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Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių JAV 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

2022 m. lapkričio mėn. 

Bendra ekonominė informacija Šaltinis 

BVP. Lapkričio 30 d. paskelbtais patikslintais duomenimis, JAV BVP 2022 m. III ketv. didėjo 2,9 proc. (anksčiau skelbta, kad BVP 

augo 2,6 proc.), kai tuo tarpu 2022 m. II ketv. JAV BVP mažėjo 0,6 proc. Didesnį nei tikėtasi augimą lėmė išaugusios vartotojų 

išlaidos ir sumažėjusi  importo vertė. Vienas didžiausių ekonomikos augimą stabdančių veiksnių yra išlaidų namų statybai mažėjimas 

dėl išaugusių palūkanų normų. BVP ataskaita parodė, kad investicijos į būsto statybą bendrą ekonomikos augimą sumažino 1,4 proc. 

Infliacija. Lapkričio 10 d. paskelbtais JAV darbo statistikos biuro duomenimis, spalio mėn. fiksuotas 7,7 proc. Vartotojų kainų 

indekso (VKI) metinis augimas – tai mažiausias metinis augimas nuo šių metų sausio mėn., per mėnesį VKI padidėjo 0,4 proc. Bazinis 

VKI, į kurį neįskaičiuojamos nepastovios maisto ir energijos kainos, palyginus su praėjusiu mėnesiu padidėjo 0,3 proc. (gerokai 

mažiau nei 0,6 proc. padidėjimas rugsėjį), metinis bazinio VKI augimas 6,3 proc. Spalį mažėjo naudotų transporto priemonių, oro 

linijų bilietų ir medicininės priežiūros kainos, tačiau didėjo nuomos kainos - VKI būsto išlaidų dedamoji buvo 6,9 proc. didesnė nei 

prieš metus ir sudarė pusę bendro mėnesinio infliacijos augimo. 

Nors infliacijos rodikliai yra istoriškai aukšti visose JAV valstijose, tačiau Arizonos miestas Finiksas yra tarp miestų, kuriuose 

infliacija augo labiausiai. Kainos kilo net 12,1 proc. lyginant su praėjusiais metais.  

Palūkanų normos. Federalinio rezervų banko (FED) pirmininkas J. Powellas pažymėjo, kad FED artimiausiame savo posėdyje 

gruodžio mėn. gali švelniau nei iki šiol kelti palūkanų normą, nors iki tikslinio 2 proc. infliacijos lygio dar toli. Ekspertai tikisi 0,5 

proc. palūkanų normų pakėlimo gruodžio mėn. Taip pat Powellas akcentavo, kad pasiekus tikslinį 2 proc. infliacijos lygį, nevertėtų 

tikėtis greito palūkanų normų mažinimo. Šiais metais FED jau šešis kartus padidino padidino palūkanų normą iki 3,75–4 %. Dėl to 

smarkiai išaugo hipotekos palūkanų normos, sumažėjo būsto pardavimas, o taip pat padidėjo daugumos kitų vartojimo ir verslo 

paskolų išlaidos. „Manome, kad sulėtėjimas šiuo metu yra geras būdas subalansuoti riziką“, – sakė Powellas.  

Darbo rinka. Lapkričio mėn. nedarbo lygis JAV siekė 3,7 proc., netoli žemiausio lygio per pastaruosius 53 m., darbo rinkoje buvo 

4 mln. darbo vietų daugiau nei darbo ieškančių žmonių, t.y. kiekvienam ieškančiam darbo teko 1,7 laisvų darbo vietų. Darbuotojų 

trūkumą didžiąja dalimi lemia visuomenės senėjimas ir nuo covid-19 pandemijos liekantys reiškiniai, tad FED vertinimu, esama 

situacija darbo rinkoje išsilaikys dar ilgą laiką. Tai mažins kitų anti-infliacinių priemonių poveikį. FED indikavo, kad jei darbo rinka 

išliks tokia stipri, ateityje vėl gali tekti vėl stipriau kelti palūkanų normą. 

Ekonominės analizės biuras 

FED apie JAV ekonomiką 

Bureau of Labor Statistics 

Arizona‘s Family 

Chicago Tribune 

 

Degalų kainos. Sumažėjus pasaulinėms naftos kainoms ir JAV naftos kainai pasiekus žemiausią lygį nuo 2021 m. gruodžio, JAV 

degalų kainos pasiekė lygį buvusį prie Rusijos invaziją į Ukrainą. Lapkričio 28 d. paskelbtais duomenimis, vidutinė benzino kaina 

buvo 3,55 USD už galoną (~0,90 EUR už litrą), tai yra 6 proc. mažiau nei praėjusį mėnesį. Prognozuojama, kad kaina dar mažės ir 

gali pasiekti 3 USD už galoną iki Kalėdų. 

USA Today 

Karas Ukrainoje. Ilinojaus Kongreso rūmai galutinai priėmė įstatymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti valstijos investicijas į 

turtą, susietą su Rusija ir Baltarusija, atsakant už jų dalyvavimą kare Ukrainoje.  Atstovų rūmų įstatymo projektas Nr. 1293, kurį 

Chicago Business 

https://www.bea.gov/news/2022/gross-domestic-product-second-estimate-and-corporate-profits-preliminary-third-quarter
https://www.youtube.com/watch?v=5s6ZihWKyhw
https://www.bls.gov/
https://www.azfamily.com/2022/11/10/inflation-is-rising-more-phoenix-than-anywhere-else-country-reports-says/
https://www.chicagotribune.com/business/ct-biz-us-fed-powell-inflation-ap-20221130-xpedmtvtxzd2lioi3wi4cszfn4-story.html
https://www.usatoday.com/story/money/2022/12/01/gas-prices-plunge-aaa/10813110002/
https://www.chicagobusiness.com/politics/illinois-bill-urges-divestment-stocks-sovereign-debt-russia-and-belarus
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pateikė atstovas Lindsey LaPointe (Čikaga), ragina penkias valstijos pensijų sistemas parduoti bet kurioje iš tų šalių buveines turinčių 

bendrovių vertybinius popierius, taip pat valstybės skolą ir draudžia joms ten daryti naujas investicijas. 

NT. Nekilnojamojo turto mokesčiai Čikagoje šiais metais išaugo 6,6 %, o prieš metus niekas nesitikėjo, kad gyvenamojo būsto, o ne 

komercinio NT savininkai, turės sumokėti didesnę „pyrago“ dalį. Tai tik padidino mokesčių naštą Čikagos namų savininkams ir 

pakeitė dvejų metų tendenciją apskrityje. Pasak Cook apygardos iždininko biuro, bendrai būsto mokesčiai Čikagoje šiais metais 

išaugo 8%, iki 3,83 mlrd. Gyvenamojo būsto mokesčiai labiausiai šoktelėjo Lotynų Amerikos rajonuose, tokiuose kaip Avondale, bet 

smuko daugiausia juodaodžių rajonuose, pavyzdžiui, West Garfield Park. Ir nors kai kuriems stambiems miesto komerciniams 

savininkams pavyko išvengti didelių mokesčių padidinimų, mažesniems jie buvo smarkiai padidinti. Paprastai, gyvenamojo būsto 

savininkai mokesčių padidėjimą įskaičiuoja į būsto nuomos kainą. 

Chicago Business 

Šventiniai išpardavimai. Pardavimai JAV mažmeninėje prekyboje šventinio išpardavimų sezono metu lapkričio-gruodžio mėn. 

sudaro apie 20 proc. visų metų pardavimų. Nacionalinės mažmeninės prekybos asociacijos vertinimu, juodojo penktadienio savaitgalį 

pirkėjų skaičius pasiekė 196 mln. (10 proc. daugiau nei 2021 m.). Pastebėta, kad žmonės mieliau apsipirkinėjo fizinėse parduotuvėse, 

tačiau ir elektroninė prekyba augo 5,8 proc., pirkėjai internetu išleido 11,3 mlrd. USD. Pardavėjai siūlė itin geras nuolaidas, 

tikėdamiesi paskatinti pirkimus ir atlaisvinti prekių sandėlius. Prognozuojama, kad viso šventinio sezono pardavimai turėtų augti 8 

proc. Ir nors šių metų augimas yra lėtesnis nei ankstesniais metais, jis siekia istorines aukštumas. 

CNN 

ES-JAV. ES vis griežčiau reiškia susirūpinimą dėl JAV Infliacijos mažinimo akte (IRA) numatytų nuostatų, diskriminuojančių 

Europos gamintojus JAV rinkoje, tačiau J. Bidenas pareiškė, kad neketina jo keisti, tačiau ieškos kitų būdų rasti ES tenkinantį 

sprendimą. JAV žiniasklaidoje Švedijos kompanija Northvolt (baterijų gamintoja) pareiškė, kad gamyklos statymui JAV jie gautų 

600-800 mln. USD subsidijų, tuo tarpu Vokietijoje 155 USD mln.  

Vis daugiau europiečių kritikos sulaukia ir spalio mėn. JAV prekybos departamento įvesti ribojimai puslaidininkinių įrangos eksportui 

į Kiniją. Nyderlandų, kur įsikūrusios dvi didžiausios pasaulinės lustų įrangos gamybos įmonės ASML ir ASM International, 

ekonomikos ministrė komentaruose žiniasklaidai gynė glaudžius savo šalies prekybos ryšius su Kinija ir pažadėjo nepersistengti 

ribojant aukštųjų technologijų eksporto. Kitų Europos kompanijų – „ST Microelectronics“, „Infineon“ ir „NXP Semiconductors“ 

vadovai taip pat pareiškė, kad nors ir laikosi JAV nustatytų eksporto apribojimų, neketina stabdyti savo veiklos Kinijoje ir reiškė 

susirūpinimą dėl šiuo JAV sprendimu sukeltų trikdžių pasaulinių tiekimo grandinių veiklai.  

IRA ir Puslaidininkių įstatymą (Chips Act) aštriai kritikavo ir lapkričio 30 d. Vašingtone viešėjęs Prancūzijos prezidentas E. 

Macronas, JAV subsidijas prilyginęs nesąžiningai konkurencijai, kuri gali pakenkti Europos pramonei ir galbūt net įžiebti naują 

prekybos karą tarp ES ir JAV. JAV Kongrese E. Macronas IRA pavadino „super agresyviu mūsų įmonėms“ įstatymu, kuris galbūt 

išsprendžia problemas JAV, bet prikuria jų Europoje, kur, tikėtina, sunaikins daug darbo vietų. 

Financial Times 

The Washington Post 

Financial Times 

Bloomberg 

CNBC 

 

Technologijos, inovacijos, mokslas 

Medtech. Technologijų milžinas „Canon“ planuoja atidaryti JAV savo antrąją dukterinę medicinos technologijų įmonę „Canon 

Healthcare USA“, kuri sustiprins jos pozicijas pasaulinėje medicinos prietaisų pramonėje. Numatoma, kad bendrovė įsikurs Klivlende 

(Ohajaus valstija), kuris jau dabar yra tapęs JAV sveikatos priežiūros pramonės centru. Ohajaus valstijoje yra įsikūrusi ir kita „Canon“ 

Fierce Biotech 

https://www.chicagobusiness.com/juice/chicago-property-taxes-rise-nearly-7-2023-tax-year-crains-juice
https://www.cnn.com/2022/11/29/business/holiday-sales-retail-economy
https://www.ft.com/content/59a8d135-3477-4d0a-8d12-20c7ef94be07
https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/04/america-first-ira-biden-eu/
https://www.ft.com/content/d10a2164-b447-4bcf-9e01-e297a5fb423c
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-22/dutch-resist-us-call-to-ban-more-chip-equipment-sales-to-china?leadSource=uverify%20wall
https://www.cnbc.com/2022/12/05/us-ramps-up-pressure-on-netherlands-to-fall-in-line-with-china-chip-policy.html
https://www.fiercebiotech.com/medtech/seeing-double-canon-carves-out-second-us-medtech-subsidiary-300m-investment
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nupirkta įmonė „Quality Electrodynamics“, gaminanti magnetinio rezonanso skanerius. „Canon“ tikisi 300 mln. USD savo 

investicinio kapitalo nukreipti dukterinės įmonės steigimui ir medicinos prietaisų verslo plėtrai JAV.  

Gyvybės mokslai. Viena įtakingiausių Kalifornijos valstijos gyvybės mokslų asociacijų California Life Sciences paskelbė apie 

strateginę partnerystę su Life Science Nation – fasilitatoriumi, kuris padeda sujungti ankstyvos stadijos arba apie plėtrą jau 

galvojančios startuolius su investuotuojais (angelų fondai, rizikos kapitalas ir kt.). Life Science Nation organizuoja ir renginių ciklą 

RESI.  

California Life Sciences 

Puslaidininkiai. Siekdami patenkinti pasaulinius poreikius, didžiausi puslaidininkių gamintojai didina gamybos pajėgumus. 

Pranešama, kad Taivano puslaidininkių gamybos kompanija TSMC planuoja savo Arizonos lustų gamykloje gaminti technologiškai 

pažangiausius 3 nm lustus, o gal net ir 1 nm lustus. 3 nm puslaidininkių technologija leidžia 1-ame kvadratiniame nanometre sutalpinti 

250 mln. tranzistorių – didesnis tranzistorių skaičius užtikrina našesnį įrenginio veikimą mažesnėmis energijos sąnaudomis. 

Numatoma, kad TSMC ir Samsung taps vieninteliais 3 nm puslaidininkių gamintojais pasaulyje. 

Apple paskelbė, kad nuo 2024 m. planuoja savo įrenginių, tokių kaip iPhone, Mac gamybai naudoti Arizonos ir kitose JAV valstijose 

pagamintus lustus ir tokiu būdu mažinti savo priklausomybę nuo Azijos gamintojų. 

All about Circuits 

CNN 

Bloomberg 

Atleidimai. Ir toliau stebimos tendencijos, kad didžiosios JAV technologijų įmonės atleidžia didelę dalį darbuotojų, siekdami mažinti 

kaštus: Hewlett-Packard Company atleidžia 6000 darbuotojų, Amazon Inc.  – 10000 darbuotojų, Meta Platforms, Inc. (buv. Facebook) 

– 15000 darbuotojų. 

Hewlett-Packard, Amazon 

Meta, CNBC 

Farmacija. „Horizon Therapeutics“, kurios būstinė JAV yra Deerfild (Ilinojaus valst.), derasi su keliomis didelėmis farmacijos 

įmonėmis, kurios gali būti suinteresuotos įsigyti verslą. „Horizon“ antradienį patvirtino, kad jos valdyba „labai preliminariai 

diskutuoja“ su „Amgen“, „Janssen Global Services“ ir „Sanofi“. 

Chicago Tribune 

 

Žemės ūkio ir maisto sektorius Šaltinis 

Eksportas. Remiantis Komercijos departamento duomenimis, JAV žemės ūkio produktų eksportas per 2022 fiskalinius metus, kurie 

pasibaigė rugsėjo 30 d., išaugo iki rekordinės 196,4 mlrd. USD vertės, o tai yra 14 proc. daugiau bei ankstesnių metų vertė, siekusi 

172,7 mlrd. USD. Kinija yra TOP 1 JAV žemės ūkio eksporto rinka su 36,4 mlrd. USD verte, TOP 2 – Kanada (28,3 mlrd. USD), 

TOP 3 – Meksika (28 mlrd. USD).  

Successful Farming 

Mažėja dirbamos žemės. Remiantis naujais tyrimais, Kalifornijoje dėl didžiausios per tūkstantmetį sausros 2022 m. atsirado daugiau 

nei pusė milijono akrų (virš 20O 000 ha) nenaudojamos dirbamos žemės. Nuo 2020 m. Kalifornija prarado visų metų vertės lietaus 

ir sniego kiekį, todėl tai yra sausiausias trejų metų laikotarpis istorijoje. Dėl to daugiau kaip 1,3 mln. akrų (520 000 ha) buvo 

neapsodintas augalais. Žemės ūkio produkcijos augintojai nuostolius vertina 3 mlrd. USD. Vertinant tai, kad centriniame Kalifornijos 

slėnyje užauginama apie 25 proc. viso JAV maisto ir apie 40 proc. visų vaisių ir riešutų, tai sukelia rimtas pasekmės žemės ūkiui.  

Yahoo News 

https://resiconference.com/
https://www.califesciences.org/news/cls-announces-formal-collaboration-with-life-science-nation/
https://www.allaboutcircuits.com/news/tsmc-to-make-3-nm-semiconductors-at-arizona-fab-looking-to-1-nm/
https://www.cnn.com/2022/11/21/business/taiwan-tsmc-arizona-plant-hnk-intl/index.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-15/apple-prepares-to-get-made-in-us-chips-in-pivot-from-asia-supply?leadSource=uverify%20wall
https://nypost.com/2022/11/22/hp-to-cut-up-to-6000-jobs-as-demand-slumps/
https://nypost.com/2022/11/16/amazon-cutting-jobs-at-devices-services-units/
https://nypost.com/2022/10/04/facebook-to-purge-thousands-of-workers-in-quiet-layoffs/
https://www.cnbc.com/2022/11/09/tech-layoffs-2022.html
https://www.chicagotribune.com/business/ct-biz-horizon-therapeutics-for-sale-discussions-20221129-6mzknesed5dppmwuvedpfsui54-story.html
https://www.agriculture.com/news/business/evening-edition-thursday-december-1-2022
https://ca.news.yahoo.com/california-lost-rain-snow-cuts-002034461.html
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Pieno pramonė. JAV pieno produktų eksportas į užsienio šalis yra dvigubai didesnis nei šalies vidaus pieno produktų suvartojimas. 

Praėjusiais metais apie 18 proc. JAV pieno produkcijos buvo eksportuota, ekonomistai prognozuoja, kad 2023 metais šis rodiklis 

išaugs iki 25 proc. Kinija, Meksika ir Pietryčių Azija yra vienos pagrindinių JAV pieno produktų eksporto krypčių, į kurias daugiausiai 

išvežama liesos pieno, pieno miltelių, išrūgų ir sūrio.  

Successful Farming 

Plant based maistas. Nepaisant infliacijos, augalinės kilmės maisto produktų pirkėjai išlieka ištikimi savo mėgstamiems produktams. 

Nauji „The Kroger Co.“ ir Plant Based Foods Institute (PBFI) tyrimai rodo, kad 95 proc. augalinės kilmės produktų  vartotojų nuo 

2021 m. padidino arba išlaikė tame pačiame lygyje išlaidas už augalinės kilmės produktus. 2021 m. JAV augalinio maisto pardavimai 

pasiekė rekordinį 7,4 mlrd. USD lygį.  

Progresice Grocer 

Prekių ženklai. Lapkričio 14-15 d. Čikagoje vyko Private Label Trade Show paroda, kurioje dalyvavo ir Lietuvos gamintojai. 

Parduotuvių privačių prekių ženklų rinkos dalis JAV siekia beveik 20 proc. pardavimų (200 mlrd. USD) ir plečiasi greičiau nei 

nacionaliniai prekių ženklai. Mažmenininkai laikosi  agresyvios parduotuvių prekių ženklų strategijos, o specializuoti tinklai naudoja 

savo prekės ženklus, kad sukurtų didesnį pirkėjų lojalumą. JAV 54 proc. vartotojų naudoja pirkinių sąrašus, 75 proc. vartotojų perka 

tuos pačius prekės ženklus, 84 proc. vartotojų iš anksto būna apsisprendę, kokius prekės ženklus rinksis. Atlikti tyrimai rodo, kad ~22 

proc. JAV gyventojų apsiperka ribotos pasiūlos parduotuvėse, tokiose kaip LIDL ar ALDI. Pagal kainų lygį, tokios parduotuvės kaip 

ALDI, LIDL, Dollar General, Smart Shop, Costco Wholesales priskiriamos value format kategorijai, o Walmart, Market Basket, 

WinCo foods, Crest foods, Woodman‘s markets - low price leaders kategorijai. 

 

Kanapės. Čikaga tebėra „Didžiuoju kanapių“ (Big Weed) centru, kuriame įsikūrę trys iš penkių didžiausių kanapių produktų gamybos 

įmonių. „Cresco Labs“ yra pasirengusi aplenkti savo konkurentus, jei įgyvendins Niujorke įsikūrusios konkurentės „Columbia Care“ 

2 mlrd. USD įsigijimo sandorį. „Green Thumb Industries“ išlieka investuotojų numylėtinė. Jos akcijos šiais metais sumažėjo 43% iki 

maždaug 13 USD už akciją, o JAV rekreacinės ir medicininės marihuanos bendrovių indeksas, kurį sudaro „New Cannabis Ventures“, 

sumažėjo 41%. „Cresco“ ir „Verano Holdings“, kitų Čikagoje įsikūrusių kanapių bendrovių akcijų kainos sumažėjo atitinkamai 50% 

ir 58%. 2022 m. Ilinojaus rekreacinės marihuanos pardavimai „užstrigo“ ties maždaug 130 mln. per mėnesį riba, kas atgraso 

investuotojus nuo šių bendrovių akcijų. 

Chicago Business 

Chicago Business 

 

Energetika, transportas 

Saulės energetika. Gruodžio 2 d. JAV Komercijos departamentas paskelbė pirmines tyrimo išvadas dėl keturių Kinijos saulės 

energetikos kompanijų (BYD Co., Canadian Solar International Ltd., Trina Solar Science & Technology Ltd. ir Vina Solar 

Technology Co.), kurios pagamina net pusę į JAV importuojamų saulės elementų. Tyrimo metu nustatyta, kad šios įmonės 

pagrindinius saulės modulių komponentus gamina Kinijoje, po to siunčia juos nedidelės vertės darbams į Kambodžą, Malaiziją, 

Tailandą ir (arba) Vietnamą, prieš eksportuojant juos į JAV. Tokiu būdu išvengiama galiojančių antidempingo ir papildomo muito 

mokesčių, taikomų kiniškiems saulės moduliams. Galutinis sprendimas turėtų būti priimtas iki 2023 m. gegužės 1 d. Jei pirminės 

išvados pasitvirtins, prekybos taisykles pažeidusios kompanijos turės mokėti papildomus mokesčius, taikomus Kinijos įmonėms. JAV 

saulės energetikos pramonės atstovai priešinasi šiam Komercijos departamento tyrimui ir perspėja, kad departamento veiksmai 

padidins saulės baterijų kainas ir sulėtins JAV administracijos tikslo gaminti daugiau ir pigesnės saulės energijos JAV įgyvendinimą. 

JAV Komercijos 

departamentas 

https://www.agriculture.com/livestock/dairy/15-minutes-with-cheesemakers-kevin-and-shelby-lussier
https://progressivegrocer.com/plant-based-shoppers-remaining-loyal-animal-free-products
https://www.chicagobusiness.com/cannabis/weed-industry-illinois-marijuana-firms-challenges
https://www.chicagobusiness.com/data-center/chicago-largest-cannabis-companies-2022-crains-list
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/12/department-commerce-issues-preliminary-determination-circumvention
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/12/department-commerce-issues-preliminary-determination-circumvention
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Uostai. Los Andželo ir Long Bičo uostai, du didžiausi JAV uostai prekybai su Azijos šalimis, paskelbė, kad š.m. spalio  mėn. 26 

proc. krito atvykstančių konteinerių skaičius, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Spėjama, kad didžiausią įtaką padarė 

užsitęsusios derybos su uostų darbuotojais, todėl importuotojai stengiasi perorientuoti importą į JAV rytinės pakrantės uostus.  

WSJ 

Elektromobiliai. Arizona skatina elektromobilių savininkus aktyviau krauti savo transporto priemones dienos metu (9:00 – 15:00 

val.) ir siūlo sumažintą tarifą, nes būtent tuo metu daugiausiai sugeneruojama elektros iš saulės baterijų. Pastaruoju metu 

elektromobilių skaičius sparčiai auga Arizonos valstijoje ir jau yra registruota beveik 29 tūkst. elektra varomų transporto priemonių. 

Iki 2030 m. keliamas tikslas – turėti keliuose 280 tūkst. elektromobilių. 

Chamber Business News 

Lengvatos elektromobiliams. Vos prieš metus įvedus mokesčių lengvatas, kuriomis siekta privilioti elektrinių transporto priemonių 

gamintojus, Ilinojaus valstijos J.B.Pritzker administracija siekia „pasaldinti košę“. Springfilde priimti teisės aktai numato laikotarpiui 

iki 30 m. išplėsti darbo užmokesčio fondo mokesčių lengvatas tiems, kurie čia veikia pagal galiojančius Ilinojaus Reimagining 

Electric Vehicles įstatymus, žinomus kaip Rev Illinois Act. Vienas iš pakeitimų leistų komplektuojančių dalių tiekėjams gauti 

mokesčių lengvatas, net jei jie vis dar daugiausia gamina įprastas, benzinu varomas transporto priemones. Palengvinimai priimti dėl 

to, kad automobilių gamintojai aplenkia Ilinojaus valstiją, nepaisant ketinimų plėtoti dešimtis naujų gamybos įrenginių visoje šalyje. 

Ypač ekspertams nerimą kelia tai, kad valstijai nepavyko laimėti nė vienos elektromobilių akumuliatorių gamyklos - nė viena iš 

maždaug 20 iki šiol paskelbtų akumuliatorių gamyklų čia neįsikurs. Net „Rivian“ stato savo akumuliatorių gamyklą Džordžijos 

valstijoje.  

Chicago Business 

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; 

Jolanta Vitkauskaitė, LR ambasados JAV pirmoji sekretorė jolanta.vitkauskaite@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. 
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