
1 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA VOKIETIJOS FEDERACINĖJE RESPUBLIKOJE 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2022 m. spalio 1 d. – 2022 m. spalio 31 d. 

 

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 
PASTABOS 

Parodos (įvairūs sektoriai), renginiai, mokymai, renginių duomenų bazės, viešieji pirkimai ir kt. verslo plėtrai ir eksportuotojams aktuali 

informacija 

 

2022 m. lapkričio 14 – 

27 d., Diuseldorfas 

MEDICA https://www.medica-

tradefair.com/ 

 

2023 m. sausio 20 – 

29 d., Berlynas 

ŽALIOJI SAVAITĖ https://www.gruenewoc

he.de/en/  

 

2023 m. sausio 16 – 

21 d. Kiolnas 

IMM COLOGNE (baldų mugė) https://www.imm-

cologne.com/ 

 

2023 m. vasario 14 – 

17 d. Niurnbergas 

BIOFAH2023/VIVANESS2023 https://www.biofach.de/

en  

 

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  

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.gruenewoche.de/en/
https://www.gruenewoche.de/en/
https://www.biofach.de/en
https://www.biofach.de/en
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2022 m. spalio 6 d. Diskusijos ir reakcijos dėl federalinės vyriausybės paskelbto 200 mlrd. 

vertės paramos plano. Absoliuti dauguma Vokietijos politikų (tiek federaliniu, 

tiek žemių lygmeniu), komentatorių ir apžvalgininkų rugsėjo pabaigoje 

federalinės vyriausybės paskelbtą 200 mlrd. eurų paramos planą, vadinamąjį 

„energetinės gynybos skydą“ laiko absoliučiai būtinu ir reikalingu. Kai kurie 

komentatoriai jį jau pavadino „istoriniu žingsniu“ ir laiko jį būtinu veiksmu, 

kurio turėjo imtis vyriausybė dabartinėmis aplinkybėmis, kai „gyventojai ir 

įmonės netrukus gali nebepajėgti apmokėti sąskaitų už energiją, infliacija 

pasiekė aukščiausią lygį per 70 metų, o milijonai žmonių jaučia egzistencinę 

baimę. Federalinės žemės, šalies verslas ir visa visuomenė laukia detalių ir 

informacijos apie tai, koks bus konkretus dujų ir elektros kainų Vokietijoje 

subsidijavimo mechanizmas. Iki šiol pagrindinė ir bene vienintelė kritika 200 

mlrd. pagalbos planui kilo dėl naujų skolų prisiėmimo mechanizmo. Kai kurie 

apžvalgininkai kritikuoja tai, kad vėl panaudodama COVID-19 pandemijos 

metu sukurtą Ekonomikos stabilizavimo fondą (ESF) ir jam suteikdama naują 

iki 200 mlrd. eurų vertės kredito leidimą, federalinė vyriausybė veda 

vadinamąjį Vokietijos „biudžete to skolos stabdį“ (konstitucijoje numatyta 

taisyklė, pagal kurią valstybės prisiimama skola negali viršyti 0,35 proc. BVP) 

ad absurdum. Kritikuojama, tai, kad tokios apimties skolinimasis per ESF, 

kuris laikomas paraleliniu biudžetu, nebeturi nieko bendro su biudžeto 

skaidrumo ir aiškumo principais. Kai kurie apžvalgininkai netgi įspėja, kad toks 

skolinimasis gali pažeisti ES biudžeto taisykles. Taigi esminė ir pagrindinė 

kritika – būtų buvę geriau, jei federalinė vyriausybė geriau būtų sustabdžiusi 

„biudžeto skolos stabdžio“ galiojimą 2023 m., o ne išradinėjusi ne iki galo 

aiškius ir skaidrius skolinimosi per ESF mechanizmus.  

Pagal Der Spiegel 

(www.spiegel.de) ir 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

informaciją 

 

2022 m. spalio 10 d. Pasiūlymas dėl ES VN perkamų dujų viršutinių kainų ribų nustatymo. 

Vokietijos spaudoje, nušviečiant klausimą dėl 15 ES VN siūlymo nustatyti 

viršutinę perkamų dujų kainos ribą, praktiškai visuotinai cituojama oficiali 

federalinės vyriausybės pozicija, kad nustačius importo kainų viršutinę ribą, 

Pagal Der Spiegel 

(www.spiegel.de) ir 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

http://www.spiegel.de/
http://www.handelsblatt.com/
http://www.spiegel.de/
http://www.handelsblatt.com/
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kyla pavojus, kad dujų tiekėjai paprasčiausiai nukreips dujų tiekimą į kitas šalis 

ir taip sukels dar didesnė dujų trūkumą Europoje ir Vokietijoje. Taip pat plačiai 

akcentuojama, kad svarbu atskirti dujų kainų „stabdį“, apie kokį praeitą savaitę 

paskelbė Vokietija (pagal kurį vyriausybė nustato dujų kainą ir moka skirtumą 

nuo realios rinkos importo kainos) nuo pasiūlymo nustatyti dujų kainų viršutinę 

ribą ES mastu, kai blokas bendrai susitartų mokėti tik fiksuotą kainą 

tarptautiniams dujų tiekėjams. Visgi pastebėtina, kad ekonomikos ministras R. 

Habeck spalio pradžioje išreiškė pasipiktinimą dėl „draugiškų partnerių šalių“ 

(pvz., Norvegijos) nustatytų „astronominių kainų“ ir pažymėjo, kad ES turėtų 

kolektyviai panaudoti savo derybinę galią ir svarstyti apie kolektyvinio dujų 

pirkimo visam ES blokui galimybę.  

informaciją  

2022 m. spalio 10 d. Ekspertų komisija pateikė rekomendacijas dėl elektros ir dujų kainų 

subsidijavimo modelio (200 mlrd. paramos plano įgyvendinimo). 

Pirmadienį, spalio 10 d., ekspertų komisija, perdavė savo rekomendacijas 

federalinei vyriausybei dėl modelio, kuriuo vadovaujantis Vokietijoje bus 

subsidijuojamos elektros ir dujų kainos. Dabar federalinė vyriausybė turi 

išgarinėti pateiktus pasiūlymus ir pradėti teisėkūros procesą.  

• Privatūs vartotojai. Komisija siūlo laipsnišką, dviejų etapų, kovos su 

didelėmis dujų kainomis modelį. Pirmiausia valstybė perims visas 

privačių vartotojų įmokas už šį gruodį (remdamasi rugsėjo mėn. 

kainomis). Antruoju etapu, nuo 2023 m. kovo mėn., iki 2024 m. 

balandžio pabaigos bus įvestos vadinamosios dujų kainų lubos: 

vartotojai gaus 80 proc. bazinę dujų kvotą (lyginant su 2021 m. 

suvartojimu), mokant ne daugiau kaip 12 centų už kilovatvalandę, o 

valstybė apmokės likusią kainos dalį. Viršijus nustatytą 80 proc. 

suvartojimo kvotą, toliau bus taikoma rinkos kaina. Pasiūlymu siekiama 

suderinti du tikslus – viena vertus, sumažinti vartotojams tenkančią 

naštą, kita vertus, paskatinti taupyti dujas. Komisijos duomenimis, šiuo 

Pagal Der Spiegel 

(www.spiegel.de) ir 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

 

http://www.spiegel.de/
http://www.handelsblatt.com/
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metu kilovatvalandė dujų vartotojams vidutiniškai kainuoja 28,3 cento 

už kilovatvalandę - 2021 m. rudenį ši kaina tebuvo 6,8 cento. 

Preliminariai skaičiuojama, kad lengvatų privatiems vartotojams 

taikymas valstybei kainuos apie 35 mlrd. eurų. 

• Pramonei komisija siūlo atskirą modelį. Pramonės vartotojams 

vienkartinė išmoka nebus mokama. Vietoj to, pramonės vartotojams 

nuo sausio 1 d. bus taikoma 70 proc. (palyginus su 2021 m. 

suvartojimu) kvota, taikant septynių centų už kilovatvalandę kainą. 

Viršijus šią sumą, pramonės vartotojai taip pat turės mokėti rinkos 

kainą. Šiai kvotai nustatyta septynių centų už kilovatvalandę pirkimo 

kaina.. Priešingai nei namų ūkiams, pramonei bus taikomi papildomi 

mokesčiai ir rinkliavos, todėl galiausiai jiems skirta lengvata bus panaši 

į dvylikos centų ribą, taikomą privatiems vartotojams. Skaičiuojama, 

kad nuo 2023 m. sausio 1 d. toks subsidijavimas bus taikomas maždaug 

24 – 25 tūkst. stambių pramoninių vartotojų Pirminiais skaičiavimais, 

pramonės subsidijavimo išlaidos sieks 25 mlrd. eurų. 

Kanclerio O. Scholz atstovas spaudai gyrė Komisijos pasiūlymus. Jis teigė, kad 

jie yra „labai geras pagrindas“ politikų sprendimu. Pasiūlymus teigiamai 

įvertino visų koalicinės vyriausybės partijų atstovai.   

2022 m. spalio11 d. Federalinė tinklo agentūros vadovas K. Müller spalio pradžioje pareiškė, 

kad nustačius dujų kainų viršutinę ribą, ji turėtų galioti iki 2024 m. 

vasaros. Anot jo, Vokietijos dujų rinkoje padėtis išliks ypač įtempta iki tol, kol 

šalyje nepradės veikti visi 6 suplanuoti LNG terminalai ir nebus nutiesta nauja 

dujų jungtis, per kurią būtų galima padidinti dujų tiekimą iš Belgijos, 

Prancūzijos ir Norvegijos. Pasak K. Müller, visi šie projektai galkėtų būti 

įgyvendinti tik iki 2024 m. vidurio, tad iki to laiko ir turėtų galioti dujų kainų 

viršutinė riba.  

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

http://www.handelsblatt.com/
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2022 m. spalio 13 d. Federalinė vyriausybė skiria 13 mlrd. eurų elektros energijos tarifams 

mažinti – subsidijuos naudojimosi perdavimo tinklais kainą. Be jau ir taip 

smarkiai išaugusių bazinių elektros energijos kainų, pastaruoju metu sparčiai 

didėja ir tinklo naudojimo sąnaudos. Reaguodama į susidariusią situaciją, 

federalinė vyriausybė žengia pirmąjį žingsnį – milijardine parama mažina 

elektros energijos tarifus. Ekonomikos ministras R. Habeck naujienų agentūrai 

„Reuters“ patvirtino, kad bus skirta beveik 13 mlrd. eurų, kad būtų stabilizuoti 

dabartinio lygio elektros tarifai namų ūkiams ir pramonei už naudojimąsi 

perdavimo tinklais. „Šiuo metu užtikriname, kad padidėjusios sąnaudos būtų 

absorbuotos, taip išvengiant papildomos naštos pramonės įmonėms, mažosioms 

ir vidutinėms įmonėms bei vartotojams“, - sakė žaliųjų politikas. Buitiniams 

vartotojams perdavimo tinklų sąnaudos šiuo metu sudaro šiek tiek mažiau nei 

dešimt procentų visos elektros energijos kainos. Pramonės klientams, pvz., 

chemijos ar plieno pramonės įmonėms, šis rodiklis sudaro iki trečdalio elektros 

kainos. Išaugusios naudojimosi perdavimo tinklais sąnaudos susidarė dėl 

didelio Europos elektros energijos tinklo disbalanso,  didele dalimi po 

Prancūzijos atominių elektrinių gedimo,  į šias sąnaudas taip taip pat 

įskaičiuotos išlaidos, susijusios su anglimi kūrenamų elektrinių grąžinimu iš 

rezervo. Dėl šių priežasčių tinklo stabilizavimo sąnaudos tapo gerokai didesnės. 

Ministro R. Habeck teigimu, subsidijoms reikalingi 13 mlrd. eurų bus paimti iš 

atsinaujinančiųjų išteklių skatinimo fondo. Anot ministro, šiuo metu vėjo ir 

saulės energijos gamintojams subsidijoms nereikia – dėl aukštų elektros 

energijos kainų šiuo metu saulės ir vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija yra 

pelninga net ir be jų. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

2022 m. spalio 13 d. Kataras tampa didžiausiu energetikos milžinės RWE akcininku. Kataro 

valstybinis turto fondas taps didžiausiu Vokietijos energetikos milžinės RWE 

akcininku. Kataro investicijų valdybos (QIA) už maždaug 2,43 mlrd. eurų įsigis 

devynis procentus RWE akcijų ir taps didžiausia šios bendrovės akcininke. 

Kataro valstybinis turto fondas jau valdo dalį kitų svarbiausių Vokietijos 

Der Spiegel 

(www.spiegel.de) 

 

http://www.handelsblatt.com/
http://www.spiegel.de/
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bendrovių, tokių kaip „Deutsche Bank“, „Volkswagen“ ir „Porsche“ akcijų. 

Dar didesnis Vokietijos ir Kataro suartėjimas įvyko po rugsėjo pabaigoje 

surengto federalinio kanclerio O. Scholz vizito į Dohą, kurio metu sartasi dėl 

suskystintų gamtinių dujų eksporto į Vokietiją. Po susitikimo Kataro emyras 

Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani pabrėžė, kad jo šalis suinteresuota 

toliau investuoti Vokietijoje.  

2022 m. spalio 13 d.. Prancūzija pradeda tiekti dujas Vokietijai mainais į elektrą. Nuo 

ketvirtadienio (spalio 13 d.) Prancūzija pradėjo tiekti gamtines dujas Vokietijai 

per vienintelį abiejų šalių jungties tašką netoli Niedergailbacho Saro 

federalinėje žemėje.  „Susidarius naujai energetinei situacijai, susijusiai su karu 

Ukrainoje, Prancūzija solidarizuojasi su savo kaimyne Vokietija ir tiesiogiai jai 

tiekia dujas“ – pranešė Prancūzijos tinklo operatorius GRTGaz, Pasak 

GRTGaz, iš pradžių bus tiekiama po 31 gigavatvalandę per dieną, o vėliau 

turėtų būti pasiektas didžiausias pajėgumas – 100 gigavatvalandžių per dieną. 

Kadangi vienintelis dujotiekis tarp abiejų šalių iš pradžių buvo skirtas tiekti 

dujas tik iš Vokietijos į Prancūziją, o ne atvirkščiai, pirmiausia reikėjo atlikti 

techninius pakeitimus. Mainais už dujas, Vokietija yra įsipareigojusi padidinti 

elektros tiekimą Prancūzijai.  

Der Spiegel 

(www.spiegel.de) 

 

2022 m. spalio 14 d. Prancūzijos bendrovė VINCI pasirašė inžinerijos, viešųjų pirkimų ir 

statybos sutartį dėl SGD terminalo statybos Brunsbiutelio mieste prie 

Elbės žiočių Šiaurės jūroje. Terminalo gamybos pajėgumai sieks 10 mlrd. m3 

gamtinių dujų per metus, jame bus įrengtos dvi 165 000 m3 talpyklos, taip pat 

pagalbinės eksploatavimo sistemos, infrastruktūra ir pastatai. Planuojama, kad 

įrenginys turi būti baigtas 2026 m., o darbai truks 42 mėnesius. SGD terminalas 

yra vienas iš strateginių Vokietijos projektų, kuriais siekiama užtikrinti 

energetinę nepriklausomybę, įskaitant projektus Vilhelmshafeno, Liubmino ir 

Stado vietovėse. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

http://www.spiegel.de/
http://www.handelsblatt.com/


7 
 

Šių metų gegužę Vokietija sudarė keturių plaukiojančiųjų saugojimo ir 

pakartotinio dujinimo įrenginių (FSRU) statybos sutartis, kad galėtų pasiūlyti 

greitą laikiną SGD iškrovimo sprendimą. Šiuos įrenginius eksploatuos 

Vokietijos energetikos bendrovės "RWE AG" ir "Uniper". Rugsėjo mėn. RWE 

sudarė susitarimą su Abu Dabio nacionaline naftos kompanija (ADNOC) dėl 

SGD tiekimo, o pirmas krovinys į Brunsbüttelio plaukiojantį SGD importo 

terminalą bus pristatytas 2022 m. gruodžio pabaigoje. ADNOC pristatytas 

krovinys sudarys 137 000 kubinių metrų SGD ir bus pirmasis SGD krovinys, 

kuris bus tiekiamas Vokietijos dujų rinkai per plaukiojantį SGD importo 

terminalą Brunsbiutelio mieste. 

2022 m. spalio 13 d. Vokietijos kancleris nusprendė pratęsti visų 3 likusių Vokietijos atominių 

elektrinių eksploatavimo laiką ir taip užbaigė užbaigti koalicijos ginčą. 

Pirmadienį, spalio 17 d., federalinis kancleris O. Scholz pareiškė, kad jo 

vyriausybė sudarys sąlygas pratęsti visų trijų likusių Vokietijos atominių 

elektrinių darbo laiką iki 2023 m. balandžio mėn. Anot kanclerio, dvi pietų 

Vokietijoje esančios elektrines „Isar 2“ Bavarijoje ir „Neckarwestheim 2“ 

Badeno-Viurtembergo žemėje bei - Emslando elektrinė Žemutinėje Saksonijoje 

„gamins tiek, kiek dar gali, tiesiogiai ir be papildomų apėjimų“. Skaičiuojama, 

kad 2023 m. trys branduolinės elektrinės iš viso galės pagaminti apie 5,4 

teravatvalandės elektros energijos Trečiadienį šį kanclerio O. Scholz sprendimą 

patvirtino ministrų kabinetas, artimiausiu metu federaliniame parlamente 

prasidės darbas dėl branduolinės energetikos įstatymo pataisų, kuriomis 

sprendimas bus galutinai įtvirtintas. reformos teksto projektas gali būti 

svarstomas parlamente. Planuojama, kad Bundestagas pakoreguotą 

branduolinės energetikos įstatymo projektas bus priimtas lapkričio viduryje.  

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

2022 m. spalio  14 d. Federalinė vyriausybė nori nustatyti viršutinę kainų ribą elektros 

energijai. Įvedusi viršutinę ribą dujų kainoms, federalinė vyriausybė planuoja 

tokią ribą nustatyti ir elektros energijai. Apie tai šią savaitę bendrai paskelbė 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

http://www.handelsblatt.com/
http://www.handelsblatt.com/
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federalinė kanceliarija, ekonomikos ir finansų ministerijos. Preliminariai 

planuojama, kad elektros energijos vartotojai už tam tikrą procentinę suvartotos 

elektros energijos gaus fiksuotą nuolaidą. Kol kas nėra sutarta, nei dėl kainos 

ribos, nei  jos apskaičiavimo metodikos. Planuojama, kad elektros kainų 

subsidija bus finansuojama iš papildomo mokesčio, kuriuo bus apmokestinti 

elektros gamintojai, energetinės krizės metu gaunantys rekordines pajamas. 

Tikimasi, kad federalinė vyriausybė savo sprendimą šiuo klausimu priims iki 

lapkričio 18 d., elektros kainų subsidijavimo tvarka turėtų įsigalioti nuo 

gruodžio 1 d.  

2022 m. spalio 26 d. Nepaisydama didelių priešpriešų valdančiojoje koalicijoje ir plačios 

kritikos, federalinė vyriausybė leido Kinijos bendrovei įsigyti Hamburgo 

uosto terminalo akcijų.  Vokietijos vyriausybė trečiadienį, spalio 26 d., leido 

Kinijos įmonei įsigyti mažesnį, nei buvo planuota iš pradžių, Hamburgo uosto 

terminalo akcijų paketą. Vokietija sprendimą priėmė net ir po ES raginimų to 

nedaryti. Pagal kanclerio O. Scholz pasiūlytą kompromisą, Kinijos laivybos 

milžinei „Cosco“ bus leista įsigyti 24,9%“ HHLA priklausančio „Tollerort“ 

konteinerių terminalo akcijų. Kinijos valstybinė bendrovė „Cosco“ iš pradžių 

siekė įsigyti 35% akcijų paketą, o sandoris būtų automatiškai įvykęs, jei šią 

savaitę nebūtų paskelbtas kompromisinis sprendimas. 

Leidimas suteiktas artėjant O. Scholz vizitui į Kiniją lapkričio pradžioje. 

Vokietijos kancleris bus pirmasis iš ES lyderių, apsilankiusių Kinijoje nuo 2019 

metų lapkričio mėnesio. O. Scholz, buvęs Hamburgo meras, palaikė susitarimą 

su „Cosco“ ir ne kartą pabrėžė tvirtų prekybos ryšių tarp Kinijos ir didžiausios 

Europos ekonomikos svarbą. 

Kritika. Šis sprendimas sulaukė ypač griežtų ir neigiamų reakcijų Vokietijoje. 

Dar prieš sprendimo paskelbimą, antradienio vakare, federalinis prezidentas 

Frank-Walter Steinmeier įspėjo, kad negalima pernelyg priklausyti nuo Kinijos: 

„Ateityje turime pasimokyti, o pasimokyti reiškia, kad turime mažinti 

vienašališką priklausomybę, kai tik įmanoma, ir tai visų pirma pasakytina apie 

Kiniją", - sakė Steinmeier. Opozicijos lyderis F. Merz labai griežtai kritikavo 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

http://www.handelsblatt.com/
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susitarimą: „Nesuprantu kanclerio, kaip jis gali priimti tokį sprendimą šioje 

situacijoje“, „Suteikti tokį leidimą yra neteisinga“- sakė CDU lyderis. Merz 

pridūrė, kad šis klausimas „visų pirma susijęs ne su finansiniais, o su politiniais 

ir strateginiais aspektais“. Pastebėtina, kad „Der Spiegel“ atliktos apklausos 

duomenimis, dauguma vokiečių taip pat nepritaria šiam sandoriui: 81 proc. 

apklaustųjų pasisakė prieš „Cosco“ įsitvirtinimą Hamburgo uoste. 

Žinoma, kad prieš sprendimo priėmimą federalinė užsienio reikalų ministerija 

vyriausybės posėdžiui pateikė savo pozicijos dokumentą, kuriame teigiama, 

kad „Sandoris neproporcingai išplečia Kinijos strateginę įtaką Vokietijos ir 

Europos transporto infrastruktūrai, taip pat Vokietijos priklausomybę nuo 

Kinijos“. Dokumente atkreipiamas dėmesys „į didelę riziką, kuri kyla, kai 

Europos transporto infrastruktūros elementams įtaką daro ir juos kontroliuoja 

Kinija - o pati Kinija neleidžia Vokietijai dalyvauti Kinijos uostų veikloje. Šiuo 

požiūriu konteinerių terminalo įsigijimas turi ne tik ekonominį, bet visų pirma 

geopolitinį komponentą“ – teigiama URM dokumente. Prie šios pozicijos 

Vyriausybės posėdžio metu taip pat prisijungė federalinės ekonomikos ir 

finansų ministerijos.  Vokietijos žiniasklaida taip pat cituoja kelis aukšto rango 

finansų ministerijos pareigūnus, kurie pastarajį sprendimą pavadino „lemtinga 

ekonomine ir geopolitine klaida“. Nepaisant itin plačių kritinių reakcijų, O. 

Scholz tvirtai gina sprendimą dėl „Cosco“ atėjimo į Hamburgo uostą ir tvirtina, 

kad Kinijos valstybinė laivybos bendrovė negalės daryti įtakos Hamburgo uosto 

valdymui.  

2022 m. spalio 29 d. Vokietija nuo 2023 m. pradės eksploatuoti JAV bendrovės „Excelerate 

Energy“ FSRU „Excelerate“. Vokietijos federalinė vyriausybė pasirašė 

penkerių metų sutartį su JAV suskystintų gamtinių dujų (SGD) bendrove 

„Excelerate Energy“ dėl plaukiojančio saugojimo ir pakartotinio dujinimo 

įrenginio (FSRU) „Excelsior“ nuomos. Sutartis pasirašyta spalio 28 d. Berlyne, 

joje numatyta, kad FSRU „Excelsior“ bus išnuomotas 2023 m. pirmąjį ketvirtį 

Handelsblatt 
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ir bus prišvartuotas Vilhelmshafeno uoste. Žinoma, kad „Excelsior“ SGD 

saugyklos talpa yra 138 000 kubinių metrų dydžio, per šį SGD per metus galės 

būti perpumpuota apie 5 mlrd. kubinių metrų dujų.  

Bendra ekonominė informacija 

2022 m. spalio 5 d. „Ifo“ institutas prognozuoja ilgalaikę infliaciją. Miunchene veikiančio „Ifo“ 

ekonomikos instituto duomenimis, artimiausiais mėnesiais kainos Vokietijoje ir 

toliau didės beveik visose srityse. Pvz., instituto mėnesinės verslo apklausos 

duomenys rodo, kad net 100 proc. maisto produktų prekybos įmonių planuoja 

artimiausiu metu didinti kainas, kainas didinti taip pat planuoja 92 proc. 

vaistinių – 87 proc. gastronomijos ir viešojo maitinimo įmonių, 62 proc. 

viešbučių. Panaši padėtis yra ir daugelyje pramonės sektorių. Kitas veiksnys, 

toliau auginsiantis kainas, anot ekonomistų, yra nuo spalio mėn. padidintas 

minimalus darbo užmokestis. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

2022 m. spalio 4 d. Vokietijos pramonės federacija (BDI) įspėja, kad tikroji Europos silpnoji 

vieta yra kosmosas. Po sabotažo prieš „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ 

dujotiekius  vyriausybėms nerimaujant dėl galimų tolesnių išpuolių prieš 

ypatingos svarbos infrastruktūrą sausumoje ir jūroje, Vokietijos pramonės 

federacija įspėja, kad tikroji Europos silpnoji vieta yra ne jūros dugnas, o 

kosmosas. Kaip teigia BDI saugumo skyriaus vadovas M. Wachter, didžiausi 

priešiškų veikėjų taikiniai yra kosminiai palydovai ir jų antžeminės stotys. Anot 

M. Wachter, jei būtų pažeistas satelitų ir antžeminių stočių tinklas, tai turėtų 

katastrofiškų pasekmių visai ekonomikai, pramonei ir finansų sistemai. 

Konstitucijos apsaugos biuro (kurio užduotis - nustatyti ir įvertinti politinio 

ekstremizmo ir terorizmo bei šnipinėjimo veiklos keliamas grėsmes laisvai 

demokratinei pagrindinei santvarkai ir vidaus saugumui) prezidentas S. Kramer  

taip pat įspėja dėl augančios Rusijos atakų prieš ypatingos svarbos 

infrastruktūrą grėsmės: „Ilgėjant karo trukmei ir jam intensyvėjant, vis labiau 

tikėtini išpuoliai prieš Vakarus, ypač prieš Vakarų infrastruktūrą, saugumo 

Der Spiegel 
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agentūrų tinkle jau kelis mėnesius fiksuojame atitinkamus išpuolius“ – sakė jis. 

2022 m. spalio 5 d. Federalinė vyriausybė gerokai sumažino ekonomikos prognozę, 

ekonomikos ministras R. Habeck įspėja, kad energetikos krizė vis labiau 

virsta ekonomine ir socialine krize. Trečiadienį, spalio 5 d., Berlyne 

pristatydamas rudens ekonominę prognozę, federalinis ekonomikos ministras 

R. Habeck kalbėjo apie „rimtus laikus“. Federalinė vyriausybė šiais metais 

tikisi tik nedidelio 1,4 proc. ekonomikos augimo, tuo metu kitiems metams 

prognozuojamas 0,4 proc. ekonomikos susitraukimas. 2024 m., pagal 

vyriausybės prognozes, numatomas 2,3 proc. augimas. Palyginimui – pavasario 

prognozėje federalinė vyriausybė vis dar tikėjosi, kad BVP šiais metais augs 

2,2 proc., o kitais metais –  2,5 proc. Federalinė vyriausybė tikisi, kad šiais 

metais infliacija bus 8,0 proc., o ateinančiais metais - 7,0 proc. „Šiuo metu 

išgyvename sunkią energetikos krizę, kuri vis labiau virsta ekonomine ir 

socialine krize", - sakė R. Habeck. Pasak jo, šios krizės priežastis – Rusijos 

išpuolis prieš Ukrainą.  

Der Spiegel 

(www.spiegel.de) 

 

2022 m. spalio 7 d. Tarptautinis valiutos fondas sumažino Vokietijos ekonomikos prognozę. 

TVF ataskaitoje pabrėžiama, kad dėl aukštos infliacijos ir mano augimo 

pasaulio ekonomikos laukia sunkūs laikai. Vokietijos perspektyvos ataskaitoje 

piešiamos ypač niūriai: teigiama, kad Vokietijoje augimas lėtėja „ypač 

smarkiai“. TVF tikisi, kad šiais metais Vokietijos ekonomika augs 1,5 proc., t. 

y. 0,6 procentinio punkto mažiau, nei prognozuota balandžio mėn. Kitų metų 

korekcija dar drastiškesnė. TVF prognozuoja, kad Vokietijos ekonomika kitais 

metais ne augs, o smuks 0,3 proc. Vokietija su minus 0,3 proc. augimo 

perspektyva atsidūrė augimo sąrašo pabaigoje.  

www.topagrar.com  

2022 m. spalio 8 d. Pirmą kartą nuo pokario metų infliacija Vokietijoje pasiekė dviženklį 

skaičių. Rugsėjo mėn. infliacijos lygis Vokietijoje padidėjo iki 10,0 proc. Tai 

ketvirtadienį paskelbė Federalinė statistikos tarnyba. Taigi rugsėjo mėn. 
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Vokietijos vartotojų kainos išaugo labiau nei bet kada nuo šeštojo dešimtmečio 

pradžios. Rugpjūčio mėn. infliacijos lygis vis dar buvo 7,9 proc. Rugsėjį 

energija kainavo 43,9 proc. daugiau nei prieš metus. Per metus mazuto kainos 

išaugo daugiau nei dvigubai – 108,4 proc., o gamtinės dujos pabrango 95,1 

proc. Elektra buvo 21,0 proc. brangesnė. Bendras maisto produktų kainų 

augimas sudarė 8,7 proc. Gerokai pabrango maistiniai riebalai ir aliejus (+49,0 

proc.), taip pat pieno produktai ir kiaušiniai (+29,1 proc.). Mėsos ir mėsos 

produktų (+19,5 proc.) bei duonos ir grūdų produktų (+18,5 proc.) Didesnė 

infliacija mažina vartotojų perkamąją galią bei stabdo taupančiuosius. Kaip 

parodė „YouGov“ apklausa, kurią užsakė „Deutsche Bank“, kas antras žmogus 

(53,9 proc.) šiuo metu atideda mažiau pinigų arba apskritai negali nieko 

sutaupyti. Apklausos duomenimis, beveik ketvirtadalis (24,9 proc.) vokiečių 

apskritai nustojo taupyti, nes jų dabartinės pajamos vos padengia išlaidas. 

Apklausos duomenimis, daugiau nei kas dešimtas (11,1 proc.) jau dabar patiria 

didesnes išlaidas nei turimos pajamos, todėl apie taupymą negali būti net 

kalbos.  

2022 m. spalio 8 d. Vokietijos ūkininkų asociacija (DBV) ir Fraunhoferio saulės energijos 

sistemų institutas palankiai vertina tai, kad Atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių įstatyme (EEG) labiau skatinama agrofotovoltinių technologijų 

plėtra. 2023 m. įsigalios EEG pakeitimas, kuriuo suteikiama galimybė ateityje 

gauti elektros energijos supirkimo tarifus už žemės ūkio paskirties žemėje 

esančių fotovoltinių sistemų pagamintą elektros energiją pagal EEG reguliariai 

skelbiamus konkursus. Siekiant padėti šiai dar jaunai technologijai pasiekti 

proveržį, vis dar būtina tikslingiau skatinti aukštai montuojamų 

agrofotovoltinių elektrinių statybą ir supaprastinti jų patvirtinimo procedūras 

www.topagrar.com 

 

 

2022 m. spalio 9 d. Sparčiai augančios elektros energijos išlaidos kelia grėsmę vaisių, 

daržovių, sodininkystės ir bulvių pramonės įmonėms. Neatmetama ir jų 

žlugimo galimybė, nes maži ir vidutiniai ūkiai nepatenka į federalinės 
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vyriausybės pagalbos programų taikymo sritį. Todėl, buvo kreiptasi į Federalinį 

ekonomikos ministrą R. Habeck, su prašymu skubiai inicijuoti finansinę 

pagalbą šių sektorių įmonėms. 

2022 m. spalio 10 d. Vokietijos eksportas į JAV auga ypač sparčiai; į Kiniją – kur kas menkiau. 

Nepaisant karo Ukrainoje ir sparčiai augančios infliacijos, Vokietijos verslui 

JAV sekasi geriau nei bet kada anksčiau. Rugpjūtį vokiškų prekių eksportas į 

JAV viršijo rekordinę 100 mlrd. eurų ribą. Preliminariais federalinės statistikos 

tarnybos duomenimis, per pirmuosius aštuonis mėnesius Vokietijos eksportas į 

JAV iš viso išaugo 27,2 proc. - iki 100,2 mlrd. eurų. Vokietijos didmeninės 

prekybos, užsienio prekybos ir paslaugų federacijos (BGA) teigimu, viena to 

priežasčių – silpnas euras, dėl kurio Vokietijos produktai JAV rinkoje tampa 

konkurencingesni kainų požiūriu. Nuo metų pradžios bendroji valiuta dolerio 

atžvilgiu prarado apie 15 proc. vertės. Tuo metu per pirmuosius aštuonis šių 

metų mėnesius Vokietijos eksportas į Kinijos Liaudies Respubliką išaugo kur 

kas mažiau – šiek tiek mažiau nei penkiais procentais iki beveik 72 mlrd. eurų. 

BGA ekspertų vertinimu, dabartinis Kinijos ekonomikos silpnumas skatina 

Vokietijos įmones persiorientuoti – mažinti priklausomybę nuo eksporto iš 

Kinijos ir labiau orientuotis į Vakarus.  

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

 

2022 m. spalio 12 d. Vis daugiau Vokietijos įmonių vėluoja arba visai neapmoka savo sąskaitų. 

Kredito agentūros „Creditreform“ duomenimis, dėl didėjančių energijos 

sąnaudų įmonės vėluoja apmokėti sąskaitas arba visai jų neapmoka. Remiantis 

tyrimo duomenimis, Vokietijoje buvo daugiau kaip 2,1 mln. pradelstų sąskaitų 

faktūrų, o apie 280 000 įmonių gerokai vėlavo atsiskaityti. Ši tendencija ypač 

ryški statybų sektoriuje. Tuo metu remiantis Halės ekonominių tyrimų instituto 

(IWH) skaičiavimais, rugsėjo mėn. gerokai daugiau įmonių turėjo kreiptis dėl 

kreditorių apsaugos. Pirmadienį paskelbtos IWH nemokumo tendencijos rodo, 

kad, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, įmonių nemokumo atvejų 

skaičius išaugo 34 proc. ir pasiekė 762 atvejus. „Artimiausiais mėnesiais 
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nemokumo atvejų skaičius ir toliau pastebimai didės“, - prognozuoja IWH 

ekspertas S. Müller. Dėl sparčiai augančių energijos kainų pastaruoju metu vis 

dažniau pasigirsta politikų ir verslo atstovų perspėjimų dėl bankrotų bangos. 

Vokietijos pramonės federacijos (BDI) tyrimų duomenimis, 58 proc. įmonių tai 

yra pagrindinis iššūkis, o 34 proc. įmonių tai yra išlikimo klausimas.  

2022 m. spalio 12 d. Angela Merkel gina sprendimą dėl rusiškų dujų. Buvusi kanclerė A. Merkel 

nesigaili dėl savo sprendimo, kad Vokietijos energetikos sistema priklausytų 

nuo rusiškų dujų. Buvo „labai racionalu ir suprantama“ pirkti rusiškas dujas, 

nes tai buvo pigiau nei suskystintos dujos iš JAV, Saudo Arabijos ar Kataro, šią 

savaitę įvykusios spaudos konferencijos metu sakė A. Merkel. Be to, Rusija 

buvo „patikima energijos tiekėja net Šaltojo karo metais“, - sakė A. Merkel. Ji 

„niekada nemanė, kad per prekybą galima pasiekti pokyčių“, tačiau „per 

prekybą tikrai galima užmegzti ryšį. Ir šiuo atžvilgiu visiškai nesigailiu dėl 

priimtų sprendimų, ir tikiu, kad to meto požiūriu tai buvo teising“. Praėjusiais 

metais 55 proc. Vokietijos dujų buvo importuojama iš Rusijos, iš dalies dėl to, 

kad A. Merkel net po 2014 m. Krymo aneksijos toliau skatino prekybinius 

santykius su Rusija ir rėmė prieštaringai vertinamą dujotiekį „Nord Stream 2“. 

Handelsblatt 
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2022 m. spalio 14 d. Federalinių audito rūmų vertinimu, Vokietijos vyriausybės 200 mlrd. eurų 

vertės vadinamasis „energetinės gynybos skydas“ gali prieštarauti 

Konstitucijai. Federaliniai audito rūmai abejoja federalinės vyriausybės 

planuojamo energetinės gynybos skydo konstitucingumu. „Planuojamas 

skolinimasis iš anksto pažeidžia konstitucinį metinio periodiškumo principą“, - 

rašo auditoriai savo ataskaitoje Bundestago Biudžeto komitetui.  Anot 

auditorių, federalinė vyriausybė pažeidžia metinio periodiškumo principą, kai 

2022 m. pagal energetikos sektoriaus gelbėjimo priemonių paketą, ima paskolas 

išlaidoms, kurios bus patirtos tik 2023 ir 2024 m. Federalinės audito tarnybos 

nuomone, naujasis „gynybinis skėtis“ taip pat dar labiau didina jau esamą 

www.bmel.de 
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federalinio biudžeto skaidrumo trūkumą.  

2022 m. spalio 17 d. Vokietija turi 30 proc. sumažinti dujų suvartojimą. Ketvirtadienį paskelbtos 

išsamaus energetikos tyrimo, kurį atliko 30 mokslininkų, išvados, kurios rodo, 

kad Vokietijos gyventojai turi dar labiau nei iki šiol sumažinti dujų 

suvartojimą. Anot tyrimo autorių, dujų suvartojimas turi būti sumažintas dar 30 

proc., nes tik tokiu būdu būtų galima ne tik išvengti dujų trūkumo, bet ir 

sumažinti priklausomybę nuo importo. Tyrėjai pabrėžia, kad dujų vartojimo 

sumažinimas yra bene svarbiausias Vokietijos energetinio savarankiškumo ir 

geopolitinio atsparumo atkūrimo pagrindas. Mokslininkai taip pat pabrėžia, kad 

sumažinusi dujų suvartojimą papildomais 30 proc., Vokietija taip pat galėtų 

deramai prisidėti prie dujų trūkumo mažinimo integruotoje Europos rinkoje. 

Tyrimas rodo, kad kol kas daugiausiai dujų sutaupo Vokietijos pramonė, o ne 

gyventojai. Mokslininkai rekomendavo sumažinti kambario temperatūrą vienu 

ar dviem laipsniais, naudoti šildymą pagal poreikį, o ne nuolat, ir naudoti 

pažangius šildymo katilus.  

www.bmel.de 

 

 

2022 m. spalio 18 d. Rugsėjį gamintojų kainos Vokietijoje išaugo 45,8 proc. Rugsėjo mėn. 

Vokietijos gamintojai vėl rekordiškai sparčiai didino kainas. Federalinės 

statistikos tarnybos duomenimis, rugsėjį, palyginus su tuo pačiu praėjusių metų 

mėnesiu, gamintojų kainos padidėjo vidutiniškai 45,8 proc. Toks kainų augimas 

yra didžiausias nuo 1949 m., kai pradėti kaupti statistiniai duomenys. 

Gamintojų kainos laikomos svarbiausiu būsimos infliacijos indikatoriumi. 

Pagrindinė drastiškos gamintojų infliacijos priežastis – energijos kainos. 

Rugsėjo mėn. energetikos išteklių kainos gamintojams buvo vidutiniškai 132,2 

proc. didesnės nei 2021 m. rugsėjį.  

Handelsblatt 
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2022 m. spalio 19 d. Federalinis žemės ūkio ministras C. Özdemir federaliniam ministrų 

kabinetui pateikė du potvarkius dėl ES žemės ūkio politikos įgyvendinimo 

nuo 2023 m., kuriuos ministrų kabinetas patvirtino. Tai jau priimto BŽŪP 
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tiesioginių išmokų potvarkio ir BŽŪP sąlyginių išmokų potvarkio 

patikslinimai, kurie buvo būtini tam, kad įstatymu būtų įtvirtinti Vokietijos 

BŽŪP strateginio plano patobulinimai, dėl kurių susitarta su ES. Prieš jiems 

oficialiai įsigaliojant, federalinės žemės turi duoti savo sutikimą Bundesrate 

(Vokietijos federalinių žemių atstovybėje). Šiuo metu ES Komisija dar nėra 

galutinai patvirtinusi BŽŪP strateginio plano, tačiau Briuselyje tai laikoma 

formalumu ir tikimasi, kad tai bus padaryta per kelias ateinančias savaites. 

2022 m. spalio 21 d. Kinijos bendrovė nori perimti Vokietijos puslaidininkių gamintoją. Dar 

viena Vokietijos bendrovė netrukus gali atsidurti Kinijos įtakoje: Vokietijos 

vyriausybė šiuo metu atlieka vertinimą, ar Dortmunde įsikūrusios bendrovės 

„Elmos“ mikroschemų gamybą galėtų perimti Kinijos grupės „Sai 

Microelectronics“ dukterinė įmonė „Silex“, kurie siekia įsigyti „Elmos“. 

Vokietijos verslo laikraštis „Handelsblatt“, remdamasis vyriausybės atstovais, 

pranešė, kad vyriausybė „tikriausiai leis“ perimti įmonę, patvirtinimas turėtų 

įvykti kitą savaitę. Priešingai nei ginče dėl Kinijos valstybinės laivybos 

bendrovės „Cosco“ atėjimo į Hamburgo uostą, „Elmos“ atveju prieštaravimų 

tarp federalinės kanceliarijos ir federalinės ekonomikos ministerijos nesama – 

abi neprieštarauja sandoriui. Pasak „Handelsblatt“, Vokietijos institucijos 

argumentuoja, kad „Elmos“ turimos mikroschemų technologijos yra 

pasenusios, todėl įmonės pardavimas nekelia pavojaus dėl techninės 

informacijos nutekėjimo. Vis dėlto Federalinė konstitucijos apsaugos taryba 

patarė neperimti įmonės, toliau rašė „Handelsblatt“. Tai susiję ne tik su 

praktinėmis žiniomis, bet ir su gamybos pajėgumais. Federalinės konstitucijos 

apsaugos tarybos ataskaitoje teigiama, kad Kinija sąmoningai perka pramonės 

šakas, kad galėtų daryti spaudimą atskiroms šalims. 

Handelsblatt 
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2022 m. spalio 23 d. Vokietijos aludarių asociacija įspėja, kad pirmosios alaus daryklos gali 

būti uždarytos visam laikui dar šiemet ir įspėja apie tolimesnius alaus 

daryklų uždarymus 2023 m., kuriuos lemia tai, kad didelių alaus gaminimo 
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proceso sąnaudų neįmanoma kompensuoti iš pardavimų.  

2022 m. spalio 24 d. Pieno kainos ir toliau kyla. Daugelis šiaurėje esančių pieninių moka daugiau 

nei 60 centų, o skirtumas tarp įprastinio ir ekologiško pieno dar labiau 

sumažėjo ir siekė vos 2 centus. Šiaurėje įprastinio pieno kainos buvo net 

didesnės už ekologiško pieno kainų vidurkį šalyje.   

www.agrarheute.com 

 

 

2022 m. spalio 25 d. Ketvirtadalis Vokietijos įmonių svarsto apie darbuotojų atleidimą. 

Naujausia „Ifo“ ekonomikos tyrimų instituto apklausa rodo, kad reaguodamos į 

itin padidėjusias energijos kainas, 25 proc. Vokietijos įmonių planuoja 

darbuotojų atleidimą ir gamybos sustabdymą. 13 proc. bendrovių – maždaug 

viena iš aštuonių – svarsto galimybę sustabdyti gamybą (palygimui – balandžio 

mėn. tai daryti planavo vos šeši proc. įmonių). 90 proc. iš daugiau nei 

tūkstančio apklaustų įmonių planuoja toliau didinti kainas.  

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

 

2022 m. spalio 26 d. Federalinis ministrų kabinetas pritarė federalinio žemės ūkio ministro 

Cem Özdemir pateiktam įstatymo projektui dėl privalomo gyvūninės 

kilmės maisto produktų ženklinimo, nurodant gyvūnų, iš kurių produktai 

buvo pagaminti, auginimo būdą (vok. Tierhaltungskennzeichnungsgesetz). 

Pasak žemės ūkio ministro, tai „svarbus žingsnis tvarios gyvulininkystės link. 

Dabar vartotojai galės aiškiai matyti, kaip gyvūnas buvo laikomas, ir į šią 

informaciją atsižvelgti perkant produktus“. Anot jo,  „ženklinimas taip pat leis 

pastebėti ūkininkų pastangas gerinti gyvūnų gerovę. Gyvulininkystė turės ateitį, 

jei bus užtikrinta gyvūnų gerovė ir klimato apsauga, jei bus garantuotas 

skaidrumas apsiperkant bei gyvulininkystės ūkiams bus suteikta patikima 

perspektyva“. 

www.bmel.de 

 

 

2022 m. spalio 27 d. Valdančioji koalicija susitarė toliau didinti finansavimą baltymingų augalų 

strategijai. Po to, kai vyriausybės biudžeto projekte jau buvo numatyta 

padidinti šią sumą nuo 4 mln. eurų šiais metais iki 5,6 mln. eurų kitais metais, 

dabar koalicija visgi nori šią sumą didinti iki 8,6 mln. eurų. Šiuo atveju 

žemdirbystės strategijai skirtos lėšos bus sumažintos 3 mln. eurų - iki 14,5 mln. 

www.bmel.de 
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eurų.  

2022 m. spalio 31 d. Spalio mėn. infliacija Vokietijoje padidėjo iki 10,4 proc. Spalio mėn. 

infliacija Vokietijoje didėjo stebėtinai sparčiai. Vartotojų kainos, palyginus su 

tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, padidėjo vidutiniškai 10,4 proc., pranešė 

federalinė statistikos tarnyba. Anksčiau daugelis Vokietijos ekonomistų tikėjosi 

tik 10,1 proc. infliacijos, kuri rugsėjo mėn. pirmą kartą peržengė dviženklę 10,0 

proc. ir buvo didžiausia nuo 1951 m. Energijos kainos š. m. spalį buvo 

vidutiniškai 43,0 proc. didesnės nei 2021 m. spalį, maistas kainavo 20,3 proc. 

daugiau. Tuo metu ekonomistai ir toliau prognozuoja kainų augimą: Miunchene 

įsikūrusio „Ifo“ ekonomikos tyrimų institutas skelbia, kad  kas šalies įmonė 

artimiausiu metu planuoja dar vieną kainų didinimo raundą, o beveik 100 proc. 

maisto produktų mažmenininkų kainas didins dar artimiausią mėnesį. 

Bundesbanko duomenimis, tikėtina, kad artimiausiais mėnesiais infliacija 

Vokietijoje ir toliau bus dviženklė. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   
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