. išmokos už karves
žindenes
100 proc. išmokos už sėklas
75 proc. specialiosios išmokos už
bulius
50 proc. išmokos už ėriavedes
40 proc. išmokos už kietuosius
kviečius (nepriimtas galutinis
sprendimas)

Grūdai,
bulvės, cukriniai runkeliai, šiltnamių produkcija

Galvijai,
kiaulės

Grūdai, bulvės,
cukriniai
runkeliai
Ryžiai, alyvuogės,
vaisiai, dar-

Kiaulės

2005

Vienas

Avys,
galvijai,
kiaulės

2006

Nesuskirstyta
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Šalis
Country

Žemės
ūkio dalis
BVP*,
proc.
Share of
agriculture
in GDP, %

Žemės ūkio
naudmenos,
mln. ha
Agricultural
land, mill.
ha

Ūkių
(valdų)
skaičius
Number
of farms
(holdings)

Vidutinis
ūkio
dydis, ha
Average
size of
farm, ha

Pagrindinė produkcija
Key production
augalininkystės
crops

gyvulininkystės
animal
husbrandy

Įgyvendinimo
pradžia
Beginning
of implementation

Regionai
Regions

BIŪ
skaičiavimo būdas
Single
payment
calculation
method

žovės, grūdai
Ispanija
Spain

3,4

25,6

1140730

21

Grūdai,
bulvės, alyvuogės,
cukriniai
runkeliai,
vaisiai

Kiaulės,
avys,
galvijai

2006

Nesuskirstyta

Istorinis

Italija
Italy

2,4

14,8

1963820

6,5

Galvijai,
avys

2005

Nesuskirstyta

Istorinis

Jungtinė Karalystė
UK

0,8

18,4

304800

56,5

Ryžiai, kviečiai, kukurūzai, alyvuogės, sojos,
cukriniai
runkeliai
Miežiai,
kviečiai,
bulvės, cukriniai runkeliai, vaisiai,
daržovės

Avys,
galvijai,
kiaulės

2005

Anglija

2005

Anglija
(viržynai)

Kintantis
mišrus,
palaipsniui
suvienodinant BIŪ
regione
Kintantis
mišrus,
palaipsniui
suvienodinant BIŪ
regione
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Paramos, susietos su gamyba,
dalis, proc.
Share of „coupled“ support, %

50 proc. išmokos už ėriavedes
(nepriimtas galutinis sprendimas)
100 proc. išmokos už sėklas
40 proc. išmokos už kietuosius
kviečius
100 proc. išmokos už karves
žindenes
50 proc. išmokos už ėriavedes
100 proc. išmokos už visus produktus užjūrio regionuose
Dėl visų šių išmokų nėra priimtas
galutinis sprendimas
100 proc. išmokos už sėklas
7 proc. lėšų – išmokoms už pasėlius,
8 proc. – kokybiškos jautienos
gamybai remti
Parama visiškai atsieta nuo gamybos

Parama visiškai atsieta nuo gamybos
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Šalis
Country

Žemės
ūkio dalis
BVP*,
proc.
Share of
agriculture
in GDP, %

Žemės ūkio
naudmenos,
mln. ha
Agricultural
land, mill.
ha

Ūkių
(valdų)
skaičius
Number
of farms
(holdings)

Vidutinis
ūkio
dydis, ha
Average
size of
farm, ha

Liuksemburgas
Luxembourg

0,5

0,1

2450

53

Nyderlandai
Netherlands

2,6

2,0

85500

19

Portugalija
Portugal

3,7

3,8

420000

9

2005

Anglija
(ypač nepalankios
vietovės)

2005

Škotija

BIŪ
skaičiavimo būdas
Single
payment
calculation
method
Kintantis
mišrus,
palaipsniui
suvienodinant BIŪ
regione
Istorinis

2005

Velsas

Istorinis

2005

Šiaurės
Airija

Galvijai,
avys,
kiaulės
Galvijai,
avys,
kiaulės

2005

Vienas

2006

Nesuskirstyta

Nekintantis
mišrus
Nekintantis
mišrus
Istorinis

Avys, galvijai, kiaulės

2005

Nesuskirstyta

Pagrindinė produkcija
Key production
augalininkystės
crops

Kviečiai,
miežiai,
bulvės
Vaisiai,
grūdai,
bulvės, cukriniai runkeliai
Ryžiai, alyvuogės,
vaisiai, daržovės, bulvės

gyvulininkystės
animal
husbrandy

Įgyvendinimo
pradžia
Beginning
of implementation
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Regionai
Regions

Istorinis

Paramos, susietos su gamyba,
dalis, proc.
Share of „coupled“ support, %

Parama visiškai atsieta nuo gamybos

10 proc. nacionalinės paramos
lėšų skirta kokybiškos jautienos
gamybai remti
Parama visiškai atsieta nuo gamybos
Parama visiškai atsieta nuo gamybos
Parama visiškai atsieta nuo gamybos
100 proc. veršelių skerdimo
išmokos
100 proc. suaugusių galvijų
skerdimo išmokos
100 proc. išmokos už linų sėklas
100 proc. išmokos už karves
žindenes
100 proc. veršelių skerdimo
išmokos
40 proc. suaugusių galvijų skerdimo išmokos
50 proc. išmokos už ėriavedes
100 proc. išmokos už sėklas
100 proc. išmokos už visus pro-
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Šalis
Country

Prancūzija
France

Žemės
ūkio dalis
BVP*,
proc.
Share of
agriculture
in GDP, %

Žemės ūkio
naudmenos,
mln. ha
Agricultural
land, mill.
ha

Ūkių
(valdų)
skaičius
Number
of farms
(holdings)

Vidutinis
ūkio
dydis, ha
Average
size of
farm, ha

Pagrindinė produkcija
Key production
augalininkystės
crops

gyvulininkystės
animal
husbrandy

Įgyvendinimo
pradžia
Beginning
of implementation

Regionai
Regions

BIŪ
skaičiavimo būdas
Single
payment
calculation
method

3

32,3

614000

42

Grūdai,
ryžiai, bulvės, rapsai,
cukriniai
runkeliai,
vynuogės

Visų rūšių
gyvulininkystės
produktai

2006

Nesuskirstyta

Istorinis

Suomija
Finland

3,1

2,2

72054

31,5

Avižos, kiti
grūdai, cukriniai runkeliai

Pienas,
galvijai,
kiaulės

2006

3 regionai
pagal pagal
žemės
našumą

Kintantis
mišrus

Švedija
Sweden

2

3,1

67890

35

Kiaulės,
galvijai

2005

5 regionai
pagal žemės našumą

Nekintantis
mišrus

Vokietija
Germany

1

17,2

412300

32

Grūdai,
bulvės, cukriniai runkeliai, vaisiai,
daržovės
Grūdai,
cukriniai
runkeliai,
vynuogės

Kiaulės,
galvijai,
avys

2005

13 regionų
(pagal
administracinį padalijimą)

Kintantis
mišrus,
palaipsniui
suvienodinant BIŪ
regione
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Paramos, susietos su gamyba,
dalis, proc.
Share of „coupled“ support, %

duktus užjūrio regionuose bus
susieta su gamyba
25 proc. išmokos už pasėlius
50 proc. išmokos už ėriavedes
100 proc. išmokos už karves
žindenes
100 proc. veršelių skerdimo
išmokos
40 proc. suaugusių galvijų skerdimo išmokos
Užjūrio regionuose visa parama
bus atsieta nuo gamybos
75 proc. specialiosios išmokos už
bulius
100 proc. išmokos už sėklas
50 proc. išmokos už ėriavedes
10 proc. nacionalinės paramos lėšų
skirta kokybiškos jautienos gamybai remti
Dėl visų šių išmokų dar nėra priimtas galutinis sprendimas
74,55 proc. specialiosios išmokos
už bulius
0,45 proc. nacionalinės paramos
lėšų skirta kokybiškos jautienos
gamybai remti
Palaipsnis visiškas paramos
atsiejimas nuo gamybos 2007–
2012 m. laikotarpiu.
25 proc. išmokos už apynius
60 proc. išmokos už tabaką (iki
2009 m.)
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Žemės
ūkio dalis
BVP*,
proc.
Share of
agriculture
in GDP, %

Žemės ūkio
naudmenos,
mln. ha
Agricultural
land, mill.
ha

Čekija
Czech Republic

3,8

4,3

45770

18

Estija
Estonia

5,2

1,0

36860

20,1

Bulvės,
grūdai,
pašariniai
augalai

Pienas,
kiauliena,
galvijai

Kipras
Cyprus

4,9

0,134

45200

3,6

Vaisiai,
daržovės,
bulvės

Latvija
Latvia

4,5

2,5

126610

22

Lenkija
Poland

3,1

18,2

2000000

7,2

Grūdai,
bulvės, daržovės
Grūdai,
daržovės,
vaisiai

Pienas,
vištiena,
kiauliena,
aviena
Pienas,
kiauliena,
kiaušiniai
Kiaulės,
vištiena,
pienas,
jautiena

Šalis
Country

Ūkių
(valdų)
skaičius
Number
of farms
(holdings)

Vidutinis
ūkio
dydis, ha
Average
size of
farm, ha

Pagrindinė produkcija
Key production
augalininkystės
crops

gyvulininkystės
animal
husbrandy

Regionai
Regions

BIŪ
skaičiavimo būdas
Single
payment
calculation
method

Nenuspręsta

Regioninis

Nenuspręsta

Vienas

Regioninis

2009

Nenuspręsta

Regioninis

Ketinama
2007

Nenuspręsta

Regioninis

Nenuspręsta

Ketinama
2009

Nenuspręsta

Regioninis

Nenuspręsta

Įgyvendinimo
pradžia
Beginning
of implementation

Naujosios šalys narės / New member states
Grūdai,
Pienas,
2009
rapsai,
kiauliena,
bulvės
jautiena
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Paramos, susietos su gamyba,
dalis, proc.
Share of „coupled“ support, %

Svarstoma galimybė mokėti
susietas su gamyba išmokas už
linus, apynius, bulves krakmolui,
galvijus, ėriavedes
I variantas:
25 proc. išmokų už pasėlius,
50 proc. išmokų už ėriavedes,
100 proc. išmokų už karves
žindenes, 40 proc. galvijų skerdimo išmokų ir 100 proc. veršelių skerdimo išmokų.
II variantas:
25 proc. išmokų už pasėlius,
100 proc. išmokų už karves
žindes, 50 proc. veršelių skerdimo išmokų.
III variantas: visiškas paramos
atsiejimas.
Nenuspręsta
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Šalis
Country

Lietuva
Lithuania

Malta
Malta

Žemės
ūkio dalis
BVP*,
proc.
Share of
agriculture
in GDP, %
5,7

Žemės ūkio
naudmenos,
mln. ha
Agricultural
land, mill.
ha
2,5

Ūkių
(valdų)
skaičius
Number
of farms
(holdings)
237890

Vidutinis
ūkio
dydis, ha
Average
size of
farm, ha

Pagrindinė produkcija
Key production
augalininkystės
crops

gyvulininkystės
animal
husbrandy

Įgyvendinimo
pradžia
Beginning
of implementation

Regionai
Regions

BIŪ
skaičiavimo būdas
Single
payment
calculation
method
Regioninis

10,8

Grūdai,
bulvės

Pienas,
galvijai,
kiaulės

2009

Vienas

Kiauliena,
pienas, kiaušiniai, vištiena
Kiaulės,
galvijai

2007

Nenuspręsta

Regioninis

Ketinama
2007

Nenuspręsta

Regioninis

...

2007

Nenuspręsta

Regioninis

Ketinama
2009

Nenuspręsta

Regioninis

3

0,012

10990

1

Daržovės,
bulvės, vaisiai

Slovakija
Slovakia

4,5

4,9

71740

306

Slovėnija
Slovenia

1,6

0,6

77000

7,3

Grūdai,
daržovės,
vaisiai
...

Vengrija
Hungary

4,3

5,8

773380

4

Grūdai, daržoKiauliena,
vės, vaisiai
pienas, vištiena

Paramos, susietos su gamyba,
dalis, proc.
Share of „coupled“ support, %

I variantas:
15 proc. išmokų už pasėlius
100 proc. išmokų už sėklas
100 proc. veršelių skerdimo išmokos
50 proc. išmokų už ėriavedes
65 proc. išmokų už bulius
10 proc. nacionalinės paramos
lėšų skirta kokybiškos jautienos
gamybai remti
II variantas:
10 proc. išmokų už pasėlius
100 proc. išmokų už sėklas
75 proc. išmokų už karves žindenes
40 proc. suaugusių galvijų skerdimo išmokų
Dar nenuspręsta

Svarstoma galimybė mokėti susieta
su gamyba išmokas už karves
žindenes ir ėriavedes
25 proc. išmokų už apynius
75 proc. išmokų už bulius
50 proc. išmokų už ėriavedes
Svarstoma galimybė taikyti
kompensacines išmokas, diferencijuotas pagal ūkių pajamų sumažėjimą dėl perėjimo prie BIS.
Nenuspręsta

* Žemės ūkio dalis BVP, įskaitant miškininkystę ir žuvininkystę, išskyrus Lietuvą ir Slovėniją / Share of agriculture including forestry and hunting with exception Lithuania and Slovenia.
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3 priedas
Annex 3
EUROPOS SĄJUNGOS NAUJŲJŲ ŠALIŲ NARIŲ* VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ UŽ PLOTUS SCHEMA
IR PAPILDOMOS NACIONALINĖS TIESIOGINĖS IŠMOKOS 2004–2005 METAIS
ARABLE AREA PAYMENTS SCHEME (AAPS) AND ADDITIONAL NATIONAL DIRECT PAYMENTS (ANDP)
FOR EU NEW MEMBER COUNTRIES* IN 2004–2005

Šalis
Country

VIPS
plotas,
tūkst. ha
AAPS
arable
area,
thou. ha

2005
VIPS fondas,
mln. eurų
AAPS funds,
mill. EUR

2004
VIPS dydis,
eurų/ha
AAPS payment rate,
EUR/ha
71,90

VIPS fondas,
mln. eurų
AAPS funds,
mill. EUR
199,00

VIPS dydis,
eurų/ha
AAPS payment rate,
EUR/ha
57,30

Čekija
Czech
Republic
Estija
Estonia

3469

249,30

800

28,00

34,90

21,40

26,80

Kipras / Cyprus
Latvija
Latvia

120
1475

14,30
39,00

118,95
26,40

9,70
30,50

80,80
20,70

PNTI fondas ir rūšys
ANDP funds and kinds
160 mln. eurų (bendras fondas) už lauko pasėlius ir gyvulius, 3,44 mln. eurų
už bulvių krakmolą (102,29 euro/t)
28,62 mln. eurų: už lauko pasėlius
(56,81 euro/ha), už augalus sėkloms
(83,02 euro/ha ir 121,16 euro/ha), už
bulius/jaučius (49,49 euro/vnt.), už karves žindenes (69,29 euro/vnt.), už telyčias (34,65 euro/vnt.), už veršelius (9,90
euro/vnt.), už ėriavedes (14,02 euro/vnt.)
...
54,22 mln. eurų:
už lauko pasėlius (65,96 euro/ha), už
pašarinius plotus (17,90 euro/ha), už
sėklas (bendra suma – 0,303 mln. eurų),
už bulvių krakmolą (55,43 euro/t), už
karves žindenes (138,57 euro/vnt.), už
suaugusių galvijų skerdimą (80,00 eurų/vnt.), už pieną (6,31 euro/t), už ėriavedes (13,22 euro/vnt.)
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Kaimo plėtros
fondas,
mln. eurų
Rural development
fund,
mill. EUR
–

10,20

–
14,60
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Šalis
Country

Lenkija
Poland

VIPS
plotas,
tūkst. ha
AAPS
arable
area,
thou. ha

2005
VIPS fondas,
mln. eurų
AAPS funds,
mill. EUR

2004
VIPS dydis,
eurų/ha
AAPS payment rate,
EUR/ha
55,50

VIPS fondas,
mln. eurų
AAPS funds,
mill. EUR

14843

823,20

Lietuva
Lithuania

2288

104,30

46,60

82,10

35,87

Slovakija
Slovakia
Vengrija
Hungary

1955

107,00

54,70

85,70

43,80

4355

375,40

86,20

305,80

70,20

29305

1741,40

59,40

1393,90

47,60

Iš viso / Total

659,90

VIPS dydis,
eurų/ha
AAPS payment rate,
EUR/ha
44,50

PNTI fondas ir rūšys
ANDP funds and kinds
853,90 mln. eurų: už lauko pasėlius
(61,83 euro/ha), už apynius (219,78
euro/ha), už bulvių krakmolą (52,97
euro/t), už tabaką (1086,96 euro/t)
90,47 mln. eurų:
už lauko pasėlius (92,68 euro/ha), už
linus pluoštui (170,10 euro/ha), už karves žindenes (144,81 euro/vnt.), už
bulius (147,71 euro/ha), už suaugusių
galvijų skerdimą (25,78 euro/vnt.), už
ėriavedes (11,56 euro/vnt.)
38,12 mln. eurų už lauko pasėlius
(96,78 euro/ha)
407,07 mln. eurų: už lauko pasėlius
(93,03 euro/ha), už ryžius (231,56 euro/ha), už „Burley“ tabaką (2552,46
euro/ha), už „Virginia“ tabaką (3224,85
euro/ha), už bulius/jaučius (136,09
euro/vnt.), už karves žindenes (124,25
euro/vnt.), už ekstensyviai auginamus
galvijus (45,85 euro/vnt.), už pieną (8,71
euro/t), už ėriavedes (10,13 euro/vnt.)

Kaimo plėtros
fondas,
mln. eurų
Rural development
fund,
mill. EUR
215,60

36,80

29,90
–

*Išskyrus Maltą ir Slovėniją / Except Malta and Slovenia.
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SANTRUMPOS

ABBREVIATIONS
BIS

– bendrosios išmokos schema

BIŪ

– bendroji išmoka ūkiui

BVP

– bendrasis vidaus produktas

BŽŪP

– bendroji žemės ūkio politika

ES

– Europos Sąjunga

JAV

– Jungtinės Amerikos Valstijos

KN

– Kombinuotoji nomenklatūra

LAEI

– Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

LRV

– Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NŠN

– ES naujosios šalys narės

NVS

– Nepriklausomų valstybių sandrauga

PNTI

– papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka

SAPARD

– Specialioji žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

SŠN

– ES senosios šalys narės

VIKC

– Vilniaus universiteto Verslo informacijos ir konsultacijų centras

VIPS

– vienkartinės išmokos už plotus schema

ŽŪIKVC

– Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

ŽŪM

– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

RINKOTYRA. Žemės ūkio ir maisto produktai. – Nr. 2 (28). – Vilnius: LAEI, 2005. – 106 p.:
iliustr., lent. – Santr. angl.

Atsakingas už leidinį A. Kuodys
Redaktorė ir korektorė V. Šilaikienė
Tekstą į anglų k. vertė V. Girgždienė
Maketavo D. Taločkaitė
Viršelio dizainerė D. Taločkaitė

2005 07 05. 6,6 sp. l. Užsakymas Nr.
Leido Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas,
V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius
Spausdino UAB „Valdo leidykla“
Gedimino g. 34/2, LT-20131 Ukmergė
Kaina sutartinė

