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PROGNOZĖ: KADA LAUKTI PROŠVAISČIŲ? 

Pasaulinį pieno rinkos disbalansą nulėmė keli veiksniai, kilę 
vienu metu 

•ES pieno kvotų panaikinimas  

•Kritęs Kinijos pieno produktų importas  

•Rusijos embargas Vakarų produkcijai 

•Žalios naftos kainų kritimas 

•Toliau auganti žalio pieno gamyba 
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PROGNOZĖ: KADA LAUKTI PROŠVAISČIŲ? 

Ilgalaikėje perspektyvoje pieno rinka atsigaus 

•Pieno produktų paklausos augimas kitose pasaulio šalyse 

•Kinijos importas grįš į augimo vėžes, šalis išliks didžiausia importuotoja  

•Vartotojų orientacija į subalansuotą mitybą 

•Belaktozių produktų ir pieno gaminių sudedamųjų dalių rinkos augimas 

•Sūrių rinkos augimas 

•Palankiausios ES eksporto augimo perspektyvos 
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LIETUVOS SITUACIJA IR PERSPEKTYVOS 

Lietuva yra viena iš ES lyderių pagal agroverslo indėlį į šalies BVP 

Eurostat, 2013 Statistikos, departamentas, 
Pieno centras 
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LIETUVOS SITUACIJA IR PERSPEKTYVOS 

Problema – atsilikusi pieno ūkių struktūra  

 

•Lietuva yra tarp lyderių ES pagal 
pieno ūkių skaičių, ir viena paskutinių 
pagal vidutinio ūkio dydį  

Eurostat, 2013 
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LIETUVOS SITUACIJA IR PERSPEKTYVOS 

Tik 30 proc. viso pieno rinkoje superkama už mažiausią kainą – 70 
proc. pieno nuperkama už “europinę” kainą 

•Tačiau būtent didžioji 
dalis pieno ūkių (90%) 
gauna mažiausią 
“europinę” kainą 

 

• Tai socialinė 
problema, kurią turi 
spręsti valstybė 

 

 

 

Pieno centras, 2015 
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KODĖL INVESTUOTI DABAR? 

Trys investicijų kryptys 
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KODĖL INVESTUOTI DABAR? 

Valstybės investicijų politika. Tikslas – 
tvarus ir konkurencingas ūkio augimas 

•Parama žemdirbiams trumpuoju periodu 

•Parmos lėšas nukreipti investicijoms į 
realiai pridėtinę vertę kuriančius ūkius 

•ES ir valstybės paramą skirti ūkių 
efektyvumui ir našumui didinti 

•Tikslas – stiprūs ūkiai, didesnė 
kooperacija, mišrių ūkių skatinimas 

•Valstybės investicijos į eksportą: naujų 
rinkų atvėrimą 
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KODĖL INVESTUOTI DABAR? 

Investicijos į pieno ūkius: našumas, 
efektyvumas, konkurencingumas  

•Esant pieno pertekliui, tinkamiausias metas 
investuoti į pieno gamybos kokybę yra dabar 

•Lietuvoje trūksta kokybiškos pieno žaliavos, 
kuri importuojama maždaug už 100 mln. € 
kasmet 

•Investicijos į pieno kokybę ūkiams leistų 
konkuruoti su žaliavos importu   
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KODĖL INVESTUOTI DABAR? 

Investicijos į pieno perdirbimą: didesnis 
eksportas, naujos rinkos 

•Investicijos į naujų pieno produktų gamybą 
eksportui 

•Rinkodaros priemonės eksporto rinkose 

•Dalyvavimas tarptautinėse parodose 

•Investicijos vidaus rinkoje pardavimams 
palaikyti 
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IŠVADOS 

•Disbalansas pasaulinėje pieno 
rinkoje gali užsitęsti 

•Smulkieji ūkiai be paramos 
išgyventi šansų neturi  

•Ilguoju periodu soc. paramą turi 
pakeisti investicijos į stiprius, 
pridėtinę vertę kuriančius ūkius 

•Tikslas – tvarus ir konkurencingas 
pieno sektorius 

•Būtinos investicijos į eksportą 

 

 

 

 

 

•Investicijos į stiprią pienininkystę 
sugrįš per BVP 

• Stiprūs pieno ūkiai priartins 
žaliavos supirkimo kainą prie ES 
vidurkio 

•Pieno ūkių pajamų augimas 

•Lietuviško žaliavinio pieno dalies 
didėjimas perdirbant pieną 

•Pajamų iš eksporto didinimas 

•Naujos/stabilios darbo vietos 

 

 

 

 

 

 

IŠŠŪKIAI 

 

 

 

 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

 

 

 

 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


