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Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių JAV 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2022 m. liepos-rugpjūčio mėn.  

 

Bendra ekonominė informacija 

BVP 

Rugpjūčio 24 d. JAV Ekonominės analizės biuro paskelbtais atnaujintais duomenimis, JAV antrojo ketvirčio BVP 

sumažėjo mažiau, nei manyta anksčiau, tačiau ekonomika vis dar traukiasi.  Nuo balandžio iki birželio fiksuotas 0,6% BVP 

metinis mažėjimas, kuris yra mažesnis nei liepą skelbti išankstiniai duomenys, kurie rodė 0,9% nuosmukį. Nors JAV BVP 

mažėja jau antras ketvirtis iš eilės, daugelis ekonomistų neigia, kad JAV išgyvena recesiją, nurodydami į stiprią darbo rinką 

ir padidėjusį vartotojų bei verslo išlaidų, gamybos ir pajamų lygį. 

Šaltinis: https://www.bea.gov/  

Infliacija 

2022 m. liepos mėn. infliacijos augimas JAV šiek sulėtėjo ir siekė 8,5 proc. Palyginimui, 2022 m. birželio mėn. ji buvo 9,1 

proc. Infliacijos augimo mažėjimas daugiausia siejamas su naftos ir degalų kainų mažėjimu. Rugpjūčio mėn. žemiausios 

klasės benzino kainos vidurkis siekė ~4,07 USD/galoną (1.075 USD/litrą) ir tai yra 20 proc. mažiau nei rekordinė kaina 

birželio vid., kai benzino kaina viršijo 5 USD/galoną. 

 
Pastarųjų 11 mėn. infliacijos JAV rodikliai 

 

Federalinio rezervo (FED) vadovas J. Powellas akcentuoja centrinio banko pareigą suvaldyti infliaciją, net jei tai ir didintų 

nedarbo lygį. Pasak FED, nepaisant JAV ekonomikos lėtėjimo antrą ketvirtį iš eilės (JAV BVP 2022 m. II ketv. susitraukė 

0,6 proc., kai I ketv. sumažėjimas siekė 1,6 proc.), kas turėtų reikšti techninę recesiją, pagrindiniu monetarinės politikos 

formavimo veiksniu išlieka infliacijos pažabojimas 2 proc. ribose. Tikimasi, kad rugsėjo mėn. FED trečią kartą iš eilės kels 

palūkanų normas 0,75 proc. Paskutinį kartą palūkanų normos buvo pakeltos liepos 26-27 d. 0,75 proc. ir pasiekė 2.25-2.5 

proc.  

Šaltiniai:  

https://tradingeconomics.com/united-

states/inflation-cpi  

https://www.federalreserve.gov/newse

vents/speech/powell20220826a.htm 

https://www.federalreserve.gov/monet

arypolicy/files/fomcminutes20220727.

pdf  

https://www.bea.gov/news/2022/gross-

domestic-product-second-estimate-

and-corporate-profits-preliminary-

second-quarter 
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Darbo rinka 

 

 Rugpjūtis Liepa Birželis  

Sukurta naujų darbo vietų 315 tūkst. 528 tūkst. 398 tūkst. 

Nedarbo lygis 3,7 proc. 3,5 proc. 3,6 proc. 

Bedarbių skaičius 6 mln. žmonių   

 

Liepos mėn. nedarbo lygis ir naujai sukurtų darbo vietų skaičius prilygo priešpandeminiam 2020 m. vasario mėn. lygiui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. II ketv. JAV ekonomika sukūrė 1,12 mln. darbo vietų (vidurkis - 375 000 darbo vietų per mėn.). Nors šis skaičius 

yra mažesnis nei pirmojo ketvirčio vidurkis (539 000), lėtėjantis darbo vietų augimas yra stabilizuojančios darbo rinkos, 

atsigaunančios po gilaus nuosmukio ir greito augimo, ženklas. Didžiausią iššūkį kol kas patiria laisvalaikio ir svetingumo 

sektoriai, kuriems vis dar trūksta apie 1,3 mln. darbo vietų, palyginti su priešpandeminiu lygiu. Taip pat teigiama, kad 

nuolatos skelbiama apie 11,2 mln. darbo skelbimų, kurių patenkinama tik pusė. 

Šaltiniai: 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/

empsit.pdf  

https://www.bls.gov/news.release/arch

ives/empsit_08052022.htm  

https://blog.dol.gov/2022/07/21/strong

-and-steady-growth-a-deep-dive-into-

the-q2-labor-market  

 

Augančios būsto nuomos kainos 
JAV būsto nuomos kainos siekia rekordines aukštumas 17-ą mėnesį iš eilės. Liepos mėn. būsto nuomos kainos visose 

dydžio kategorijose išaugo dviženkliais procentais, lyginant su kainomis prieš metus: studijos tipo butų nuomos kainos 

padidėjo 14,3%; vieno miegamojo butų 12,2%; dviejų miegamųjų būsto – 11,7%. Didžiausias nuomos kainų augimas 

užfiksuotas Majamyje, Niujorke, Bostone, Čikagoje ir Orlando mieste. 

 

Darbuotojų atleidimai 

Dėl lėto augimo ir didėjančių darbo jėgos kaštų JAV kompanijos imasi didelio masto (5-20 proc. darbo jėgos) darbuotojų 

atleidimų. Daugiausia darbuotojų atleido kompanijos dirbančios IT (Snap, Robinhood, Shopify, Groupon, Vimeo), būsto 

paskolų ir nekilnojamojo turto (Re/Max, JP Morgan, Compass, Redfin, Wells Fargo), sporto inventoriaus (Peloton), 

Šaltiniai: 

https://www.businessinsider.com/layof

fs-sweeping-the-us-these-are-the-
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prekybos automobiliais (Carvana) sektoriuose. Dėl mažėjančio prenumeratorių skaičiaus darbuotojų atleidimų ėmėsi video 

transliacijų platforma Netflix, dėl prastų ekonominių perspektyvų – automobilių gamintojas Tesla išsakė ketinimą 

sumažinti darbuotojų skaičių 10 proc.  

Grupinio apsipirkimo ir nuolaidų kompanija „Groupon“ atleidžia 500 darbuotojų, arba beveik 15 % savo pasaulinės darbo 

jėgos. Remiantis pelno ataskaita, per antrąjį ketvirtį bendrovės pajamos sumažėjo 42%, o nuostolis siekė 90 mln. Silpnesni 

nei tikėtasi rezultatai paskatino Groupon įgyvendinti 150 mln. USD sąnaudų mažinimo strategiją. Nuo pandemijos smarkiai 

nukentėjusios bendrovės metinės pajamos 2021 m. sumažėjo daugiau nei 56 % palyginti su 2019 m. Pažymėtina, kad 

„Google“ bandė nusipirkti „Groupon“ už 6 milijardus dolerių dar 2010 m., tačiau akcininkai tuo metu sandorio nepatvirtino. 

2011 m. pavasarį Groupon buvo įvertinta 25 mlrd. JAV dol., dabartinė rinkos kapitalizacija yra apie 415 mln. JAV dol. 

 

companies-making-cuts-2022-

5#wayfair-about-870-employees-2  

 

https://www.chicagotribune.com/busin

ess/ct-biz-groupon-layoffs-turnaround-

20220809-

hvzlv52c5fcn3fe2lnn2mew44a-

story.html 

 

 

Bendradarbiavimui MTEPI srityje aktuali informacija 

Lustų įstatymas 

Rugpjūčio 9 d. buvo priimtas Lustų įstatymas (angl. Chips and Science Act), kuriuo siekiama atsverti augančią Kinijos 

įtaką aukštųjų technologijų srityje, išlaikyti konkurencingumą su Taivanu ir kitomis šioje srityje pažengusiomis 

valstybėmis ir sumažinti pasaulinį lustų ir puslaidininkių trūkumą. Įstatymo įgyvendinimo strategija numato, kad iš 50 

mlrd. USD, skirtų puslaidininkių pramonės stiprinimui, 28 mlrd. USD bus skirti pažangiausių puslaidininkių tipų gamybai 

remti, 10 mlrd. USD – senesnės kartos puslaidininkių gamybai remti, 11 mlrd. USD bus skirta puslaidininkių pramonės 

tyrimams. 

Šaltinis: 

https://www.commerce.gov/news/pres

s-releases/2022/09/biden-

administration-releases-

implementation-strategy-50-billion-

chips  

 

Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija 

Aktualu mėsos produktų eksportuotojams į JAV 

JAV žemės ūkio departamento Maisto saugos ir kontrolės tarnyba rugpjūčio mėnesį įtraukė papildomas mėsos (jautienos) 

produktų kategorijas, pagal kurias yra išplečiamos Lietuvos mėsos produktų eksportuotojų galimybės JAV rinkoje.  

Pilnas leistinų mėsos produktų 

kategorijų sąrašas: 

https://www.fsis.usda.gov/inspection/i

mport-export/import-export-

library/lithuania 

Maisto kainoms numatomas tolesnis augimas 

Prognozuojama, kad mažmeninės prekybos maistu infliacija 2022 m. padidės nuo 10 iki 11 proc., o maisto produktų ne 

namuose – nuo 6,5 iki 7,5 proc. JAV žemės ūkio departamentas  prognozavo, kad maisto kainos 2023 m. augs lėčiau nei 

2022 m., tačiau vis tiek viršys istorinius vidurkius. 

Šaltinis: 

https://www.ers.usda.gov/data-

products/food-price-outlook/summary-

findings/ 

Tikimasi JAV ūkininkų pajamų augimo 

JAV žemės ūkio departamentas prognozuoja, kad grynosios ūkio pajamos, platus pelno matas, padidės 7,3 mlrd. USD (5,2 

proc.) nuo 2021 m. iki 147,7 mlrd. USD 2022 kalendoriniais metais. 

Šaltinis: 

https://www.ers.usda.gov/topics/farm-

economy/farm-sector-income-

finances/farm-sector-income-

forecast/#:~:text=U.S.%20Department

%20of%20Agriculture%2C%20Econo
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mic,billion%20in%20calendar%20yea

r%202022 

Tiekimo grandinės sutrikimai. JAV Maisto pramonės asociacijos neseniai atliktas tyrimas kalba, kad 70 proc. 

mažmenininkų nuomone, kad tiekimo grandinės sutrikimai neigiamai veikia jų verslą – 42 proc. daugiau nei 2021 m. Be 

to, 87 proc. mažmenininkų teigė, kad talentų pritraukimas ir išlaikymas neigiamai veikia jų verslą. Visų pardavimų internetu 

dalis ir toliau augo – 2021 m. ji padidėjo 6,5 proc. Ataskaitoje patvirtinta, kad 91 proc. mažmenininkų maisto produktų 

dabar siūlo internetu.  

Šaltinis: 

https://progressivegrocer.com/grocers-

give-honest-feedback-state-industry 

JAV pagalba Ukrainos žemės ūkiui 

USAID (JAV Tarptautinės plėtros agentūra) įsteigė 100 mln. USD vertės žemės ūkio atsparumo iniciatyvą (AGRI) – 

Ukraine siekiant sustiprinti Ukrainos žemės ūkio eksportą ir padėti sušvelninti pasaulinę aprūpinimo maistu krizę. AGRI-

Ukraine bus nukreipta į neatidėliotinus Ukrainos žemės ūkio eksporto iššūkius. Iniciatyva padidins Ukrainos ūkininkų 

prieigą prie svarbiausių žemės ūkio žaliavų, įskaitant sėklas, trąšas, įranga ir pesticidai, sustiprinti Ukrainos infrastruktūros 

pajėgumus ir galimybes efektyviai eksportuoti žemės ūkio prekes, padidinti ūkininkų galimybes gauti finansavimą ir 

išplėsti Ukrainos įmonių pajėgumus džiovinti, laikinai saugoti ir apdoroti žemės ūkio prekes. 

Šaltinis: https://www.usaid.gov/news-

information/press-releases/jul-19-22-

united-states-announces-100-million-

ukraine-agriculture-resilience 

 

 

Energetika, transportas, žaliosios technologijos 

Čikagos tarptautinis O'Hare oro uostas (ORD) atsigauna nuo Covid-19 pandemijos pradžios. Per 2022 m. I-ąjį 

pusmetį bendras skrydžių skaičius ORD išaugo 22 %, daug daugiau nei daugelyje pagrindinių konkuruojančių oro uostų. 

Remiantis Federalinės aviacijos administracijos duomenimis, ORD judriausių JAV oro uostų sąraše grįžo į antrąją vietą, 

nedaug atsilikdamas nuo Atlantos Hartsfieldo-Jacksono (Džordžijos valstija) ir aplenkdamas tarptautinį Dalaso/Fort 

Worth oro uostą Teksase. Pažymėtina, kad dar 2019 m. suplanuoto ir 2020 m. turėjusio prasidėti oro uosto 

modernizavimo darbai buvo įšaldyti. Tuo metu buvo skaičiuojama, kad rekonstrukcijos darbai kainuos ~ 8,5 mlrd. USD. 

Tačiau dabar jau skaičiuojama, kad terminalų ir kitų kapitalo projektų rekonstrukcija kainuos 12,1 mlrd. USD. Vien 

naujasis tarptautinis terminalas pabrangs 1 mlrd. USD.  

Šaltinis:  

https://www.chicagobusiness.com/airli

nes-airports/ohare-upgrade-cost-

estimate-rises-121-billion-85-billion 

Atsinaujinanti energetika 

Čikagos miesto merė Lori Lightfoot ir miesto Turto, informacijos ir paslaugų departamentas paskelbė apie penkerių metų 

sutartį su mažmenine energijos tiekėja Constellation dėl atsinaujinančios energijos įsigijimo visiems miesto objektams ir 

veiklai iki 2025 m. Čikaga tokiu atveju taps vienu didžiausių JAV miestų, žadančių tokį žingsnį. 422 mln. USD vertės 

sandoris, įsigaliosiantis 2023 m. sausio mėn., dalį elektros energijos kiekio gaus iš naujos saulės energijos gamybos 

projekto, kuriamo „Swift Current Energy“ Sangamono apygardoje. Projektas aprūpins Čikagos viešąsias mokyklas, 

Čikagos tranzito administraciją ir Čikagos būstų administracijos pastatus 100 % atsinaujinančia energija. Miestas planuoja 

kreiptis dėl Ilinojaus energijos agentūros atsinaujinančių energijos šaltinių portfelio standartinės „savarankiško“ kredito 

programos, pagal kurią tinkamiems dideliems energijos vartotojams suteikiamas elektros sąskaitos kreditas už 

atsinaujinančios energijos sertifikavimo pirkimą iš kvalifikuotų vėjo ir saulės išteklių.  

Šaltinis: 

https://www.chicagobusiness.com/gov

ernment/chicago-makes-renewable-

energy-deal-city-buildings 

 

Dujų kainos 

Remiantis „Crain's“ analize, Čikagos namų ūkiai, kuriuos aptarnauja „Peoples Gas“, nuo 2022 m. lapkričio iki 2023 m. 

kovo vidutiniškai mokės apie 1 440 JAV dolerių siekiančias sąskaitas už šildymo sezoną, remiantis gamtinių dujų kainų 

Šaltinis: 

https://www.chicagobusiness.com/utili

https://www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/farm-sector-income-finances/farm-sector-income-forecast/#:~:text=U.S.%20Department%20of%20Agriculture%2C%20Economic,billion%20in%20calendar%20year%202022
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ateities sandoriais ateinančiam šalto oro sezonui. Tai 44% viršija praėjusio sezono 999 JAV dolerių vidurkį, kuris savo 

ruožtu buvo 44% brangesnis nei 2020 – 2021 m. žiemą. Remiantis informacija, kurią „Peoples Gas“ pateikė Ilinojaus 

komercijos komisijai, daugiau nei 213 000, arba 26 proc., visų „Peoples“ buitinių klientų liepą vėlavo apmokėti sąskaitas, 

likusias neapmokėtomis už praeitą šildymo sezoną.  

ties/winter-gas-bills-peoples-nicor-

expected-soar  

 

 

 

Parengė: 

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

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