
EKONOMINĖS APŽVALGOS 
 

JAV 

- JAV ir ES 4 mėnesių laikotarpiui sustabdė visus tarifus, susijusius „Airbus“ ir „Boeing“ 

byla. 2021 m. kovo 5 d. ES ir JAV susitarė laikinai, t.y. 2021 m. kovo 11 d. – 

liepos  11 d., sustabdyti visus atsakomuosius importo muitų tarifus tarp abiejų 

šalių. Šis susitarimas labai svarbus Lietuvos gamintojams, eksportuojantiems į 

JAV pieno ir mėsos produktus. 

- JAV mėsos produktų pardavimai per 2020 m. išaugo 19,2 proc. lyginant su 2019 m. ir 

siekė 82,5 mlrd. JAV dolerių vertę. Tyrimai atskleidžia, kad 43 proc. JAV gyventojų šiuo 

metu perka mėsos daugiau, negu iki pandemijos. Per 2020 m. 40 proc. išaugo pirkėjų, 

perkančių mėsą internetu, skaičius. 

- „S&P Global Ratings“ patvirtino JAV valstybės skolos reitingą AA+ ir teigė, kad tikisi 

greito šalies ekonomikos atsigavimo nuo COVID-19 pandemijos sukeltos krizės. 

- Vienas didžiausių JAV bankų atveria savo klientams prieigą prie trijų bitkoinų fondų. 

Tačiau investuoti į tokius fondus galės tik „Morgan Stanley“ klientai, turintys šiame banke 

mažiausiai 2 mln. JAV dolerių. 

- 1,9 trln. JAV dol. paramos pakete tiesioginės išmokos gyventojams sudaro tik 224 mlrd. 

JAV dol., tačiau informaciniame lauke ši tema skamba garsiausiai. Palyginti su pirmuoju 

„CARES Act“ paramos paketu, priimtu prieš metus, tiesioginių išmokų greičiausiai neteks 

apie 11,8 mln. suaugusiųjų ir 4,6 mln. vaikų (dėl iki 75 000 JAV dol. sumažintų išmokos 

skyrimo  "lubų"). Kita tiesiogiai gyventojus liečianti paketo dalis – parama netekusiems 

darbo, kuri sieks 300 JAV dol. papildomos nedarbo išmokos per savaitę. 

- Vasarį JAV buvo sukurta 379 000 darbo vietų, tai yra žymiai daugiau, nei tikėjosi 

ekonomistai. Laisvėjant socialinės ir ekonominės veiklos suvaržymams, darbo rinkos 

atsigavimas gali įgauti pagreitį. 

- JAV Centrinis bankas (FED) daug optimistiškiau vertina ekonomikos perspektyvas ir 

padidino vidutinį ekonomikos augimo įvertį daugiau nei dviem punktais – iki 6,5 proc. 

- Kinijos ekonomika pastaraisiais dešimtmečiais augo kur kas sparčiau negu JAV. 

Jungtinės Valstijos nuo 1976 metų neviršijo Kinijos BVP augimo tempo, tačiau šiemet ši 

tendencija gali pasikeisti. Ekonomistai jau gerina JAV ekonomikos augimo prognozes 

šiems metams, nes skiepijimas Amerikoje vyksta vis sparčiau, o ekonomikos skatinimo 

planas, kurį pavyko patvirtinti JAV Kongrese, yra gerokai didesnis, negu buvo galima 

tikėtis. 2021 m. beprecedentė 1,9 trln. JAV dol. ekonomikos skatinimo programa turėtų 



suteikti Amerikos ekonomikai stiprų postūmį į priekį. Analitikai vertina, kad JAV, o ne 

Kinija pirmą kartą nuo 2005 m. trauks pasaulio ekonomiką  į priekį. 

- Kovo 3 d. Niujorko valstijos gubernatorius Andrew Cuomo paskelbė, kad nuo balandžio 

2 d. įvairios renginių, meno ir pramogų vietos gali vėl veikti 33 proc. pajėgumu: iki 100 

žmonių uždarose patalpose ir iki 200 – lauke. Gubernatorius taip pat pranešė, kad į 

Niujorko valstiją atvykusiems pasiskiepijusiems JAV gyventojams nebereikia 

karantinuotis. 

- Kovo 5 d. atsidarė Niujorko miesto teatrai. Jiems leidžiama veikti 25 proc. pajėgumu 

(ne daugiau kaip 50 žmonių). 

- Kovo 17 d.  Klaipėdos rūmų vadovai dalyvavo nuotoliniame susitikime su 

Lietuvos ambasados JAV atstovais. Su pranešimais, kurie buvo pristatyti 

susitikimo metu, galima susipažinti čia: 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados JAV informaciją. 

 

 

NYDERLANDAI 

- 2020 m. parduota 1,1 mln. naujų dviračių, o sektoriaus pelnas išaugo 30 proc.. Ypač išaugo elektrinių 

dviračių pardavimas - pernai jų parduota 547 tūkst., t.y. 125 tūkst. daugiau nei prieš metus. 

- Beveik 80 proc. internetinių pirkėjų bent vieną kartą pirko užsienio svetainėje. 25 proc. perkančiųjų nuo 

pandemijos pradžios daugiau užsisako per užsienio internetines parduotuves. Žemesnės kainos buvo 

nurodytos kaip svarbiausia priežastis. 

- 2020 m. vidaus ir užsienio turistai pirko 30 proc. nakvynės dienų mažiau. 

- Bendra Nyderlandų ir Prancūzijos avialinijų bendrovė KLM žengia į kelionių paketų rinką. Pirmieji naujojo 

kelionių operatoriaus pasiūlymai rinką pasieks tuoj po to, kai bus pateiktos rekomendacijos dėl kelionių į 

užsienį. 

- Žaliosios energijos, gaunamos iš vėjo parkų, biomasės ar saulės baterijų, kiekis per pastaruosius metus 

padidėjo 40 proc. 

- 2020 m. elektros energijos pagaminta 1,3 mlrd. KWh daugiau nei 2019 m. – tai aukščiausias kada nors 

buvęs lygis. Atsinaujinančios elektros energijos gamyba padidėjo 9,2 mlrd. KWh, o elektros energijos 

gamyba iš anglies sumažėjo 9,7 mlrd. KWh. 

- 2020 m. užsidarė 20 proc. daugiau verslo įmonių nei 2019 m. Didžioji jų dalis neturėjo samdomų 

darbuotojų (self-employed). 

- "Rabobank" savo naujausiame vertinime teigia, kad ekonomika grįš į priešpandeminį lygį dar šių metų 

pabaigoje. 

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNjUyODA1NDU5OTM5MTY4MDE4JmM9ZTlkOSZiPTU2MTEwNzIzOSZkPXM0YjNqN3c=.AcOP9DOdauVDtVjeGRcy68rm1QOzN0XVRiO-yFYSlXA


Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Nyderlanduose informaciją. 

 

BALTARUSIJA 

- Baltarusijos pasieniečių jau patikrinti sunkvežimių vairuotojai laukia apie 8 valandas, kad galėtų 

įvažiuoti į Lietuvą. 

- Sausį „Gardino azotas“ trąšų gamybą padidino 61,2 proc. iki 28,9 tūkst. t. Per sausio mėn. (lyginant su 

2020 m. sausiu) Baltarusija naftos produktų eksporto į ES šalis pajamas padidino 11 kartų iki 152,9 mln. 

JAV dol. Apimtys augo 20 kartų iki 464,5 tūkst. t. Iš viso sausį naftos produktų eksportas augo 2,85 karto 

iki 873 tūkst. t, pajamos didėjo 79,3 proc. iki 311,8 mln. JAV dol. 

- Sausį naftos produktų eksportas į Rusiją didėjo nuo 4,3 karto iki 7,1 karto (18,4 tūkst. t). Pajamos 

didėjo 4,3 karto iki 9,9 mln. JAV dol. 

- Kovo 19 d. iš Ust - Lugos išgabenta pirmoji partija (37 tūkst. t) baltarusiško benzino. Uoste planuojama 

kas mėnesį pakrauti apie 35-37 tūkst. t baltarusiško benzino. 

- „Baltarusijos geležinkeliai“ 2020 m. pervežė 8,9 mln. t krovinių į/iš Kaliningrado srities. Konteinerių 

gabenimas padidėjo dvigubai iki 64,8 tūkst. Šiemet sausį-vasarį šia kryptimi pervežta 1,4 mln. t krovinių. 

- Vasarį Baltarusija dyzelio eksportą į Ukrainą padidino 2,2 karto iki 198 tūkst. t. Benzino eksportuota 26 

proc. daugiau – 67,1 tūkst. t. Ukrainos dyzelinio kuro importas iš Lietuvos vasarį sumažėjo 33 proc. iki 

37,2 tūkst. t  (visi skaičiai lyginami su 2020 m. vasario duomenimis). 

- Transporto ministerija patvirtino kelius, kuriuose nuo kovo 25 d. iki balandžio 20 d. bus ribojama (9 

tonos) sunkvežimių vienos ašies apkrova. Vasaros ribojimus ketinama įvesti nuo gegužės 24 d. 

- Transporto ministerija įvedė kainų ir pelno ribojimus kelio darbus vykdančioms įmonėms. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijoje informaciją. 

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

- Svarstomos kelionių į užsienį iš Anglijos regiono apribojimo datos -  kol kas galimybė atnaujinti užsienio 

keliones yra numatyta gegužės 17 d.  Nuo šios savaitės įsigaliojo 5000 svarų baudos keliaujantiems be 

pagrįstos priežasties. 

- Rinkos tyrimai rodo optimistiškus JK paslaugų sektoriaus lūkesčius – sėkmingai vykstant vakcinavimo 

kampanijai, vasarą tikimasi tolimesnio karantino suvaržymų mažinimo. 

- Nepaisant tebesitęsiančių karantino suvaržymų, fiksuojamas nedarbo lygio sumažėjimas. 

- Per 2020 m. 11 tūkst. prekybos bei laisvalaikio paslaugų taškų JK teko užsidaryti, 2021 m. šis skaičius 

gali siekti 18 tūkst. 



- Britų mažmeninis tinklas „John Lewis“ planuoja uždaryti dar 8 prekybos centrus. Šį sprendimą lėmė 

nuostolinga 2020 m. veikla bei kintantys vartotojų įpročiai: šiuo metu pardavimai internetu siekia 75 proc. 

pardavimų  fizinėse  parduotuvėse. 

- Per ateinančius 15 metų bus siekiama aplinkos taršą sumažinti dviem trečdaliais. Tam bus skirtas 

specialus 1 mlrd. svarų fondas, siekiant geriau naudoti gamybos ligoninių bei mokyklų pastatus. 

GALIMYBĖS LIETUVOS ĮMONĖMS: 

• Baro ir virtuvės įrengimo darbai: https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/005564-
2021?origin=SearchResults&p=5 

• Virtuvių bei vonių įrengimas: 
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/005589-2021?origin=SearchResults&p=4 

• Šaldytų maisto produktų tiekimas: 
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/005574-2021?origin=SearchResults&p=5 

• Debesų kompiuterija: 
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/005628-2021?origin=SearchResults&p=4 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Karalystėje informaciją. 
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