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2022 m. spalio 11 – 13 

d., Volfsburgas  

IZB, tarptautinė automobilių detalių tiekėjų mugė  https://www.izb-

online.com/en    

 

2022 m. spalio 19 – 23 

d., Frankfurtas 

Frankfurto knygų mugė https://www.buchmesse.

de/en 

 

2022 m. lapkričio 14 – 

27 d., Diuseldorfas 

MEDICA https://www.medica-

tradefair.com/ 

 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija, startuoliai, rizikos kapitalas, FINTECH, informacinės ir ryšių technologijos, 

skaitmeninimas, inovacijos 

Lietuvos ekonominiam/energetiniam saugumui aktuali informacija  

2022 m. rugsėjo 3 d. Vokietija pratęs dviejų branduolinių elektrinių darbo laiką ir naudos šias 

elektrines kaip „avarinį rezervą“. Vicekancleris ir ekonomikos ministras R. 

Habeck pirmadienį pranešė, kad Vokietija iki kitų metų balandžio vidurio 

Der Spiegel 

(www.spiegel.de) 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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pratęs dviejų iš trijų likusių atominių elektrinių darbo laiką. Anot ministro, 

atlikti streso testai parodė, jog dvi pietų Vokietijos atominės elektrinės –  

Nekarvestheimo Baden – Viurtembergo žemėje ir Isar 2 Bavarijoje – gali toliau 

saugiai veikti ir išlikti svarbios užtikrinant energijos tiekimą Vokietijoje ir 

Europoje šią žiemą. Tačiau R. Habeck – Žaliųjų partijos, kuri nuo pat savo 

įkūrimo priešinasi branduolinei energetikai, vienas iš lyderių – pabrėžė, kad 

Vokietija neatšauks savo sprendimo galutinai atsisakyti branduolinės 

energetikos: „Mes laikomės palaipsnio branduolinės energijos atsisakymo", - 

sakė R. Habeck.  Po šio sprendimo gruodžio mėn. galutinai bus išjungta tik 

viena iš šių trijų elektrinių - Žemutinėje Saksonijoje esanti Emslando elektrinė. 

Kitos dvi atominės elektrinės bus atjungtos nuo tinklo, tačiau bus laikomos 

budėjimo režime, kad krizės atveju jas būtų galima vėl prijungti. . Kol kas 

planuojama, kad į šias dvi atomines elektrines nebus dedama naujų kuro 

elementų, tad galutinis jų eksploatavimas turėtų baigtis 2023 m. balandžio 

viduryje, kai baigsis ir kuro rezervas. R. Habeck pranešimas iš karto sukėlė 

įtampą Vokietijos trijų partijų valdančiojoje koalicijoje. Laisvųjų demokratų 

partija (FDP) tvirtai pasisako už ilgesnį branduolių elektrinių darbo pratęsimą, 

todėl išreiškė nepritarimą R. Habeck pateiktam planui. FDP energetikos 

politikos atstovas M. Kruse streso testų išvadas pavadino „politizuotomis ir 

neatitinkančias tikrovės“. „Tai, kad Vokietijoje nėra pratęstas atominių 

elektrinių eksploatavimas, yra nereikalinga našta elektros vartotojams“ – sakė 

M. Kruse.  

2022 m. rugsėjo 5 d. Prancūzija ir Vokietija susitarė dėl savitarpio pagalbos sprendžiant 

energetikos krizę. Vokietija ir Prancūzija susitarė dėl didesnio abipusio 

energijos tiekimo. Prancūzija tieks dujas Vokietijai, o Vokietija mainais tieks 

daugiau elektros energijos, jei to prireiks žiemos metu, pareiškė Prancūzijos 

prezidentas E. Macron po antradienį įvykusio telefoninio pokalbio su 

Vokietijos kancleriu O. Scholz. Abu politikai taip pat aptarė energetikos padėtį 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   
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Europoje. 

2022 m. rugsėjo 22 d. Federalinis ekonomikos ministras nesitiki, kad dujų tiekimas „Nord 

Stream 1“ būtų atnaujintas; daugiausiai dujų Vokietija šiuo metu gauna iš 

Norvegijos ir Beniliukso šalių. Nuo šeštadienio (rugsėjo 3 d.) Rusija visiškai 

nutraukė dujų tiekimą per NS1 dujotiekį. Federalinis ekonomikos ministras R. 

Habeck mano, kad tiekimas šiuo dujotiekiu artimiausiu metu nebus atnaujintas. 

Šiuo metu daugiausia gamtinių dujų Vokietija gauna iš Norvegijos, Nyderlandų 

ir Belgijos. Federalinės tinklų agentūros duomenimis, pirmadienį iš šių šalių į 

Vokietiją transportuota apie 2900 gigavatvalandžių gamtinių dujų. Federalinė 

vyriausybė yra iškėlusi tikslą,  kad iki spalio 1 d. Vokietijos dujų saugyklos turi 

būti užpildytos ne mažiau kaip 85 proc., o lapkričio 1 d. - 95 proc. Pramonės 

asociacijos „Initiative Energien Speichern“ generalinis direktorius S. Bleschk 

mano, kad 85 proc. riba bus pasiekta jau po kelių dienų. "Tačiau, jei iki 

lapkričio mėnesio ir toliau bus visiškai nutrauktas rusiškų dujų transportavimas, 

pasiekti 95 proc. tikslą prireiks didelių pastangų." 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

2022 m. rugsėjo 12 d. Pratęsus atominių elektrinių darbo laiką trukmę elektros energijos kainos 

šiek tiek sumažėtų. Kaip rodo ekonomikos tyrimų instituto „Ifo“ atlikti 

skaičiavimai, pratęsus trijų likusių Vokietijos branduolinių elektrinių 

eksploatavimo laiką, elektros energijos kainų kilimas šiek tiek sulėtėtų. „Ifo“ 

ekonomistų skaičiavimais, kitais metais šios elektrinės galėtų pagaminti apie 

keturis procentus Vokietijos elektros energijos. Atitinkamai kaina taip pat būtų 

4 procentais mažesnė. 2024 m. branduolinės energijos poveikis elektros kainų 

lygiui būtų dar mažesnis ir siektų vos 1,4 proc. Nors branduolinė energija 

galėtų pakeisti tik nedidelę dalį elektros energijos, gaminamos dujomis 

kūrenamose elektrinėse, „Ifo“ institutas siūlo Vokietijos vyriausybei neatmesti 

galimybės pratęsti trijų likusių atominių elektrinių darbo laiką „iki gyvos 

galvos“. „Ifo“ institutas taip pat prognozuoja, kad dėl aukštų gamtinių dujų 

kainų atominių elektrinių operatorių pelnas šiais metais bus 7,9 mlrd. eurų 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   
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didesnis. Kiti operatoriai taip pat gaus didesnį netikėtą pelną. Instituto tyrėjai 

mano, kad diskusijos dėl elektros rinkos struktūros reformos „nėra tikslingos, 

nes elektros rinka veikia. Neveikia gamtinių dujų rinka“. Praėjusią savaitę 

federalinis ekonomikos ministras R. Habeck pasiūlė, kad dvi iš trijų Vokietijoje 

vis dar veikiančių atominių elektrinių metų pabaigoje būtų perkeltos į laikinąjį 

veiklos rezervą. Taigi jos būtų pašalintos iš tinklo ir nebeteiktų elektros 

energijos į tinklą. Jos būtų naudojamos tik kaip rezervas, jei prireiktų 

stabilizuoti elektros tinklą.  

2022 m. rugsėjo 21 d. Vokietija nacionalizavo ilgametį „Gazprom“ partnerį „Uniper“. Siekdama 

išvengti dujų sektoriaus griūties šalyje, Vokietijos federalinė vyriausybė išpirks 

likusias jai dar nepriklausančias „Uniper“ akcijas už maždaug 8 mlrd. eurų, 

trečiadienį pranešė Vokietijos ekonomikos ir klimato ministras R. Habeck.  Po 

sandorio 98,5% „Uniper“ priklausys Vokietijos vyriausybei. Vyriausybė taip 

pat įneš papildomus 8 mlrd. eurų naujo kapitalo, informavo ministras. 

Vyriausybė „Uniper“ gelbėjimą pradėjo dar liepos mėn. su pirminiu 15 

milijardų eurų gelbėjimo sandoriu. Rugsėjo mėn. „Uniper“ bendrovės 

sukauptas nuostolis siekia 8,5 mlrd. eurų. „Uniper“ buvo ilgametis „Gazprom“ 

partneris ir dujotiekio „Nord Stream 2“ finansuotojas. Įmonės pirmtakė „EON 

Rhurgas“ taip pat buvo pirmojo „Nord Stream“ dujotiekio dalininkė.  

Der Spiegel 

(www.spiegel.de) 

 

2022 m. rugsėjo 24 d. Sandoriai dėl LNG dujų tiekėjų paieškos ir sandoriai. Vokietijos kancleris 

O. Scholz rugsėjo 24-25 d. lankėsi Persijos įlankos regione, įvyko kanclerio 

apsilankymai Saudo Arabijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Katare. 

Pagrindinis vizito tikslas – sutartys dėl suskystintų gamtinių dujų tiekimo. 

Žinoma, kad dvi svarbiausios Vokietijos dujų bendrovės RWE ir „Uniper“ jau 

nuo birželio mėn. derasi su Kataru dėl ilgalaikių suskystintų dujų pirkimo 

sutarčių. Anskčiau buvo skelbiama, kad Vokietijos ir Kataro derybose kilo 

nesutarimų dėl pagrindinių sutarčių sąlygų, pavyzdžiui, sutarčių trukmės ir 

kainų, tačiau dabar su derybų procesu gerai susipažinę šaltiniai teigia, kad 

Der Spiegel 

(www.spiegel.de) 
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derybose pasiekta esminės pažangos ir artėjama prie sutarčių pasirašymo. 

Panašu, jog pasiektas kompromisas dėl sutarčių galiojimo trukmės – jos turėtų 

galioti 15 metų.  Numatoma, kad O. Scholz vizito metu bus pasirašytos 

platesnio ir bendresnio pobūdžio sutartys dėl dujų tiekimo, kurios sudarys 

pagrindą toliau sutartis pasirašyti konkrečioms dujų bendrovėms. Tuo metu 

federalinis prezidentas Frank Walter Steinmeier, šią savaitę lankydamasis 

Meksikoje, taip pat aptarė galimo suskystintų dujų tiekimo iš Meksikos 

klausimą. Po vizito ekspertams pavesta išsiaiškinti, kiek meksikietiškų 

suskystintų dujų realiai būtų galima atgabenti į Europą ir ar būtų galima 

pasinaudoti JAV esančia suskystintų dujų infranstuktūra. Meksika yra viena 

didžiausių žalios naftos eksportuotojų Lotynų Amerikoje ir planuoja tapti JAV 

išgaunamų dujų eksporto centru.  

2022 m. rugsėjo 26 d. Lubmino uoste pradedama SGD terminalo statyba. Rugsėjo 20 d. 

Vokietijos bendrovė „Deutsche ReGas“ pradėjo suskystintųjų gamtinių dujų 

(SGD) terminalo „Deutsche Ostsee“ statybą Lubmino uoste šalies šiaurės 

rytuose. Tikimasi, kad privačiai finansuojamas terminalas SGD pradės veikti 

jau š. m. gruodžio 1 d. ir kasmet į Vokietijos perdavimo tinklą tieks iki 4,5 

mlrd. kubinių metrų dujų. Pagal tarp projekto vystytųjų – Prancūzijos 

„TotalEnergies“ ir Vokietijos „Deutsche ReGas“ pasirašytą susitarimą, 

Lubmino terminale bus dislokuotas plaukiojantis laikymo ir pakartotinio 

dujinimo įrenginys (FSRU). Planuojama, kad vėliau FSRU galės būti prijungtas 

prie povandeninių vamzdynų ir susietas su dar dviem papildomais dujinimo 

įrenginiais, tad iš viso per jį turėtų būti galima tiekti daugiau kaip 15 mlrd. 

kubinių metrų dujų per metus. Kartu planuojama, kad terminalas ateityje galėtų 

būti naudojamas ir vandenilio tiekimui. Be Lubmino terminalo, Vokietija taip 

pat vykdo LNG projektus Vilhelmshafene, Stade ir Brunsbiutelyje. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

2022 m. rugsėjo 28 d. Rezervinėms anglimi kūrenamoms elektrinėms bus leista ilgiau likti tinkle. 

Vokietijos vyriausybė nusprendė, kad anglimi kūrenamos elektrinės iš saugos 

rezervo gali likti prijungtos prie tinklo dar vienerius metus. Iš rezervo 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   
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sugrąžintoms anglimi kūrenamoms elektrinėms bus leista ilgiau likti tinkle iki 

2024 m. kovo 31 d. Be to, nuo spalio pradžios į elektros energijos rinką sugrįš 

ne tik akmens anglimi kūrenamos elektrinės, bet ir lignitu (rusvąja anglimi) 

kūrenamos elektrinės, kurios iki šiol buvo vadinamajame saugumo budėjimo 

režime. 

2022 m. rugsėjo 29 d. Branduolinės energijos atsisakymas Vokietijoje oficialiai atidėtas. Pasak 

ekonomikos ministro R. Habeck, tolesnis 2 Vokietijos atominių elektrinių 

eksploatavimas tapo neišvengiamas. Isar 2 ir Neckarwestheim 2 atominių 

elektrinių veikimas turės būti  pratęstas bent iki 2023 m. balandžio vidurio. 

Trečioji vis dar veikianti atominė elektrinė Žemutinėje Saksonijoje (Emslande) 

nebus įtraukta į šį avarinį rezervą ir bus sustabdyta pagal grafiką iki metų 

pabaigos. Pagal rugsėjo pradžioje priimtą sprendimą, nuo 2023 m. sausio 1 d. 

šios elektrinės turėjo būti paliktos rezerve, dabar jos veiks kaip aktyvi tinklo 

dalis.  Ankstesnį sprendimą teko pakoreguoti atsižvelgiant į Prancūzijos 

elektros energijos rinką, kur daugiau nei pusė branduolinių elektrinių šiuo metu 

neveikia. Šiuo metu federalinė vyriausybė rengia teisės aktų pakeitimus, 

reikalingus formaliai įteisinti atominių elektrinių eksploatacijos laiko 

pratęsimą. Teisėkūros procesas turi būti baigtas iki spalio pabaigos. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

2022 m. rugsėjo 30 d. Šildymas dujomis ir alyva Vokietijoje yra dvigubai brangesnis nei 2020 m. 

Šildymo sąnaudų ekspertų teigimu, nuo 2020 m. šilumos kaina namuose 

padvigubėjo. Ir tai gali būti ne pabaiga. Remiantis konsultacinės bendrovės 

"Co2online" paskelbtu dabartiniu šildymo indeksu, per pastaruosius dvejus 

metus nuosavų namų šildymo išlaidos, naudojant alyvą ir dujas, padvigubėjo.. 

Kol kas sąlygiškai pigus išlieka tik centralizuotas šildymas. Remiantis 

skaičiavimais, vidutinio 70 kvadratinių metrų ploto butui, šildomam dujomis, 

2021 m. konsultacinė įmonė numato dar 550 eurų papildomų išlaidų (+ 67 proc. 

išlaidų augimas). Naudojantys šildymą alyva turės mokėti net 130 proc. 

daugiau. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   
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Bendra ekonominė informacija 

2022 m. rugsėjo 1 d. Vokietijos ūkininkų sąjunga kritikuoja ES Komisiją už tai, kad rugpjūčio 

31 d. Europos Parlamento Žemės ūkio komitetui pristatydama pasiūlymą 

perpus sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą neatliko mokslinio 

poveikio vertinimo. Anot jų, toliau trūksta siūlomų apribojimų pagrindimo, 

paremto konkrečiais duomenimis ir Komisija nesugeba atsakyti, kaip remiantis 

neegzistuojančiais duomenimis galima teikti tokius toli siekiančius pasiūlymus, 

kurie iš esmės apribotų Europos žemės ūkį. Svarbiausias aprūpinimo maistu 

klausimas paminėtas tik šalutiniu sakiniu, taip pat nepaminėtas pavojus, kad 

gamyba gali būti perkelta į trečiąsias šalis, kuriose taikomi žemesni 

aplinkosaugos standartai. 

www.dvb.de 

 

 

2022 m. rugsėjo 3 d. Vokietija gamina daugiau elektros energijos iš anglių. Pirmąjį š. m. pusmetį 

beveik trečdalis Vokietijoje pagamintos elektros energijos buvo pagaminta 

anglimi kūrenamose elektrinėse. Kaip pranešė Federalinė statistikos tarnyba, 

palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, iškastinio kuro panaudojimo 

dalis išaugo 4,3 proc. Gera žinia tai, kad per pirmąjį pusmetį taip pat paaugo 

vėjo ir saulės energijos dalis (tai aiškinama dideliu saulėtų valandų skaičiumi). 

Pirmąjį 2022 m. pusmetį visų atsinaujinančiųjų energijos šaltinių bendra dalis 

sudarė 48,5 proc. (palyginimui – pernai atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

dalis sudarė 43,8 proc.) Elektros energijos gamyba iš dujų sumažėjo 2,7 punkto 

ir sudarė 11,7 proc. Branduolinės energijos gamybos dalis sudarė tik 6,0 proc. 

(prieš metus buvo 12,4 proc.) Federalinės statistikos tarnybos duomenimis, 

bendras šalyje pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos kiekis per 

metus išaugo 1,3 proc. iki 263,2 mlrd. kilovatvalandžių. Ir vėl eksportuota 

gerokai daugiau elektros energijos nei importuota. Pirmą kartą nuo 1990 m., kai 

pradėta vesti statistika, Vokietija į Prancūziją eksportavo daugiau elektros 

energijos nei importavo priešinga kryptimi.  

Der Spiegel 

(www.spiegel.de) 

 

2022 m. rugsėjo 4 d. Įmonės planuoja didinti kainas – dar spartesnis infliacijos augimas Der Spiegel  

http://www.dvb.de/
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garantuotas. Vokietijos ekonominės perspektyvos neatrodo geros: maistas vis 

brangsta, pramonės sektoriaus ketvirčio pradžia bloga, o infliacija greitai 

nesibaigs – tokią išvadą daro vienas svarbiausių Vokietijos ekonomikos tyrimų 

„Ifo“ institutas. Miunchene veikiančio instituto atliktos apklausos duomenimis, 

daugelis įmonių nori dideliu mastu didinti kainas. Daugiau nei pusė visų 

Vokietijos įmonių artimiausiu metu planuoja ženkliai pakelti kainas. Atskiruose 

sektoriuose, pavyzdžiui, maisto pramonėje, beveik kiekviena įmonė nori didinti 

kainas. „Deja, infliacijos bangos pabaigos nematyti“, - sakė "Ifo" verslo ciklo 

vadovas T. Wollmershäuser. Anot jo, tikėtina, kad artimiausiais mėnesiais 

infliacija Vokietijoje bus dviženklė. Todėl vartotojai mažins vartojimą, o 

antroje metų pusėje mažės bendras šalies BVP. „Ifo“ vadovas C. Fuest taip pat 

mano, kad Vokietijos ekonomikos laukia stagfliacija, o blogiausiu atveju - 

recesija. Federalinės ekonomikos ir klimato ministerijos duomenimis, trečiojo 

ketvirčio pradžia Vokietijos pramonei buvo gana prasta. Remiantis federalinės 

statistikos tarnybos duomenimis, liepą, palyginus su ankstesniu mėnesiu, 

bendra gamybos apimtis pramonės sektoriuje sumažėjo 0,3 proc. Ypač didelių 

sunkumų patiria automobilių pramonė. Vien tik liepos mėn. automobilių 

pramonės sektorius gamybą sumažino 4,6 proc. Prasta padėtis ir kituose 

svarbiuose pramonės sekretoriuose: mašinų gamybos pramonės sektorius 

gamybą sumažino 1,5 proc., chemijos pramonė (-2,2 proc.), popieriaus ir 

kartono sektorius (-4,3 proc.), maisto produktų ir pašarų sektorius (-4,2 proc.) 

(www.spiegel.de) 

2022 m. rugsėjo 5 d. Parengta antroji pagalbos priemonė ūkininkams, dirbantiems sektoriuose, 

ypač nukentėjusiuose nuo Rusijos agresyvaus karo prieš Ukrainą 

padarinių. Iš viso abiem pagalbos priemonėms skirta 180 mln. eurų.  

www.topagrar.com  

2022 m. rugsėjo 5 d. Pasak Vokietijos mėsos gamintojų, energetikos krizė ir nepakankama 

politinė parama gyvulininkystės restruktūrizavimui kelia pavojų tiekimo 

saugumui. Mėsos produktų gamyba sumažėjo 8,9 % dėl su pandemija 

susijusiais apribojimais viešojo maitinimo pramonėje, kliūtys dėl tiekimo 

grandinių, bendro vartojimo sumažėjimas. Importas jau dabar sudaro daugiau 

nei ketvirtadalį vidaus suvartojimo. Taip pat sunkumų kyla ir dėl mažėjančio 

www.topagrar.com  

http://www.spiegel.de/
http://www.topagrar.com/
http://www.topagrar.com/
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mėsos suvartojimo, kuris, palyginti su 2020 m., pernai sumažėjo ir šiuo metu 

yra 55 kg vienam gyventojui.  

2022 m. rugsėjo 6 d. Vokietijos vyriausybė sutarė dėl 65 mlrd. eurų pagalbos paketo. Vokietijos 

federalinė vyriausybė sekmadienį pritarė 65 mlrd. eurų planui, kuriuo siekiama 

sumažinti spaudimą namų ūkiams dėl sparčiai augančios infliacijos ir energijos 

kainų. Sekmadienį patvirtintos priemonės sudaro mažiau nei 2 proc. Vokietijos 

BVP ir toli gražu neprilygsta fiskaliniam skatinimui, įvestam COVID-19 

pandemijos metu, kuris sudarė apie 15 proc. BVP. Pagalbos priemonių pakete 

numatyti planai ir toliau piginti viešojo transporto bilietus. Vyriausybė 

nusprendė skirti 300 eurų energetinę pašalpą pensininkams ir vienkartinę 200 

eurų paramą studentams. Nuo sausio 1 d. 18 eurų padidės ir išmoka vaikui. 

Rugsėjo-gruodžio mėnesiais būsto pašalpos gavėjai gaus 415 eurų šildymo 

pašalpą už vieno asmens namų ūkį. Vartotojų padėtį palengvins dalinis 

perteklinio pelno ("netikėto pelno", kaip tai vadinama vyriausybės dokumente) 

nuskaičiavimas iš elektros energijos tiekėjų. Siekiant išvengti faktinio mokesčių 

padidėjimo dėl infliacijos, nuo 2023 m. sausio 1 d. turi būti pakoreguoti pajamų 

mokesčio skalės tarifų kriterijai. Taip pat numatyta ir papildoma pagalba 

verslui: esamos pagalbos verslui programos galiojimas bus pratęstas iki metų 

pabaigos. Be to, palengvinus sąlygas, šioje programoje galės dalyvauti daugiau 

įmonių. Tai jau trečias pagalbos priemonių paketas šiais metais. Du ankstesni 

paketai apėmė benzino nuolaidą, kurios galiojimas baigėsi rugpjūčio pabaigoje, 

devynių eurų transporto bilietą ir fiksuotą energijos kainų kompensacijos 

išmoką darbuotojams. Visgi opozicija ir ekonomikos ekspertai šį paketą vertina 

skeptiškai: „Trečiasis pagalbos paketas nedaug ką keičia, nes Vokietija rudenį 

greičiausiai pateks į recesiją“, - sakė „Commerzbank“ vyriausiasis ekonomistas 

J. Krämer. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

 

2022 m. rugsėjo 7 d. Federalinė vyriausybė ruošiasi ekonomikos recesijai ir didesnei infliacijai. 

Šią savaitę paskelbtoje Federalinės ekonomikos ir klimato ministerijos 

ataskaitoje konstatuojama, kad energetikos krizė daro ženklų neigiamą poveikį 

Vokietijos ekonomikai, todėl prognozuojama, kad jau antrąjį šių metų pusmetį 

Handelsblatt 
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Vokietijos ekonomikos gamybos apimtis ims sumažėti. „Energijos kainų 

sukeltas šokas dėl sumažėjusio Rusijos dujų tiekimo vis labiau apima visą 

Vokietijos ekonomiką“, o „dėl aukštų dujų kainų Vokietija praranda gerovę“ – 

teigiama ministerijos ataskaitoje. Kartu vyriausybė prognozuoja, kad infliacija 

šalyje toliau didės ir jau rugsėjo mėn. artės prie 9 proc. Nors pirmąjį š. m. 

pusmetį Vokietijos ekonomika vis dar buvo tvirta, pastaruoju metu ekonominės 

nuotaikos labai pablogėjo. Pavyzdžiui, liepos mėn. sumažėjo gamyba ypač 

daug energijos naudojančiuose sektoriuose, naujų užsakymų mažėjo šešis 

mėnesius iš eilės, o užsienio prekyba taip pat buvo silpna. 

2022 m. rugsėjo 9 d. Vokietijos laukia rekordinė infliacija ir recesija 2023 m. Vienas svarbiausių 

Vokietijos ekonomikos tyrimų institutas „Ifo“ smarkiai sumažino Vokietijos 

ekonomikos prognozę. Institutas prognozuoja, kad kitais metais ekonomika 

Vokietijoje susitrauks 0,3 proc., o vartotojų kainos padidės vidutiniškai 9,3 

proc. Tyrėjai prognozuoja, kad ir šiais metais ekonomikos augimas sudarys tik 

1,6 proc., o infliacija iš viso sieks 8,1 proc. Palyginus su ankstesne birželio 

mėn. skelbta prognoze, institutas 2023 m. augimo prognozę sumažino 4,0 

procentiniais punktais, o infliacijos prognozę smarkiai padidino 6,0 

procentiniais punktais. Institutas taip pat prognozuoja, kad 2023 m. tiek 

realiosios Vokietijos namų ūkių pajamos, tiek perkamoji galia labai ženkliai 

sumažės – skelbiamas, kad jau dabar Vokietijos namų ūkių perkamosios galios 

sumažėjimas yra didžiausias nuo 1970 m.  

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

 

2022 m. rugsėjo 10 d. Federalinė statistikos tarnyba praneša, kad rugpjūtį prekės ir paslaugos kainavo 

vidutiniškai 7,9 % brangiau nei prieš metus; ypač pabrango namų ūkių energija 

46,4 %, Elektra 16,6 % benzinas 16,5 %, o maisto produktų kainos didėjo 

16,6 % - maistiniai riebalai ir aliejus 44,5 %, pieno produktai ir kiaušiniai 

26,8 %, mėsos produktai 18,6% bei duonos ir grūdų produktai 17,1 %. 

Remiantis Ifo instituto apklausos duomenimis, maisto sektoriuje beveik visos 

įmonės planuoja didinti kainas. Per pirmąjį š.m. pusmetį apie pusė produktų 

www.bmel.de 
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žemų kainų parduotuvėse kaip "Aldi", "Lidl" pabrango. Pabrėžiama, kad pieno 

produktų gamyboje kaip ir pakavimo pramonėje (įmonės yra itin priklausomos 

nuo popieriaus ir kartono tiekėjų Ukrainoje arba Rusijoje) reikalingos dujos, 

kas lemia didėjančias pieno produktų kainas. 

2022 m. rugsėjo 12 d. Vokietijos žemės ūkio ministerija rengia nacionalinį reglamentą, kuris 

turėtų įsigalioti 2023 m. pavasarį ir kuriuo būtų uždrausta eksportuoti tam 

tikrus augalų apsaugos produktus, kurie yra kenksmingi žmonių sveikatai 

ir kurių naudojimas ES yra uždraustas. Vokietija kartu su Prancūzija ketina 

siekti, kad visoje ES būtų uždraustas eksportas, siekiant užtikrinti "žmonių 

sveikatos apsaugą ir nustatyti pasaulinius standartus". Vien Vokietija 2021 m. 

eksportavo daugiau kaip 8 500 tonų veikliųjų nepatvirtintų medžiagų, 

naudojamų augalų apsaugos produktuose. 

www.bmel.de 

 

 

2022 m. rugsėjo 12 d. Daug energijos naudojančios mažoms ir vidutinėms įmonės planuojama 

papildoma parama. Federalinė ekonomikos ir klimato ministerija planuoja 

plėsti paramos gavėjų ratą. Pasak federalinio ekonomikos ministro R. Habeck, 

jau netrukus daug energijos naudojančios mažosios ir vidutinės įmonės gaus 

papildomų subsidijų dujų ir elektros energijos išlaidoms padengti. Federalinė 

vyriausybė šiuo metu derina tokių subsidijų teikimo tvarką. Taip pat 

neatmetama, kad  subsidijos galės būti skiriamos ir atgaline data. Pagal 

ministerijos planus energijos sąnaudų mažinimo programa, kuri iki šiol buvo 

skirta stambiajai pramonei, bus atverta smulkiosioms įmonėms, kvalifikuotiems 

amatininkams ir paslaugų sektoriui. Programa remiamos įmonės, kurios dėl 

tarptautinės konkurencijos negali perkelti smarkiai padidėjusių energijos 

sąnaudų savo klientams. Kuo didesnį poveikį įmonei daro didelės energijos 

kainos, tuo didesnė subsidija bus skiriama. Vyriausybė planuoja subsidijų 

teikimą pratęsti bent iki 2024 m. balandžio mėn., todėl šiuo metu pastarąjį  

klausimą derina su ES Komisija. 

Handelsblatt 
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2022 m. rugsėjo 14 d. Vokietijos kancleris Scholz: " Mūsų bendros pastangos pasiteisino, ir mes Handelsblatt  
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išgyvensime šią žiemą“. Rugsėjo 13 d. kalbėdamas Vokietijos darbdavių 

dienos renginyje Berlyne, Vokietijos kancleris O. Scholz pareiškė, kad 

planuojami nauji suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalai bus parengti 

importui iki 2023 m. pabaigos. „Kitų metų sausį pradės veikti pirmieji iš šių 

naujų terminalų, o iki kitų metų pabaigos greičiausiai būsime pasirengę 

importuoti dujas per SGD terminalus Vilhelmshafene, Stadėje, Brunsbiutelyje, 

Liubmine – bent keturiose vietose, ir gausime visas mums reikalingas dujas 

nepriklausomai nuo Rusijos“ – pridūrė jis. Kancleris taip pat pasidžiaugė, kad 

greitai užsipildė Vokietijos dujų atsargos ir pridūrė, kad vyriausybė siekia 

užtikrinti, jog 2 atominės elektrinės pietų Vokietijoje, kurios dar nebuvo 

sustabdytos, galėtų veikti iki kitų metų pavasario. Kancleris taip pat pažadėjo 

iki žiemos pradžios reformuoti energetikos rinką numatant papildomus 

mokesčius elektros gamintojams, kurie elektrą gamina ne iš dujų ir 

dabartinėmis aplinkybėmis uždirba didžiulius pelnus. O. Scholz pabrėžė, kad ši 

reforma bus įgyvendinama kartu su ES. 

(www.handelsblatt.com)   

 

2022 m. rugsėjo 17 d. Ginčas dėl Kinijos investuotojo į Hamburgo uostą. Hamburgo uostas įspėjo 

Vokietijos vyriausybę neuždrausti Kinijos laivybos milžinei „Cosco“ tapti 

nauja konteinerių terminalo Hamburge operatore. „Cosco“ nori įsigyti 35 proc. 

Hamburgo uosto Tollerorto konteinerių terminalo eksploatavimo bendrovės 

akcijų. „Kinijos atėjimas būtų ne grėsmė, o didžiulė nauda uostui, ypač 

atsižvelgiant į tai, kad „Cosco“ netrukus taps didžiausia pasaulyje laivybos 

bendrove“ – teigiamo uosto pranešime. „Atsisakymas priimti kinus būtų 

katastrofa ne tik uostui, bet ir Vokietijai“ – teigė „Hafen Hamburg Marketing“ 

valdybos narys A. Mattern. Federalinė ekonomikos ministerija patvirtino, kad 

šiuo metu vyksta investicijų vertinimo procedūra dėl „Cosco“ atėjimo į 

Hamburgo uostą. Ministerija paneigė, kad federalinis ekonomikos ministras R. 

Habeck vetavo Kinijos bendrovės atėjimą. Tuo metu „Reuters“, remdamasi 

keliais gerai informuotais šaltiniais praneša, kad federalinėje vyriausybėje nėra 

sutarimo, ar reikėtų patvirtinti, ar atmesti Kinijos bendrovės prašymą. Žaliųjų 

Handelsblatt 
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vadovaujamose Užsienio reikalų ir Ekonomikos ministerijose aiškiai jaučiama 

atmetimo tendencija, o tuo metu federalinėje kanceliarijoje esama abejonių, 

linkstama pritarti „Cosco“ atėjimui. Vokietijos pramonės ir prekybos rūmų 

asociacija (DIHK) taip pat įspėjo apie neigiamas pasekmes, jei Kinijos 

bendrovei nebūtų leista įsigyti Hamburgo uosto akcijų: „Jei nebus suprantamų 

aiškių saugumo argumentų, Kinijos, tokios svarbios mūsų ekonomikai 

prekybos partnerės, investicijų uždraudimas turės neigiamą poveikį mūsų šalies 

investiciniam patrauklumui“ – sakė DIHK užsienio prekybos vadovas V. 

Treier. 

2022 m. rugsėjo 18 d.  Energetikos krizė paveiks aukštųjų technologijų vertikalųjį ūkininkavimą 

dėl elektros energijos sąnaudų apšvietimui, kur priklausomai nuo 

technologijų, sudaro iki 70 % visų išlaidų. Kylant elektros kainoms, tai gali 

tapti šios pramonės šakos mirties tašku. Apšvietimas, temperatūra, vėdinimas, 

drėkinimas ir kitos techninės operacijos yra maitinamos elektra, o tradiciniuose 

šiltnamiuose pagrindinis energijos šaltinis dažnai yra dujos.  

www.agrarheute.com  

2022 m. rugsėjo 19 d. Kadangi vis daugiau žmonių Vokietijoje maistą užsisako internetu, 

prognozuojama kad 2027 m. maisto pristatymo internetu segmente 

vartotojų sk. šalyje pasieks 38 mln. 2022 m. maisto pristatymo internetu 

segmento apyvarta sieks 5,25 mlrd. Eur, o 2027 m. rinkos apimtis sieks 9,21 

mlrd. Eur 

www.agrarheute.com  

2022 m. rugsėjo 19 d. Infliacija padidėjo iki 7,9 proc., ypač brangsta maistas. Antradienį 

Federalinė statistikos tarnyba paskelbė, kad rugpjūčio mėn. prekės ir paslaugos 

Vokietijoje vidutiniškai kainavo 7,9 proc. daugiau nei prieš metus. Liepos mėn. 

infliacija buvo 7,5 %, o birželio mėn. - 7,6 %. Pagrindinės didelės infliacijos 

priežastys tebėra energijos išteklių ir maisto produktų kainų augimas. Rugpjūtį 

bendras energetikos kainų augimas sudarė 35,6 proc. Mazuto kainos per metus 

išaugo daugiau nei dvigubai: +111,5 proc. Gamtinių dujų kaina padidėjo 83,8 

Handelsblatt 
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proc., elektra brango 16,6 proc., benzinas brango 16,5 proc.. Maisto produktų 

kainos auga jau šeštą mėn. iš eilės, rugpjūtį augimas sudarė 16,6 proc. Ypač 

brango maistiniai riebalai ir aliejus (+44,5 proc.), taip pat pieno produktai ir 

kiaušiniai (+26,8 proc.). Mėsos ir mėsos produktų (+18,6 proc.) bei duonos ir 

grūdų produktų (+17,1 proc.) kainos vartotojams taip pat pastebimai padidėjo.  

2022 m. rugsėjo 21 d. Bundesbankas tikisi recesijos ir dviženklės infliacijos. Ekonomistų 

prognozės yra liūdnos: vartotojai turi ruoštis seniai nematytam infliacijos 

lygiui. Vokietijos centrinis bankas (Bundesbankas) savo mėnesio ataskaitoje 

prognozuoja, kad dėl energetikos krizės netrukus prasidės pastebimas 

ekonomikos nuosmukis, o infliacija peržengs dešimties procentų ribą. 

„Vokietijos ekonomikoje daugėja recesijos požymių, t. y. reikšmingo, plataus 

masto ir užsitęsusio ekonominės gamybos apimties mažėjimo“ –  skelbiama 

ataskaitoje. Tikimasi, kad po pavasarį fiksuoto mažo 0,1 proc. ekonomikos 

augimo, ketvirtąjį  ketvirtį bendrasis vidaus produktas pastebimai sumažės. 

Tikėtina, kad BVP mažėjimas tęsis ir pirmąjį kitų metų ketvirtį. Tolesnės 

perspektyvos, anot Bundesbanko ekspertų, lieka neaiškios. „Didelė infliacija ir 

neapibrėžtumas dėl energijos tiekimo ir jos sąnaudų veikia ne tik daug dujų ir 

elektros energijos naudojančią pramonę, tačiau ir eksportą bei investicijas; be 

to, situacija turi įtakos privačiam vartojimui ir nuo jo priklausomiems paslaugų 

teikėjams“, – rašo Bundesbanko ekspertai. Bankas taip pat prognozuoja, kad 

jau artimiausią mėn. infliacija Vokietijoje peržengs dviženklio skaičiaus ribą.  

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

 

2022 m. rugsėjo 20 d. Gamintojų kainos ir toliau nesustabdomai auga. Rugpjūčio mėn. Vokietijos 

gamintojai savo produkciją brangino kaip niekada anksčiau. Federalinės 

statistikos tarnybos duomenimis, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų 

mėnesiu, pramonės gamintojų kainos vidutiniškai padidėjo 45,8 proc. Palyginus 

su ankstesniu mėnesiu, jos padidėjo 7,9 proc. – tai pats didžiausias padidėjimas 

nuo 1949 m., kai buvo pradėtas toks tyrimas. Rugpjūtį energija Vokietijos 

gamintojams kainavo vidutiniškai 139 proc. daugiau nei tą patį mėnesį pernai. 
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Palyginus su ankstesniu mėnesiu, šis rodiklis padidėjo 20 proc. Didžiausią įtaką 

pokyčio tempui turėjo elektros energijos kainų padidėjimas (+179 proc.) Dujų 

kaina taip pat padidino gamintojų kainas: pramoniniams vartotojams gamtinės 

dujos pabrango 265 proc., o perpardavėjams – 237 proc. Gamintojų kainų 

augimas laikomas ženklu, kad infliacija Vokietijoje ir toliau ženkliai augs.  

2022 m. rugsėjo 21 d. Sumaištis dėl "Tesla" akumuliatorių gamyklos Grünheide. JAV 

žiniasklaidai pranešus, kad „Tesla“ atsisakė planų statyti akumuliatorių 

gamyklą Grünheide, Grünheide miesto meras Arne Christiani tvirtina, kad 

niekas nepasikeitė ir „Tesla“ toliau laikosi planų Grünheide statyti 

akumuliatorių gamyklą. Praėjusią savaitę „The Wall Street Journal“ pranešė, 

kad JAV elektromobilių gamintojas atsisakė planų gaminti baterijas 

Vokietijoje. Laikraštis, remdamasis informuotais šaltiniais, pranešė, kad 

„Tesla“ nori pasinaudoti naujomis mokesčių lengvatomis JAV pagal naująjį 

JAV "“Infliacijos mažinimo įstatymas“, kuriame, be kita ko, numatytos 

milijardinės vertės mokesčių lengvatos elektrinių automobilių gamintojams. 

Kiti šaltiniai teigia, kad „Tesla“ nestabdo akumuliatorių gamyklos Grünheide 

planų, tačiau dėl subsidijų JAV perspektyvos pirmenybę teiks akumuliatorių 

gamyklos Ostino mieste Teksaso valstijoje plėtrai.  Netoli Berlyno esančioje 

Grünheide „Tesla“ automobilių megagamykloje nuo kovo mėnesio gaminami 

elektromobiliai.  

 Handelsblatt 
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2022 m. rugsėjo 25 d. Vokietija paskelbė apie 200 mlrd. eurų vertės priemonių paketą, kuriuo 

siekiama sumažinti sparčiai augančias energijos sąnaudas. Per rugsėjo 

mėn. vis daugiau ir daugiau Vokietijos politikų ėmė raginti federalinę 

vyriausybę nustatyti elektros ir dujų kainų viršutinę ribą. Šią savaitę diskusijos 

šiuo klausimu įgavo ypatingą dėmesį ir dominavo politinėje ir viešojoje 

erdvėje. Ketvirtadienį, rugsėjo 29 d., federalinis kancleris, kartus su 

ekonomikos ir finansų ministrais spaudos konferencijos metu paskelbė apie 200 

mlrd. eurų vertės „gynybinį skydą“, skirtą apsaugoti įmones ir vartotojus nuo 
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sparčiai didėjančių energijos kainų poveikio. „Vokietijos vyriausybė padarys 

viską, kas nuo jos priklauso, kad energijos kainos sumažėtų. Dabar mes 

sukuriame didelį gynybinį skėtį, kuriam skirsime 200 mlrd. eurų“, - sakė O. 

Scholz. Tuo metu finansų ministras Lindner pridūrė, kad „Šis sprendimas yra 

visiškai aiškus atsakymas Rusijos prezidentui V. Putinui. Esame ekonomiškai 

stiprūs ir prireikus galime mobilizuoti savo ekonominę jėgą“. Stabdant 

energijos kainų augimą Vokietija vėl panaudos Ekonomikos stabilizavimo 

fondu (ESF), kuris buvo sukurtas COVID-19 pandemijos metu. Vyriausybė 

šiam fondui suteiks naują iki 200 mlrd. eurų vertės kredito leidimą. Konkretus 

energijos kainų subsidijavimo mechanizmas bus nustatytas artimiausiu metu. 

Pagal šį energijos kainų ribojimo planą Vokietija turės prisiimti didelę naują 

skolą, o tai politiškai opus klausimas – finansų ministras Lindner nuosekliai 

reikalavo, kad Vokietija kitais metais laikytųsi Konstitucijoje įtvirtinto 

vadinamojo skolos stabdžio. ESF panaudojimas yra idealus kompromisinis 

variantas, nes fondas nėra oficialaus šalies biudžeto dalis, jis laikomas 

„paraleliniu biudžetu“, tad skolos stabdžio taisyklė jam netaikoma. ESF buvo 

sukurtas COVID-19 pandemijos metu, jo užduotis buvo teikti finansinę paramą 

didelėms bendrovėms, kurios patyrė sunkumų dėl veiklos sustabdymo. Pvz., 

„Lufthansa“ buvo viena pirmųjų šio fondo paramos gavėjų. Opozicijos reakcija 

į paskelbtą paramos projektą atsargi, tačiau šiandien (09/30 d.) CDU/CSY 

parlamentinės partijos vadovo pavaduotojas Jens Spahn pareiškė, kad 

CDU/CSU laikysis konstruktyvaus požiūrio į koalicijos planus, tačiau kartu 

kritikavo, kad vis dar yra per daug neatsakytų klausimų, kad būtų galima 

įvertinti, kiek veiksmingas gali būti planuojamas pagalbos paketas ir kada jis iš 

tikrųjų būtų įgyvendintas. 

2022 m. rugsėjo 26 d. EBPO Vokietijai prognozuoja recesiją. EBPO prognozuoja, kad dėl Rusijos 

agresyvaus karo Ukrainoje padarinių pasaulio ekonomika vystysis vis lėčiau. 

EBPO ekspertai prognozuoja, kad Vokietija bus viena iš labiausiai nukentėjusių 

šalių. Jų teigimu, 2023 m. Vokietijos ekonomika gali susitraukti 0,7 proc. 
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EBPO taip pat prognozuoja, kad 2022 m. infliacija Vokietijoje bus 8,4 %, o 

2023 m. sieks 7,5 %. 

2022 m. rugsėjo 27 d. Vokietijos įmones vis labiau erzina biurokratija. Visuomenės nuomonės 

tyrimų instituto Allensbach atlikta apklausa rodo, kad  dauguma (62 proc.) 

Vokietijos įmonių yra nepatenkintos šalies biurokratija. Daugiausia kritikos 

sulaukia ilgai trunkančios planavimo ir tvirtinimo procedūros, skaitmenizacijos 

nebuvimas. Apklausą užsakė Vokietijos pramonė asociacija (BDI). „Ilgos 

procedūros įmonėms kainuoja pinigus ir konkurencingumą, o vangios 

planavimo ir tvirtinimo procedūros yra konkurencingos vietos nuodai“, – sako 

BDI prezidentas S. Russwurm. 65 proc. apklaustų įmonių mano, kad per 

pastaruosius septynerius metus biurokratija šalyje tik padidėjo. „Vokietija 

nebegali sau leisti tokio administravimo, kai formos nuskenavimas ir PDF failo 

išsiuntimas jau laikomas skaitmenizavimu“, - sako Russwurm. 
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2022 m. rugsėjo 28 d. Vokiečiai vis mažiau nori dirbti. Vokietijos ekonomika atsidūrė keblioje 

padėtyje: daugybė užsakymų lieka neįvykdyta, nes trūksta darbuotojų. O tie, 

kurie kasdien eina į darbą, verčiau perjungtų žemesnę pavarą. Naujos apklausos 

duomenimis, vis daugiau žmonių Vokietijoje praranda norą dirbti. Apklausos 

duomenimis, beveik pusė darbuotojų (48 proc.) pereitų dirbti ne visą darbo 

dieną, jei darbdavys leistų. 56 proc. teigė, kad kuo greičiau išeitų iš darbo, jei 

turėtų pakankamai santaupų. Palyginimui – 2019 m., prieš prasidedant COVID-

19 pandemijai, tik 41 proc. respondentų teigė, kad norėtų nutraukti darbą, jei 

turėtų pakankamai santaupų. Apklausos duomenimis, prisirišimas prie darbo 

mažėja, ypač tarp jaunų darbuotojų. 58 proc. jaunesnių nei 25 metų asmenų 

teigė neįsivaizduojantys gyvenimo be darbo – 2020 m. tokių buvo 69 proc. 

Federalinė įdarbinimo agentūra vertindama apklausos rezultatus, teigia, kad ši 

apklausa rodo sparčius pokyčius darbo rinkoje: jauni specialistai Vokietijoje 

tvirtai siekia daugiau laisvės darbe, o darbuotojų lūkesčiai neatitinka darbo 

rinkos reikalavimų. Antrąjį šių metų ketvirtį Vokietijoje buvo 1,9 mln. laisvų 
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darbo vietų – daugiau nei bet kada anksčiau. Darbuotojų trūksta ypač trūksta 

ligoninėse ir socialinės priežiūros įstaigose, taip pat labai trūksta kvalifikuotų 

amatininkų bei IT specialistų. 

2022 m. rugsėjo 29 d.  „Infliacija, nuosmukis, gerovės praradimas“ - taip vadinasi svarbiausių 

Vokietijos ekonomikos tyrimų institutų rudens ataskaita. 2 kartus per metus 

svarbiausi Vokietijos ekonomikos institutai - Leibnico ekonominių tyrimų 

institutas Esene (RWI), Leibnico institutas Halėje (IWH), Miuncheno IFO 

institutas ir Kylio pasaulio ekonomikos institutas „IfW“ paskelbia kolektyvinę 

ataskaitą ir Vokietijos ekonomikos prognozę. Šiomis ataskaitomis remiasi 

federalinė vyriausybė, rengdama savo ekonomikos prognozę. Rudeninė 

institutų ataskaita kaip niekada blyški: Vokietija neišvengs recesijos, o žiemą 

dėl energetikos krizės Vokietijos ekonomika atsidurs dugne. Šiais metais 

institutų ekspertai tikisi tik apie 1,4 proc. ekonomikos augimo, jie taip pat 

prognozuoja, kad 2023 m. Vokietijos bendrasis vidaus produktas sumažės apie 

0,4 proc. Tikimasi, kad 2024 m. ekonomika vėl augs 1,9 proc. Dėl smarkiai 

išaugusių dujų kainų „drastiškai sumažėjo makroekonominė perkamoji galia“, 

rašoma ataskaitoje. Dujų rinkų situacija Vokietijai reiškia „ilgalaikį gerovės 

praradimą“. Ekspertų teigimu, tikėtina, kad po 8,4 proc. siekiančios infliacijos 

šiais metais, infliacija ateinančiais metais vidutiniškai sieks 8,8 proc. ribą. Tik 

2024 m. jis „palaipsniui grįš“ prie dviejų procentų ribos.  
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2022 m. rugsėjo 30 d.  Vokiečiai baiminasi dėl savo pajamų. Vokiečių vartotojų nuotaikos vis 

labiau prastėja. Naujausiame Niurnberge įsikūrusos vartotojų tyrimų bendrovė 

„GfK“ tyrime skelbiama, kad dėl prastų žmonių lūkesčių, susijusių su jų 

pajamomis, labai pablogėjo bendras vartotojų klimatas. Pajamų lūkesčių 

rodiklis nukrito iki minus 67,7 punkto, o tai yra naujas istoriškai žemiausias 

rodiklis nuo pat tokių apklausų pradžios 1991 m. Tyrėjai mano, kad artimiausiu 

metu padėtis tik dar labiau prastės, o toliau augant  infliacijai, artimiausiais 

mėnesiais vartotojų laukia sunkūs laikai. Išlieka užburto rato grėsmė: mažėjant 
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privačiam vartojimui tai dar labiau padidins recesijos tendenciją. 
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Giedrius Jokubauskis, LR ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje pirmasis sekretorius, tel. + 49 30 890 681 16, el. p. 
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