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Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių JAV 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2022 m. spalio mėn. 

Bendra ekonominė informacija Šaltinis 

BVP. JAV bendrasis vidaus produktas (BVP) 2022 m. III ketv. augo 2,6 

proc., nors 2022 m. II ketv. buvo fiksuotas 0,6 proc. mažėjimas. III ketv. 

BVP augimą lėmė didėjantis eksportas (daugiausiai dėl išaugusių 

pardavimų naftos sektoriuje) ir vidaus vartojimas, nors investicijos į būstą 

mažėjo. Bendrai JAV vidaus vartojimas sudaro ~70 proc. šalies BVP, tad 

vartotojų nuotaikos gali būti svarbus ekonominis indikatorius. Rugsėjo ir 

rugpjūčio mėn. nuosekliai augęs, vartotojų pasitikėjimo indeksas 

(Consumer Confidence Index®) spalio mėn. sumažėjo iki 102.5 (1985 m. 

= 100), kai rugsėjo mėn. šis rodiklis siekė 107.8.  

„Fitch Ratings“ agentūra spalio 18 d. perspėjo, kad užsitęsusi infliacija ir 

aktyvus palūkanų normų kėlimas sukels lengvą JAV ekonomikos 

nuosmukį 2023 m. II ketv., o 2022 m. JAV BVP augs tik 0,5%. 

Prognozuojama, kad nedarbo lygis pakils nuo 3,5 proc. šiandien iki 5,4 

proc. 2024 m. 

Jei Kalifornija būtų atskira valstybė, jos ekonomika būtų ketvirta pagal 

dydį pasaulyje po JAV, Kinijos ir Japonijos. Daugelį metų buvusi penkta 

pagal BVP, Kalifornija aplenkė Vokietiją ir parodė didelį atsparumą covid-

19 pandemijai, sutrikusioms tiekimo grandinėms, energetikos ir geopolitiniams iššūkiams. 

JAV ekonominės analizės 

biuras 

Consumer Confidence 

Fitch Ratings 

Bloomberg 

Infliacija ir palūkanų normos. Lapkričio 2 d. JAV Federalinis rezervas ketvirtą kartą iš eilės 0,75 procentinio punkto padidino 

bazines palūkanų normas iki 3,75–4 proc. FED vadovas J. Powellas perspėjo, kad galutinis palūkanų normų lygis bus didesnis nei 

tikėtasi, nes infliacijos dar nepavyko suvaldyti, tačiau taip pat užsiminė, kad FED yra pasirengę priimti ne tokį agresyvų palūkanų 

padidinimą kitame posėdyje gruodžio mėn. Čikagos FED prezidentas Charles Evansas pareiškė, kad iki kitų metų kovo palūkanų 

normoms pasiekus daugiau nei 4,5 proc., centriniam bankui būtų tikslinga pristabdyti palūkanų didinimą, kad pamatytų šių 

padidinimų poveikį.  

Mažėjant prekių transportavimo kaštams ir atsigaunant tiekimo grandinėms, prekių kainos stabilizavosi, tačiau paslaugų kainos 

sparčiai kyla. Pagrindinių paslaugų kainos, neįskaitant energijos, rugsėjo mėn. ūgtelėjo 0,8 proc., lyginant su rugpjūčio mėn., tuo 

tarpu pagrindinių prekių kainos (neįsk. maisto ir energijos) neaugo. Per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo rugsėjo mėn., pagrindinių 

paslaugų kainos pakilo 6,7 proc., t.y. sparčiausiai nuo 1982 m. Dabar jos kyla greičiau nei pagrindinių prekių kainos, kurios per tą 

patį laikotarpį išaugo 6,6 proc., o vasario mėn. augo 12,3 proc. Rugsėjo mėn. paslaugų kainų kilimas sudarė 74 proc. 12 mėnesių 

pagrindinio vartotojų kainų indekso padidėjimo – daugiausia per pastaruosius 18 mėnesių. 

FED 

WSJ 

 

 

 

WSJ 

Bureau of Labor Statistics 

 

 

https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product
https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product
https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence
https://www.fitchratings.com/research/infrastructure-project-finance/recession-expected-2q23-strength-of-us-consumer-will-mitigate-severity-18-10-2022
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-10-24/california-poised-to-overtake-germany-as-world-s-no-4-economy
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20221102a1.htm
https://www.wsj.com/articles/feds-evans-says-rates-will-need-to-remain-at-higher-levels-11665405289?st=tkm32hlnu0qkixr&reflink=desktopwebshare_permalink
https://www.wsj.com/articles/inflation-expands-beyond-supply-chain-struggles-to-service-sector-11665676625?st=wens9mb47futnee&reflink=desktopwebshare_permalink
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
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Dėl aukštos infliacijos (prognozuojama spalio mėn. infliacija – 8,1 proc.), JAV statistikos departamento duomenimis, vartotojai yra 

linkę susilaikyti nuo ne pirmo būtinumo prekių pirkimo ir pirmenybę teikia maisto, kuro, vaistų įsigijimui.  

JAV kreditinių kortelių įsipareigojimai grįžo į priešpandeminį lygį. Šių metų rugsėjį JAV gyventojų finansiniai kreditinių kortelių 

įsipareigojimai pasiekė 916 mlrd. JAV dolerių ir susilygino su 2019 m. gruodžio mėn.  

USNEWS 

 

WSJ 

Darbo rinka. Darbo statistikos biuro duomenimis, spalio mėn. JAV ekonomikoje buvo sukurta 261 tūkst. naujų darbo vietų, nedarbo 

lygis išaugo iki 3,7 proc. (rugsėjo mėn. buvo 3,5 proc.). Pastaraisiais mėnesiais nedarbo lygis laikosi istorinėse žemumose, per mėnesį 

vidutiniškai sukuriama ~289 tūkst. naujų darbo vietų, tad darbo rinkos lėtėjimo požymių nėra. Pietų Kalifornijos nedarbo lygis pasiekė 

4 proc. ir tai yra mažiausias rodiklis per pastaruosius 33 mėnesius.  

JAV darbo departamentas 

Orange County Register 

 

Technologijos, inovacijos, mokslas 

„Microsoft“ paskelbė apie lėčiausią šio technologijų giganto augimą per pastaruosius 5 metus. Šį lėtėjimą labiausiai įtakojo 

sustiprėjęs JAV doleris ir mažėjantys personalinių kompiuterių pardavimai. Pvz. „Windows“ operacinės sistemos pardavimai 

naujiems kompiuteriams krito net 15 proc.  

SeattleTimes 

Puslaidininkiai. Spalio 7 d. JAV administracija pranešė apie ribojimus JAV puslaidininkinių įrangos ir technologijų eksportui į 

Kiniją. Pagal naujas taisykles, puslaidininkiai, pagaminti naudojant JAV technologijas, skirti dirbtiniam intelektui, didelio našumo 

kompiuteriams ir superkompiuteriams, gali būti parduodami Kinijai tik su eksporto licencija, kurią gauti bus labai sudėtinga. 

Ribojimai paveiks ne tik Kinijos, bet ir tokias įmones kaip ASML (Olandija) ir TSMC (Taivanas), kurios nebegalės naudoti JAV 

komponentų Kinijos rinkai skirtų lustų gamyboje, negalės šiam tikslui įdarbinti JAV piliečių. 

New York Times 

Puslaidininkiai. Vienas didžiausių pasaulio puslaidininkių gamintojų „Micron“ paskelbė Niujorko valstijoje statantis naują 

puslaidininkių gamyklą. Planuojamos investicijos per 20 metų sieks 100 mlrd. USD ir sukurs Niujorko valstijoje apie 50 tūkstančių 

naujų darbo vietų.  

Washington Post 

Biotechnologijos. Čikagos biotechnologijų bendrovė „Tempus“, kurią įkūrė „Groupon“ įkūrėjas Ericas Lefkofsky, pritraukė apie 275 

mln. USD rizikos kapitalo investicijų. „Tempus“ teigė, kad pardavė akcijas esamiems investuotojams už tą pačią kainą, kaip ir 

ankstesnio lėšų rinkimo etapo metu 2020 m. pab., kai surinko 200 mln. USD. „Tempus” vertinama 8,1 mlrd. USD, pagrindiniai 

investuotojai - Baillie Giffordas, Franklinas Templetonas, Google, rizikos kapitalo fondas NEA ir Novo Holdings. Paskolą finansavo 

„Ares Management“, Los Andžele įsikūrusi privataus kapitalo įmonė, kuri taip pat skiria lėšų vietinėms sveikatos priežiūros įmonėms, 

tokioms kaip „TAG-The Aspen Group“ ar „Duly Health & Care“. Iš viso, dėl naujai surinkto finansavimo, bendras „Tempus“ 

finansavimas viršija 1,3 mlrd. USD. „Tempus“, kurioje dirba 1700 darbuotojų, iš kurių apie 900 yra Čikagoje, teigia, kad panaudos 

naujas lėšas savo platformos operacijoms išplėsti ir naujoms galimybėms kurti. 

Chicago Business 

Biofarmacija. Šiaurės Čikagoje įsikūrusi biofarmacijos bendrovė „AbbVie“ perka Oksforde, Jungtinėje Karalystėje įsikūrusią „DJS 

Antibodies“ už 255 mln. USD. 

Chicago Business 

 

 

https://www.usnews.com/news/economy/articles/2022-10-14/retail-sales-unchanged-in-september-as-consumers-spend-more-on-clothing-food-and-health-care
https://www.wsj.com/articles/credit-card-debt-returns-to-levels-before-covid-19-pandemic-11666928540
https://www.dol.gov/newsroom/releases/osec/osec20221104
https://www.ocregister.com/2022/10/21/southern-california-unemployment-at-4-lowest-in-33-months/
https://www.seattletimes.com/business/microsoft-reports-slowest-revenue-growth-in-5-years/
https://www.nytimes.com/2022/10/07/business/economy/biden-chip-technology.html
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/10/04/micron-chip-factory-new-york/
https://www.chicagobusiness.com/health-care/eric-lefkofskys-tempus-raises-275-million?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_term=crainschicago&utm_content=db6b4b61-0885-47f2-8516-a30ecd24f90f
https://www.chicagobusiness.com/health-care/humira-competition-prompts-abbvie-buy-biotech-startup-djs-antibodies
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Žemės ūkio ir maisto sektorius Šaltinis 

Maisto kainos. JAV žemės ūkio departamento (toliau – USDA) ekspertai prognozuoja, kad 2022 m. maisto kainų infliacija sieks 9,5-

10,5 proc. Didžiausi maisto produktų kainų šuoliai fiksuoti kiaušiniams (+27 proc.), paukštienai (+15 proc.), pieno produktams (+12,5 

proc.), kiaulienai (+9 proc.). 2023 m. prognozuojamas visų maisto produktų kainų metinis padidėjimas nuo 3 iki 4 proc. 

Kartu pastebima maisto pakuočių mažėjimo tendencija – gamintojai mažina produkto svorį ar kiekį pakuotėje išlaikydami tą pačią 

kainą, tačiau net trečdalis vartotojų apie tai dar nežino/nepastebėjo. Vartotojų apklausa parodė, kad 45 proc. vartotojų, pastebėjusių 

šią tendenciją rinksis kitą prekės ženklą, kurio dydis nepakito, 40 proc. vartotojų savo įpročių nekeis ir vis tiek pirks tą patį produktą. 

Dėl augančių maisto kainų JAV vartotojai vis dažniau lygina produktų kainas ir renkasi ne vardinius, o bendruosius ar parduotuvės 

prekės ženklus. Taip pat, vis daugiau JAV vartotojų apskritai perka mažiau. Spalio mėn. atlikta apklausa parodė, kad padaugėjo 

vartotojų, perkančių mažiau maisto dėl to, kad nori sutaupyti pinigų: nuo 15 proc. 2021 m. spalį iki 24 proc. 2022 m. rugsėjį. 

JAV žemės ūkio 

departamentas 

 

Grocery Business 

 

Grocery Business 

Supermarket News 

Kiaušinių eksportas į JAV. Spalio 13 d. JAV Maisto saugos ir inspekcijos tarnyba (FSIS) įtraukė pirmąją Lietuvos įmonę „Baltic 

Egg Production“ („Groward Group“ įmonių grupė) į FSIS registrą. Su visų eksportuojamų produktų ir gamintojų sąrašu galima 

susipažinti čia. Š. m. rugsėjo mėn. Lietuva tapo antrąja ES šalimi po Nyderlandų, gavusi patį leidimą, kuris suteikia galimybę 

sertifikuotose Lietuvos įmonėse pagamintus kiaušinių produktus (pvz., baltymų ir trynių miltai, šaldyta ar džiovinta kiaušinių masė) 

eksportuoti į JAV. 

JAV maisto saugos ir 

inspekcijos tarnyba 

Leidimas eksportuoti kviečius į Meksiką. Spalio 11 d. Lietuvai buvo suteiktas Meksikos atsakingų tarnybų leidimas eksportuoti 

lietuviškus kviečius į šią šalį, dėl kurio buvo kreiptasi dar 2017 metais ir kurio visą tą laiką buvo nuosekliai siekiama LR ambasados 

JAV ir Lietuvos atsakingų tarnybų pastangomis. 

Lietuvos žemės ūkio 

ministerija 

„Kroger“ įsigijo „Albertsons“. Spalio viduryje „Kroger“ paskelbė apie 24,6 mlrd. USD vertės „Albertsons“ įsigijimo sandorį. Nuo 

šiol „Kroger“ nuosavybės teisėmis valdys visas „Albertsons“ parduotuves, įskaitant ir „Safeway & Vons“. Po sandorio įmonė valdys 

beveik 5000 parduotuvių, jos metinės pajamos sieks apie 200 mlrd. USD. „Kroger“ nuo šiol valdys 10.8 proc. viso JAV mažmeninės 

prekybos krepšelio ir užims antro didžiausio FMCG (greito vartojimo prekių) mažmenininko poziciją JAV po „Walmart“ (21 proc.). 

Sandorį dar turi patvirtinti JAV priežiūros institucijos, tačiau jau dabar toks susiliejimas kelia institucijų ir vartotojų susirūpinimą dėl 

per didelės rinkos koncentracijos. 

Numerator 

Chicago Business 

 

Gėrimai. JAV spiritinių gėrimų tarybos (DISCUS) 2021 m. duomenimis alus sudarė 42 proc. JAV alkoholinių gėrimų rinkos, 

stipriųjų gėrimų – 41 proc., vynas – 16 proc. Tikėtina, kad stipriųjų gėrimų rinkos dalis per ateinančius kelerius metus turėtų aplenkti 

alų. 2021 m. pajamų augimas penkiuose didžiausiuose stipriuosiuose gėrimuose buvo: degtinė (4,9 proc.), tekila (30,1 proc.), 

amerikietiškas viskis (6,7 proc.), brendis ir konjakas (13,1 proc.) ir likeris (15,2 proc.). 

CNBC 

Trąšų eksportas. Šią vasarą JAV azoto trąšų eksportas šoktelėjo iki kelių metų rekordo, kai Europoje išaugusios gamtinių dujų 

kainos padidino Europoje gaminamų trąšų sąnaudas ir dėl to dalis trąšas gaminančių fabrikų turėjo stabdyti veiklą. Tuo tarp JAV 

azotinės trąšos tapo konkurencingesnės. Prancūzija, Belgija, Norvegija ir Lietuva įvardijamos kaip Europos šalys daugiausiai per 

metus padidinusios šių trąšų prikimus iš JAV.  

Reuters 

https://www.ers.usda.gov/data-products/food-price-outlook/summary-findings/
https://www.ers.usda.gov/data-products/food-price-outlook/summary-findings/
https://www.winsightgrocerybusiness.com/inflation/products-are-shrinking-prices-are-not
https://www.winsightgrocerybusiness.com/inflation/grocery-baskets-are-shrinking
https://www.supermarketnews.com/consumer-trends/grocery-customers-battle-high-prices-cutting-back
https://www.fsis.usda.gov/inspection/import-export/import-export-library/lithuania
https://www.fsis.usda.gov/inspection/import-export/import-export-library/lithuania#country-import-table
https://www.fsis.usda.gov/inspection/import-export/import-export-library/lithuania#country-import-table
https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/lietuviskiems-kvieciams-atverta-meksikos-rinka
https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/lietuviskiems-kvieciams-atverta-meksikos-rinka
https://www.numerator.com/resources/blog/kroger-albertsons-merger-implications-consumers-and-future-retail
https://www.chicagobusiness.com/consumer-products/kroger-and-albertsons-announce-acquisition-deal
https://www.cnbc.com/2022/10/27/beer-is-on-pace-to-lose-its-leading-share-of-the-us-alcohol-market.html
https://www.agriculture.com/markets/newswire/us-nitrogen-exports-jump-as-europe-scrambles-for-fertilizer
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Energetika, transportas, klimatas 

Vandens baterijos. San Diego miestas sugalvojo unikalią idėją kaip kaupti saulės energiją. Planuojama San Vicente rezervuarą 

vamzdžiais sujungti su kitu nauju rezervuaru, kuris būtų ~335 m aukščiau ir dienos metu naudojant saulės energiją pripildyti jį 

vandeniu iš San Vicente rezervuaro. Nakties metu atidarius sklendes ~ 8 mln. tonų vandens didele jėga grįš į San Vicente rezervuarą 

ir tokiu būdu sugeneruos ~500 MW energijos. 

NPR 

 

Uostai. Kalifornijos valstijos transporto agentūra (The California State Transportation Agency (CalSTA)) paskelbė gaires ir sąlygas 

uosto projektams ir kitai logistikos infrastruktūrai gerinti. Taip siekiama pagerinti prekių judėjimą, padidinti tvarumą ir atsparumą 

išorės veiksniams. Planuojamas investicijų dydis – 1,2 mlrd. USD.  

Importas JAV pagrindiniuose konteinerių uostuose pasiekė žemiausią lygį nuo 2021 m. pradžios. Daugelis mažmenininkų iš anksto 

apsirūpino atsargomis dėl augančios infliacijos, todėl paklausa įsivežti papildomą produkciją sumažėjo. 

Kalifornijos gubernatorius 

 

American Journal of 

Transportation 

Vėjo energetika. JAV Prezidento Joe Bideno administracija pareiškė, kad gruodžio 6 d. surengs pirmą viešą vėjo jėgainių vystymo 

jūroje prie Kalifornijos krantų teisių pardavimo aukcioną. 

Naujojo Džersio komunalinių paslaugų taryba (NJBPU) pasirinko jūrinio vėjo energetikos vystymo projektą, kurį pasiūlė Mid-

Atlantic Offshore Development, bendra EDF Renewables-North America ir Shell New Energies US bei Jersey Central Power & Light 

(JCP&L) įmonė. Projektas, vadinamas Larrabee Tri-Collector Solution (LTCS), kainuos 504 mln. USD. Apskaičiuota, kad būtini 

sausumos elektros tinklo atnaujinimo projektai kainuos 568 mln. USD, iš viso 1,07 mlrd. USD visam LTCS. 

Niujorko ekonominės plėtros organizacija „Empire State Development“ pranešė, kad jūrinio vėjo energetikos projektų vystymui 

reikalingo „Arthur Kill“ terminalui (AKT) Staten saloje skirta 48 mln. USD federalinė dotacija. Apskaičiuota, kad dvejų metų AKT 

statybos etapas sukurs 600 tiesioginių darbo vietų ir turės beveik 277 mln. USD tiesioginį ekonominį poveikį. 

Reuters 

 

Offshorewind 

 

 

Empire State Development 

Subsidijos. Kompanija „Ford Motor Co.“ pranešė pasirinkusi dvi pietines valstijas – Tenesį ir Kentukį – 11 mlrd. USD vertės 

elektrinių transporto priemonių projekto investicijai. Valstijos skyrė didžiules paskatas ir persiviliojo „Ford“ iš gimtojo Mičigano. 

Pastarasis, savo ruožtu, parengė 1 mlrd. USD fondą įmonių subsidijoms ir tokiu būdu gavo milžinišką „General Motors Co.“ sandorį: 

6,6 mlrd. USD vertės elektrinių sunkvežimių ir akumuliatorių gamyklą. Tačiau ekspertai nerimauja, kad šios varžybos gali ir neduoti 

norimo rezultato, kaip ir „Foxconn Technology Group“ smarkiai subsidijuojama televizorių gamykla Viskonsine, kuri taip ir 

nepasitvirtino (šiuo metu ten surenkamos aukštesnės pridėtinės vertės elektroninių prietaisų „motininės“ plokštės, sukurta 6 kartus 

mažiau darbo vietų nei žadėta). „Ford“ Tenesio gamyklai bus skiriama apie 414 000 USD subsidija už kiekvieną sukurtą darbo vietą, 

Mičiganas skiria 450 000 USD „General Motors“, o Džordžijos valstija įsipareigojo atsisakyti pajamų, kurios sudaro 212 000 USD 

už darbo vietą kompanijoms „Rivian Automotive Inc.“ ir „Hyundai Motor Co“. Remiantis W.E. ekonomisto Timo Bartiko tyrimu, 

vidutinė ekonominių paskatų kaina vienai darbo vietai JAV 2015 m. buvo apie 52 000 USD, skaičiuojant šiandienos kursu.  

Chicago Business 

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://www.npr.org/2022/10/14/1126523766/water-batteries-could-store-solar-and-wind-power-for-when-its-needed
https://www.gov.ca.gov/2022/10/12/governor-newsom-invests-1-2-billion-in-californias-supply-chain-to-support-the-states-ports-and-freight-corridors/
https://ajot.com/news/imports-headed-to-lowest-level-since-early-2021-but-retailers-are-well-stocked-for-holidays
https://ajot.com/news/imports-headed-to-lowest-level-since-early-2021-but-retailers-are-well-stocked-for-holidays
https://www.reuters.com/business/energy/us-hold-offshore-wind-power-rights-sale-off-california-coast-december-2022-10-18/
https://www.offshorewind.biz/2022/10/27/new-jersey-picks-offshore-wind-transmission-project-proposed-by-shell-edf-and-jcpl/
https://esd.ny.gov/esd-media-center/press-releases/esd-announces-48-million-federal-grant-awarded-arthur-kill-terminal-offshore-wind-staging-assembly-port-staten-island
https://www.chicagobusiness.com/economy/ev-plants-focus-bidding-war-across-us
mailto:jurate.useviciute@urm.lt
mailto:karolis.anuzis@urm.lt
mailto:vidmantas.verbickas@urm.lt
mailto:paulius.cemnolonskas@urm.lt
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