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PRANEŠIMO TURINYS:
• Bendra informacija apie ES ir JAV ryšius
• Bendros nuostatos dėl TTIP žemės ūkio srityje
• Potencialus poveikis ir rezultatai
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Bendroji informacija (1)
 Per dieną ES ir JAV prekybos apimtys prekėmis
ir paslaugomis sudaro 2 mlrd. EUR
 Per metus (2014 m.) ES parduoda JAV
produkcijos už 515 mlrd. EUR (apie 15 mlrd. EUR
- žemės ir maisto produktai)
 JAV yra reikšmingiausia ES žemės-maisto
produktų klientė
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Bendroji informacija (2)
ES ir JAV Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystė
apima didžiausią pasaulyje laisvos prekybos zoną, sudarančią
trečdalį pasaulinės prekybos ir 45 proc. pasaulio BVP. (kai
TPP – 40 proc. pasaulio BVP)


 Remiantis EK vertinimais TTIP per metus ES BVP galėtų
padidėti 0,5–1 proc.
 Prekybos liberalizavimas tarp ES ir JAV gali turėti teigiamą
poveikį viso pasaulio prekybai ir turėtų padidinti trečiųjų šalių
pajamas (pasaulio BVP turėtų ūgtelti apie 100 mlrd. eurų).
 Numatomas ES maisto pramonės augimas apie 9 proc.
 Užsienio prekybos sritis sukuria kas septintą darbo vietą ES.
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SITUACIJA DERYBOSE (I)
• Derybų tarp ES ir JAV dėl Transatlantinės prekybos ir
investicijų partnerystės pagrindiniai siekiai yra:
• liberalizuoti prekybą prekėmis ir paslaugomis,
• pašalinti netarifines kliūtis,
• dirbtinius reguliavimo barjerus,
• suformuoti naują požiūrį į tarptautinę prekybą.
• Kiekvienas panaikintas prekybos barjeras atneš reikšmingą
ekonominę naudą verslui, o vartotojai galės įsigyti įvairesnių
produktų už priimtinesnę kainą. (Pagal Copa-Cogeca –
netarifinių barjerai panaikinimas ž.ū. ir m, p. sudaro apie ¾
visos naudos, kai vien tik muitai yra apie 20 proc.)
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SITUACIJA DERYBOSE (II)
• ES ir JAV daugelyje sektorių taiko itin aukštus
standartus ir abi pusės aukščiausiu lygiu pabrėžia, kad
derybose bus siekiama ne tik standartų išlaikymo, bet ir
jų gerinimo.
• ES derybinis mandatas aiškiai nurodo, kad
„reglamentavimo suderinamumas neturi pažeisti teisės
reglamentuoti atsižvelgiant į abiem šalims priimtiną
sveikatos, saugos, vartotojų, darbo ir aplinkos apsaugos
lygį“.
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SITUACIJA DERYBOSE (III)
 Šalys išlaikys savo teises reguliuoti kokybės reikalavimus
produktams ir TTIP derybos nekeis ES teisinio reguliavimo ir juose
nustatytų ribojimų dėl GMO, hormoninės jautienos ir cheminio mėsos
apdorojimo.

 ES derybų mandate numatyta, kad ES teisinis reglamentavimas
neturi būti keičiamas tokiose srityse, kurios susiję su žmonių
sveikata, gyvūnų sveikatingumu ir gerove, aplinkosauga ir
vartotojų interesais.
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SITUACIJA DERYBOSE (IV)
Copa-Cogeca ir ES Parlamentas skatina spartinti ES-JAV derybas.
Daug vilčių ES dedama dėl visiško prekybos liberalizavimo pieno
produktų, vaisių ir daržovių sektoriuose.
Rūpestį kelia JAV lėtas ir biurokratinis patvirtinimo procesas vaisiams
ir daržovėms, perdėta kontrolė ir prekybą apsunkina vienintelio įvežimo
uosto (Filadelfijoje) nustatymas, dviejų mėnesių karantino sūriams
taikymą, nepagrįstas reikalavimas ženklinimui ir skirtingi mėginių
tikrinimo metodai ir t.t.)
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SITUACIJA DERYBOSE (V)
“Lietuvos akimis”
 Vieni perspektyviausių lietuviško eksporto sektorių yra perdirbti
žemės ūkio ir maisto produktai.
 Lietuvos pramonė yra įvardinusi jautrių prekių sąrašą, dėl kurių ES
rinkos atvėrimui būtų keliamos papildomos sąlygos (t.y. surimi gaminiai,
azoto trąšos, krakmolas, bioetanolis ir jautiena).
Atlikta studija parodė, kad Lietuvos įmonės (įskaitant maisto
pramonės ir žemės ūkio gamybos) teigiamai vertina ES ir JAV
susitarimo potencialą.
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SITUACIJA DERYBOSE (VI)
ES Komisijos pastangos *
 Europos Komisija siekia, kad būtų:
 pripažintas Europos standartų ir kontrolės lygiavertiškumas JAV
taikomoms inspekcijos procedūroms
 įgyvendintos greito, prognozuojamo ir skaidraus importo iš tam
tikrų ūkių ir įmonių patvirtinimo taisyklės ir
 pripažintas regionalizacijos principas kalbant apie gyvulių ligų
pasireiškimo atvejus (pvz. paukščių gripo atveju, AKM, BSE ir t.t.).
(minėtoji pripažinimo sistema yra negalima genetiškų produktų atveju, nes ES
yra pasirinkusi kitokį demokratinį sprendimo kelią, kuriuo vadovaujantis turime
užtikrinti, kad būtų pasirinkta tai, kas geriausia visuomenei.)

 Siekiant sumažinti netarifinius barjerus, išvengti patikros dubliavimo,
sumažinti prekybos vykdymo sąnaudas (ypač SVĮ) ir paskatinti eksportoimporto srautus yra numatoma įkurti bendrą Reguliacinio
bendradarbiavimo instituciją (angl. regulatory cooperation body (RCB))
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SITUACIJA DERYBOSE (VII)
ES Komisijos pastangos **
 Numatoma įvardinti tarnybą centrinėje administracijoje, kuri
būtų atsakinga už keitimąsi informacija apie numatomus ir esamus
reguliuojamuosius veiksmus.
 Siūloma taikyti reguliacinio suderinamumo principą tose
srityse, kuriose gaunama abipusė nauda nepažeidžiant tesėtų
viešosios politikos tikslų. (Tai yra šiose srityse: abipusio kontrolės
lygiavertiškumo pripažinimo; kontrolės veiksmų suderinamumo;
kontrolės supaprastinimo, kai kontrolė remiasi tais pačiai teisės ir
administraciniais principais ir gairėmis).
 Reguliavimo bendradarbiavimo institucija turėtų teikti bendrus
siūlymus dėl tarptautinės kontrolės (reguliavimo) instrumentų ir
inicijuoti sektorines darbo grupes dėl nuostatų ir gairių formavimo.
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SITUACIJA DERYBOSE (VIII)
ES Parlamento pastangos
 EP siūlo abipusiai naikinti visus muito mokesčius žemės ūkio
produkcijai ir tik jautriausiems produktams taikyti papildomas sąlygas.
 EP raporte pabrėžiama būtinybė sustiprinti geografinių nuorodų
apsaugą ir pripažinimą, ir kad maisto sauga negali būti derybų
objektu.
 EP (p. Bernd LANGE) nurodo konkretų uždavinį – sumažinti
biurokratines kliūtis mažoms įmonėms atsisakant sertifikavimo
dubliavimo, sukurti internetinį puslapį apie taisyklių skirtumus ir
įgyvendinti “greito kelio” procedūras pasienyje.
 Po įvykusio politinio susitarimo dėl TPP, EP skatina spartinti ES ir
JAV derybas, kad ES išliktu pasauliniu veikėju ir kad išlaikytu
tarptautinių standartų kūrėjo statusą.
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Prekių eksporto į JAV analizė

Prekių eksporto į JAV struktūra, 2014 m. (proc.)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Pagal LT eksporto apimčių augimo intensyvumą, JAV yra 5 vietoje.
2014 m. LT eksportas į JAV sudarė 3,7 proc. (10 vieta).
Sparčiausiai augo pieno produktų (63 proc.) ir kviečių glitimo eksportas (34 proc.)
2015 (1-8 mėn.) LT maisto produktų eksporto apimtys išaugo beveik dvigubai (lyginant su 2014 m. (1-8 mėn.)
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Prekių importo iš JAV struktūra, 2014 m. (%)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Iš JAV į Lietuvą žemės ūkio ir maisto sektoriuje daugiausiai importuota surimio gaminių ir
neperdirbto tabako, migdolo riešutų ir pistacijų bei viskio.
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Žemės ūkio ir maisto sektoriaus produktams taikomi
muitų tarifai bei eksportuotos produkcijos vertė

Šaltinis: Sudaryta Konsultanto, remiantis Statistikos departamento duomenimis

JAV didžiausius muitus taikomi žemės ūkio ir maisto produktams.
LT pieno produktų eksporto į JAV apimtys iš visų ž.ū. produktų buvo didžiausios nepaisant taikomo
aukščiausio muito tarifo.
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Lietuvos prekių eksportuotojų į JAV
potencialas pagal prekių grupes
1. Lietuvos žemės ūkis ir maisto pramonė užsienio rinkoms siūlo įvairaus asortimento
produkciją.
2. Dauguma produktų į JAV eksportuojami nedideliais kiekiais ir mažomis vertėmis (nėra
ilgalaikių ryšių prekyboje su JAV, dominuoja vienetiniai pardavimai pagal vienkartinius
kontraktus).
3. JAV rinka aktuali pieno produktų, mėsos gaminius, kviečių glitimo ir malybos produktų
gamintojams.
4. Planuoja didinti eksporto apimtis:
 Mėsos perdirbimo įmonės (nišinius, aukštos pridėtinės vertės produktus: vytintus, šaltai
rūkytus mėsos gaminius, šaldytą veršieną),
 Pieno produktų įmonės (pvz., brandintus sūrius, laktozę),
 Valdomųjų ledų gamintojai (siūlydami didesnį produktų asortimentą),
 Alkoholinių gėrimų gamintojai (stipriųjų gėrimų (degtinės ir trauktinės, ir kt.), turinčių
aukštesnę kainą),
 žuvies bei surimio produktų (žuvų pirštelių, krabų lazdelių, vytintos lašišos, silkių gaminių ir kt.)
gamintojai.
Grūdų, kaip žaliavinės medžiagos, eksportuotojams JAV rinka yra nepatraukli.
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TTIP susitarimo potencialaus
poveikio Lietuvos ekonomikai
įvertinimas
Priklausomai nuo prekybos tarp ES ir
JAV liberalizavimo apimties,
prognozuojama, jog Lietuvos BVP
galėtų augti nuo 0,1 proc. iki 0,4
proc. per metus.
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Apklausos dėl Lietuvai aktualių prekybos su JAV
barjerų ir ūkio subjektų lūkesčių TTIP sutarties
kontekste rezultatai

Apklaustos net 48 žemės ūkio ir maisto
sektoriaus įmonės.
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Esamų prekybos barjerų identifikavimas pagal
prekių grupes
Bendrieji prekybos barjerai žemės ūkio ir maisto sektoriaus produktams:
• Įmonės, eksportuojančios ž. ū. ir m. produktus į JAV, kas dvejus metus privalo užsiregistruoti JAV
Maisto ir vaistų administracijoje (angl. „FDA”). Užsiregistruojant privalu samdyti JAV agentą,
tarpininkaujantį tarp įmonės bei JAV Maisto ir vaistų administracijos. Dėl JAV agento paslaugų
pirkimo patiriamos papildomos sąnaudos;

•

JAV Maisto ir vaistų administracija turi būti iš anksto informuojama apie visus importuojamus
krovinius su maisto produktais.

•

JAV Maisto ir vaistų administracija apie importuojamus ž. ū. ir m. produktų krovinius turi būti
informuojama ne anksčiau kaip 15 dienų iki krovinio atgabenimo. (Dėl didelio atstumo į JAV
eksportuojami kroviniai iš įmonės iškeliauja prieš 15 – 20 dienų, kol pasiekia JAV rinką, todėl M.V.
administracija apie iš Lietuvos į JAV importuojamus ž. ū. ir m. produktus informuojama tada, kai
produktai jau yra transportuojami į JAV. Institucijai nesutikus įsileisti šios produkcijos patiriami
transportavimo nuostoliai.)

•

Aukšti muitų tarifai ir besiskiriantys kokybės tyrimų metodai.

•

Ženklinimo reikalavimai skiriasi iš esmės dėl pavadinimo, sudėties, maistingumo ir kitos ženklinimo
informacijos, todėl eksportuotojams reikia ruošti papildomą ženklinimo informaciją, net jei ji jau
pateikta anglų kalba, pvz., Didžiosios Britanijos rinkai (pieno, žuvies produktai, ledai ir kt).
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Išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai (1)
•

Žemės ūkio ir maisto sektoriaus produktams JAV taikomi aukščiausi muito tarifai
lyginant su kitais sektoriais. Aukštus muitų tarifus (16,52 – 26,4 proc.), kaip
svarbią kliūtį eksportuojant į JAV, įvardijo pieno produktų bei ledų gamintojai.

•

Nustatyta, jog daugiausia procedūrų, dokumentacijos ir reguliacinių reikalavimų
(netarifinių kliūčių) JAV taikoma žemės ūkio ir maisto sektoriaus įmonės.

•

Maisto sektoriaus produktų importui JAV taiko aukštus kokybės reikalavimus bei
papildomas procedūras (pvz. registracija JAV Maisto ir vaistų administracijoje,
jos informavimas, skirtingi kokybės tyrimų metodai ir kt.).
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Išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai (2)
Jautrių Lietuvos sektorių nustatymas ir poveikis jų konkurencingumui:



Konkurenciją gali pajusti Lietuvos trąšų gamintojai (Liberalizavus ES ir JAV
prekybą ir panaikinus trąšų importui į ES taikomus muitų tarifus (šiuo metu
siekiančius 6,5 proc.), trąšų eksportuotojai iš JAV gali sudaryti svarią
konkurenciją Lietuvos trąšų gamintojams. )



Žemės ūkio atstovų teigimu, išaugusią konkurenciją pajustų augalininkystės
(pvz., javų augintojai), gyvulininkystės (pvz., kiaulių augintojai) sektorių atstovai
Lietuvoje, kadangi JAV yra viena didžiausių javų augintojų ir eksportuotojų
pasaulyje, o gyvulių (pvz., kiaulių) auginimo procese gali būti taikomi žemesni
gyvūnų gerovės, aplinkosaugos reikalavimai.
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Išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai (3)
TTIP susitarimo potencialus poveikis Lietuvos ekonomikai:



Prekybos liberalizavimo metu, kuriuo būtų panaikinami
tarifiniai ir netarifiniai prekybos barjerai, Lietuvos BVP prieaugis
trumpuoju laikotarpiu galėtų siekti iki 0,4 proc. per metus.



Ilguoju laikotarpiu, priklausomai nuo Lietuvos pramonės
struktūros pokyčių, gebėjimo adaptuotis naujose rinkose bei
globalių ekonominių tendencijų, taip pat naujų lūkesčių
susiformavimo dėl TTIP susitarimo poveikis Lietuvos ekonomikai
galėtų būti pastebimai didesnis.
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Išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai (4)
TTIP susitarimu būtų panaikinti į JAV ribojantys tarifiniai bei
netarifiniai prekybos barjerai.
Aukštų muitų panaikinimas bei keliamų reikalavimų sušvelninimas
būtų itin reikšmingas Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus
produktų eksportuotojams ir suteiktų jiems konkurencinį pranašumą.
Tikėtina, jog barjerų panaikinimas Lietuvos žemės ūkio ir maisto
sektoriaus eksportuotojams leistų geriau išnaudoti turimą
konkurencinį potencialą.
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DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!
Zigmas Medingis, ED dir. pav., ŽŪM

