
Pieno produktų eksportas iš Lietuvos: 

finansinis ir struktūrinis Rusijos 

embargo poveikis

Lietuvos žemės ūkio bendrovių 

asociacija



Lietuvos pieno sektorių ištiko dvi krizės:

 1. Bendroji ekonominė -- kilusi dėl išaugusios pieno gamybos, sutrikusio 

pasiūlos-paklausos balanso ir pan.

 2. Rusijos embargas, kurį nulėmė politiniai sprendimai

 Krizės ir embargo pasekmes aštrina silpna ES politika, neužtikrinanti 

teisingo vertės paskirstymo maisto grandinėje 



1. Lietuvos pieno ir pieno 

produktų sektorius yra 

absoliučiai priklausomas nuo 

eksporto – eksportuojama 

apie 60 proc. šalyje 

pagaminto pieno.



Pieno produktų eksportas iš Lietuvos embargo 

metais 2009-2015, mln. EUR
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Pieno produktų eksportas iš Lietuvos:

praradimai/pasiekimai 2014-2015 lyginant su 

2013-2014, EUR million
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Viso eksporto praradimai

Rusija

Embargo paveiktos šalys (3) -- Latvija,
Estija, Suomija)
ES (23)

Kitos Europos šalys (7)

Buvusios TSRS šalys (11)

Afrika (19)

Azija (28)

Š. ir C. Amerika (4)

Okeanija (3)



Rusija: pieno produktų eksporto iš Lietuvos 

struktūra 2013-2014

0401 "Nekoncentruotas 
pienas ir grietinėlė"

4%

0402 "Koncentruotas 
pienas ir grietinėlė"

1%

0403 "Pasukos, rūgpienis, 
grietinė, jogurtas, kefyras"

6%

0404 "Konc. Ir nekonc. 
Išrūgos, produktai iš peino 

sudedamųjų dalių"
2%

0405 "Sviestas, pieno 
riebalai"

2%

0406 "Sūriai ir varškė"
81%

1702 "Laktozė
3%

2105 "Ledai"
1%



Pieno produktų eksportas iš Lietuvos:

 1. Prarado augimo stabilumą

 2. Keitėsi pieno produktų eksporto struktūra

 3. Pieno produktų eksportas 2014-2015 krito 201 mln. EUR (30 proc.), lyginant su
2013-2014, iš jų:

 143 mln. EUR į Rusiją

 IDF Kongreso Vilniuje metu, Rusijos pranešėjai savo pristatymuose teigė, jog, 
tikėtina, kad embargas tęsis iki 2018 m. – taigi, praradimai išaugs keturis kartus

 26 mln. EUR į Latviją, Estiją, Suomiją

 56 mln. EUR į ES (23)

4. Eksportas į sąlyginai naujas rinkas neužtikrino pakankamo praradimų kompensavimo. 

5. Lietuvos pieno sektoriui skirta ES speciali, tikslinė parama pieno sektoriui – iki šiol sudarė 
tik 26,6 mln. eurų.   



Lietuvos pieno grandinės dosjė

 1. Lietuvoje yra 57 tūkstančiai pieno gamintojų, 
laikančių 312 tūkst. karvių

 2. Penkios didžiausios privačios pieno perdirbimo 
įmonės perdirba 94 proc. pieno.

 3. Keturi didžiausi prekybos tinklai valdo didesnę kaip 
70 proc. mažmeninės prekybos maisto produktais rinką



2. Lietuvos pieno gamintojai 

yra absoliučiai priklausomi 

nuo ES lygmenyje priimtų 

politinių sprendimų, 

užtikrinančių teisingą 

pridėtinės vertės 

paskirstymą pieno tiekimo 

grandinėje 



Embargo pasekmių 

sušvelninimas yra 

politikų garbės ir 

atsakomybės reikalas

Dėkoju už dėmesį.


