ŽUVININKYSTöS SEKTORIUS

Bendra žuvininkyst÷s sektoriaus
SSGG analiz÷
Stipriosios pus÷s
•
•
•

Pakankamas žvejybos, akvakultūros ir žuvų
perdirbimo paj÷gumas, leidžiantis pl÷sti gamybą.
Šviežioms žuvims ir jų produktams imli vidaus rinka.
Daugiamet÷s šalies žuvininkyst÷s sektoriaus
tradicijos.

Silpnosios pus÷s
•
•

•
•
•
•

Nepakankama pažangių technologijų ir geriausios
gamybos praktikos sklaida žuvininkyst÷s sektoriuje.
Daugumos mikroįmonių, mažų ir vidutinių
žuvininkyst÷s įmonių nepakankamos finansin÷s
galimyb÷s investuoti į pl÷trą ir mažas jų
pelningumas.
Specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumas
privačiame sektoriuje ir jų emigracija į užsienį.
Nepakankamai išpl÷tota tikslin÷ taikomųjų mokslinių
tyrimų sistema.
Mažesnis, palyginti su ES vidurkiu, žuvininkyst÷s
produktų suvartojimas.
Neišpl÷tota žvejybos infrastruktūra.

Bendra žuvininkyst÷s sektoriaus
SSGG analiz÷
Galimyb÷s
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Bendrosios ES rinkos teikiamos galimyb÷s pl÷sti
eksportą
Verslo įmonių patirties ir geb÷jimų reaguoti į rinkos
poreikius ugdymas.
Gamybos pl÷tra ir pažangių technologijų diegimas.
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos k÷limas.
„Mokslin÷s baz÷s stiprinimas ir taikomojo mokslo
pl÷tra“
Vietos bendruomenių įsitraukimas į sektoriaus
valdymą ir viešųjų g÷rybių kūrimą.
Supaprastintos paramos gavimo tvarkos taikymas
nedideliems projektams suteikia galimybę greičiau ir
paprasčiau gauti paramą.
Did÷jančios galimyb÷s bendradarbiauti
nacionalin÷ms ir ES institucijoms bei verslo ir
mokslo atstovams, inicijuojant ir vykdant projektus
bei keičiantis gerąja patirtimi.
Kulinarinio paveldo tradicijų, panaudojant vietinę
žuvų žaliavą, atgaivinimas ir pritaikymas turizmui.
Tarptautinio bendradarbiavimo žuvininkyst÷s
sektoriuje pl÷tra.
Žuvininkyst÷s produktų vartojimo skatinimo
sudarytos prielaidos sektoriaus pl÷trai.
Atsikuriantys žuvų ištekliai ir jų tvarus naudojimas.

•
•
•

•
•

•
•

Gr÷sm÷s
Žuvų išteklių nestabilumas.
Žvejybos laivyno nusid÷v÷jimas ir sen÷jimas.
D÷l daugelio priežasčių paskatintų ekonominiųsocialinių sąlygų pokyčių, nepakankamo d÷mesio
tvariam
žuvininkyst÷s
regionų
vystymuisi,
žuvininkyst÷s
sektorius
ir
žuvininkyst÷s
bendruomen÷s gali išnykti.
Did÷janti verslo įmonių veiklos priklausomyb÷ nuo
sparčiai brangstančių energetinių išteklių.
Ekonominis nestabilumas, sąlygojantis produktų
vartojimo ir kainų maž÷jimą Lietuvos ir užsienio
rinkose.
Dideli kuro kainų svyravimai, nekoreliuojantys su
produktų kainų pokyčiais rinkoje.
Teisin÷s verslo aplinkos nestabilumas, sunkiai
prognozuojama mokesčių kaita.

Pagrindiniai darnios pl÷tros siekiai
Lietuvos pažangos strategija “Lietuva 2030”
“Lietuva 2030” pagrindin÷s sritys ir tikslai:
1. Sumani ekonomika:
- biurokratinių kliūčių ir administracin÷s naštos
mažinimas;
- inovacijų pl÷tojimo skatinimas;
- konkurencingumo didinimas;
- kryptingas bendradarbiavimo stiprinimas;
atsakomyb÷s ugdymas.
2. Sumani visuomen÷:
- atsakomyb÷s ugdymas;
- veiklumo ir aktyvumo skatinimas (ypač jaunimo);
savarankiškumo ir bendruomeniškumo
skatinimas.
3. Sumani valdžia:
atsakomyb÷s didinimas;
kryptingas teikiamų paslaugų kokyb÷s gerinimas;
pažangaus ir orientuoto į rezultatus valdymo
siekimas;
savarankiškumo ir bendruomeniškumo
skatinimas;
kryptingo bendradarbiavimo stiprinimas.

Bendrosios žuvininkyst÷s
politikos tikslai 2014-2020 m.:
- daugiau žuvų sugautų vykdant tvarią
žvejybą;
- žvejybos ir akvakultūros sektorių
ekonominio gyvybingumo užtikrinimas;
- žvejybos regionų bendruomeniškumo
vystymas;
- d÷mesys žuvų produktų vartotojams ir
žuvų produktų vartojimo saugumo
užtikrinimas;
-politika paprastesn÷ ir pigesn÷, bendras
valdymas
su
suinteresuotaisiais
subjektais;
-ekonomiškai
savarankiškas
ir
atsakingas sektorius;
paprastesn÷s,
patrauklesn÷s
finansavimo procedūros.

Pagrindiniai darnios pl÷tros siekiai
“2020 m. Europos strategija”

D÷kojame už d÷mesį

