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Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių JAV 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2022 m. rugsėjo mėn. 

 

Bendra ekonominė informacija 

BVP 

Rugsėjo 29 d. paskelbtais patikslintais duomenimis, 2022 m. 2-o ketv. JAV bendrasis vidaus produktas (BVP, Gross domestic 

product) mažėjo 0,6 proc. lyginant su praėjusiu ketvirčiu. Prekių gamyba mažėjo 10,4 proc., paslaugų apimtis augo 2,0 proc., 

vyriausybinis sektorius susitraukė 0,2 proc. 2022 m. 1-ą ketv. BVP mažėjo 1,6 proc.  

Bendrosios nacionalinės pajamos (Gross domestic income), įvertinus infliacijos poveikį, 2022 m. 1-ą ketv. augo 0,8 proc., 2-ą ketv. 

– 0,1 proc. 

Ekonomistai, įvertinę šiuos rodiklius, nesutaria, ar tai tik silpnos ekonomikos ženklas, ar jau perėjimas į recesiją.  

Komercijos departamento paskelbti duomenys (pagrindinių gamybos prekių užsakymai rugpjūčio mėn. padidėjo 1,3%, pagrindinės 

gamybos priemonių siuntos išaugo 0,3 proc., ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai sumažėjo 0,2% dėl transportavimo iššūkių, 

vartotojų pasitikėjimo indeksas rugsėjo mėn. išaugo iki 108,0 (liepos mėn. buvo 95,7)) paremia nuomonę, kad recesijos nėra.  

Šaltiniai:  

Ekonominės analizės biuras 

The New York Times 

Reuters 

 

Infliacija ir palūkanų normos 

Rugsėjo 13 d. paskelbtais Darbo statistikos biuro duomenimis rugpjūčio mėn. užfiksuotas 8,3 proc. metinis JAV vartotojų kainų 

indekso augimas, mėnesinis augimas – 0,1 proc. Ženkliai sumažėjusios energijos kainos (- 5 proc./mėn.), ypač degalų kainų kritimas 

(-10,6 proc.), nekompensavo padidėjusių išlaidų už būstą, maistą ir medicininę priežiūrą, kurios rugpjūčio mėn. augo sparčiausiai.   

Rugsėjo 21 d. JAV Federalinis rezervas trečią kartą iš eilės padidino palūkanų normą 0,75 proc. iki 3-3,25 proc. ir pranešė apie 

ketinimą išlaikyti griežtą pinigų politiką kovojant su sparčiai augančia infliacija. Komiteto teigimu, pagrindinis FED tikslas ilgalaikėje 

perspektyvoje yra maksimalus užimtumas ir infliacijos rodiklis 2 proc. ribose. Siekdamas šių tikslų Komitetas nusprendė padidinti 

federalinių fondų palūkanų normą iki 3-3,25 proc. ir tikisi, kad bus tikslinga nuolat didinti tikslinę normą. Be to, Komitetas ir toliau 

mažins savo iždo vertybinių popierių ir agentūros skolos bei agentūros hipoteka užtikrintų vertybinių popierių atsargas, kaip aprašyta 

gegužės mėn. išleistuose Federalinio rezervų banko balanso dydžio mažinimo planuose.  

Vidutinės JAV hipotekos palūkanų normos pirmą kartą nuo 2008 m. finansų krizės viršijo 6 proc., o tai rodo, kaip agresyvi Federalinio 

rezervo pinigų griežtinimo politika didina būsto pirkimo finansavimo išlaidas. Vidutinė 30 metų fiksuotų palūkanų norma išaugo iki 

6,02 proc., metinis augimas – 2,86 proc. Nors didesnės palūkanų normos paprastai siejamos su lėtesniu būsto kainų augimu ir būsto 

pardavimų mažėjimu, tačiau nors pastaraisiais mėnesiais kainų augimas ir sulėtėjo, būsto kainos ir toliau auga dviženkliu tempu dėl 

mažos pasiūlos ir ryžtingų pirkėjų. 

Būsto nuomos kainos JAV ir toliau išlieka didžiausios Niujorko mieste. Vidutinė vieno kambario buto nuomos kaina Niujorke 

rugpjūčio mėn. pasiekė beveik $4000 (metinis augimas 40 proc.), Los Andžele (CA) ir Vašingtone (D.C.) – siekia iki  $2500, Čikagoje 

(IL) – iki $2000.  

Šaltiniai:  

Darbo statistikos biuras 

Federalinis rezervas 

Bloomberg 

NT nuomos portalas Zumper 

 

https://www.bea.gov/
https://www.nytimes.com/live/2022/09/29/business/economy-news-inflation-stocks#economy-gross-domestic-product
https://www.reuters.com/markets/us/us-core-capital-goods-orders-surge-august-2022-09-27/?taid=63331250ceeb030001e12c39&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.bls.gov/
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220921.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-29/most-expensive-us-cities-for-renters-in-august
https://www.zumper.com/rent-research/chicago-il
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Darbo rinka 

Nepaisant aukštos infliacijos ir silpnos ekonomikos, JAV darbdaviai neskuba masiškai atleidinėti darbuotojų – tą rodo 

besikreipiančiųjų dėl nedarbo išmokų skaičius, kuris rugsėjo 3-ią savaitę pasiekė žemiausią lygį nuo 2022 m. balandžio mėn. ir siekė 

tik 193 000 žmonių. Tą pačią savaitę prieš metus dėl nedarbo išmokų kreipėsi 376 000 žmonių. 

Niujorko mieste pastebima nedarbo augimo tendencija – rugpjūčio mėn. nedarbo lygis Niujorke pasiekė 6,6 proc. dėl išaugusio 

skaičiaus žmonių, atvykusių ieškoti darbo. Tuo tarpu darbdaviai skundžiasi darbo jėgos trūkumu ir samdymo sunkumais daugelyje 

„entry-level“ pozicijų.  

Vis daugiau JAV valstijų įpareigoja darbdavius darbo skelbimuose nurodyti siūlomo atlyginimo rėžius, tokiu būdu siekiant išvengti 

diskriminacijos dėl rasės, lyties ir kt., skatinti vienodas sąlygas visiems potencialiems darbuotojams. Šiuo metu Kalifornijos, 

Kolorado, Konektikuto, Merilendo, Nevados, Naujojo Džersi, Niujorko, Ohajaus, Roud Ailendo ir Vašingtono valstijose įstatymas 

įpareigoja darbdavius (visus arba atitinkančius tam tikras sąlygas) skelbti atlyginimų rėžius. Kitur tokio reikalavimo nėra. 

Šaltiniai:  

Chicago Tribune 

Bendruomenės naujienų 

portalas Patch.com 

 

Valiutų kursas 

Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu pasiekė visų laikų antirekordą. Rugsėjo 28 d. duomenimis 1EUR=0,9565 USD.  

Šaltiniai: 

Europos centrinis bankas 

 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

Konkurencijos sąlygos. Kalifornijos valstija padavė į teismą „Amazon“, kuri, valstijos nuomone, pažeidė konkurencijos sąlygas 

versdama pardavėjus neparduoti savo produktų mažesnėmis kainomis „Amazon“ konkurentų, tokių kaip „Walmart“ ar „Target“, 

prekybos platformose. Pardavėjams nesutikus, jų produktai paieškos sistemoje rodomi žymiai žemiau arba išvis gali būti pašalinti. 

Šaltinis:  

Bloomberg 

 

Iššūkiai gamintojams. 2022 m. 3-io ketv. JAV gamintojų apklausa parodė, kad didžiausi gamintojams kylantys iššūkiai yra tiekimo 

grandinių sutrikimai (78.3%) ir kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimas (76.1%). 

Šaltinis:  

Nacionalinė gamintojų 

asociacija 

Mažmeninė prekyba. Prekybos centrai „Walmart“ ir „Target“ planuoja šiemet pradėti siūlyti nuolaidas anksčiau, kad spaudžiant 

infliacijai, rastų būdų, kaip paskatinti pirkimus per šventes. Pasaulinė konsultacijų įmonė „AlixPartners“ prognozuoja, kad pardavimai 

atostogų periodais išaugs nuo 4% iki 7%, t.y. gerokai mažiau nei pernai (16%). Dabartinis 8,3% infliacijos lygis reiškia, kad 

mažmenininkai matys realių pardavimų sumažėjimą. „Walmart“, didžiausias šalies mažmenininkas, taip pat daugiau nei mėnesiu 

praplečia prekių grąžinimo terminą. Grąžinti dovanas dabar bus galima nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d., palyginti su praėjusių metų 

grąžinimo laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki sausio 24 d., pranešė bendrovė. 

Šaltinis: 

Chicago Tribune 

 

Mokslas ir inovacijos 

Parama biotechnologijų sektoriui. Prezidentas J. Bidenas pranešė apie ambicingą iniciatyvą, kuria siekiama skatinti nacionalinį 

biotechnologijų sektoriaus vystymą. Iniciatyvos tikslas skatinti JAV verslus vystyti ir gaminti inovatyvius biotechnologijų produktus 

JAV, stiprinti JAV tiekimo grandines ir pasiūlyti šiuos produktus už patrauklią kainą JAV šeimoms. J. Bidenas teigė, kad pasirašytame 

akte federalinei vyriausybei nurodoma užtikrinti, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose išrastos biotechnologijos būtų pagamintos 

Jungtinėse Amerikos Valstijose. Prezidentas iškėlė tikslą per artimiausius 25 m. sumažinti mirtingumo nuo vėžio rodiklius. 

Šaltinis:  

Baltieji Rūmai 

 

Parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas paskelbė apie 1.1 mlrd. JAV dolerių vertės 

paramos programą smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) Kalifornijoje. SVV įmonės galės tikėtis paskolų su garantijomis iki 80 proc. 

Šaltinis: 

Kalifornijos gubernatorius 

https://www.chicagotribune.com/business/ct-biz-unemployment-benefits-ap-20220929-u2fk3prlijfenkmy747ab6jto4-story.html
https://patch.com/new-york/new-york-city/unemployment-rises-job-hunters-flood-nyc-study-finds
https://patch.com/new-york/new-york-city/unemployment-rises-job-hunters-flood-nyc-study-finds
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-14/amazon-keeps-prices-artificially-high-california-says-in-suit?leadSource=uverify%20wall
https://www.nam.org/manufacturers-third-quarter-outlook-shows-continued-supply-chain-issues-growing-workforce-needs-and-rising-costs-18798/?stream=news-insights
https://www.nam.org/manufacturers-third-quarter-outlook-shows-continued-supply-chain-issues-growing-workforce-needs-and-rising-costs-18798/?stream=news-insights
https://www.chicagotribune.com/business/ct-biz-holiday-retailer-plans-ap-20220922-yvz3cnes25ffhaf6kmvhubs6aa-story.html
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/12/fact-sheet-president-biden-to-launch-a-national-biotechnology-and-biomanufacturing-initiative/
https://www.gov.ca.gov/2022/09/21/governor-newsom-announces-1-1-billion-in-small-business-support-coming-to-california/
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Be paskolų numatyta įkurti ir 200 mln. JAV dolerių rizikos kapitalo fondą orientuojantis į verslus, kurie atstovauja mažiau 

perspektyvius regionus.  

 

Robotai. Dėl didėjančio kai kurių sričių darbuotojų trūkumo, kurį labiausiai įtakojo covid-19 pandemija, didėja robotų naudojimas 

JAV versluose. 

Šaltinis:  

Fox Business 

Aukštasis mokslas. Remiantis „Bloomberg Businessweek“ 2022–2023 m. geriausių B-mokyklų ataskaita, Čikagos universiteto 

verslo mokykla Booth School kartu su Harvardu užima 2 vietą pagal geriausią MBA programą šalyje. Tai šuolis aukštyn per 2 vietas 

lyginant su 2021 m., kai U of C's Booth School of Business toje pačioje ataskaitoje buvo ketvirta. Northwestern universiteto Kellogg 

vadybos mokykla iš penktos šių metų reitinge pakilo į 4-ą vietą. 

Šaltinis: 

Bloomberg 

 

 

Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija 

Lietuviški kiaušinių produktai. Lietuva nuo rugsėjo 15 d. gali eksportuoti kiaušinių produktus į JAV, apie tai paskelbė JAV Maisto 

saugos ir priežiūros tarnyba. Lietuva tapo antrąja ES šalimi po Nyderlandų, gavusia tokį leidimą. Lietuvos gamintojams suteikta 

galimybė  eksportuoti į JAV tokius lietuviškus kiaušinių produktus, kaip, pavyzdžiui,  kiaušinių baltymų ir trynių miltai, šaldyta ar 

džiovinta kiaušinių masė ir t.t., kurie pagaminti sertifikuotose Lietuvos įmonėse. 

Šaltinis:  

Sandler, Travis & 

Rosenberg, P.A.  

Parama trąšų pramonei. Rugsėjo mėnesį JAV žemės ūkio departamentas pranešė apie papildomas 500 mln. USD vertės finansines 

injekcijas, kad didintų Amerikoje pagamintų trąšų gamybą, kad paskatintų konkurenciją ir padėtų atsverti JAV ūkininkų mokamas 

aukštas kainas, kurios buvo sukeltos karo Ukrainoje. Parama bus naudojama nepriklausomai, novatoriškai ir tvariai amerikietiškų 

trąšų gamybai remti. 

Šaltinis: 

Žemės ūkio departamentas, 

JAV 

Maisto kainų augimo tempas nelėtėja.  2022 m. rugpjūčio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, maisto kainos JAV 

išaugo 11,4 proc. Labiausiai brango maistas namuose (16,7 proc.), grūdų ir duonos gaminiai (16,4 proc.), vaisiai ir daržovės (9,4 

proc.), pieno produktai (16,2 proc.). 

Šaltinis:  

JAV infliacijos skaičiuoklė 

Uraganas Ian gali dar labiau išauginti maisto kainas. JAV milžinės „Mosaic Co.“, kuri kasa fosfatą, kalį ir naudoja juos trąšoms 

gaminti, gavybos taškai Tampoje (Floridos valstijoje) nukentėjo nuo uragano. „Mosaic Co.“ gamina ~50 proc. Šiaurės Amerikos 

ūkininkams tiekiamų granuliuotų fosfatų trąšų ir ~12 proc. viso pasaulio tiekimo. Dėl uragano sukeltų trąšų tiekimo sutrikimų maisto 

produktų kainos, kurias ir taip smarkiai padidino infliacija, gali dar labiau išaugti, nes daugelis ūkininkų jas naudoja augindami 

grūdines kultūras. 

Šaltinis:  

Fox Business 

Marketplace.org 

 

 

Energetika, transportas, klimatas 

Infrastruktūra elektromobiliams. Visos 50 JAV valstijų antradienį gavo galutinį leidimą pradėti statyti pirmąjį visoje šalyje 

elektromobilių įkrovimo stotelių tinklą, kuris numato federalinės (tarp valstijų) reikšmės greitkeliuose įrengti elektrinio įkrovimo 

stoteles maždaug kas 50 mylių (80 kilometrų). Tai dalis J.Bideno administracijos plano paskatinti platų nulinės emisijos automobilių 

naudojimą. Transporto departamentas patvirtino paskutinių 17 valstijų elektromobilių įkroviklių tinklo plėtros planus. Visoms 

valstijoms bus skirta 1,5 mlrd. JAV dolerių (arba 5 milijardai penkeriems metams) 120 tūkst. km greitkelių nuo pakrantės iki pakrantės 

įrengti ar atnaujinti 500 000 elektromobilių įkroviklių visoje šalyje. Kitų 33 valstijų ir Kolumbijos apygardos planai buvo patvirtinti 

anksčiau šį mėnesį.  

JAV Detroito automobilių parodoje dalyvavęs JAV prezidentas J.Bidenas paskelbė, kad federalinė valdžia skirs šimtus milijonų 

dolerių maždaug 500 000 įkrovimo stotelių keliose dešimtyse valstijų pastatyti. J.Biden parodoje reklamavo naują klimato, mokesčių 

Šaltinis: 

AP News 

CBS News 

 

https://www.foxbusiness.com/technology/delivery-robots-emerge-bridge-gaps-labor-shortage-drags
https://www.bloomberg.com/business-schools/?srnd=premium&sref=Wu0FjtLD
https://www.strtrade.com/trade-news-resources/str-trade-report/trade-report/september/egg-product-imports-allowed-from-lithuania
https://www.strtrade.com/trade-news-resources/str-trade-report/trade-report/september/egg-product-imports-allowed-from-lithuania
https://www.usda.gov/media/press-releases/2022/09/27/biden-harris-administration-makes-500-million-available-increase
https://www.usda.gov/media/press-releases/2022/09/27/biden-harris-administration-makes-500-million-available-increase
https://www.usinflationcalculator.com/inflation/food-inflation-in-the-united-states/
https://www.foxbusiness.com/economy/hurricane-ian-damage-florida-fertilizer-plant-creates-concern-rising-food-prices
https://www.marketplace.org/2022/09/29/hurricane-ian-u-s-fertilizer-industry/
https://apnews.com/article/technology-electric-vehicles-climate-and-environment-government-politics-b30c3212fff606f0c9b7e3d2ab8ebb41
https://www.cbsnews.com/news/biden-electric-vehicles-chargers-detroit-auto-show/
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ir sveikatos apsaugos įstatymą, kuriuo tame tarpe siūlo ir mokesčių lengvatas perkant elektrines transporto priemones. Parodoje buvo 

pristatomos Amerikoje pagamintų hibridinių, elektrinių ir degimo variklių automobilių iš Chevrolet, General Motors, Ford ir 

Stellantis kompanijų (Tesla modeliai šioje parodoje nedemonstruoti). 

Atsinaujinanti energetika. Elektroninės prekybos gigantė „Amazon“ (Vašingtono valstija, Sietlas) pranešė planuojanti įgyvendinti 

71 energetinį projektą visame pasaulyje. Planuojami pirmieji projektai Brazilijoje, Indijoje ir Lenkijoje. Šių projektų pagalba 

kompanija planuoja išplėsti savo švarios energijos pajėgumus iki 2,7 gigavatų. Vėjo ir saulės energetiniai projektai bus diegiami ofisų 

pastatuose, logistikos ir duomenų centruose. 

Šaltinis:  

Amazon 

Nulinės emisijos transporte. Kalifornijos valstija sutarė dėl aiškaus plano kaip nuo 2035 m. užtikrinti, kad būtų parduodami nulinės 

emisijos automobiliai. Gaminami ir parduodami hibridiniai automobiliai privalės užtikrinti bent 50 mylių (80 km) nuvažiuojamą 

atstumą su pilnai įkrauta baterija. 

Šaltinis: 

Kalifornijos aplinkos 

apsaugos agentūra 

CBS News 

 

Parengė: 

Jūratė Usevičiūtė, LR ambasados JAV pirmoji sekretorė jurate.useviciute@urm.lt;  

Karolis Anužis, žemės ūkio ir komercijos atašė, LR ambasada JAV, karolis.anuzis@urm.lt; 

Vidmantas Verbickas, LR generalinio konsulato Čikagoje patarėjas, vidmantas.verbickas@urm.lt; 

Paulius Cemnolonskas, LR generalinio konsulato Niujorke trečiasis sekretorius, paulius.cemnolonskas@urm.lt; 

Andrius Neviera, komercijos atašė LR generaliniame konsulate Niujorke, andrius.neviera@urm.lt; 

Mantas Zamžickas, komercijos atašė LR generaliniame konsulate Los Andžele, mantas.zamzickas@urm.lt. 

 

 

 

 

 

 

 

https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-announces-71-new-renewable-energy-projects-globally
https://ww2.arb.ca.gov/news/california-moves-accelerate-100-new-zero-emission-vehicle-sales-2035
https://ww2.arb.ca.gov/news/california-moves-accelerate-100-new-zero-emission-vehicle-sales-2035
https://www.cbsnews.com/sacramento/news/how-california-ended-up-in-the-zero-emissions-drivers-seat/
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