
 

Jungtinės Amerikos Valstijos 

 

- Iždo departamentas paskelbė, kad nuo birželio 3 d. įsigalios sankcijos šioms valstybinėms Baltarusijos 

kompanijoms: „Belarusian Oil Trade House“, „Belneftekhim“, „Belneftekhim USA“, „Inc. Belshina“, 

„Grodno Azot“, „Grodno Khimvolokno“, „Lakokraska“, „Naftan“, „Polotsk Steklovolokno“. 

- Gegužės 26  d. paskelbtos JAV žemės ūkio departamento (USDA) JAV žemės ūkio prekybos prognozės 

2021 finansiniams metams numato 164 mlrd. JAV dolerių eksportą bei 141,8 mlrd. JAV dolerių importą. Tiek 

eksporto, tiek importo prognozės didesnės lyginant su 2021 m. vasario mėnesį skelbtomis. Vienas iš 

pagrindinių variklių prognozuojamam eksporto augimui yra augantis kukurūzų poreikis Kinijoje bei taip pat 

augantys poreikiai sojos pupelėms, jautienai, paukštienai, pieno produktams, riešutams tiek Kinijoje, tiek ir 

kitose šalyse. Prognozuojama, kad Kinija išliks pagrindine JAV eksporto kryptimi, po to seka Meksika ir 

Kanada. 

 

- JAV Išsiderinusios tiekimo grandinės ir mažėjusi pasiūla kuria tam tikrų žaliavų ir prekių trūkumus, kurie 

nulemia gamybos JAV trikdžius. Kalbama apie vištienos, medienos, mikroschemų, degalų, plieno, metalo, 

chloro ar net pomidorų padažo tiekimo sutrikimus. 

 

- JAV pasiūlė svarstyti globalaus 15 proc. pelno mokesčio įvedimą. Pačioje JAV šiuo metu galioja 21 proc. 

tarifas, kuris prezidento Trumpo vadovavimo metais buvo sumažintas nuo 35 proc. Šiuo metu prezidento 

Bideno administracija svarsto pelno mokestį padidinti iki 28 proc.   

- Iki 2025 m. “Hyunday Motor Group“ JAV planuoja investuoti 7,4 mlrd. JAV dol. Investicijos bus skirtos 

plėsti elektrinių automobilių gamybą ir į išmaniąsias mobilumo technologijas vystant elektros ir vandenilio 

panaudojimo technologijas.  

- JAV administracija skelbia „America the Beatiful“ iniciatyvą. Gegužės mėnesio pradžioje 4 JAV institucijos 

(Vidaus reikalų, Komercijos ir Žemės ūkio departamentai bei Baltųjų rūmų taryba Klimato kokybei) paskelbė 

bendrą dokumentą, kuriame numatyta 10 metų vizija dėl vietinių ir federalinių pastangų atkurti ir išsaugoti 

Amerikos žemes, vandenis, laukinę gamtą. Tai susiję ir su iniciatyva iki 2030 m. užkonservuoti 30 proc. JAV 

žemės ir vandenų. Dokumentas orientuotas į 6 pagrindinius prioritetus: 1. Parkų kūrimas ir laukinių buveinių 

prieinamumo skatinimas bendruomenėms; 2. Parama genčių išsaugojimui ir atkūrimui; 3. Bendras žuvų ir 

laukinių gyvūnų buveinių apsaugos išplėtimas; 4. Didesnis prieinamumas veikloms lauke; 5. Parama už 

savanorišką indėlį už žvejų, ūkininkų, miškininkų pastangas saugojant gamtos išteklius; 6. Darbo vietų 

kūrimas investuojant į gamtos atkūrimo ir atsparumo projektus. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Graikijoje informaciją. 
 


