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Viedas lai5kas del situacijos Saiies pieno sektoriuje
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Lietuvos kaimas ir jame vystomas Zemds ukio verslas yra vienas i5 Salies ekonominio bei

teritorinio saugumo garantll. Jo stabilumas ypad aktualus Siandienineje geopolitineje situacijoje. Todel

valdZios institucijos turi aktyviau ir rezultatyviau reaguoti i atskirq verslo struktfrrq veiksmus, turindius

ar turesiandius esmines neigiamas pasekmes stabilumui Zemes flkio versle ir kaime.

Glvulininkystds seklorius yra pats svarbiausias ekonominiam ir socialiniam stabilumui kaime

pataikl'ti" Jis daugiausia sukuria Zmonims nuolatiniq darbo vietq, darbo pajamq, idarbina didelius Zemes

plotus nebloginant dirvoZemio ir t. t. Visais laikais gyvulininkyste buvo garantu ne tik aprfrpinti Salies

Zmones maistu, bet ir tureti Saiiai ekonomiSkai ir politi5kai nauding4 eksporto Saltini. Mes manome, kad

prie5 Lietuv4 prieSiSkai nusiteikusieji tai ivertino ir jau emesi veiksmq Siam svarbiam sektoriui

destabilizuoti.

Ypad tai ry5kiai pasijuto pieno sektoriuje.

Per metus (2011 m. lapkridio men. palyginus sr"r 2013 m.) pieno supirkimo kainos sumaZintos net

30,2 proc. ir jos tapo padiomis maZiausiomis Europos S4jungos (toliau *ES) Saliq tarpe (2014 m. spalio

men. uZ kilogram4 naturalaus pieno 0kiams ES vidutini5kai buvo moketa po 0,35 euro;'o'Lietuvoje

atitinkamai po 0,24 arba 31.4 proc. maZiau). Praejusiq metq rugpjridio-lapkridio men. Zemdirbiq patirtus

pajamq praradimus dalinai kompensavo vienkartine parama i5 ES ir Salies biudZeto. Taiiau del gruodZio

men. ir Siemet prarastq pajamq kompensavimo iokio ai5kumo nera. Dar dar-rgiau - pigno perdirbimo

imones pieno supirkimo sausio mdn. kainas sumaZino dar kartq, Daugeliui starnbesniqjq pieno gamintojq

baziniq rodikiiq kainos yra apie 0.18-0.19 euro uZ kilogramq (naturalaus --apie 0,21-A,22 euro), kai

kuriems kooperatyvams pasi[i1,ta tik po 0,14 euro uZ kilogram4, o patiems smulkiausiems gamintojams

- tik 0,12 euro uZ kilogramq.

Toks pieno supirkimo kainLl lygis net ir su parama jau kuris laikas nepadengia italyginti m[sq

Salies flkiuose maZq iSlaidq (savikainos) ir verdia ukius ieikoti b[dq, kaip su maZiausiais nuostoliais

likviduoti karues. Skausmingiausiai tai palies maZq ukiq savininkus, kurie ndgales persiorientuoti i kit4

veikl4 ir papildys socialiai remtinq asmenq gletas. Kadangi tokio piena supirkirno kainq kitimo

tarptautinese pieno rinkose ndra, manome, kad pieno perdirbimo imones ir mdZrirenin., prrtyUos tinklai

neleistinai kaip prieZastj naudoja Rusijos embargq pieno ir mesos produktams. Tai rodo ir neadekvati

pieno produktq kainos dalies proporcja bei jos pokydiai. Pvz,. geriamojo pieno kainoje apie 37 proc.



tenka perdirbejams (prieS metus buvo 27 proc.), 21 proc. - prekybininkams, 17 proc. - pridetines vert6s
mokesdiui irtik25 proc. pieno gamintojams (2014 m. lapkridio men. duomenys).

praktika maisto produkrq tiekimo grandinejersusirfipinusi ir Erfropos Komisija . Ji 2014m. liepos 15 d.
prieme atitinkam4 komuni]<at4, kuriuo valstybes nares raginamos, atsiZvelgiant i nacionalines aplinkybes,
uZtikrinti, kad jose b0tr4 igyvendintos titkarnos kovos sir nes4Zininga prekybos praktika priemon6s.

Gerb. Prezidente, praSome Jus imtis skubirl ir ryZtingr4 sprendimq, ufiikrinsiandiq ialies pieno
sektoriaus i5gyvenimq kad Sios grandines dalyviq, turindiq.labai skirtingas derybines galias, santykiai 
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bfitq bkonomi5kai ir teisi5kai subalansuoti, kad bftq sukurtas patikimas atgrasymo nuo nes4Ziningq
veiksmrl praktikos mechanizmas ir kad visos valstybes institucijos tinkamai ir laiku atiiktq savo pareigas.
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