
EKONOMINĖS APŽVALGOS 

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS (JAV)  

- JAV ekonomika auga, tačiau palūkanų normos liks artimos nuliui. BVP per pirmuosius trejus metų 

mėnesius išaugo 6,4 proc. Siekdamas užtikrinti tolesnį ekonomikos augimą, Centrinis bankas ir toliau kas 

mėnesį pirks turto už maždaug 80 mlrd. JAV dol. iždo vertybinių popierių ir 40 mlrd. JAV dol. hipoteka 

užtikrintų vertybinių popierių.  

- Kovą situacija darbo rinkoje gerėja – sukurta 916 tūkst. darbo vietų, oficialusis nedarbas sumažėjo iki 

6,0 proc. Tikimasi, kad šiais metais darbo rinkoje bus sukuriama apie 544 tūkst. darbo vietų per mėnesį, 

tačiau iki pandeminis užimtumo lygis bus pasiektas ne anksčiau kaip 2022 m. Šiuo metu rinkoje yra 8,4 

mln. darbo vietomis mažiau, negu 2020 kovo pradžioje.  

- Mažmeninės prekybos apimtys išaugo 9,8 proc. Tai didžiausias augimas nuo praėjusių metų gegužės. 

Lengvųjų automobilių, automobilių dalių pardavimas ir pardavimai degalinėse kovą augo 8,2 proc., sporto 

prekių, laisvalaikio ir knygų pardavimai šoktelėjo 23,5 proc., drabužių augo 18,3 proc., elektronikos ir 

prietaisų - 10,5 proc. Internetinės prekybos mažmenininkų pardavimai išaugo 6 proc. Restoranų 

pardavimai augo 13,4 proc., o tai nuteikia optimistiškai. Staigų prekybos apyvartos augimą papildomai 

įtakojo kovo mėn. išmokamos 1 400 JAV dolerių vertės stimulo programos išmokos. 

- Niujorkas toliau mažina apribojimus, susijusius su COVID-19. Barų darbo laikas prailgintas iki 

vidurnakčio. Nuo balandžio 19 d. priimamų lankytojų talpa padidinta iki 50 proc., kino teatrų – iki 33 proc. 

Vidaus sporto arenų talpa nuo gegužės 19 d. bus padidinta iki 25 proc. 

 - Niujorko turizmo agentūra „NYC & Company“ pristatė turizmo skatinimo kampaniją, kuriai skirs 

rekordinę sumą – 30 mln. dolerių. Prognozuojama, kad 2021 m. Niujorke apsilankys 36,4 mln. žmonių – 

tai daugiau nei pusė rekordinio srauto (66,6 mln.) 2019-aisiais. 

- 2020 m. Niujorke apsilankė 22,3 mln. žmonių; 2024 m. tikimasi, kad Niujorkas viršys savo ankstesnį 

rekordą, ir miestą aplankys 69,3 mln. lankytojų. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių JAV informaciją. 

 

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI (JAE)  

- JAE ekonomika šiemet augs 1,3 procento, tačiau dabartinė prognozė siekia net 3,1 procento. 

Ekonomikos perspektyvas pagerino gyventojų masinės vakcinacijos kampanijos pasiekimai bei 1,9 trln. 

JAV dolerių vertės paskatų paketas, kuris, kaip tikimasi, sustiprins šalies ekonomikos atsigavimą antroje 

šių metų pusėje. 

- Ekonominė pažanga, šiek tiek sulėtėjusi ramadano metu, toliau spartės vasaros mėnesiais. Didžiausiais 

augimas numatomas aviakompanijų ir kelionių sektoriuje, maisto ir gėrimų pramonėje, sporto ir 

laisvalaikio sektoriuje, naftos ir dujų gamyboje bei automobilių pramonėje. 



- JAE, kurių didžioji dalis yra dykuma, siekia per dešimtmetį patrigubinti vietoje pagaminamų maisto 

produktų dalį ir iki 2051 m. užimti pirmąją vietą pasaulio maisto saugos indekse. Šalis šiuo metu 

importuoja apie 90 proc. savo poreikiams reikalingų produktų. 

- Visiems oficialiems šių metų „Expo 2020“ dalyvaujančių šalių atstovams bus pasiūlyti skiepai nuo 

koronaviruso, praneša renginio organizatoriai. Planuojama, kad šių metų spalio 1 d. prasidedančioje 

parodoje, kuri truks šešis mėnesius, dalyvaus atstovai beveik iš 200 pasaulio šalių.  

- Dubajus stiprina savo pozicijas regione kaip verslo traukos centras. Dubajuje 2001 m. įsikūrusi 

bendrovė „Shuraa Business Setup“ per pastaruosius du dešimtmečius padėjo 35 tūkst. įmonių iš viso 

pasaulio. 

- Praėjusį mėnesį JAE vadovybė paskelbė naują pramonės strategiją, kuria siekiama daugiau nei 

dvigubai padidinti pramonės sektoriaus indėlį į šalies ekonomiką. Šios strategijos priemonėms finansuoti 

„Emirates Development Bank“ skirs 30 mlrd. EUR. Tikimasi, kad strategijos įgyvendinimo dėka paramą 

gaus apie 13,5 tūkst. įmonių, tai įgalins jas sukurti apie 25 tūkst. naujų darbo vietų. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados JAE informaciją. 

 

AIRIJA  

- Dėl statybinių prekių tiekimo grandinių trikdžių (ypatingai iš JAV), didėja statybinių žaliavų kainos. 

- Airijos viešbučių sektorius palaipsniui atsigauna. Skatinant vasaros atostogas praleisti Airijoje, šiuo 

metu Airijos viešbučiai liepos mėnesį vidutiniškai yra rezervuoti 23 proc. Didžiausiose turizmo traukos 

vietose esantys viešbučiai yra rezervuoti jau 38 proc. Tuo tarpu Dublino viešbučiai, kuriuose daugiausiai 

apsistoja užsienio turistai, liepos mėnesiui yra rezervuoti vos 11 proc.  

- Airijos pajamos iš pelno mokesčio gali mažėti daugiau nei 2 mlrd. eurų dėl pasiūlymų reformuoti 

pasaulinę mokesčių sistemą (global tax system). Ministras, kalbėdamas Parlamento biudžeto 

priežiūros komitete, gynė Airijos, kaip ir kitų nedidelių valstybių, teisę mokesčių lengvatomis pritraukti 

investicijas ir „išlyginti“ konkurenciją su didžiosiomis valstybėmis ir jų galimybėmis. 

- 2021 m. sausį- vasarį Airijos importas iš JK krito 57 proc. (arba 1,6 mlrd. eurų), tuo metu eksportas 

į JK mažėjo 12 proc. (250 mln. eurų). Importas daugiausiai mažėjo maisto produktų, mineralinio kuro ir 

mechaninių įrenginių kategorijose, eksportas  - maisto produktų kategorijoje. Pagrindinės dvišalės 

prekybos apimčių kritimo priežastys – "Brexit" ir dėl pandemijos įvesti ribojimai. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje informaciją. 

 

UKRAINA  

- Parlamentas priėmė svarbiausią su žemės reforma susijusį įstatymą. Juo bus pradėta vykdyti žemės 

decentralizacija. 



- Dėl sumažėjusio poreikio "Naftogaz" svarsto atsisakyti gamtinių dujų importo. 2020 m. importuota tik 

0,57 mlrd. m3, kai 2019 m. – 6,79 mlrd.m3. 

- Šiais metais Ukrainoje prognozuojamas 5,6 proc.  BVP augimas.  

- Muitinės tarnybos duomenimis, 90 proc. importuotojų dirba šešėlyje. Tai 130 kompanijų, kurios į šalies 

biudžetą perveda 22 mlrd. Ukrainos grivinų. Palyginimui, 3 proc. „baltųjų“ importuotojų valstybei sumoka 

300 mlrd. Ukrainos grivinų. 

- Aukščiausios Rados finansų komiteto pirmininkas D.Getmancevas teigia, kad šešėlinė ekonomika 

sudaro pusė šalies BVP. 

- Tarpžinybinė Ukrainos užsienio prekybos komisija nusprendė įvesti 35 proc. muito mokestį iš 

Baltarusijos importuojamiems autobusams, sunkvežimiams ir specialiam transportui. 

- "Naftogaz" padavė Vyriausybę į teismą ir reikalauja iš jos priteisti 4,5 mlrd. grivinų už patirtą 

žalą.  Priežastys neskelbiamos. 

- Ukrainoje sparčiai auga mažmeninė prekyba. Kovo mėn. šis rodiklis didėjo 13,1 proc.  

- Ukraina susiduria su dyzelino stygiumi: Rusijos eksportuotojas stabdo tiekimą, o Baltarusijos Mozyrio 

naftos perdirbimo įmonė uždaroma remontui. 

- Per pirmąjį ketvirtį keleivių srautai Ukrainos oro uostuose mažėjo 54,3 proc., lyginant su 2020 

m. Ukrainos mažų kainų oro vežėjas atidarė reguliarų reisą į Albaniją. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje informaciją. 
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