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Darbinė santrauka
COVID-19 pandemija paveikė visus ekonomikos sektorius. Pandemijos sukeltas šokas
yra svarbus Vidurio ir Rytų Europos ekonomikos atsparumo išbandymas. Verslas
ir politikos formuotojai turi veiksmingai reaguoti į greitai besikeičiančią ekonominę
aplinką.
Nepaisant stabilaus augimo ir santykinio
atsparumo, tai taip pat paveikė žemės ūkio ir
maisto pramonę. Nors dėl sukrėtimo reikėjo
visapusiškai padėti nukentėjusiesiems, tai
taip pat paspartino tam tikras žemės ūkio
ir maisto pramonės tendencijas, kurios jau
buvo besivystančios. Šioje analizėje tiriama
struktūrinė istorinė ir neseniai su pandemija
susijusi žemės ūkio ir maisto pramonės plėtra
Vidurio ir Rytų Europoje, siekiant nustatyti, kaip
žemės ūkio ir maisto sektorius vystysis ateityje
esant įvairioms išorinėms aplinkybėms.

yra senėjanti darbo jėga, darbo jėgos
trūkumas, didėjantis spaudimas sąnaudų
konkurencingumui ir didelė priklausomybė nuo
išorės rinkų. Be to, yra pažeidžiamumų, būdingų
pačiai žemės ūkio ir maisto pramonei. Tai
apima mažėjančią užimtumo dalį žemės ūkyje,
gamybos nepastovumą, gamybos pritaikymo
išlaidas, taip pat priklausomybę nuo importo ir
konkrečių gamintojų eksporto poreikį.

Vystymosi tendencijos ir
charakteristikos

Poveikio šokai, susiję su COVID-19 pandemija,
žemės ūkio ir maisto pramonei yra trilypiai.
Tiesioginiai yra tikrieji sukrėtimai, apimantys
paklausos pokyčius ir pasiūlos tinklelius. Antroji
sukrėtimų rūšis yra finansiniai sukrėtimai.
Paveikta impulsų finansų sektoriuje, žemės

Pagrindiniai vidaus pažeidžiamumai visoje
Vidurio ir Rytų Europoje, kurie gali slopinti
augimą ekonomikos sukrėtimų metu,
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COVID-19 poveikio
kartografavimas
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ūkio ir maisto pramonė susidurs su sunkumais
gaunant būtinas investicijas ir kapitalą, taip
pat bus paveikta ribotų tarptautinio kapitalo
srautų. Trečiasis sukrėtimų tipas yra susijęs
su elgesio pokyčiais tiek iš vartotojų, kurie gali
pakeisti savo vartojimo modelius vengdami
rizikos, tiek iš įmonės pusės, didėjant
netikrumui dėl būsimos gamybos ir galimų
teisės aktų pakeitimų.

Įžvalgos – scenarijų analizė
Trumpalaikė ir vidutinės trukmės žemės ūkio
ir maisto pramonės ateitis analizuojama
per keturių scenarijų prizmę, atsižvelgiant į
ekonominius, viešosios politikos ir kitus išorės
veiksnius.

Žemės ūkio ir maisto produktų
sektoriaus ateitis
COVID-19 pandemija labai sutrikdė visus
žemės ūkio ir maisto pramonės sektorius
Vidurio ir Rytų Europoje. Šie sutrikimai,
nors ir daro didelį neigiamą poveikį, taip pat
paspartino tendencijas, prie kurių pramonė
būtų turėjusi prisitaikyti nepaisant esamos
situacijos. Svarbiausios iš šių tendencijų yra
skaitmeninimas ir vartotojų pageidavimų
pasikeitimas. Šie greitintuvai sukuria tvaresnio
atsigavimo galimybes. Tačiau įvairūs žemės
ūkio ir maisto produktų vertės grandinės
suinteresuotieji subjektai turi pasirengti
struktūriškai didesniems pokyčiams, kurie turės
įtakos šiam sektoriui, įskaitant klimato kaitą ir
griežtesnį aplinkos apsaugos reglamentavimą.
Tam tikru aspektu pandemija yra šių pokyčių
preambulė.

Viešoji politika ir kiti veiksniai
Nuo nepalankių iki palankių

Bendra žemės ūkio ir maisto pramonės matrica
Naujas vartotojas

Visiškas atsigavimas

• Vartotojai labiau renkasi vietinius
produktus
• Didėja maistinės vertės svarba
• Perėjimas prie maisto gaminimo
namuose yra naudingas
mažmenininkams, o tai daro priešingą
poveikį viešbučiams, restoranams ir
kavinėms /sutrumpinimas anglų kalba
HoReCa – Hotel, Restaurant and Cafe/

•
•
•
•

Iškraipymas ir trikdymas

Naujas taisyklių rinkinys

•
•
•
•
•

Perteklinė prekių pasiūla
Darbo srautų sutrikimas
Mažėjanti vidaus paklausa
Mažos užsienio ir vidaus investicijos
Nauja papildomas išlaidas sąlygojanti
politika ir reglamentavimo pakeitimai

Nenutrūkstami darbo srautai
Mažesnis kainų spaudimas
Prekybos sutrikimų nebuvimas
Vartotojų pageidavimų pasikeitimas
sukuria augimo galimybę mažesniems
vietos žaidėjams

• Nauja papildomas išlaidas sąlygojanti
politika ir reglamentavimo pakeitimai
• Protekcionizmas, mažinantis
konkurenciją, prekybos komplikacijų
rizika
• Konkurencija dėl skaitmeninės vertės
pasiūlymų

Ekonominiai faktoriai
Nuo neigiamų iki teigiamų

LIETUVA
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Lietuvos žemės ūkio ir maisto
pramonė: pagrindinės tendencijos
ir charakteristikos prieš COVID-19
Žemės ūkio ir maisto pramonė Lietuvoje
Žemės ūkis vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį
Lietuvos ekonomikoje (3% BVP, maždaug
dvigubai daugiau nei ES vidurkis) ir netgi
yra laikomas prioritetiniu sektoriumi labiau
nei pramonė. Kartu su maisto pramone ir
miškininkyste jame yra įdarbinama daugiau nei
11% visos valstybės darbo jėgos. Pastaraisiais
metais jis nuolat auga ir dėl ES finansavimo.
Lyginant ES Ūkių apskaitos duomenų tinklo
duomenis, bendrosios investicijos į Lietuvos
ūkius (visų dydžių grupes) viršijo tipines
investicijas į atitinkamas ES dydžio grupes.1
Nuo 2012 iki 2017 metų Lietuvoje investicijos į
bendrojo kapitalo formavimą padidėjo maždaug
70%, o žemės ūkio surašymo ir struktūros
tyrimų duomenys rodo, kad „vidutinio ūkio
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dydis išaugo nuo 13,7 ha (2010 m.) iki 19,6 ha
(2016 m.)“ – tai atitinka maždaug 43% augimą.2
Tai rodo dešimtmečiais besivystančią plačią
tendenciją maisto pramonėje – konsolidaciją –
būtiną kryptį, skatinamą palyginti mažų maržų,
kuriomis ūkininkai turi veikti. Nors didžiausio
dydžio ūkiuose labiausiai išaugo bendrasis ir
ilgalaikis turtas (daug investuojama į žemės
įsigijimą, gamybinių patalpų statybą ir veislinių
bandų plėtrą), mažesni ūkiai taip pat sugebėjo
pagerinti savo savarankiškąjį turtą.3
Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto
duomenimis, 2012–2017 m. „natūralūs pavojai
(lietingi periodai ir sausros“ buvo ta priežastis,
dėl kurios nepavyko pasiekti reikšmingo
bendros žemės ūkio produkcijos vertės

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖ LIETUVOJE

1 schema. Žemės ūkis, bendrosios pridėtinės vertės dalis iš viso (%)
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Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/, Eurostat /pavadinimas/

padidėjimo, ir tik didžiausi žemės ūkio subjektai
sugebėjo sumažinti pelningumo nuostolius
skatindami gaminamą produkciją.4
Lietuva gali didžiuotis tuo, kad 5% jos žemės
dirbama ekologiškai, o tai yra daugiau nei ES
vidurkis. Tačiau tai nepasiekta be iššūkių, 40%
iš 200 000 Lietuvos ūkių nėra didesni nei 5 ha
ir jiems sunku konkuruoti su nedideliu labai
didelių valdų kiekiu, taip pat sunku pasiekti
panašų produktyvumo ir plėtros lygį. Darbo

našumas ir ūkininkų skaičius mažėja – tai
rodo jaunų gyventojų nesidomėjimas amato
mokymusi. Gyvulių kiekis kartu su vaisių ir
daržovių produkcija taip pat sumažėjo.
Nepaisant investicijų ir konsolidacijos, Lietuvos
žemės ūkis vis dar laikomas mažiau efektyviu
nei ES vidurkis, o vidutinė žemės ūkio paskirties
žemės hektaro produkcija (visuose Lietuvos
ūkiuose nuo 2012 m. iki 2017 m.) siekia tik
apie 37% ES vidurkio, taip pat žemės našumo

2 schema. Maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių gamyba, bendros bendrosios
pridėtinės vertės dalis iš viso (%)
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rodikliai visų dydžių grupių Lietuvos ūkiuose yra
žemesni nei jų ekvivalentiško dydžio ES kolegų.5
Lietuvos maisto perdirbimo sektorius yra
įvairus, jį sudaro tiek stambios vietinės, tiek
tarptautinės įmonės. Tačiau mažos įmonės taip
pat veikia daržovių, vaisių, mėsos perdirbimo ir
kepimo sektoriuose visoje Lietuvoje. Svarbūs
perdirbimo pramonės sektoriai yra pieno,

alkoholio, konditerijos, maisto koncentratų,
vaisių ir daržovių, sulčių ir nealkoholinių gėrimų
gamyba. 2 schemoje parodyta, kad Lietuvos
maisto perdirbimo pramonė vaidina gana didelį
vaidmenį Lietuvos ekonomikoje ir yra gerai
išvystyta bei sukurianti didesnę bendrosios
pridėtinės vertės dalį nei Vidurio ir Rytų
Europos mediana.

Tarptautinės prekybos vaidmuo žemės ūkio
ir maisto pramonėje
Per pastaruosius kelis dešimtmečius visame
pasaulyje pastebimas reikšmingas gamybos
proceso sutarptautinimas. Pasaulinių vertės
grandinių (GVCs, /sutrumpinimas anglų kalba:
global value chains/) plėtra suteikia daug
galimybių gamintojams ir vartotojams, tačiau
tai taip pat kelia tam tikrą riziką, ypač per
netikėtus ekonomikos sukrėtimus, pavyzdžiui,
gali sukelti šoką vienoje valstybėje, kuris
gali būti perduotas į viršų (tiekėjams) arba
žemyn (vartotojams), taip padidinant pradinį
šoką. Siekiant įvertinti specifines spragas,
atsirandančias dėl tiekimo grandinių susiejimo,
analizuota žemės ūkio ir maisto pramonės
priklausomybė nuo importo ir eksporto,
įskaitant tiesioginius ir netiesioginius ryšius,
Lietuvoje ir kitose Vidurio ir rytų Europos
valstybėse.

Žemės ūkio ir maisto pramonės
priklausomybė nuo importo
Lietuvoje
Priklausomybė nuo importo, susijusi su
tarpinėmis žaliavomis
Importuotų tarpinių žaliavų, prekių ir paslaugų
naudojimas tam tikroje ekonomikoje yra pinigų
srautas, ištekantis iš vidaus ekonomikos
į užsienio valstybes. Tarpinę žaliavų
priklausomybę nuo importo galima analizuoti
dviem būdais: kaip tiesioginę priklausomybę
nuo importo (dar vadinamą importo turiniu) ir
kaip netiesioginę priklausomybę nuo importo6
– šių dviejų rodiklių suma suteikia išsamų
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bendrą tarpinių žaliavų, reikalingų vienam
žemės ūkio ir maisto pramonės produkcijos
vienetui gaminti, vaizdą. Nors kuo didesnė
bendro importo kiekio vertė, tuo didesnis
pažeidžiamumas dėl prekybos sukrėtimų,
laikoma, kad tam tikras importo kiekis turi
teigiamų padarinių, pavyzdžiui, palengvina
produktų įvairinimą ir skatina konkurenciją,
skatina išlaidų sumažėjimą ir pagerina galutinio
produkto kokybę.7
Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonė gana
mažai priklauso nuo tarpinių žaliavų importo,
kuris yra mažesnis už Vidurio ir Rytų Europos
vidurkį žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje
ir keliais procentiniais punktais didesnis nei
vidutinis maisto ir gėrimų gamybos sektoriuje.
Augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriuose
bendra priklausomybė nuo tarpinių žaliavų
yra antroji pagal dydį regione, tačiau iš viso
neviršija 0,35.
Priklausomybė nuo importo, susijusi su
galutinės paklausos komponentais
• Lietuvos namų ūkiai labai priklauso nuo
galutinių prekių importo iš augalininkystės
ir gyvulininkystės sektoriaus – tiesioginė
priklausomybė nuo importo yra didžiausia
Vidurio ir Rytų Europos regione ir lygi
0,71. Tiesioginė namų ūkių priklausomybė
likusiuose dviejuose sektoriuose taip pat yra
gana didelė ir viršija Vidurio ir Rytų Europos
vidurkį (0,55 žuvininkystės ir akvakultūros
sektoriuose ir 0,39 maisto ir gamybos
sektoriuose).

TARPTAUTINĖS PREKYBOS VAIDMUO ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖJE

• Valdžios sektoriaus importuojamos galutinio
vartojimo išlaidos, į kurias įeina valdžios
sektoriaus įsigytų ar pagamintų prekių ir
paslaugų, tiesiogiai tiekiamų privatiems
namų ūkiams vartojimo reikmėms, vertė
Lietuvoje yra didesnė nei Vidurio ir Rytų
Europos vidurkis visuose trijuose žemės ūkio
ir maisto sektoriuose, ypač didelė maisto ir
gėrimų gamybos sektoriuje (trečia pagal dydį
visame regione ir lygi 0,74). Priklausomybė
augalininkystės ir gyvulininkystės
produkcijos sektoriuje taip pat yra didesnė
už Vidurio ir Rytų Europos vidurkį ir yra lygi
0,48 lyginant su 0,19 Vidurio ir Rytų Europos

vidurkiu. Tačiau priklausomybė nuo importo
žvejybos ir akvakultūros sektoriuje yra
žymiai mažesnė nei Vidurio ir Rytų Europos
vidurkis (Lietuvoje 0,02 lyginant su 0,45
regione).
• Importuoto bendrojo kapitalo formavimas
yra gana žemas – žemiausia pasėlių ir
gyvulininkystės produkcijos vertė (0,01
lyginant su 0,12 vidurkiu), šiek tiek didesnė
už vidutinę maisto ir gėrimų gamybos
(0,20 lyginant su 0,18 vidurkiu) bei žuvies ir
akvakultūros sektoriaus (0,23 lyginant su
0,10 vidurkiu).

3 schema. Tiesioginio ir netiesioginio importo kiekis, susijęs su tarpinėmis žemės ūkio ir maisto
produktų sektoriaus žaliavomis Lietuvoje ir Vidurio ir Rytų Europos valstybėse
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Tiesioginio importo kiekis
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Žvejyba ir
akvakultūra
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Netiesioginio importo kiekis

Šaltinis: pačių parengta, vadovaujantis įvesties–išvesties apskaičiavimais
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4 schema. Tiesioginė priklausomybė nuo importo, susijusio su žemės ūkio ir maisto produktų
sektoriaus galutinės paklausos komponentu Lietuvoje ir Vidurio ir Rytų Europos valstybėse
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Tiesioginio importo priklausomybė nuo valstybinio sektoriaus
Tiesioginio importo priklausomybė nuo bendrojo kapitalo formavimo
Šaltinis: pačių parengta, vadovaujantis įvesties–išvesties apskaičiavimais

Žemės ūkio ir maisto pramonės
eksporto intensyvumas Lietuvoje
Dėl prekybos liberalizavimo pasaulio rinkose,
įskaitant žemės ūkio ir maisto produktų
rinkas, eksporto konkurencingumas tapo vis
svarbesnis užtikrinant ilgalaikę įmonių sėkmę
ir prisidedant prie jų konkurencinio pranašumo
kūrimo.
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Lietuva turi didžiausią eksporto intensyvumą
Vidurio ir Rytų Europos regione – eksportui
skiriama maždaug pusė augalininkystės ir
gyvulininkystės sektoriaus (51 proc.), taip
pat maisto ir gėrimų sektoriaus (47 proc.)
galutinės produkcijos. Žuvies ir akvakultūros
sektoriuje eksporto ir produkcijos santykis yra
0,27, kuris yra artimas Vidurio ir Rytų Europos
vidurkiui (0,3).

TARPTAUTINĖS PREKYBOS VAIDMUO ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖJE

LIETUVA
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Nustatyti makropažeidžiamumai
Lietuva yra maža atvira ekonomika. Būtent
dėl to ji yra pažeidžiama tiek silpnėjančios
išorinės aplinkos (pavyzdžiui, potencialiai
lėtėjančio augimo Europoje), tiek prekybos
įtampos. Geopolitinė rizika ir neapibrėžtumas
(pavyzdžiui, „Brexit“ aplinka) dar labiau kelia
Lietuvos sukrėtimų riziką, kurią jai gali būti
sunkiau atlaikyti nei didesnėms ekonomikoms.8
Nors grynoji migracija 2019 m. pasirodė
teigiama, kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimas
tęsėsi, o tai ribojo augimo potencialą.
Produktyvumas Lietuvoje didėja, nors ir
mažesniu nei laikotarpiu prieš krizę. Tačiau jis
išlieka gerokai mažesnis nei ES vidurkis. Po
krizės investicijos ir produktyvumas bendra
prasme atsigavo, nors ir Rusijos sankcijos
(2014–2016 m.) sukėlė neapibrėžtumą.9 Todėl
našumas ir toliau artėja prie ES vidurkio, nors
tai daugiausia yra dėl kapitalo kaupimo (o ne dėl
technologijų patobulinimo).10

Nepaisant silpnesnės aplinkos nei tarp
pagrindinių prekybos partnerių, Lietuvos
eksportas pasirodė gerai; buvo pastebėtas
trumpalaikis spaudimas darbo jėgos
sąnaudoms, tačiau be pastebimo poveikio
sąnaudų konkurencingumui. Šis tarptautinis
kontekstas taip pat atsispindi mažose
tiesioginėse užsienio investicijose, kurios,
nepaisant atsigavimo, yra žemesnės
nei istorinės ribos.11 Lietuvoje nustatyti
instituciniai suvaržymai, kurie yra laikomi
kenkiančiais įmonių augimui ir slopinančiais
inovacijas.12 Mikroįmonės paprastai yra mažiau
produktyvios ir novatoriškos nei didesnės
įmonės, tačiau vis dėlto Lietuvoje tai yra
vyraujanti verslo rūšis.13

Išvados – pagrindiniai makropažeidžiamumai

Pažeidžiama silpnėjanti išorinė aplinka

Produktyvumo augimo sulėtėjimas

Emigracija ir mažėjanti darbo jėga

Mažos tiesioginės užsienio investicijos

Mažos ir vidutinės įmonės susiduria su
sunkumais gaunant finansavimą

Žemas inovacijų lygis
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NUSTATYTI MAKROPAŽEIDŽIAMUMAI

COVID-19 poveikio kartografavimas
COVID-19 sukeltas sutrikimas yra unikalus ir jo negalima palyginti su kitomis
pastarųjų metų krizėmis, įskaitant 2009 m. Didįjį nuosmukį. Dėl didelio netikrumo dėl
trukmės, gylio ir paruoštų receptų „iš ekonominių vadovėlių“ trūkumo reikia išsamios
scenarijų analizės. Tačiau sutariama, jog COVID-19 poveikis yra tiek paklausos, tiek
pasiūlos ekonomikos pusėje.
Mes darome išvadas, vadovaudamiesi duomenimis apie pandemijos plitimą ir
mirtingumą nuo jos, ekonominę veiklą, taip pat vyriausybės vykdytas priemones
– nustatytus apribojimus ir teikiamą paramą. Duomenys taip pat tikrinami pagal viso
regiono vidurkius, kad būtų galima įvertinti, kaip šalyje sekėsi sulaikyti pandemijos
plitimą ir palaikyti savo piliečius.

COVID-19 pandemija Lietuvoje
COVID-19 pandemija tiesiogiai paveikė
tūkstančius žmonių visoje Vidurio ir Rytų
Europoje. Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio
vidurio dvylikoje šioje ataskaitoje išanalizuotų
valstybių buvo patvirtinta daugiau kaip 335
tūkstančiai COVID-19 atvejų. Per tą patį
laikotarpį regione dėl COVID-19 mirė beveik 10
tūkstančių žmonių.

LIETUVA
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5 schema. Patvirtinti COVID-19 atvejai, bendras skaičius 1000 gyventojų
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Vidurio ir Rytų Europos gyventojų svertinis vidurkis

Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/, Macrobond /pavadinimas/

6 schema. Iš viso mirčių nuo COVID-19, bendras skaičius 1000 gyventojų
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Lietuva

Vidurio ir Rytų Europos gyventojų svertinis vidurkis

Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/, Macrobond /pavadinimas/

Per visą pandemijos laikotarpį (išskyrus
pirmąsias kelias savaites) pastebėtų atvejų
skaičius Lietuvoje buvo mažesnis už Vidurio ir
Rytų Europos vidurkį, tačiau rugpjūčio mėnesio
pradžioje jis pradėjo šiek tiek didėti, galbūt dėl
to, kad apribojimai buvo sušvelninti. Bendras
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mirčių skaičius taip pat buvo mažesnis nei
vidutinis, ir valstybė sugebėjo išlyginti kreivę
iki birželio mėnesio pradžios. Apskritai Lietuvai
pavyko veiksmingai sušvelninti pandemijos
poveikį, palyginti su Vidurio ir Rytų Europos
regionu.

COVID-19 PANDEMIJA LIETUVOJE

Lietuvos uždarymo priemonės yra panašios
į tas, kurios pastebimos likusiame Vidurio ir
Rytų Europos regione. Valstybės griežtumo
indeksas per pirmuosius kelis pandemijos
mėnesius išliko aukščiau arba tame pačiame

lygyje kaip vidutinis. Tačiau birželio mėnesio
viduryje indeksas nukrito iki žemesnio lygio nei
kitų regiono šalių. Įdiegti visuomenės paramos
mechanizmai buvo skirti padėti verslininkams ir
pažeidžiamoms įmonėms.

1 lentelė. Apribojančiosios priemonės ir visuomenės paramos mechanizmai Lietuvoje
Kategorija

Aprašymas

Apribojančiosios priemonės

Karantinas galiojo nuo 2020 m. kovo mėn. 16 d. iki birželio
mėn. 16 d. Kurį laiką restoranų, barų, kavinių ir pan. veikla buvo
draudžiama, išskyrus maisto pristatymą. Kitos parduotuvės
taip pat buvo uždarytos, išskyrus būtiniausias paslaugas –
tokias kaip maisto prekės, vaistinės ir pan. Viešbučiai ir kitos
panašios paskirties patalpos buvo naudojamos asmenų
izoliavimui pagal verslo savininko ir savivaldybių susitarimus.
Nuo balandžio mėn. 27 d. nebūtiniausios paskirties verslai vėl
pradėjo veikti, pradedant maitinimo paslaugomis, galinčiomis
aptarnauti klientus lauke. Restoranai ir barai atidaryti nuo
gegužės mėn. 18 d. taikant socialinio atstumo išlaikymo
reikalavimus.

Visuomenės paramos
mechanizmai

• Vyriausybė paskelbė bendrą 2,5 milijardų Eurų (5 proc. 2019
m. BVP) fiskalinį paketą, vėliau buvo pridėtas dar 1 milijardas.
• Darbo užmokesčio subsidijos paveiktų sektorių ir įmonių
darbuotojams;
• 3 milijonai eurų skirti sveikatos priežiūros darbuotojų
atlyginimams padidinti apie 15 proc.
• Išplėstos darbo užmokesčio subsidijos asmenims,
grįžtantiems po prastovos ar nedarbo, taip pat darbo
užmokesčio išmokos tiems, kurie iškrito iš darbo jėgos;
• 56 milijonų eurų skirti mažų ir vidutinių įmonių palūkanų
kompensacijoms už atidėtas paskolas arba lizingo įmokoms
finansuoti;
• Paskatos fiziniams asmenims – iki 12 mėnesių hipotekoms ir
iki 6 mėnesių lizingui bei vartojimo kreditui;
• Paskatos verslui – paskolos mokėjimų atidėjimas iki 6
mėnesių;
• Vyriausybė išplėtė garantijų sistemas, įskaitant žemės ūkio
ir mažų ir vidutinių įmonių paskolų garantijas maždaug 1,3
milijardams eurų (2,6 proc. 2019 m. BVP);
• Mokesčiai buvo atidėti ar išdėstyti dalimis pagal sutartus
grafikus, nemokant palūkanų;
• Vyriausybė padidino finansinę paramą žemės ūkio sektoriui
per Žemės ūkio paskolų garantijų fondą. Nukentėję pieno
ūkininkai gaus papildomą 18,5 milijonų eurų valstybės
pagalbą;
• Papildoma pagalba labai mažoms įmonėms.

Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/, TVF politikos reakcijos į COVID-19, Europos Komisijos politikos priemonės,
kurių buvo imtasi kovojant su koronaviruso plitimu ir poveikiu – 2020 m. liepos mėn. 17 d.

LIETUVA
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7 schema. Apribojančiosios priemonės – Griežtumo indeksas
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12 valstybių vidurkis

Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/, Hale, Thomas, Noam Angrist, Emily Cameron–Blake, Laura Hallas, Beatriz
Kira, Saptarshi Majumdar, Anna Petherick, Toby Phillips, Helen Tatlow, Samuel Webster (2020). Oksfordo COVID-19
vyriausybės atsako sekėjas, Blavatnik valstybinė mokykla.

Išvados

Lietuva sugebėjo išlaikyti mažesnį atvejų ir
mirčių skaičių nei jos kolegos Vidurio ir Rytų
Europoje
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Didžiausiu pandemijos piko laikotarpiu
griežtumas buvo lygus arba šiek tiek
didesnis už vidutinį, tačiau vėliau tapo
mažesnis

COVID-19 PANDEMIJA LIETUVOJE

COVID-19 poveikis žemės ūkio ir maisto
pramonei Lietuvoje
Siekiant kiekybiškai įvertinti COVID-19 poveikį,
buvo išanalizuoti keli rodikliai. Pirmiausia,
mes apžvelgėme duomenis apie vartotojų
judrumą, kuris yra vartotojų nuomonės ir
(arba) apribojančiųjų priemonių sunkumo
pagrindas. Tada buvo išgauti ir perskaičiuoti
turimi trumpalaikiai indeksai, siekiant parodyti

ekonominio šoko gylį ir trukmę tiek pasiūlos
(gamybos), tiek paklausos (daugiausia
mažmeninės prekybos) srityje. Kiekvienas
rodiklis pateikiamas su tinkamu Vidurio ir Rytų
Europos lyginamuoju indeksu, kurį sudaro 12
valstybių ekonomikos.

8 schema. Vartotojų , maisto prekių ir vaistinių mobilumas, palyginti su pradiniu lygiu (%)
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Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/ Macrobond /pavadinimas/

Tiek būtiniausių prekių, tiek poilsio ir
laisvalaikio mažmeninės prekybos mobilumui
mažiausiai įtakos turėjo pradiniai uždarymo
apribojimai. Gegužės mėnesio pradžioje, kai
apribojančiosios priemonės jau ėmė silpnėti,
judrumas pamažu ėmė didėti iki įprasto, prieš
pandemiją buvusio lygio. Lietuvos klientai
tapo labai aktyvūs netrukus po pirminio
uždarymo sukelto kritimo. Įdomu tai, kad taip
buvo tik būtiniausių prekių sektoriuje, nes

LIETUVA

mažmeninės prekybos ir poilsio sektorius buvo
daug mažesnis nei Vidurio ir Rytų Europos
vidurkis. Judrumo vidurkiui Lietuvoje kur kas
mažiau įtakos turėjo faktinis COVID-19 atvejų
augimas, o tai reiškia, kad dauguma vartotojų
patys reagavo ir ėmėsi griežtesnių prevencinių
priemonių. Atvejų ir mirčių skaičius augo daug
lėčiau nei pastebėtas vidurkis, o tai galbūt
sąlygojo laisvesnius mobilumo apribojimus.
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„Google“ pateikti mobilumo duomenys atrodo
teigiami, tačiau parduotuvėse praleistas laikas
nesutampa su apsilankymų skaičiumi. Vis
dėlto tai negali būti reprezentatyvi vartotojų
atranka visiems gyventojams, kadangi
daugelis parduotuvių savininkų vis dar turi
likvidumo problemų arba net susiduria su
bankrotu. Nors dėl blogėjančios padėties
darbo rinkoje vartojimas gali sulėtėti arba net

vėl sumažėti (pavyzdžiui, praradus darbą kai
kuriems žmonėms darbo vietos išlaikomos
dėl vyriausybės programų), maisto ir gėrimų
pardavimas bus palyginti atsparus. Todėl
maisto produktų gamyba bus panaši. Šiuos
lūkesčius patvirtina pastarųjų mėnesių
duomenys, kurie yra atvaizuoti „kaitros
žemėlapiuose“.

2 lentelė. COVID-19 poveikio kaitros žemėlapis – gamybos išvestis

Pasirinktų prekių gamyba

Pirmos
būtinybės
prekių
gamyba

Ilgalaikio
vartojimo
prekių
gamyba

2020 m.
balandžio
mėn. %
palyginus
su 2019 m.
balandžio
mėn.

2020 m.
gegužės
mėn. %
palyginus
su 2019 m.
gegužės
mėn

2020 m.
birželio
mėn. %
palyginus
su 2019
m. birželio
mėn.

2020 m.
liepos mėn.
% palyginus
su 2019 m.
liepos mėn.

Lietuva

111%

98%

101%

102%

90%

Vidurio ir
Rytų Europos
BVP svertinis
vidurkis

81%

51%

65%

84%

93%

Lietuva

78%

66%

80%

103%

101%

Vidurio ir
Rytų Europos
BVP svertinis
vidurkis

84%

57%

79%

101%

112%

105%

95%

95%

97%

100%

98%

84%

91%

96%

98%

Lietuva

110%

97%

96%

101%

101%

Vidurio ir
Rytų Europos
BVP svertinis
vidurkis

104%

87%

93%

98%

101%

Lietuva
Neilgalaikio
Vidurio ir
vartojimo
Rytų Europos
prekių
BVP svertinis
gamyba
vidurkis
Maisto
produktų
ir gėrimų
gamyba

2020 m.
kovo mėn.
% palyginus
su 2019 m.
kovo mėn.

Lentelėje pateikti pataisyti sezoniniai ir kalendoriniai duomenys.
Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/, Eurostat /pavadinimas/
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COVID-19 POVEIKIS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONEI LIETUVOJE

Kalbant apie gamybos apimtis, Lietuva
sugebėjo pasiekti geresnių rezultatų nei
dauguma kitų Vidurio ir Rytų Europos valstybių.
Matyt, pandemija, be ilgalaikio vartojimo
prekių, iš esmės nepaveikė visų kategorijų.
Vadovaujantis ekonomikos teorija, neilgalaikio
vartojimo prekių gamyba buvo didesnė nei
ilgalaikio vartojimo prekių. Jau tada ilgalaikio

vartojimo prekės sugebėjo grįžti į aukštesnį lygį
nei 2019 m., nors vis tiek buvo žemesniame
nei vidutinis (liepą – 101 proc., palyginti su
112 proc. Vidurio ir Rytų Europos valstybėse).
Neilgalaikio vartojimo prekių ir maisto
produktų, palyginti su praėjusiais metais,
kritimas nebuvo didesnis nei 5 proc.

3 lentelė. COVID-19 poveikio kaitros žemėlapis – didmeninė ir mažmeninė prekyba
2020
m. kovo
mėn. %
Apyvarta (nuolatinėmis kainomis)
palyginus
su 2019 m.
kovo mėn.

2020 m.
balandžio
mėn. %
palyginus
su 2019 m.
balandžio
mėn.

2020 m.
gegužės
mėn. %
palyginus
su 2019 m.
gegužės
mėn

2020 m.
birželio
mėn. %
palyginus
su 2019
m. birželio
mėn.

2020 m.
liepos
mėn. %
palyginus
su 2019
m. liepos
mėn.

Lietuva

94%

82%

101%

106%

107%

Vidurio ir
Rytų Europos
BVP svertinis
vidurkis

98%

87%

98%

100%

102%

105%

88%

101%

101%

104%

106%

94%

97%

97%

99%

Lietuva
Ne maisto produkVidurio ir
tų (įskaitant degalus) mažmeninė Rytų Europos
BVP svertinis
prekyba
vidurkis

89%

80%

102%

109%

109%

93%

83%

98%

102%

104%

Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse,
kuriose vyrauja
maisto, gėrimų ar
tabako prekės

Lietuva

105%

89%

102%

101%

104%

Vidurio ir
Rytų Europos
BVP svertinis
vidurkis

106%

94%

97%

96%

99%

Maisto produktų,
gėrimų ir tabako
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse

Lietuva

98%

84%

95%

105%

111%

Vidurio ir
Rytų Europos
BVP svertinis
vidurkis

99%

86%

92%

97%

97%

Mažmeninė
prekyba, išskyrus
variklinių transporto priemonių ir
motociklų prekybą

Lietuva
Maisto produktų,
Vidurio ir
gėrimų ir tabako
mažmeninė preky- Rytų Europos
BVP svertinis
ba
vidurkis

Lentelėje pateikti pataisyti sezoniniai ir kalendoriniai duomenys. Duomenų apie didmeninę prekybą, išskyrus
variklines transporto priemones ir motociklus, nėra
Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/, Eurostat /pavadinimas/
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Po labai gerų gamybos rezultatų pirmaisiais
pandemijos mėnesiais mažmeninės prekybos
duomenys atrodo šiek tiek mažiau optimistiški.
Kovo ir balandžio mėnesiais visose kategorijose
Lietuva buvo žemiau regiono vidurkio. Maisto ir
kitų prekių pardavimas tais mėnesiais vienodai

sumažėjo iki maždaug 80–90% praėjusių
metų rezultatų. Kaip bebūtų, Lietuva sugebėjo
atsigauti per trumpą laiką taip, kad vėliau
liepos mėnesį pasiekė didesnį nei vidutinį
mažmeninės prekybos sektoriaus augimą
(maždaug 4–5% didesnis visose kategorijose).

Išvados

Patvirtinti COVID-19 atvejai yra daug
mažesni nei Vidurio ir Rytų Europos
vidurkis, nors rugsėjo mėnesį galima
pastebėti didėjantį augimo pagreitį

Maisto ir gėrimų gamyba buvo panaši
arba geresnė palygus su kitomis valstybės
pramonės šakomis, taip pat geresnė
Vidurio ir Rytų Europos kolegų atžvilgiu

COVID-19 mirtingumas Lietuvoje taip pat
buvo daug mažesnis nei vidutinis

Vartotojų maisto produktų paklausa
sumažėjo 12%, tačiau vėliau padidėjo iki
109% praėjusių metų liepos mėnesio lygio

Apribojančiųjų priemonių griežtumas yra
panašus į regiono ir šiek tiek švelnesnis
vėlesniais pandemijos mėnesiais
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COVID-19 POVEIKIS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONEI LIETUVOJE

Įžvalgos – scenarijai
ir pasekmės
Atsigavimo būklė
Dar anksti prognozuoti, ar kitų metų BVP
augimas leis Lietuvai atsigauti nuo daugumos
pandemijos padarinių, ar jie pasirodys tokie
drastiški, kad vis tiek trukdys ekonomikai
2021 m. Taip pat verta priminti, jog lieka labai
didelis prognozių neapibrėžtumas dėl nuolat
kintančios pandemijos situacijos. Tačiau
palyginamojoje perspektyvoje galime nustatyti
keletą svarbių veiksnių, kurie nulems galimus
valstybės ir žemės ūkio maisto pramonės
ateities scenarijus.

22

Lietuvos ekonomika nukentėjo mažiausiai iš
visų regiono subjektų. Po gana gerų rezultatų
pirmąjį ketvirtį BVP antrąjį ketvirtį sumažėjo
tik 4%. Krizė buvo ir po ilgo stabilaus šalies
ekonomikos augimo. Nepaisant to, Europos
Komisija prognozuoja, kad ekonomika toliau
mažės 7,1 proc. 2020 m., o po to beveik visiškai
atsigaus iki 2021 m. pabaigos.

ATSIGAVIMO BŪKLĖ

9 schema. BVP kaita, % per metus
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Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/, Eurostat /pavadinimas/, Slovakijos Respublikos statistikos tarnyba

4 lentelė. Europos Komisijos makroekonominės prognozės
BVP (% pokytis
per metus)

Užimtumas*
Infliacijos lygis
(% pokytis per
– SVKI (%)
metus)

Privatus
vartojimas *
(% pokytis per
metus)

Bendrasis
Valstybės
biudžetas* (%
BVP)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Bulgarija

-7.1

5.3

1.0

1.1

-2.5

0.5

-5.8

5.6

-2.8

-1.8

Kroatija

-10.8

7.5

0.4

1.4

-3.9

3.0

-6.9

6.1

-7.1

-2.2

Čekijos R.

-7.8

4.5

2.8

2.2

-3.1

0.8

-4.6

4.0

-6.7

-4.0

Estija

-7.7

6.2

0.3

1.9

-5.7

3.7

-7.2

7.1

-8.3

-3.4

Vengrija

-7.0

6.0

3.5

2.8

-3.8

1.1

-6.0

5.5

-5.2

-4.0

Latvija

-7.0

6.4

0.4

2.0

-2.6

0.9

-6.1

7.0

-7.3

-4.5

Lietuva

-7.1

6.7

0.8

1.5

-3.5

2.0

-9.9

7.8

-6.9

-2.7

Lenkija

-4.6

4.3

2.7

2.8

-4.5

2.2

-4.9

3.8

-9.5

-3.8

Rumunija

-6.0

4.0

2.5

2.8

-2.5

0.6

-6.2

4.9

-9.2

-11.4

Serbija**

-2.4

4.0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Slovakija

-9.0

7.4

1.9

0.8

-3.4

2.0

-7.1

7,2

-8.5

-4.2

Slovėnija

-7.0

6.1

0.2

1.1

-2.7

2.0

-6.1

6.3

-7.2

-2.1

Valstybė

* 2020 m. pavasario prognozės. Kitos 2020 m. vasaros leidimo prognozės.
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** Pasaulio banko prognozės Serbijai.
Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/, Eurostat /pavadinimas/, Pasaulio bankas
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Europos Komisijos prognozėje daroma prielaida,
kad bus laipsniškas apribojimų panaikinimas
ir sveikatos būklės normalizavimasis. Todėl
manoma, kad virusas nepasikartos – nebus
„antrosios bangos“. Be koronaviruso, ateinančių
ketvirčių rezultatai vis daugiau ir daugiau

priklausys nuo priimtos strategijos ir priemonių
atsigavimui vidutinės trukmės laikotarpiu, taip
pat nuo verslo aplinkos kokybės ir mažiau nuo
trumpalaikių priemonių, tokių kaip likvidumo
užtikrinimas įmonėms arba subsidijuojant
užimtumą.

Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės scenarijų
apibrėžimas ir kontekstualizavimas
Prognozės analizėje naudojama scenarijų
planavimo metodika. Matrica buvo
sukonstruota vadovaujantis dviem aukšto
lygio kintamaisiais (kurie patys apima kelis
svarbius kintamuosius) ir buvo sudaryti keturi
alternatyvūs scenarijų kvadrantai, kurie
atspindi pesimistinę, nuosaikią ir optimistinę
ateities aplinką. Šie scenarijai yra išsamiai
parengti vadovaujantis vietos rinkos ir regionų
analize bei praturtinti dirbant su kiekvieną
regioną atstovaujančiais EIT maisto ekspertais.
Tai užtikrina, kad žemės ūkio ir maisto
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produktų vertės grandinės, priklausančios
mūsų tyrimo sričiai, būtų tinkamai išdėstytos
jų regioniniuose kontekstuose numatomoje
matricoje, integruojant „iš apačios į viršų“
analizę „iš viršaus į apačią“ sistemoje.
Du aukšto lygio kintamieji yra ekonominiai
veiksniai, viešoji politika ir kiti veiksniai. Įvertinti
buvo šie kintamieji (egzogeniniai kintamieji) »

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS SCENARIJŲ APIBRĖŽIMAS IR KONTEKSTUALIZAVIMAS

Ekonominiai faktoriai
Vietinė paklausa
Aukšta: vartotojų prekių paklausa atsistato, o
tiekimo grandinės patiria minimalų sutrikimą.
Žema: ekonominis susitraukimas (ir nedarbas)
mažina vartotojų išlaidų galią ir, atitinkamai,
paklausą. Vartotojų disponuojamos
pajamos mažėja, o išlaidų įpročiai tampa
konservatyvesni, vengiant išlaidų aukščiausios
kokybės maisto produktams.
Išorės prekybos sąlygos
Palanku: atsigaunant rinkoms, vietos tiekimo
grandinės gali grįžti prie įprastos prekybos
veiklos, atsispindinčios prieš pandemiją
buvusiose kainose. Įveikiamos su pandemija
susijusios prekybos kliūtys ES ir už jos ribų.
Nepalanku: paklausos sunaikinimas
tarptautinėse prekių rinkose mažina vietinio
eksporto ir gamybos vertę. Dėl siauros maržų
rinkos vietos ūkininkai kenčia nuo išorinių kainų

sukrėtimų. Prekybos sutrikimai pasireiškia tiek
kiekvienu atveju atskirai ES, tiek kitose užsienio
rinkose.
Vartotojų ir verslo pasitikėjimas
Palanku: Vartotojų prekių paklausa atsinaujina
tvariai, o tiekimo grandinės jaučia minimalius
sutrikimus. Rizikos vengimas, susijęs su
sveikata, grįžta į prieš šoką buvusį lygį. Laikui
bėgant vartotojai tampa labiau informuoti ir
išsilavinę.
Nepalanku: vartotojai visiškai negrįžta prie
senų išlaidų įpročių ir įpročių, sumažindami
išlaidas prabangiems ir aukštos pridėtinės
vertės produktams, išlaikydami tam tikrą
perėjimą prie pigesnių pagrindinių ir ilgalaikio
vartojimo prekių. Vartotojai mažiau nori
valgyti restoranuose ir dažniau gaminti maistą
namuose, naudodami žemos pridėtinės vertės
produktus.

Viešoji politika ir kiti veiksniai
Apribojančiosios priemonės

Politikos palaikymas

Palanku: palengvėja uždarymas, nutraukiant
tiekimo grandinių ir darbo srautų sutrikimus.

Aukštas: Vyriausybės teikia tinkamus pagalbos
paketus, kurie remia ekonominę veiklą, remia
vartotojų ir verslo pasitikėjimą bei išlaidų galią
– taip padedama išlaikyti maisto ir gėrimų
paklausą.

Nepalanku: uždarymai išlieka
pasikartojančiomis „bangomis“ – karantinai
ir papildomi patikrinimai tampa norma.
Restoranai lieka ribotose sąlygose su ribotais
pajėgumais, tiesiogiai naikinama paklausa.

LIETUVA

Žemas: Vyriausybės parama yra nepakankama
siekiant nuraminti vartotojus, išsaugoti darbo
vietas ir paremti tvarų ekonomikos atsigavimą.
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1 scenarijus: „Visiško atsigavimo kelias“

1 scenarijus
Visiško atsigavimo kelias
Vietinė paklausa

Vartotojų ir verslo pasitikėjimas

Teigiama

Neigiama

Išorinės prekybos sąlygos

Atpribojančiosios priemonės

Parama politikai

Norint pamatyti „visiško atsigavimo“ scenarijų,
būtų galima tikėtis, kad daugybė endogeninių ir
egzogeninių kintamųjų judės palankia linkme.
Visuotinai palankių sąlygų reikalavimas gali būti
vadinamas „optimistiniu“ scenarijumi“.
• Apribojančiosios priemonės visiškai
panaikintos. Vakcina ar vaistas sukurti ir
sėkmingai platinami.
• Darbo ir prekybos srautų, taip pat viešbučių,
restoranų ir kavinių /sutrumpinimas anglų
kalba HoReCa – Hotel, Restaurant and Cafe/
sektoriaus sutrikimų palengvinimas.
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• Verslo ir vartotojų pasitikėjimo gerėjimas.
• Pagrindinės prekybos partnerės ir turistų
šaltiniai naudojasi beveik palankiomis
sąlygomis.
• Veiksminga nacionalinių vyriausybių politinė
parama siekiant sustiprinti ir paskatinti
ankstyvuosius pokyčius.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS SCENARIJŲ APIBRĖŽIMAS IR KONTEKSTUALIZAVIMAS

2 scenarijus: „Naujų vartotojų
kelias”
2 scenarijus
Naujų vartotojų kelias
Vietinė paklausa

Vartotojų ir verslo pasitikėjimas

Teigiama

Neigiama

Išorinės prekybos sąlygos

Atpribojančiosios priemonės

Parama politikai

Kaip vieną iš dviejų „vidutinio sunkumo“
scenarijų, „Naujų vartotojų“ scenarijaus galima
tikėtis kaip tam tikro sąlygų derinio, kuris, viena
vertus, suteikia galimybę visiškai atsigauti, ir,
kita vertus, praktiškai to neleidžia, rezultato
dėl reikšmingo ir ilgalaikio poveikio vartotojų
tendencijoms ir elgesiui, dėl kurių atsiranda
paklausos pokyčiai ir prie kurių tam tikru
laipsniu turi prisitaikyti visos žemės ūkio ir
maisto pramonės vertės grandinės.
• Apribojančiųjų priemonių panaikinimas yra
išskirtinis pirmtakas. Vakcina ar vaistas
sukurtas ir sėkmingai išplatintas.

LIETUVA

• Elgesio poveikio, kuris filtruojamas per
žemės ūkio ir maisto pramonės vertės
grandinę, išlaikymas.
• Pakitusi paklausa, greičiausiai pasireiškianti
didesnės pridėtinės vertės maisto paklausos
sumažėjimu.
• Maža politinė parama (nepavyksta atgaivinti
vartojimo).
• Pasaulio ekonomikos atsigavimas juda
teigiama linkme, leidžiančia užsienio rinkoms
šiek tiek įsisavinti naują vidaus perteklių.
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3 scenarijus: „Naujo taisyklių rinkinio kelias”

3 scenarijus
Naujo taisyklių rinkinio kelias
Vietinė paklausa

Vartotojų ir verslo pasitikėjimas

Teigiama

Neigiama

Išorinės prekybos sąlygos

Atpribojančiosios priemonės

Parama politikai

Kaip vienas iš dviejų „vidutinio sunkumo“
scenarijų, „Naujo taisyklių rinkinio“ scenarijus
atsiranda dėl sąlygų, šiek tiek priešingų
„Naujų vartotojų“ scenarijui, derinio. Skirtingai
nuo minėto atvejo, vartotojų bazė iš tikrųjų
yra aiškiai pasirengusi grįžti į būseną prieš
pandemiją, tačiau vyriausybės politikos
pasekmės – griežtos apribojančiosios
priemonės – yra tokios, kad tai šiek tiek
apsunkina.
• Neužtikrinama, kad būtų panaikintos
apribojančiosios priemonės. Vakcina ar
vaistas dar neplatinami valstybės viduje.
• Vyriausybės politika pateikia finansinės
paramos ir apribojančiųjų priemonių derinį.
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• Viešbučių, restoranų ir kavinių /
sutrumpinimas anglų kalba HoReCa – Hotel,
Restaurant and Cafe/ sektorius kenčia,
stengdamasis atsigauti pagal užsitęsusios
rizikos ir uždarymo aurą.
• Dėl šios priežasties pasikeis vartojimo
struktūra tarp sektorių ir tarp juose esančių
prekių.
• Tiekimo grandinės sutrikimai ir sezoninio
(migrantų) darbo srauto kliūtys.
• Galimas uždelsimas ir tam tikrų investicijų
pridėtinės vertės maisto perdirbimo
pajėgumams sustabdymas.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS SCENARIJŲ APIBRĖŽIMAS IR KONTEKSTUALIZAVIMAS

4 scenarijus: „Iškraipymo ir trikdymo kelias”

4 scenarijus
Iškraipymo ir trikdymo kelias
Vietinė paklausa

Vartotojų ir verslo pasitikėjimas

Teigiama

Neigiama

Išorinės prekybos sąlygos

Atpribojančiosios priemonės

Parama politikai

„Iškraipymo ir trikdymo“ kelias yra
„pesimistinio“ scenarijaus, kai tiek ekonominiai,
tiek viešosios politikos veiksniai juda
nepalankiai, pasireiškimas.
• Griežtos sulaikymo priemonės, nepalankios
išorinės prekybos sąlygos ir nepakankama
politinė parama.
• Prislėgtas vartotojų ir verslo pasitikėjimas;
vidaus paklausa krenta.

LIETUVA

• Blogėjančios prekybos sąlygos gali lemti
žemas pasaulinės rinkos kainas – grėsmę
žemės ūkio gamintojams. Protekcionizmo
spiralių rizika sustiprina susitraukimą.
• Griežtesni sanitariniai standartai, socialinio
atsiribojimo taisyklės ir kiti teisinio
reguliavimo pakeitimai padidina verslo
operacijų išlaidas / sumažina produktyvumą
(pajamas vienam darbuotojui).
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Scenarijų analizės rezultatai ir pasekmės
Žemės ūkio ir žaliavų tiekėjai
• Lietuvos ūkininkai yra labai paveikti prekių
rinkos kainų sukrėtimų, ypač tūkstančiai
ūkininkų, priklausančių mažesnėms
ekonominėms kategorijoms (nes didžiausi
paprastai gali sušvelninti tokius sutrikimus ir
taikyti tvirtas apsidraudimo strategijas)
• Atsižvelgiant į produktyvumą, kuris šiuo
metu yra mažesnis nei ES vidurkis, Lietuvos
ūkininkams suteikiama galimybė pasinaudoti
potencialiomis vietinių išteklių tendencijomis
ir investuoti į našumo ir finansinio
atsparumo didinimą.

Viešoji politika ir kiti veiksniai
Nuo nepalankių iki palankių

Naujas vartotojas

• Perėjimas prie mažesnės pridėtinės vertės
produkcijos (siejama su „Naujų vartotojų ir
Sutrikimo scenarijais“) suteikia potencialią
galimybę kaip nedidelį paklausos padidėjimą.
• Sezoninio darbo sutrikimai yra akivaizdi
rizika šiam sektoriui, o darbo užmokesčio
apribojimai daro didelį spaudimą
atlyginimams. Slovakija pastebėjo, kad
uždarant sieną trūksta žemos kvalifikacijos
darbuotojų

Visiškas atsigavimas

• Keičiasi vartotojų pageidavimai ir
• Gamybos perteklius išsisklaido, nes
naudojama daugiau vietos produktų,
paklausa grįžta į priešpandeminį lygį
skatinamas didėjantis sąmoningumas
• Kainų spaudimas ūkininkams palengvėja
• Didėjanti maistinės vertės prekių svarba • Darbo srautai vėl tampa nenutrūkstami
Iškraipymas ir trikdymas

Naujas taisyklių rinkinys

• Sezono ir tarptautinio darbo srautų
sutrikimas
• Perteklinė pasiūla slegia prekių rinkas
• Dėl ekonomikos nuosmukio mažėja
vidaus paklausa

• Didėjantis darbo užmokestis ūkininkams
• Prekybos komplikacijų rizika
• Reikia laikytis papildomų sveikatos ir
saugos priemonių
• Vartotojų paklausa grįžta į ankstesnę
priešpandeminę struktūrą

Ekonominiai faktoriai
Nuo neigiamų iki teigiamų
Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/ analizė
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SCENARIJŲ ANALIZĖS REZULTATAI IR PASEKMĖS

Maisto produktų ir gėrimų gamyba

Viešoji politika ir kiti veiksniai
Nuo nepalankių iki palankių

• Maisto perdirbimo sektoriaus sėkmė ir forma
yra labai susiję su aukštos pridėtinės vertės
produktų paklausa
• Reikšmingas aukštos pridėtinės vertės
produkcijos paklausos šaltinis priklauso
nuo viešbučių, restoranų ir kavinių /
sutrumpinimas anglų kalba HoReCa – Hotel,
Restaurant and Cafe/ sektoriaus, o prieš
pandemiją Lietuva užfiksavo didelį turizmo
augimą, kuomet 2019 m. buvo pasiektas
atvykstančių užsieniečių 5 metų pikas, o
vietinės maisto perdirbimo įmonės buvo
pažeidžiamos dėl sumažėjusios paklausos,
susietos su uždarymo scenarijais

• Valstybės, turinčios didelę turizmo pramonę
ir patiriančios jos sumažėjimą, gali pastebėti
sumažėjusias vietos pridėtinės vertės
apdorojimo galimybes
• Judėjimo pasienyje apribojimai labai veikia
Baltijos šalis, kurių rinkos yra glaudžiai
tarpusavyje susijusios
• Uždarymo poveikį restoranams turi
moduliuoti pristatymo programėlės ir
griežtinimo politika
• Gamintojai gauna naudos iš pasaulinio
pertekliaus – fiksuoja vertę dėl sumažėjusių
žaliavų kainų

Naujas vartotojas

Visiškas atsigavimas

• Pakitę vartotojų įpročiai nutolsta nuo
restoranų valgymo namuose link
• Būtinybė maisto gamintojams
persiorientuoti dėl kintančios paklausos
• Maisto gamintojai naudojasi
mažesnėmis kainomis tarptautinėje
rinkoje

• Augimo ir paklausos lygis grįžta į
ankstesnę dinamiką
• Sektorius išlieka konkurencingas ir
patrauklus investuotojams
• Augantis vartotojų pasitikėjimas ir
išlaidų galia

Iškraipymas ir trikdymas

Naujas taisyklių rinkinys

• Maisto gamybą paveikė viešbučių,
restoranų ir kavinių /sutrumpinimas
anglų kalba HoReCa – Hotel, Restaurant
and Cafe/ sektoriaus sutrikimai
• Konservatyvūs vartotojų vartojimo
modeliai kenkia perdirbėjų ir gamintojų
augimo potencialui.
• Nauja politika ir teisinis reguliavimas
sukelia papildomas išlaidas
• Investicijos į maisto perdirbimo
įrenginius ir atnaujintus gamybos
procesus

• Maisto gamybą paveikė viešbučių,
restoranų ir kavinių /sutrumpinimas
anglų kalba HoReCa – Hotel, Restaurant
and Cafe/ sektoriaus sutrikimai
• Nauja politika ir teisinis reguliavimas
sukelia papildomas išlaidas
• Protekcionizmas mažina konkurenciją
• Maisto gamintojai gali pasinaudoti
žemesnėmis žemės ūkio produktų
kainomis

Ekonominiai faktoriai
Nuo neigiamų iki teigiamų
Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/ analizė

LIETUVA
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Mažmeninė prekyba

Viešoji politika ir kiti veiksniai
Nuo nepalankių iki palankių

• (Bakalėjos) mažmenininkai geriau izoliuoti
nuo pandemijos sukrėtimų nei kiti sektoriai
– perėjimas nuo restoranų vartojimo prie
namų vartojimo palaiko maisto produktų
vartojimą.
• Internetinė mažmeninė prekyba maisto
prekėmis tampa pagrindine konkurencijos
priemone, reikalaujančia didelių investicijų
į logistikos tinklus ir internetinės reklamos
struktūras.

• Atsižvelgiant į spartų turizmo augimą prieš
pandemiją, galima tikėtis, kad pesimistiniai
ir uždarymo scenarijai sukels didelį stresą
Lietuvos viešbučių, restoranų ir kavinių /
sutrumpinimas anglų kalba HoReCa – Hotel,
Restaurant and Cafe/ sektoriui ir labai
sumažės didesnės pridėtinės vertės maisto
produktų, kuriuos turistai paprastai vartoja
šiame sektoriuje, paklausa.
• Perėjimas prie internetinės prekybos gali
sumažinti srautą per paprastas parduotuves,
darant spaudimą parduotuvėms, kurios gali
būti sunku apmokėti pridėtines išlaidas

Naujas vartotojas

Visiškas atsigavimas

• Būtina mažmenininkams pritaikyti
rinkodaros strategijas tam, kad
prisitaikytų prie besikeičiančių vartotojų
poreikių
• Norint patenkinti klientų lūkesčius
reikalingos didesnės apsipirkimo
galimybės internetu
• Didelė mažmenininkų konkurencija
siekiant patenkinti poreikių paklausą ir
lūkesčius.

• Verslas kaip įprasta dideliems
mažmenininkams
• Augimo galimybė mažesniems vietos
„žaidėjams“
• Pėsčiųjų srauto ir vartotojų išlaidų galios
padidėjimas lemia vartojimo augimą
• viešbučių, restoranų ir kavinių /
sutrumpinimas anglų kalba HoReCa –
Hotel, Restaurant and Cafe/ sektorius
grįžta į prieš pandemiją buvusį lygį,
skatindamas susijusius sektorius.

Iškraipymas ir trikdymas

Naujas taisyklių rinkinys

• Sumažėjęs vartotojų pasitikėjimas lemia • Mažmenininkams naudingas maisto
mažesnį vartojimą
gaminimas namuose
• Dėl konservatyvių vartojimo įpročių
• Maisto ir maitinimo paslaugos kenčia
parduotuvėse lankomasi rečiau ir
nuo paklausos mažėjimo
išlaidos yra mažesnės
• Konkurencija apima teikiamus
• Mažmenininkai patiria papildomų išlaidų
skaitmeninės vertės pasiūlymus
tam, kad užtikrintų sveikatos ir saugos
taisyklių laikymąsi.
Ekonominiai faktoriai
Nuo neigiamų iki teigiamų

Šaltinis: Deloitte /pavadinimas kita kalba/ analizė
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SCENARIJŲ ANALIZĖS REZULTATAI IR PASEKMĖS

Poveikis politikai
ir investicijoms
Galimybės ir augimo sritys
COVID-19 pandemija ir toliau kelia didelę
grėsmę visai ekonomikai. Kaip parodė ši
analizė, ji taip pat sutrikdė procesus visuose
žemės ūkio ir maisto pramonės segmentuose.
Šie sutrikimai, galima sakyti, pakeitė „žaidimo
taisykles“. Ūkininkai dažniau kontaktuodavo
su vartotojais, mažmenininkai buvo priversti
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greitai pagerinti savo užsakymų galimybes
internete, o vartotojai labiau atsižvelgia
į maisto produktų maistinę vertę. Tokie
dinamiški pokyčiai žemės ūkio ir maisto
pramonėje sukuria augimo ir inovacijų
galimybes.
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Atsižvelgiant į reikšmingą konsolidavimą ir
investicijas, kurios įvyko Lietuvos žemės ūkio
sektoriuje per pastarąjį dešimtmetį, žemas
ūkių produktyvumas ir efektyvumas išlieka
reikšminga galimybe siekiant pagerinti šio
sektoriaus atsparumą. Išlieka labai daug
mažų ūkių, ir tikimasi, kad konsolidacijos
procesas tęsis pagal bet kurį scenarijų. Nors
tai greičiausiai padidins didžiausių žemės ūkio
subjektų bendrą atsparumą, maža vidutinė
žemės ūkio naudmenų hektaro vidutinė
produkcija (palyginti su ES analogais) rodo, kad
konsolidavimas nebūtinai reiškia efektyvumą
ir kad galima padaryti didelę pažangą šioje
srityje. Didesnis technologijų, skaitmeninimo
ir automatikos diegimas neabejotinai suteiks
potencialių pranašumų, nes nauja robotika
leidžia efektyviau naudoti žaliavas, tokias kaip
trąšos, ir sumažinti priklausomybę nuo lėtesnio
rankų darbo.
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Vidaus turizmas jau vaidina svarbų vaidmenį
Lietuvos turizmo pramonėje, užimdamas
maždaug pusę rinkos.16 Dėl šios priežasties
Lietuva atsiduria atsparesnėje padėtyje nei
Vidurio ir Rytų Europos valstybės, turinčios
mažiau vietinio turizmo, nes, skirtingai nei
atvykstamasis turizmas, tai yra ta sritis, kuri
yra atviresnė nacionalinės vyriausybės įtakai.
Nepriklausomai nuo kaimyninių valstybių
vykdomos apribojančiųjų priemonių politikos
ir turistų šaltinių, Lietuvos vyriausybė turi
galimybę puoselėti šią jau gerai išplėtotą
vidaus kelionių kultūrą, kuri gali tapti vertingu
ramsčiu Lietuvos viešbučių, restoranų ir
kavinių /sutrumpinimas anglų kalba HoReCa
– Hotel, Restaurant and Cafe/ sektoriui; net
ir būdami Lietuvoje, keliautojai kur kas rečiau
gamina maistą namuose, todėl maistą vartotų
restoranuose. Tai gali būti proga sukurti
viešbučių, restoranų ir kavinių /sutrumpinimas
anglų kalba HoReCa – Hotel, Restaurant and
Cafe/ sektorių, kuris būtų labiau pritaikytas
vidaus vartotojų poreikiams ir skoniui, taip
paverčiant jį atsparesniu ateityje.

GALIMYBĖS IR AUGIMO SRITYS

Pagrindinės tvaraus atsigavimo galimybės
Ūkininkai ir žaliavų teikėjai
Galimybė

Šaltinis

Potenciali naujų vartotojų bazė

Daugiau asmenų ieško vietinių produktų

Gamybos proceso naujovės siekiant geresnio
išteklių naudojimo ir mažesnio poveikio aplinkai

Kintanti paklausa ir socialinės nuostatos, dėl
kurių reikia pakeisti gamybos procesą

Tiesioginis kontaktas su vartotojais ir didesnės
maržos

Sutrumpėjęs atstumas tarp ūkininkų ir vartotojų
dėl besikeičiančių vartotojų pageidavimų

Masto ekonomija stiprinant nacionalinį ir
regioninį bendradarbiavimą

Didesnių tarptautinių tiekimo grandinių
nutraukimas, tačiau tęsiamos investicijos
į transporto infrastruktūrą Vidurio ir Rytų
Europoje

Maisto perdirbimas, sandėliavimas ir gabenimas
Galimybė

Šaltinis

Vietinių tiekėjų galimybės pristatant savo
produktus

Didėjantis vartotojų susidomėjimas vietinėmis
prekėmis ir produktais sumažins ekologines
pasekmes

Galimybė „ekologizuoti“ maisto gamybos
procesą

Keičiantis poreikiui reikia pakeisti gamybos
procesą

Nauji ir efektyvūs transporto ir sandėliavimo
sprendimai

Transporto sutrikimai

Didesnio savarankiškumo poreikis
valstybėje ar regione

Prekybos ir tiekimo grandinės sutrikimai

LIETUVA
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Retailers, restaurants, and consumers
Galimybė

Šaltinis

Informatyvesnis vartotojų pasirinkimas
ir naujos konkurencijos sritys

Didėjanti tendencija ruošti maistą namuose ir
suvokimas apie tvarumą

Didesnis susidomėjimas maisto produktų
mažmenininkais ir rinkomis bei teigiamas
poveikis maržoms

Didėjantis vartotojų susidomėjimas vietiniais
produktais

Didėjantis susidomėjimas specializuotomis
parduotuvėmis ir teigiamas poveikis maržoms

Reiklesni vartotojai dėl nuolatinės socialinės ir
ekonominės plėtros arba sveikatos ir mitybos
poreikių

Skaitmeninimas – maisto užsakymo ir
pristatymo į namus didėjimas

Būtinybė ar noras likti namuose
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GALIMYBĖS IR AUGIMO SRITYS

Pagalbinės priemonės
1 Politikos pokyčiai – tiek apribojančiosios

priemonės, tiek paramos schemos – turėtų
būti nustatyti atsižvelgiant į apsaugos,
stabilumo ir tvaraus atsigavimo poreikio
pusiausvyrą. Be to, politikos formuotojai
turėtų iš anksto pranešti apie bet kokius
apribojimų įgyvendinimo arba panaikinimo
planus, taip pat kaip apie tinkamumo ir kitas
finansinės pagalbos sąlygas.

2 Kiekvienas iš pagrindinių politikos

pakeitimų, skirtas užkirsti kelią pandemijai
ar palengvinti jos poveikį, turėtų būti
paremtas skaidriu ir išsamu ekonominio
poveikio vertinimu. Nuo kovo mėnesio
daugelis vyriausybių ir kitų suinteresuotųjų
šalių įgijo reikalingų ir vertingų žinių apie
skirtingų programų ir priemonių tinkamumą,
išlaidas ir poveikį. Ypač yra daug įrodymų
ir duomenų apie COVID-19 krizės poveikį
mažmeninei prekybai, įskaitant maisto
produktus.

3 Politikos formuotojai privalo užtikrinti

tinkamą rizikos, kuri gali sutrikdyti vietos
rinkas ir tarptautinę prekybą, stebėjimą
ir reakciją. Krizių valdymas, įskaitant
apribojančiąsias priemones, sienų kontrolę ir
kitus administracinius sprendimus, kurie gali
turėti įtakos žemės ūkio ir maisto pramonei,
turėtų būti intensyvesnio ir veiksmingesnio
tarpvyriausybinio bendradarbiavimo
objektas.
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4 Vidurio ir Rytų Europos valstybių

vyriausybės ir regioninė žemės ūkio
maisto produktų pramonė turėtų labiau
atsižvelgti į Europos žaliąjį susitarimą
kaip į galimybę, o ne tik kaip į iššūkį. Tuo
pat metu reikalinga tinkama struktūrinė
politika, siekiant pagerinti Vidurio ir Rytų
Europos žemės ūkio ir maisto pramonės
padėtį pasaulinėje vertės grandinėje, taip
pat išspręsti aktualias tvarumo problemas ir
socialinius lūkesčius.

5 Norint įgyti naujų rinkų, paskatinti mažų ir

vidutinių įmonių augimą bei taip pasiekti
pakankamą masto ekonomiją žemės ūkio
ir maisto pramonėje, reikia toliau tobulinti
transporto infrastruktūrą ir kurti klasterius
Vidurio ir Rytų Europoje. Vidurio ir Rytų
Europos valstybių vyriausybės turėtų toliau
investuoti į kelių ir geležinkelių tinklus,
gerindamos didžiųjų miestų, uostų ir kaimo
vietovių prieinamumą.

6 Žemės ūkio ir maisto pramonės produktų
ženklinimas ir reklamavimas reaguojant į
besikeičiančius vartotojų pageidavimus.
Vietos ir regionų vyriausybės turėtų
bendradarbiauti su pramonės atstovais
ir dirbti kartu, siekdamos pagerinti verslo
aplinką, kad atsigavimas būtų tvarus.
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Priedas: Tyrimo metodika
Apžvelgtos valstybės
Šis projektas apima 12 Vidurio ir Rytų Europos valstybių:
Bulgarija

Kroatija

Čekija

Estija

Vengrija

Latvija

Lietuva

Lenkija

Rumunija

Serbija

Slovėnija

Slovakija

Metodinis požiūris
Projekto metodika sujungia tiek kiekybinę sektoriaus duomenų analizę, tiek kokybinę literatūros
ir diskusijų su ekspertais įžvalgų analizę. Užbaigus istorinių duomenų ir dabartinės situacijos
kiekvienoje valstybėje tyrimus, pateikiama analizė, koks bus prognozuojamas poveikio vystymasis
sektoriuose pagal kelis COVID-19 scenarijus. Vadovaujantis tuo, pateikiami konkretūs trumpalaikiai
ir ilgalaikiai pandemijos padariniai konkrečioms pramonės sritims. Tai savo ruožtu leis parengti
trumpalaikių ir vidutinės trukmės veiksmų, kurių gali imtis įvairios suinteresuotosios šalys, įskaitant
valstybės pareigūnus, projektus, kad būtų užtikrintas tvarus žemės ūkio ir maisto pramonės
atsigavimas.
Daugiau informacijos apie metodiką galite rasti:
Food Foresight COVID-19 poveikis maisto sektoriui Vidurio ir Rytų Europoje:
https://eitfood.eu/foodforesight
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Disclaimer
Deloitte Consulting S.A. (Deloitte) has prepared this report in order to assist EIT Food CLC North East
(EIT Food) in undertaking a foresight analysis regarding the impact of COVID-19 on the agri-food
sector in Central and Eastern Europe. No other party is entitled to rely on this document for any
purpose whatsoever and Deloitte accepts no responsibility or liability to any party other than EIT
Food in respect of this document and/or any of its contents.
This document does not constitute a fairness opinion or investment advice and should not
be interpreted as such. Furthermore, services provided do not and will not constitute audit or
audit services or financial, operational or tax due diligence services, legal services and tax and
bookkeeping services of any nature. This document also includes statements, estimates, projections
and opinions provided by the experts engaged by the Deloitte concerning anticipated future
scenarios, which are subject to significant business, economic and competitive uncertainties and
contingencies, and which are or may be beyond the control of EIT Food.
Accordingly, such statements, estimates, projections and opinions may not actually be realised
(whether materially or otherwise), and no representations are made by any party as to their
accuracy, completeness or achievability. By using this document any such user agrees that this
document has been prepared in the interests and for the needs of EIT Food and not those of any
other party. Its contents do not constitute financial or other professional advice. Any such other
party should seek its own professional advice in relation to its specific circumstances. To the fullest
extent possible, both Deloitte and the EIT Food disclaim any liability whatsoever arising out of or
connected with the use (or non-use) of this document and its contents, including any action or
decision taken as a result of such use (or non-use). No third party user acquires any right as a result
of such access that it would not otherwise have had and Deloitte has not assumed any duties or
obligations that it would not otherwise have had.
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