
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS 

- „Amazon.com Inc.“ pradeda prekybą receptiniais vaistais, įkurdama skaitmeninę vaistinę ir 

suteikdama nuolaidas „Prime“ lojalumo programos nariams. „Amazon“ pradėjo naują paslaugą 

praėjus dvejiems metams po to, kai už 753 mln. JAV dol. įsigijo „PillPack“ internetinę vaistinę. 

"Amazon" vaistinėje negalioja kitose šalyse išduotas receptas, nes jis turi būti išrašytas ant specialaus 

blanko arba perduotas elektroniniu būdu iš vietos gydymo įstaigos, o vaistą išrašantis gydytojas ar 

gydytojo asistentas turi turėti licenciją dirbti JAV. 

- Dėl pandemijos situacijos JAV rinkoje vyksta spartesnis perėjimas prie elektroninės prekybos. 

„Adobe Analytics“ prognozuoja, kad pardavimai internetu 2020 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais 

bus 33 proc. didesni nei prieš metus. 

- Akcijų rinkos siekia naujas aukštumas, tačiau vertinama, kad tai neatspindi realios ekonomikos 

padėties. Apie 49 proc. amerikiečių turi akcijų, daugelis per pensijinius fondus, 15 proc. valdo akcijas 

tiesiogiai. Daugiau informacijos čia. 

- Niujorko turizmo agentūra „NYC & Co“ prognozuoja, kad miesto ekonomikos variklis – turizmas 

– gali visiškai neatsigauti iki 2025 m. Lapkričio 16 d. paskelbtoje prognozėje teigiama, kad 2019 m. 

Niujorkas sulaukė rekordinių 66 mln. lankytojų, o 2020 metais tikimasi vos trečdalio praėjusių metų 

skaičiaus. 

 

LIETUVOS EKSPORTO SKATINIMAS JAV  

    Lietuvos prekybos tarybos Baltimorėje (JAV) vadovas p. Bernard Gagnon kviečia Lietuvos 

gamintojus naudotis nemokama B2B platforma https://www.lithuanianmarketplace.com , kurioje 

skelbiama informacija apie Lietuvos gamintojus ir jų prekes. 

   Rūmų žiniomis, su Lietuvos įmonėmis, pageidaujančiomis paskelbti informaciją šioje 

platformoje,  yra pasirašomos bendradarbiavimo sutartys. Informacijos skelbimas Lietuvos įmonėms 

- nemokamas. Šioje platformoje įmonės pačios gali administruoti savo skelbiamos informacijos 

turinį. Tai nėra el. parduotuvė, o daugiau lietuviškų prekių ir paslaugų "demonstracinis kambarys". 

Suinteresuoti pirkėjai, radę informaciją per šią platformą, su gamintojais bendrauja tiesiogiai. 

     Lietuvos prekybos taryba savo veiklą pradėjo  prieš keletą metų, ji įregistruota kaip nepelno 

siekianti organizacija, siekia skatinti Lietuvos gamintojų eksportą, o taip pat prisidėti prie Lietuvių 

namų išlaikymo Baltimorėje. https://www.lithuaniantradecouncil.com . 

 

JAV EKONOMIKOS SKATINIMAS  

      Kovo 27 d. JAV Prezidento pasirašytame didžiausiame JAV istorijoje 2.2 trilijonų JAV dol 

ekonomikos skatinimo pakete „Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act H.R. 

3458“ numatyta tokia pagalba stambiam ir vidutiniam verslui (žemiau išvardintos tik svarbiausios 

nuostatos): 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTcxNzA5MTk2MzIyMjEzMzg3JmM9dzh4MCZlPTEyMTI4MzUzJmI9NDc0MDkwOTM0JmQ9YzFoMGg2eA==.q3xK5_isECeFK6gWcLzywxf38cCgYO2lhje-eQcwUi0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTcxNzA5MTk2MzIyMjEzMzg3JmM9dzh4MCZlPTEyMTI4MzUzJmI9NDc0MDkwOTA3JmQ9ZzBrNmQwZg==.nRjV1Vd5HDXVxVKgy-Ksh5InsNonN2yLMZfftaKTeYI
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNTcxNzA5MTk2MzIyMjEzMzg3JmM9dzh4MCZlPTEyMTI4MzUzJmI9NDc0MDkwOTEwJmQ9ZDVhOGM2cw==.hP9SQYb11uEDXgeAfbyNeTZIXqjDd0uBNqzni_GQrQg
https://www.congress.gov/116/bills/s3548/BILLS-116s3548is.pdf


- 500 mlrd. JAV dol paskoloms ir tiesioginei paramai verslui, įskaitant 32 mlrd. JAV dol 

aviacijos industrijai išlaikyti darbuotojus ir užtikrinti skrydžius bei 17 mlrd. JAV dol 

paskoloms verslui, kuris yra svarbus užtikrinti nacionalinį saugumą. Smulkiam verslui - 350 

mlrd. JAV dol paskoloms, įskaitant negrąžinamas; 

- 221 mlrd. JAV dol pelno mokesčio lengvatoms (įvairaus dydžio įmonėms); 

- Darbdavio mokėtino darbuotojų pajamų mokesčio atidėjimas iki 2021 m. pabaigos (50 proc. 

mokėtinos sumos) ir 2022 m. pabaigos (likusi mokėtina suma) ir, papildomai, darbdavio 

mokamo pajamų mokesčio kreditas iki 50 proc. krizės metu mokėtinos pajamų mokesčio 

sumos, bet ne daugiau nei 5,000 JAV dol vienam darbuotojui; 

- Galimybė 2018, 2019 ir 2020 metų mokestinius nuostolius perkelti į ankstesnių penkių metų 

laikotarpį; 

- Galimybė 2019-2020 m. atskaityti didesnę dalį palūkanų (iki 50 proc. apmokestinamo 

pelno). 
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