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Tarptautinis ūkininkų pasitikėjimo rodiklis: paskutinių 
nacionalinių apklausų rezultatai ir tendencijos

Italija

• Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos paslaugų institutas atliko sektorinę
analizę pagal numatytus rodiklius. Bendras apklausos rezultatas yra
teigiamas, tai susiję su Italijos ekonomikos augimu.

• Apžvelgiant pirmuosius tris 2015 m. mėnesius, matyti, kad didėja žemės
ūkio produktų pardavimas, eksportas. Nors minėto laikotarpio indekso
vertė yra -2,6, tai yra geriausias rodiklis per pastaruosius 4 metus. Italijos
ūkininkai optimistiškiau vertina savo ekonominę padėtį ateityje nei
esamą, dabartinę padėtį.

• Vaisių gamintojai yra labiau optimistiškesni dėl ateities nei javų. Gyvulių
(mėsai) augintojų pasitikėjimo rodiklis yra didesnis lyginant su
bendruoju rodikliu, be to, jis padidėjęs. Pieno sektoriaus situacija šiuo
metu yra kirtinė, tačiau sprendžiant šią problemą yra pasiekti teigiami
rezultatai dėl pieno eksporto į JAV.

• Apžvelgiant realių pajamų indeksą, atsižvelgiant į žemės ūkio darbo
sąnaudas metiniam darbo vienetui, darytina išvada, kad paprastai ūkiai
negauna didelių pajamų.
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Tarptautinis ūkininkų pasitikėjimo rodiklis: paskutinių 
nacionalinių apklausų rezultatai ir tendencijos (2)

Vokietija 

• Apklausa atliekama 4 kartus per metus. Šio susirinkimo metu apžvelgti
duomenys už 2015 m. pirmą ketvirtį. Vertinant bendrą šalies ūkininkų
pasitikėjimo indeksą, Vokietijos atstovas teigė, kad jis krenta. Kaip vienos iš to
priežasčių yra įvardinamas naujos žemės ūkio reformos įgyvendinimas ir
nacionalinės problemos ūkiuose, pvz. darbo išlaidos, trąšų naudojimo
reglamentavimas ir pan.

• Apžvelgiant pirmuosius tris 2015 m. mėnesius, Vokietijos ūkininkai ateitį
vertina optimistiškiau nei dabartinę padėtį. Gyvulių augintojai yra pieno
gamintojai vertinant dabartinę ekonominę situaciją yra optimistiškiausi.
Lyginant su 2014 m. gruodžio mėn. duomenimis, gyvulių sektoriaus
mažmeninės kainos pastebimai paaugo. Grūdų, pieno ir trąšų kainos, lyginant
su praeitais metais, vertinamos žymiai blogiau. Kita vertus, pašarų ir energijos
pirkimas situaciją sušvelnino. Šiaurės ir rytų regionų ūkininkai labiau
neigiamai vertina žemės nuomos kainų pokyčius nei pietų regiono ūkininkai.

• Nepaisant šiek tiek pagerėjusios ekonominės „nuotaikos“, ūkininkai vis dar
lieka atsargūs investuodami, ypatingai kalbant apie investicijas į žemės ūkio
mašinas ir įrankius, o planuojamos investicijos yra žemenės lyginant su
praeitais metais.
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Tarptautinis ūkininkų pasitikėjimo rodiklis: paskutinių 
nacionalinių apklausų rezultatai ir tendencijos (3)

Jungtinė Karalystė

• Apklausa atliekama Anglijoje ir Velse. Renkant 2015 m. pirmojo ketvirčio
apklausos duomenis, buvo apklausta 400 respondentų telefonu ir
daugiau kaip 1300 elektroniniu paštu. Vertinant savo ekonominę
situaciją, ūkininkai dabartinę padėtį vertina ne taip optimistiškai, kaip
ateitį.

• Vertinant pasitikėjimo indeksą pagal sektorius, buvo skaičiuojamas
pasitikėjimo indeksas trumpam terminui (1 metai) ir vidutiniam terminui
(3 metai). Javų, pieno ir mišrusis (javų ir gyvulininkystės) sektorių
trumpo termino pasitikėjimo indeksas yra neigiamas. Gyvulininkystės
sektoriaus pasitikėjimo indeksas teigiamas. Labai teigiamai tiek trumpo,
tiek vidutinio termino ateities ekonominę situaciją įvertino naminių
paukščių sektorius, ypač kiaušinių sritis. Apibendrinant visų sektorių
duomenis, tiek trumpo, tiek vidutinio termino pasitikėjimo indeksas
pagal 2015 m. pirmo ketvirčio duomenis padidėjo lyginant su
paskutiniaisiais šešiais mėnesiais.
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Tarptautinis ūkininkų pasitikėjimo rodiklis: paskutinių 
nacionalinių apklausų rezultatai ir tendencijos (4)

Jungtinė Karalystė (2)

• Ūkininkams vertinant savo ateities ekonomines perspektyvas, jie
teigė, kad ūkininkavimo veiklai didžiausią neigiamą įtaką turėjo
teisinis reglamentavimas, dabartinė žemės ūkio politika, gamybos
kainos, o didžiausią teigiamą įtaką – Britų produktų vartojimo
lygis. Net 74 proc. pieno sektoriaus respondentų mano, kad
artimiausius metus gamybos kainos turės neigiamą įtaką jų
verslui.

• Apibendrindama pranešėja teigė, kad yra stiprus ryšys tarp
pasitikėjimo, ūkio pelningumo ir investicinės veiklos ūkyje. Be to,
ūkininkų nuotaiką kelia tikimybė, kad ateityje didės produkcijos
supirkimo kainos.
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Tarptautinis ūkininkų pasitikėjimo rodiklis: paskutinių 
nacionalinių apklausų rezultatai ir tendencijos (5)

Švedija

• Apklausa atliekama paprastai apklausant apie 1000 ūkininkų. Apklausos
rezultatai yra pateikiami tam skirtoje kasmet išleidžiamoje knygoje.

• Vertinant 2015 m. pirmo ketvirčio duomenis, pasitikėjimo indeksas
Švedijoje trumputį yra pakilęs. Kalbant apie ūkių pelningumą,
respondentai yra optimistiškesni, kuomet yra kalbama apie situaciją
ateityje po vienerių metų. Lyginant situaciją pagal sektorius, pastebima,
kad pieno sektorius (didžiausias sektorius) indeksas, vertinant dabartinį
pelningumą, yra žemiausias, o kiaulininkystės sektoriaus – aukščiausias.

• Kalbant apie investicijas, ūkininkai kol kas dar yra atsargūs, tačiau
jaunesni ūkininkai yra labiau suinteresuoti investuoti į žemės ūkio
techniką. Šiuo metu Švedijoje didžioji dalis žemės savininkų yra vyresni
nei 50 m., dauguma jų naudoja seną techniką. Taigi jauniesiems
ūkininkams perimti verslą yra pakankamai sudėtinga, nes tai reikalauja
nemažai investicijų atsinaujinimui.
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Tarptautinis ūkininkų pasitikėjimo rodiklis: paskutinių 
nacionalinių apklausų rezultatai ir tendencijos (6)

Nyderlandai

• Apžvelgiant 2015 m. pirmo ketvirčio duomenis, bendras
pasitikėjimo indeksas yra gerokai didesnis lyginant su 2014 m.
paskutiniuoju pusmečiu.

• Sodininkystės sektoriuje išlaidos mažėjo (energija) ir kainos
didėjo. Javų sektoriuje išlaidos mažėjo, tikimasi šiek tiek
mažesnių pasėlių kainų. Pieno sektoriuje produkcijos kaina
sumažėjo, tačiau mažiau nei iš pradžių buvo tikimasi. Atviro
lauko daržininkystės sektoriuje tikimasi mažesnio pelno ir šiek
tiek padidėjusiu išlaidų, todėl šio sektoriaus perspektyvos ir
toliau vertinamos prastai. Naminių paukščių sektoriuje yra
nepalanki situacija dėl didėjančių išlaidų, tačiau geresnė situacija
dėl produkcijos kainų. Kiaulininkystės sektoriuje situacija labai
panaši, kaip ir naminių paukščių sektoriuje, tik mažiau ryški.
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Tarptautinis ūkininkų pasitikėjimo rodiklis: paskutinių 
nacionalinių apklausų rezultatai ir tendencijos (7)

Nyderlandai (2)

• Visų sektorių trumpo ir vidutinio termino pasitikėjimo indeksas
padidėjo. Rodiklis ilgainiui artėja iki vidutinio patikimumo lygio.
Vertinant dabartinę ekonominę situaciją, pasitikėjimo rodiklis
padidėjo, išskyrus atviro lauko daržininkystės ir naminių
paukščių sektorius. Vertinant ateities perspektyvas, visų sektorių
rodiklis padidėjo, išskyrus kiaulininkystės sektorių. Tikėtina, kad
žemos grūdų ir energijos kainos turėjo įtakos formuojant
ūkininkų lūkesčius.
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Tarptautinis ūkininkų pasitikėjimo rodiklis: paskutinių 
nacionalinių apklausų rezultatai ir tendencijos (8)

Danija

• Apklausa atliekama du kartus per metus, apklausiama apie 18
000 ūkininkų. Lyginant 2015 m. pirmo ketvirčio duomenis su
2014 m. ketvirto ketvirčio duomenimis, dabartinė situacija
blogėja, tačiau ateities perspektyvos įvertintos optimistiškai. Taip
pat ateityje laukiamas gamybos augimas. Vertinant galimybes
investuoti, šiuo metu Danijos ūkininkai to neplanuoja, tačiau
ateities planai investuoti yra gerokai didesni lyginant su 2014 m.
ketvirtuoju ketvirčiu. Lyginant 2015 m. pirmo ketvirčio pelno
duomenis su 2014 m. ketvirto ketvirčio duomenimis, šiuo metu
Danijos ūkininkai situaciją vertina neigiamai tačiau ateityje
optimistiškiau tikimasi uždirbti didesnį pelną.
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