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Pagrindiniai USDA prioritetai žemės ūkio srityje 
ateinantiems 4 metams 

1. Klimato kaitos mažinimas (dirvožemio apsauga, anglies sekvastracija,
bioekonomikos skatinimas, bearimė žemdirbystė, nulinės emisijos);

2. Apsirūpinimas maistu (pakankamas maisto tiekimas, tinkama mityba,
prioritetų sutelkimas sveikesniam maistui);

3. Rinkų plėtra (numatoma plėtra į Pietryčių Azijos šalis, Afriką, esamų
klausimų su Kanada ir Meksika spendimai);

4. Rasinės nelygybės ir diskriminacijos pašalinimas iš visų USDA vykdomų
programų.



Teigiamas JAV žemės ūkio prekybos balansas ir 2021 
metams

Šaltinis: The American Farm Bureau Federation

USDA prognozuoja teigiamą JAV žemės ūkio
produkcijos prekybos balansą ir 2021 finansiniams
metams: eksportas turėtų siekti 157 mlrd. JAV
dolerių (2020 m. buvo 135,7 mlrd.), o importas –
137,5 mlrd. JAV dolerių (2020 m. buvo 133,2
mlrd.).

Prognozuojamo eksporto augimą, kuris yra 21,3
mlrd. JAV dolerių, pasidalina šios pagrindinės
sritys: grūdai, pašarai, aliejiniai augalai,
galvijininkystė, pienas, paukštininkystė ir kitos
sritys;

Kinija turėtų būtų Nr. 1 JAV žemės ūkio ir maisto
pramonės eksporto partnerė ir čia
prognozuojamas 31,5 mlrd.



COVID įtaka JAV maisto kainų pokyčiams 

Parduotuvių lentynose maisto kainos vidutiniškai
išaugo 3.5 proc. palyginus 2020 su 2019 metais.

COVID pandemija turėjo didelę įtaką maisto
tiekimo grandinei dėl skerdimo ir pakavimo
gamyklų (jautienos, paukštienos, kiaulienos)
užsidarymų;

Pieno kainų augimui įtaką turėjo ir JAV mokyklų
užsidarymai;

Metinė maisto kainų infliacija išaugo 75 proc.
lyginat su istoriniu 20 metų infliacijos vidurkiu,
kuris lygus 2.0 proc.

2019 m. duomenimis, maistui JAV piliečiai išleido
13 proc. savo pajamų.

Šaltinis: USDA



EKO sektorius JAV maisto rinkoje tolygiai auga

2019 metais JAV EKO maisto produktų pardavimai siekė 50 mlrd. USD;

Didžiausia EKO produkcijos krepšelio dalis atitenka vaisiams ir daržovėms (18 mlrd. USD), pieno
produktams (6,6 mlrd. USD), o EKO mėsa, paukštiena ir žuvis sudaro mažiausią EKO segmentą, t.y.
tik 1,4 mlrd. USD;



Lietuvos ir JAV prekyba žemės ūkio ir maisto 
produktais 2020 m. (1)
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TOP 5 JAV eksportuojami maisto produktai į Lietuvą 2020 m., tūkst. Eur 2020 m. JAV į Lietuvą
eksportavo žemės ūkio ir
maisto produktų už 67,5
mln. eurų;

TOP 5 produktų rikiuotė
išlieka ta pati jau kelerius
metus;

Žuvų produktai iš JAV
sudaro 63 proc. viso JAV
žemės ūkio ir maisto
produktų eksporto į
Lietuvą.



Lietuvos ir JAV prekyba žemės ūkio ir maisto 
produktais 2020 m. (2)

2020 m. Lietuva Į JAV
eksportavo žemės ūkio ir
maisto produktų už 66,9
mln. Eurų, t.y. 21 proc.
didesne verte, negu 2019
m. ir 31 proc. didesne
verte, negu 2015 m.;

Kviečių glitimas, sūriai ir
varškė sudaro 70 proc.
viso Lietuvos žemės ūkio
ir maisto produktų
eksporto į JAV.
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Muitai, eksporto leidimai.

Nuo 2021 m. kovo 11 d. iki liepos 11 d. laikinai, t.y. 4 mėnesiams,
suspenduojami tarifai, susiję su Boing ir Airbus byla, o tai reiškia,
kad laikinai panaikinamas ir 25 proc. tarifas, įvestas dar 2019
metais, pvz. kai kuriems pieno ir mėsos produktams vežamiems į
JAV iš Lietuvos. Tai svarus žingsnis link tokių tarifų panaikinimo ir
ilgalaikėje perspektyvoje;

Šiuo metu tarp JAV ir Lietuvos institucijų vyksta intensyvus
derinimas dėl eksporto leidimų patekimui į JAV rinką kiaušinių
produktams, kviečiams taip pat dėl mėsos produktų grupių ir
kategorijų išplėtimo;



Ačiū už dėmesį! 


