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SUFISA
«Ilgtspējīgs finansējums ilgtspējīgai lauksaimniecībai» (2015-2019)

Pētījuma mērķis: identificēt ilgtspējīgus politiskos un tirgus 
risinājumus dažādās lauksaimniecības nozarēs, kuri veicina 
primāro ražotāju ilgtspēju 

PiensGraudaugi 

VīnsZivis

GaļaAugļi 

11 Eiropas valstu zinātnisko institūtu grupa: 
Beļģija, Itālija, Lielbritānija, Francija, Latvija, Portugāle, Dānija, Grieķija, Vācija, Polija, 
Serbija



Pētījuma fokuss ir uz lauksaimnieku, apzinoties, ka lauksaimnieks darbojas plašākā sagādes ķēdē un, 
ka viņa rīcību ietekmē arī ārēji apstākļi, kā, piem., klimats, vai kopējās ekonomiskās tendences.

Pētījuma fokuss



Tirdzniecība

Pārstrādātāji

Lauksaimnieki

Prasības ilgtspējas 
nodrošināšanai

HORIZONTĀLĀ KOORDINĀCIJA

VERTIKĀLĀ
KOORDINĀCIJA

POLITIKA
Institucionālie izkārtojumi
SUFISA teorētiskā pieeja



• Mediju analīze;

• Intervijas ar lauksaimniekiem un nozares speciālistiem (ar fokusu 
uz piena lopkopības un graudkopības nozarēm);

• Fokusa grupu diskusijas ar zemniekiem un darbseminārs ar 
nozares ekspertiem (ar fokusu uz augstāk minētajām nozarēm);

• Kvantitatīva lauksaimnieku aptauja:
• Veikta ar piena lopkopjiem;

• Un graudkopjiem.

Izmantotie dati
SUFISA empīriskā pieeja



Piena sektors ES
(Dānija, Lielbritānija, Latvija, Francija, Grieķija)

Apstākļi:
• Nozare restrukturējas – novērojama 

centralizācija un intensificēšanās

• Pēdējos gados visus ir skārusi piena cenu krīze 

• Nesen ir atceltas piena kvotas (pret šo procesu 
bija daudz ekspektāciju, bet tas veicināja 
nestabilitāti)

• Lauksaimniecību kopumā ietekmē arvien 
striktākas vides prasības

• Nišu attīstība ir radījusi jaunus veidus, kā 
produktiem radīt pievienoto vērtību 

• Cenu konkurence ir veicinājusi sektora 
atkarību no finansu pieejamības

• Visur Eiropā ir novērojama zemnieku 
novecošanās

Stratēģijas:
• Tiek meklētas jaunas kooperācijas un 

partnerības formas

• Atbildot uz augošo nestabilitāti aktualizējas 
diskusijas par riska pārvaldības formām

• Zināšanas tiek uzlūkota kā atbilde, kas varētu 
palīdzēt zemniekiem uzlabot savu situāciju 
tirgū

• Konkurences apstākļos zemnieki turpina 
samazināt izmaksas un ir spiesti precīzāk 
plānot rīcību

• Konkurence ir veicinājusi arī pretēju procesu -
de-intensifikāciju, pārorientēšanos uz nišām 
un diversifikāciju

• Lauksaimniecība kā ļoti politizēts sektors 
problēmu risināšanai mobilizē arī politiskos 
resursus

Eiropā piena sektorā ir novērojami līdzīgi procesi:



Latviju kopumā raksturo  tie paši apstākļi, kas Eiropā (protams, ar 
izņēmumiem). Vienlaikus ir strikti atšķirīgi redzējumi, kur būtu 
jāmeklē atbildes uz nozares izaicinājumiem.

Latvijas situācija - piens
Balstoties uz intervijām un fokusa grupu diskusijām

Cenu svār-
stības

- Līgumi uz garāku laiku ar skaidriem lauksaimniekus 
sargājošiem noteikumiem;
- Augstākas kvalitātes produkti un koncentrēšanās uz 
piena pārstrādi;
- Jauni globāli tirgi.

- Valsts intervence nodrošinot noieta tirgu un atbalstu 
lauksaimniekiem;
- Fleksibilitāte meklējot produkcijas pircēju;
- Jauni nišas tirgi.

Varas 
asimetrija

- Lauksaimnieku kooperatīvi un otrā līmeņa 
kooperācija, kas palielinātu kooperatīvu spēju noteikt 
cenas un konkurēt ar globālajiem tirgiem;
- Vertikāla integrācija un zemnieku dibināti 
pārstrādes uzņēmumi;

- Pasivitāte un ražotāju savstarpējo konkurences cīņu 
izmantošana savā labā;
- Individuāla iespēju izmantošana.

Demogrāfija - Jaunu tehnoloģiju ieviešana
- Darbinieku ievešana un arī darba algu palielināšana
- Jaunu tirgu identificēšana

- Darbu pārņemšana
- Jaunu tehnoloģiju ieviešana

Stratēģijas:



Graudu sektors ES
(Francija, Vācija, Latvija, Polija, Serbija)

Apstākļi:
• Grūtāk prognozējami laika apstākļi un 

arvien augošas vides prasības

• Augošs tirgus konkurences spiediens no 
Melnās jūras valstīm un arī CAE valstīm

• Augošas ražošanas izmaksas un arvien 
izteiktāka nepieciešamība samazināt 
izmaksas

• Pieaugošas izmaksas, lai mainītu 
saimniekošanas prakses

• Ierobežotas iespējas ietekmēt vai prognozēt 
globālās graudu cenas

• Sabiedrības spiediens

Stratēģijas:
• Investīcijas inovācijās, kas ļauj samazināt 

ražošanas izmaksas

• Saimniecības profila diversifikācija

• Papildus ienākumu avotu identificēšana

• Riska pārvaldības instrumentu ieviešana un 
jaunu instrumentu radīšana

• Ciešāka vertikāla integrācija sagādes ķēdē

Graudkopības gadījumā starp valstīm ir lielāka ietekmējošo apstākļu 
dažādība.



Nozares pārstāvju viedokļi par situāciju nozarē atšķiras. Īpaši 
izteikti šīs atšķirības iezīmējas, ja salīdzina ekspertu un 
lauksaimnieku viedokļus. 

Latvijas situācija - graudi
Balstoties uz intervijām un fokusa grupu diskusijām

Zināšanu 
trūkums

- Ciešāka kontrole pār neieinteresētajiem 
lauksaimniekiem;
- Izglītības iestāžu stiprināšana un precīzākas 
zinātnisko novērojumu refleksijas;
- Veicināt saikņu veidošanos ar globālajiem 
spēlētājiem

- Kritiskas konsultācijas ar kooperatīvu algotiem 
ekspertiem un lauksaimniecības uzņēmumu 
ekspertiem;
- Jaunu zināšanu atbalsta instrumentu izstrāde

Vides
prasības

- Lauksaimniekiem ir jāmeklē veidi kā uzrunāt 
sabiedrība par  lauksaimniecības praksēm;
- Jāaprobē ilgstpējīgas saimniekošaas prakses

- Atbalsts lauksaimniekiem pārvarēt klimata 
pārmaiņu izvirzītos izaicinājumus;
- Diversificēšanās iespēju izmantošana.

Izejvielas un
tehnika

- Savstarpēja koordinācija uzlabojot sev pieejamo 
tehnikas apkopi
- Ekspertu piesaiste saimniecībai

Stratēģijas:



DE RAS 

Globally integrated

Locally integrated

IntensiveExtensive

PT (extensive) olive oil 

production (50%)

PT (intensive) olive oil 

production (50%)

IT wine

PL cereal

FR cereal

DK dairy

UK dairy

FR dairy (70%)

RS raspberries
FR dairy (30%)

PL apples

IT pears

LV milk

BEL apples 

& pears

RS wheat

LV wheat (currently)

LV wheat (trajectory)

GR feta

UK fisheries IT fisheries

DE carp 

PT beef 

DK poultry

IT marine aquaculture 

BE sugar beet*
DE oilseed rape*

*Artificial markets



Noieta tirgus
(kvantitatīvā pētījuma dati)

-20

-55

-27

-29

-38

46

45

71

48

58

50 ha vai mazāk

Vairāk par 50 ha, bet
mazāk par 100.1 ha

Vairāk par 100 ha

Zem 2016. gada vidējās
kviešu ražas

Virs 2016. gada vidējās
kviešu ražas

-55

-46

-37

-44

-51

45

54

63

56

49

Mazāk par 50 govīm

50 līdz 99 govīm

100 vai vairāk govis

Zem 2016. gada vidējā
izslaukuma (7296 kg no…

Virs 2016. gada vidējā
izslaukuma (7296 no…

Kvieši Piens
Saimniecības izmērs:

Efektivitāte:

Kolektīvie pārdošanas kanāli Individuālie pārdošanas kanāli

Kādu daļu no visiem Jūsu saimniecībā 
saražotajiem kviešiem/ piena Jūs 

pārdevāt caur…?



73

54

9

3

2

1

3

6

7

5

5

16

39

38

28

6

10

7

8

2

35

44

Zem 2016. gada vidējās kviešu
ražas

Virs 2016. gada vidējās kviešu
ražas

Zem 2016. gada vidējā izslaukuma
(7296 kg no govs)

Virs 2016. gada vidējā izslaukuma
(7296 no govs)

Tikai uz šīs konkrētās pārdošanas laiku Mazāk par 3 mēnešiem
No 3 līdz 6 mēnešiem No 7 mēnešiem līdz 1 gadam
No 13 mēnešiem līdz 2 gadiem No 25 mēnešiem līdz 5 gadiem
Vairāk par 5 gadiem

Līguma garums
(kvantitatīvā pētījuma dati)

Gan graudkopji, gan piena lopkopji norāda, ka viņi galvenokārt produkciju tirgo balstoties uz «juridisku līgumu vai 
mutisku vienošanās, par kuru ir vienojušies pirms ražošanas vai tās laikā un kas ir juridiski saistoša». Aptuveni piektdaļa 

graudkopju tirgo produkciju pamatojoties uz «juridisku līgumu vai mutisku vienošanos pārdošanas laikā, tieši pirms 
piegādes, kas ir juridiski saistoša»



Līguma nosacījumi
(kvantitatīvā pētījuma dati)
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Tā pieprasa, lai šim pircējam tiek pārdoti 100% piena/ kviešu

Vienošanās nosaka soda pasākumus, ja Jūs nepiegādājat norunāto
piena/ kviešu daudzumu

Vienošanās ietver nodrošināšanos pret to, ka pircējs neizpilda
vienošanos

Vienošanās paredz maksāt augstāku cenu par augstākas kvalitātes
produkciju

Jūs saņemat kavējuma procentus, ja pircēja maksājums kavējas

Jūs saņemat tādus pakalpojumus, kā, piemēram, piena/ kviešu
savākšana, uzglabāšana, transportēšana u.c.

Jūs saņemat vadības, plānošanas vai tehnisko atbalstu

Jūs saņemat palīdzību kredīta ieguvei (informāciju par kredīta
piešķiršanas iespējām, bankas aizdevuma garantiju, u.c.)

Jūs saņemat īpašus resursus, tehnoloģiju un/vai aprīkojumu

Vienošanās ietver automātisku tās pagarināšanas mehānismu

Piens Kvieši



Līguma nosacījumi
(kvantitatīvā pētījuma dati)

Piensaimniekiem, jo lielāka saimniecība, jo striktāki savstarpējo attiecību noteikumi. Mazākās saimniecības, savukārt, caur 
līgumiem nonāk pie infrastruktūras un finansu atbalsta. Graudkopjiem, jo lielāka un efektīvāka saimniecība, jo 

komplicētāki līgumi tiek izmantoti (ar lielāku skaitu dažādu bonusu un aizsardzības mehānismu).
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Tā pieprasa, lai šim pircējam tiek pārdoti 100% piena/ kviešu

Vienošanās nosaka soda pasākumus, ja Jūs nepiegādājat
norunāto piena/ kviešu daudzumu

Vienošanās ietver nodrošināšanos pret to, ka pircējs neizpilda
vienošanos

Vienošanās paredz maksāt augstāku cenu par augstākas
kvalitātes produkciju

Jūs saņemat kavējuma procentus, ja pircēja maksājums kavējas

Jūs saņemat tādus pakalpojumus, kā, piemēram, piena/ kviešu
savākšana, uzglabāšana, transportēšana u.c.

Jūs saņemat vadības, plānošanas vai tehnisko atbalstu

Jūs saņemat palīdzību kredīta ieguvei (informāciju par kredīta
piešķiršanas iespējām, bankas aizdevuma garantiju, u.c.)

Jūs saņemat īpašus resursus, tehnoloģiju un/vai aprīkojumu

Vienošanās ietver automātisku tās pagarināšanas mehānismu

KviešiPiens

Kolektīvie pārdošanas kanāli Individuālie pārdošanas kanāli
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78*

57*

45**

24*

13*

9

75

50

8

46

9

4

Mainīga cena, kas atkarīga no
piegādātās produkcijas kvalitātes

Mainīga cena, kas piesaistīta tirgus
cenai piegādes brīdī

Ir noteikta vienošanās sākuma
brīdī, un tā netiek mainīta

Mainīga cena, kas atkarīga no
piegādātās produkcijas daudzuma

Mainīga cena, kas atkarīga no
ražošanas izmaksām

Mainīga cena, kas saistīta ar
organizācijas peļņas daļu

Kvieši

Piens

Vienošanās par cenu
(kvantitatīvā pētījuma dati)

* Lieliem zemniekiem šī izvēle nozīmīgi 
palielinās

** Lielām saimniecībām šis rādītājs ir zemāks



• Latvijā nav vienotas interpretācijas un arī vienoti pieejamas 
informācijas par lauksaimniecības finansēšanu (piem., FKTK norāda, ka 
4,5% no banku kredītportfeļa veido aizdevumi lauksaimniekiem, bet 
EBA skatījumā tie 12,2%).

• Vienlaikus, neskatoties uz banku interesi vidējais lauksaimnieku 
kredītslogs ir zems. Realitātē lielākā daļa no kredītsaistībām ir 
asociējama ar graudu un piena nozari.

• Svārstības piena cenā rada grūtības veidot ilgstošu finansu piesaistes 
plānus un var būt par iemeslu, lai uzņemtos lielākus tūlītējus riskus.

• Finansu pieejamībai ir tieša un cieša saikne ar sektoru ilgtspēju (gan 
pozitīva, gan negatīva).

Secinājumi (finanses)
(balstoties uz intervijām ar finansu ekspertiem un sekundārajiem datiem)



• Skatoties pēc iesaistes tirgū lielu un intensīvu saimniecību 
uzvedība atšķiras;

• Intensīvās saimniecības biežāk izmanto kolektīvos pārdošanas 
kanālus. Piensaimniecībā to dara arī relatīvi mazās saimniecības.

• Graudkopībā – lielās saimniecības biežāk ir kooperatīva biedri, bet 
lielāku produkcijas daļu pārdod caur individuālajiem kanāliem.

• Lielās saimniecības līgumos ir vairāk nodrošināti pret finansu un 
menedžmenta riskiem. Mazās saimniecību līgumi, savukārt, 
galvenokārt nodrošina infrastruktūras pieejamību.

Secinājumi (līgumi)



Paldies!


