
 

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS 
 

- JAV importuotojai ieško būdų, kaip spręsti tiekimo grandinėse iškilusias problemas ir didžiules 

laivų eiles Los Andželo uoste. Bandoma dalį krovinių nukreipti į kitus Kalifornijos uostus, tačiau 

juose susiduriama su kita problema – trūksta sunkvežimių vairuotojų, traukinių, sandėlių. Kai kurios 

kompanijos bando nukreipti laivus net ir į kitas valstijas, pvz. Vašingtoną. 

- Spalio 29 d. Lietuvos žemės ūkio ministro K. Navicko susitikime su aukščiausiu JAV pareigūnu, 

atsakingu už žemės ūkį, žemės ūkio sekretoriumi Tomu Vilsacku, nuspręsta leisti Lietuvos mėsos 

perdirbimo įmonėms į JAV eksportuoti įvairesnius: šalto rūkymo kiaulienos ir jautienos kumpį, 

dešras ir dešreles, vytintas dešreles, termiškai apdorotus koldūnus su kiauliena.  

- Bendrovė „Tesla“ tikisi atverti eksporto į JAV kelią Kinijos baterijų gamintojams. 

Bendrovė  planuoja pereiti prie pigesnių elektra varomų transporto priemonių akumuliatorių, bet 

pirmiausia turi išsiaiškinti, kaip įveikti politinę įtampą, kad Kinijos partnerė pastatytų geležies 

baterijų gamyklą JAV. 

- Nacionalinė mažmeninės prekybos federacija (NRF) prognozuoja 2021 m. atostogų sezono, kuris 

tradiciškai vyksta lapkričio- gruodžio mėn., rekordinius pardavimus. Tikimasi 8,5-10,5 proc. augimo, 

pardavimai sieks 843-859 mlrd. JAV dol. Taip pat prognozuojama, kad šiuo laikotarpiu bus 

pasamdyta nuo 500 tūkst. iki 665 tūkst. sezoninių darbuotojų. 

- JAV technologijų bendrovė „Apple“ paskelbė apie planus statyti regioninę būstinę Los Andžele. 

Naujoje būstinėje komandos dirbs su Apple TV+“, „Apple Music“, inžinerija ir dirbtiniu intelektu. 

- Taivano lustų gamintoja „TSMC“ tikisi 2024 m. pradėti gamybą savo gamykloje JAV, Arizonoje. 

Investicijos į šią gamyklą sieks 12 mlrd. JAV dol. Planuojama, kad šioje gamykloje bus gaminami 

pažangiausi 5nm lustai. „TSMC“ užima 24 proc. pasaulinės lustų rinkos, o pažangiausių lustų, 

naudojamų gaminant telefonus, superkompiuterius, automobilius, rinkoje - net 92 proc.  

- Nuo 2021 m. lapkričio 8 d. atšaukiamas draudimas keliauti į JAV iš 33 šalių. Norint patekti į JAV, 

reikės būti pilnai vakcinuotiems ir turėti neigiamą testą. JAV keliautojų asociacija perspėja, kad 

atsidarius JAV, susidarys didelis kiekis žmonių, norinčių atvykti ir tai gali sukelti tam tikrų trikdžių.   
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