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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA VOKIETIJOS FEDERACINĖJE RESPUBLIKOJE 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2022 m. lapkričio 1 d. – 2022 m. lapkričio 30 d. 

 

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS 

ŠALTINIS 

PASTA

BOS 

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

informacija 

 

2023 m. sausio 20 – 29 

d., Berlynas 

ŽALIOJI SAVAITĖ https://www.gruenewoche.

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  

2022 m. lapkričio 2 d. Vilhelmshafeno SGD terminalas greičiausiai pradės veikti dar prieš 

Kalėdas. Pirmasis plaukiojantis suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas 

prie Vokietijos krantų turėtų pradėti veikti dar prieš Kalėdų šventes, teigia 

Pagal Der Spiegel 

(www.spiegel.de) ir 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.gruenewoche.de/en/
https://www.gruenewoche.de/en/
https://www.biofach.de/en
http://www.spiegel.de/
http://www.handelsblatt.com/
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projekta vykdančios bendrovės „Uniper“ generalinis direktorius K. D. 

Maubach. Galutinė projekto užbaigimo data priklausys nuo oro sąlygų. 

Plaukiojančio SGD terminalo atidarymas Vilhelmshafeno uoste bus svarbus 

žingsnis Vokietijai apsirūpinti dujomis. „Uniper“ duomenimis, per metus 

terminalas pajėgs apdoroti iki 7,5 mlrd. kubinių metrų gamtinių dujų, o tai 

sudaro aštuonis procentus viso Vokietijos dujų poreikio. Iki 2024 m. pradžios 

Vokietijos Šiaurės jūros ir Baltijos jūros pakrantėse turėtų pradėti veikti dar trys 

plaukiojantys SGD terminalai.  

informaciją 

2022 m. lapkričio 6 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 

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.  

Pagal Der Spiegel 

(www.spiegel.de) ir 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

informaciją  

 

2022 m. lapkričio 8 d. Vokietijos dujų bendrovė „Uniper“ pranešė apie didžiausius nuostolius 

įmonės istorijoje. Stambiausia Vokietijos dujų bendrovė, kuri netrukus bus 

formaliai nacionalizuota, ketvirtadienį, lapkričio 3 d., pranešė, kad grynieji 

nuostoliai per pirmuosius devynis šių metų mėnesius pasiekė 40,4 mlrd. eurų 

(palyginimui – per tą patį laikotarpį pernai įmonė patyrė tik 4,7 mlrd. eurų 

nuostolių). „Uniper“ dar neseniai buvo didžiausia rusiškų dujų importuotoja 

Europoje, tačiau šiemet bendrovės akcijos smuko beveik 93 proc. „Uniper“ 

teigia, kad 40,4 mlrd. eurų nuostolį sudaro „maždaug 10 mlrd. eurų realizuotų 

išlaidų, susijusių su dujų tiekimo sumažėjimu, ir maždaug 31 mlrd. eurų 

numatomų būsimų nuostolių dėl išvestinių finansinių priemonių vertinimo 

poveikio ir atidėjinių kaupimo, susijusio su Rusijos dujų tiekimo apribojimais“.  

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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Rugsėjį federalinė vyriausybė buvo pranešusi, kad įsikiš ir suteiks įmonei 29 

mlrd. eurų finansinę pagalbą baiminantis, kad didžiausios šalies dujų 

importuotojos žlugimas galėtų sukelti katastrofiškas pasekmes Vokietijos 

energetikos ir ekonomikos sistemoje. 

2022 m. lapkričio 11 d. PCK naftos perdirbimo gamyklai per Gdansko uostą pristatytas pirmasis 

krovinys. Rengiantis rusiškos naftos tiekimo nutraukimui nuo sausio 1 d., 

rytinėje Vokietijos Brandenburgo federalinėje žemėje, Švedto mieste, esanti 

PCK naftos perdirbimo gamykla pirmą kartą sulaukė žalios naftos krovinio, 

kuris buvo atplukdytas per Gdansko uostą Lenkijoje. Ši PCK naftos perdirbimo 

įmonė iki šiol naudojo tik rusišką naftą ir degalais aprūpina didelę šiaurės ir 

rytų Vokietijos. Federalinė ekonomikos ministerija pranešė, kad laivas su 

europietiška žalia nafta jau iškrautas Gdansko uoste ir nafta perpumpuota į 

naftos perdirbimo gamyklą. Ministerija nepateikė jokios informacijos apie 

kiekį, argumentuodama komercine paslaptimi. Nafta transportuojama Lenkijos 

naftotiekiu „Pomeranian“ ir naftotiekiu „Družba“. Šiuo metu taip pat 

diskutuojama apie PKC gamyklos aprūpinimą nafta per Rostoko uostą, taip pat 

apie naftos iš Kazachstano tiekimą. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

2022 m. lapkričio 13 d. Federalinė vyriausybė planuoja, kad vadinamasis dujų kainų stabdys 

valstybei kainuos 54 mlrd. eurų. Federalinė ekonomikos ir klimato ministerija 

pateikė pirminį vadinamojo dujų kainų stabdžio įstatymo projektą. Jame 

numatyta, kad iki 2024 m. pavasario, kol galios šis dujų kainų stabdys, 

federalinė vyriausybė namų ūkiams skirs apie 33 mlrd. eurų, o įmonėms ir 

pramonei – apie 21 mlrd. eurų paramos. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami 

pagrindiniai principai, kuriais siekiama palengvinti dujų ir šildymo paslaugų 

vartotojų padėtį: namų ūkių vartotojai neturėtų mokėti daugiau nei dvylika 

centų už kilovatvalandę už 80 proc. numatyto metinio dujų suvartojimo; už 

likusią kainos dalį valstybė atsiskaitys tiesiogiai su tiekėjais. Pramoniniams 

vartotojams subsidijuojama septynių centų už kilovatvalandę kaina, taikoma 70 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

http://www.handelsblatt.com/
http://www.handelsblatt.com/


4 
 

proc. suvartojimo. Centralizuotai tiekiamai šilumai nustatyta 9,5 cento viršutinė 

riba. Namų ūkių vartotojams subsidijos bus pradėtos taikyti ne vėliau kaip nuo 

2023 m. kovo mėnesio. 

2022 m. lapkričio 14 d. Vokietijos dujų saugyklos pasiekė 100 proc. užpildymo lygį.  Antradienį, 

lapkričio 15 d., paskelbti Europos dujų saugyklų asociacijos duomenys rodo, 

kad gamtinių dujų saugyklos Vokietijoje yra užpildytos 100 proc. Tai patvirtino 

ir federalinės tinklų agentūros prezidentas Klaus Müller. Vokietijai pavyko 

anksčiau nei planuota pasiekti dujų taupymo ir saugyklų užpildymo tikslus.  

Prie Vokietijos pastangų taupyti dujas sėkmės iš dalies prisidėjo Berlyno 

pastangos ieškoti alternatyvių tiekimo šaltinių ir sėkmingi susitarimai dėl 

suskystintų gamtinių dujų importo iš Norvegijos ir JAV. Taip pat pasitarnavo 

Vokietijos pramonės ir privačių vartotojų pastangos mažinti dujų vartojimą 

vartotojai; pasitarnavo ir švelnūs rudens orai, dėl kurių šildymo poreikis buvo 

mažesnis. Taip pat verta prisiminti, kad, kovodama su energetikos krize, 

Vokietija taip pat laikinai atnaujino senų anglimi kūrenamų elektrinių darbą ir 

pratęsė trijų paskutinių Vokietijos atominių elektrinių eksploatavimo laiką.   

Der Spiegel 

(www.spiegel.de) 

 

2022 m. lapkričio 13 d.. Vokietija atidaro pirmąją krantinę suskystintoms gamtinėms dujoms 

importuoti. Šiaurės Vokietijos Vilhelmshafeno uoste antradienį, lapkričio 15 

d., atidaryta pirmoji šalyje suskystintų gamtinių dujų (SGD) prieplauka. Ši per 

absoliučiai rekordiškai trumpą laiką pastatyta krantinė yra pirmoji Vokietijoje, 

pritaikyta plaukiojančiam suskystintųjų gamtinių dujų terminalui. Prieplaukoje 

įsikurs plaukiojančios saugyklos ir pakartotinio dujinimo įrenginys (FSRU) 

laivas. Tikimasi, kad norvegų FSRU laivas, „Höegh Esperanza“ prie krantinės 

prisišvartuos gruodžio mėn. Iš viso Vokietija planuoja per ateinančius 2 metus 

pastatyti 5 SGD terminalus.  

Der Spiegel 

(www.spiegel.de) 

 

2022 m. lapkričio 21 d. Vokietijos krantus pasiekė pirmasis FSRU laivas. Į Mukrano uostą atplaukė 

pirmasis plaukiojančios saugyklos ir pakartotinio dujinimo įrenginys (FSRU), 

Handelsblatt  

http://www.spiegel.de/
http://www.spiegel.de/
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skirtas naudoti plaukiojančiame suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminale 

Lubmine. Kaip pranešė „Deutsche ReGas“ – pirmojo ir kol kas vienintelio 

privačiomis lėšomis finansuojamo SGD terminalo savininkė ir operatorė – 

FSRU „Neptune“ Mukrano uoste, bus paruoštas perkėlimui į Lubminą. Prieš 

perkėlimą FSRU „Neptune“  grimzlė bus sumažinta nuo 9,6 iki maždaug 5,2 m, 

bus įrengtas vamzdžio adapteris reikalingas prijungimui prie sausumos 

sistemos. Primename, kad „Deutsche ReGas“ išsinuomojo FSRU „Neptune“ iš 

Prancūzijos energetikos milžinės „TotalEnergies“ pagal šių metų liepą 

pasirašytą sutartį. Tikimasi, kad pradėjęs veikti, šis terminalas į Vokietijos 

perdavimo tinklą kasmet tieks iki 4,5 mlrd. kubinių metrų dujų. Be Lubmino, 

Vokietija vykdo dar tris didelius projektus Vilhelmshafene, Stade ir 

Brunsbiutelyje uostuose.  Tikimasi, kad Vilhelmshafeno SGD įrenginys, laivas 

„Hoegh Esperanza“, į uostą atplauks gruodžio viduryje. 

(www.handelsblatt.com)   

2022 m. lapkričio 22 d. Hamburgo uoste bus įrengtas pirmasis Vokietijoje didelio masto žaliosios 

energijos importo terminalas. Pramoninių dujų tiekėja „Air Products“ ir 

energetikos bendrovės „Mabanaft“ dukterinė įmonė „Oiltanking Deutschland“ 

planuoja Hamburgo uoste pastatyti pirmąjį Vokietijoje didelio masto žaliosios 

energijos importo terminalą. Šią savaitė bendrovės pasirašė plėtros susitarimą, 

kuris yra svarbus žingsnis kuriant ekologiško amoniako importo ir paskirstymo 

infrastruktūrą Hamburgo uoste. Planuojamas importo terminalas bus įrengtas 

Hamburgo uoste esančiame „Mabanaft“ cisternų terminale, per kurį iki 2026 m. 

į Vokietiją taip pat bus pradėtas importuoti žaliasis vandenilis. Taip pat 

planuojama, kad „Air Products“ gamyklose Hamburge importuotas ekologiškas 

amoniakas bus paverčiamas į ekologišką vandenilį, o po to paskirstomas 

pirkėjams vietoje ir visoje Šiaurės Vokietijoje. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

2022 m. lapkričio 30 d. Paskelbta apie Vokietijos ir Kataro susitarimą dėl dujų tiekimo sutarties: 

energetikos milžinė "Qatar Energy" susitarė tiekti suskystintas gamtines dujas 

Vokietijai. Dujos bus parduotos JAV bendrovei "Conoco Phillips", kuri jas 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

http://www.handelsblatt.com/
http://www.handelsblatt.com/
http://www.handelsblatt.com/
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pristatys į Brunsbüttelį. Tiekimas prasidės 2026 m. ir truks iki 15 metų. Kasmet 

planuojama pristatyti iki dviejų milijonų tonų. 

Bendra ekonominė informacija 

2022 m. lapkričio 5 d. Kanclerio O. Scholz kelionė į Kiniją: automobilių pramonės (VDA) ir 

mažųjų bei vidutinių įmonių (BVMW) asociacijos  įspėja dėl pasitraukimo 

iš Kinijos pavojų ir ragina „nesudaužyti kinų porceliano“. Prieš pat 

kanclerio O. Scholz ir verslo delegacijos vizitą į Kiniją, Vokietijos automobilių 

pramonės ir MVĮ asociacijos įspėjo apie „ekonominio išsiskyrimo“ su šia šalimi 

pavojų. „Atsakymas į šių laikų krizes negali ir neturi būti nusigręžimas nuo 

globalizacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo“ – sakė Vokietijos automobilių 

pramonės asociacijos (VDA) prezidentė Hildegard Müller. Anot jos, 

„Atsiskyrimas nuo Kinijos būtų klaidingas ne tik ekonominiu, bet ir 

geostrateginiu požiūriu: žinoma, turime mažinti priklausomybę, bet tai 

nereiškia, kad reikia nusigręžti“. „Šiuo metu Kinija mums tiekia svarbias 

žaliavas, kurių patys neturime ir kurių neužsitikrinome alternatyviais prekybos 

susitarimais“ – sakė VDA prezidentė. Tuo metu Vokietijos mažųjų ir vidutinių 

įmonių asociacijos (BVMW) vadovas pabrėžė, kad jo asociacijos narės – 

Vokietijos mažosios ir vidutinės įmonės – Kiniją laiko viena svarbiausių 

partnerių, todėl „Rizikuoti šia pozicija neturint tinkamos alternatyvos būtų 

kvaila, o dabartinėje Vokietijos ekonominėje situacijoje – ir nepalanku“, sako 

jis ir prideda patarimą Vokietijos vyriausybei: „Nesudaužyti kinų porceliano“. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad kanclerį lydinčioje verslo delegacijoje yra 

tokių korporacijų kaip VW, BASF, „Deutsche Bank“, BMW, „Hipp“ ir 

„Merck“ vadovai. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

2022 m. lapkričio 4 d. Rugsėjį bendras Vokietijos eksportas sumažėjo, JAV lieka didžiausia 

Vokietijos eksporto rinka. Eksportas laikomas svarbia Vokietijos ekonomikos 

augimo varomąja jėga, todėl tai, kad rugsėjo eksporto apimtys sumažėjo, yra 

dar vienas negeras ženklas Vokietijos ekonomikai. Federalinės statistikos 

Der Spiegel 

(www.spiegel.de) 

 

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


7 
 

tarnybos duomenimis, palyginus su ankstesniu mėnesiu, eksportas sumažėjo 0,5 

proc. iki 134,5 mlrd. eurų. Vasarą Vokietijos eksportas buvo trumpam paaugęs, 

todėl ekspertai tikėjosi, kad eksporto augimas tęsis ir rudenį. Rugsėjį Vokietija į 

Europos Sąjungos valstybes nares eksportavo prekių už 73,4 mlrd. eurų 

(palyginimui su rugpjūčiu, eksportas į šias valstybes sumažėjo 1,7 proc.) Tuo 

metu Vokietijos eksportas į JAV, lyginant su rugpjūčio mėn., išaugo 5,6 proc.  

ir pasiekė 14,5 mlrd. eurų vertę – tokiu būdu JAV rinka ir toliau lieka 

svarbiausia Vokietijos eksportuotojams. Pastebėtina, kad Vokietijos eksportas į 

Kiniją per rugsėjį sumažėjo 2,0 proc., o į Rusiją – 5,4 proc. Rugsėjį Vokietijos 

importas taip pat sumažėjo: federalinis statistikos biuras pranešė apie 2,3 proc. 

importo nuosmukį. Bendra importo vertė – 130,8 mlrd. eurų. Daugiausia 

importuota iš Kinijos (už 16,7 mlrd. eurų, t. y. 5,4 proc. daugiau nei praėjusį 

mėnesį). Importas iš JAV sumažėjo 1,3 proc. - iki 8,1 mlrd. eurų. 

2022 m. lapkričio 5 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. 

Der Spiegel 

(www.spiegel.de) 

 

2022 m. lapkričio 9 d. Federalinis ministrų kabinetas uždraudė Kinijos investuotojams perimti 

Vokietijos puslaidininkių bendroves „Elmos“ ir „ERS Electronics“. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

http://www.spiegel.de/
http://www.handelsblatt.com/
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Vokietijos vyriausybė uždraudė Dortmunde įsikūrusios bendrovės „Elmos“ 

lustų gamybos pardavimą Kinijos bendrovei. Taip pat nuspręsta neleisti kitai 

Kinijos įmonei įsigyti Bavarijoje įsikūrusios „ERS Electronic“ akcijų. 

Aiškindamas federalinės vyriausybės sprendimą, ekonomikos ir klimato 

ministras R. Habeck pabrėžė, kad įmonių akcijų pardavimas Kinijai keltų 

grėsmę Vokietijos viešajai tvarkai ir saugumui. Pasak ministro, Vokietija yra 

atvira rinkos ekonomika, o investicijos iš užsienio yra laukiamos, „tačiau atvira 

rinkos ekonomika nėra naivi rinkos ekonomika", - sakė žaliųjų politikas apie 

intervenciją pagal užsienio prekybos įstatymą. Kinija yra ir turėtų išlikti 

prekybos partnerė, sakė R. Habeck, tačiau pabrėžė, kad būtinas apgalvotas 

strateginis požiūris, ypač puslaidininkių ir mikroschemų gamybos srityje. 

Ministras pabrėžė, kad tam tikruose kritiniuose sektoriuose būtina mažinti 

priklausomybę nuo Kinijos. Pasak Habeck, šiuo metu jo ministerija iš viso 

atlieka kelias dešimtis investicinių auditų (nors ne visi jie yra susiję su Kinija). 

Ministras taip pat patvirtino, kad jo ministerija siekia dar labiau sugriežtinti 

užsienio prekybos įstatymą, pagal kurį suteikiami leidimai užsienio bendrovėms 

įsigyti Vokietijos įmonių akcijų. 

 

2022 m. lapkričio 10 d. Federalinis ministrų kabinetas lapkričio 9 d. patvirtino Federalinės aplinkos 

ministerijos pateiktą Nacionalinę durpynų apsaugos strategiją. Strategija sudaro 

politinį pagrindą Vokietijos durpynų apsaugai federaliniu lygmeniu ir padeda 

siekti klimato, dirvožemio apsaugos ir biologinės įvairovės tikslų. Joje 

daugiausia dėmesio skiriama žemės ūkio ir miškininkystės aspektams, 

susijusiems su durpynų apsauga. Žemės ūkyje ir miškininkystėje naudojamiems 

nusausintiems durpynams bus taikomos finansinės paskatos už savanoriškas 

drėkinimo priemones. Š.m. liepos mėn. Vokietijos maisto ir žemės ūkio 

ministerija (toliau BMEL) pristatė durpių mažinimo strategiją: iki 2030 m. 

durpių naudojimas komercinėje sodininkystėje turi būti iš esmės sumažintas, o 

mėgėjiškos veiklos sektoriuje durpių naudojimą siekiama nutraukti iki 2026 m.  

www.bmel.de 

 

 

http://www.bmel.de/
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2022 m. lapkričio 10 d. Darbą pradeda BMEL Komisija dėl žvejybos Baltijos jūroje ateities, kurią 

sudaro apie 30 žuvininkystės ir aplinkosaugos, mokslo, visuomenės ir 

administracijos atstovų. Komisijos įgaliojimai – parengti tvarią ir perspektyvią 

Vokietijos žvejybos Baltijos jūroje misiją ir pasiūlyti konkrečias politinio 

įgyvendinimo priemones. Lapkričio 8 d. Komisija posėdžiavo pirmą kartą apie 

tai, kaip ateityje galėtų atrodyti tausioji žvejyba Baltijos jūroje Vokietijoje. 

Artimiausiais mėnesiais ji suintensyvins darbą, kad 2023 m. antroje pusėje 

galėtų pateikti rezultatus. 

www.bmel.de 

 

 

2022 m. lapkričio 10 d. Svarbūs Vokietijos verslo veikėjai gina kanclerio poziciją dėl Kinijos. 

„Atsitraukimas nuo Kinijos būtų klaidinga kryptis“ – teigia „Mercedes-Benz“ 

vadovas. Kancleris O. Scholz sulaukė daug kritikos dėl savo vizito į Kiniją. 

Dabar kancleriui į pagalbą atskubėjo „Mercedes“ vadovas Ola Källenius, 

pareiškęs, kad nereikėtų nusigręžti nuo Kinijos, nes „kažkas gali nutikti“. 

„Mercedes-Benz“ vadovas interviu gynė kanclerio O. Scholz plačiai 

kritikuojamą vizitą į Kiniją ir teigė, kad buvo visiškai teisinga, jog O. Scholz 

tapo pirmuoju svarbiu Vakarų politiku, neseniai susitikusiu su Prezidentu Xi 

Jinpingu. Būtų „visiškai neįsivaizduojama“ nurašyti šią šalį, sakė Källenius. 

Verta prisiminti, kad „Mercedes-Benz“ Kinijoje vykdo bene trečdalį savo 

verslo. Tuo metu Vokietijos jūrų uostų operatorių asociacijos vadovas tvirtai 

gina Kinijos atėjimą į Hamburgo uostą. Asociacijos prezidentas F. Dreeke gina 

planuojamą Kinijos valstybinės bendrovės „Cosco“" atėjimą į Hamburgo 

konteinerių terminalą sakydamas, kad „Jei įmonė iš antros pagal dydį 

ekonomikos pasaulyje sutinka ateiti į Hamburgo uostą, tai mums yra gerai, 

krizės metu iš to galima tik pasipelnyti. Laivybos bendrovės dalyvavimas 

terminalo veikloje visada reiškia, kad laivybos bendrovė yra įsipareigojusi 

uostui“ –  sakė Dreeke. 
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2022 m. lapkričio 11 d. Rugsėjį Vokietijos pramonės produkcija augo, tačiau žiemos prognozės 

išlieka niūrios. Vokietijos pramonė per pastaruosius mėnesius labiau nei 

tikėtasi didino gamybos apimtis. Nepaisant smarkiai išaugusių energijos kainų 

ir tebesitęsiančių problemų tiekimo grandinėje, Vokietijos įmonės rugsėjo mėn. 

stebėtinai stipriai padidino gamybą. Federalinės statistikos tarnybos 

duomenimis, pramonės, statybos ir energetikos sektoriai kartu pagamino 0,6 

proc. daugiau produkcijos nei praėjusį mėnesį. Tai geras ženklas, kad 

Vokietijos pramonė išlieka stabili net ir dabartinėmis sudėtingomis sąlygomis. 

Vis dėlto vertinant plačiau, Vokietijos ekonomikos perspektyvos išlieka niūrio: 

„Ifo“ verslo klimato rodiklis rodo, kad žiemos pusmetį šalies ekonomika pereis 

į recesiją.  Apie recesiją signalizuoja tai, kad rugsėjo mėn. naujų užsakymų 

skaičius sumažėjo 4,0 proc., o didelės energijos kainos ir pasaulio ekonomikos 

sulėtėjimas taip pat neigiamai veikia eksportuotojus: rugsėjo mėn. Vokietijos 

eksportas sumažėjo 0,5 proc. 

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

 

2022 m. lapkričio 11 d. Ekonomikos ekspertai prognozuoja nedidelę recesiją. Pasak Vokietijos 

ekonomikos ekspertų tarybos, kuri pataria federalinei vyriausybei, šiais metais 

Vokietijos ekonomika augs 1,7 proc., tačiau kitais metais tikimasi -0,2 proc. 

ekonomikos susitraukimo. Taryba taip pat prognozuoja, kad kitais metais 

kainos kils dar sparčiau nei 2022 m.: šiemet prognozuojama bendra 8,0 proc. 

infliacija, kitais metais infliacijos rodiklis turėtų siekti net 8,7 procento. 

Ekonomikos tarybos ekspertai taip pat prognozuoja, kad ekonomikos lėtėjimas 

turės nedidelį poveikį darbo rinkai: užimtumo situacija išliks stabili, 

kvalifikuotų darbuotojų trūkumas išliks ir peraugs į nuolatinį ekonomikos 

augimo stabdį. Spalio mėn. paskelbtoje rudens prognozėje Vokietijos 

vyriausybė buvo pateikusi labiau pesimistinę prognozę – anot vyriausybės, 

2022 m. augimas bus tik 1,4 proc., o kitais metais tikimasi -0,4 proc. 

ekonomikos susitraukimo. Palankesnes ekonomikos tarybos ekspertų prognozes 

lėmė tai, kad, priešingai visiems lūkesčiams, Vokietijos ekonomika trečiąjį 
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ketvirtį sugebėjo augti.  

2022 m. lapkričio 14 d. Spalio mėn. infliacija Vokietijoje viršijo dešimties procentų ribą. Palyginus 

su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, vartotojų kainos Vokietijoje padidėjo 10,4 

proc. Tai didžiausias infliacijos augimas per pastaruosius 70 metų.  Rugsėjo 

mėn. buvo fiksuota 10,0 proc. infliacija. Spalio mėn., palyginus su tuo pačiu 

praėjusių metų mėnesiu, energijos kainos padidėjo 43,0 proc.: gamtinių dujų 

kaina išaugo daugiau nei dvigubai - iki 109,8 proc., o centralizuotai tiekiamos 

šilumos kaina padidėjo 35,6 proc. Vokietijos gyventojai spalį už maistą mokėjo 

20,3 proc. daugiau nei prieš metus.  

Handelsblatt 
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2022 m. lapkričio 17 d. Pirmą kartą per dvejus su puse metų Vokietijoje sumažėjo gamintojų 

kainos. Spalio mėn., pirmą kartą nuo 2020 m. gegužės mėn., Vokietijoje skito 

gamintojų kainos. Palyginus su rugsėju jos sumažėjo vidutiniškai 4,2 proc. 

Ekonomistai šį nuosmukį vadina įspūdingu. Dar visai neseniai buvo 

prognozuojama, kad spalį gamintojų kainos augs 0,9 proc. anot federalinės 

statistikos tarnybos, tai staigiausias gamintojų kainų kritimas nuo pat 1949 m. 

Pagrindinė gamintojų kainų kritimo priežastis – sumažėjusios energetikos 

išteklių kainos.  
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2022 m. lapkričio 19 d. Vasarą Vokietijos ekonomika augo sparčiau, nei prognozuota. Nepaisant 

nepalankių geopolitinių veiksnių ir aukštų energetikos kainų, Vokietijos 

ekonomika vasarą sugebėjo padidinti savo augimo tempą. Kaip penktadienį 

paskelbė Federalinė statistikos tarnyba, trečiąjį š. m. ketvirtį, palyginus su 

ankstesniu ketvirčiu, Vokietijos BVP padidėjo 0,4 proc., t. y. labiau, nei iš 

pradžių manyta. Taigi, nepaisant tebesitęsiančios COVID pandemijos, tiekimo 

grandinių sutrikimų, infliacijos ir karo Ukrainoje, didžiausios Europos 

ekonomikos augimas, kaip ir per pirmuosius du metų ketvirčius, augo (plius 0,8 

proc. ir plius 0,1 proc.) Liepos-rugsėjo mėn. augimą daugiausia lėmė privačių 

vartotojų išlaidos. Nepaisant didelės infliacijos ir energetikos krizės, Vokietijos 
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vartotojai taip pat pasinaudojo tuo, kad trečiąjį š. m. ketvirtį šalyje buvo 

panaikinti beveik visi COVID apribojimai, pavyzdžiui, daugiau keliavo ir 

pramogavo. Nepaisant to, ekonomistams ir toliau susirūpinimą kelia didelė 

infliacija, kuri spalio mėn. padidėjo iki 10,4 proc. Didelė infliacija yra našta 

įmonėms ir mažina vartotojų perkamąją galią. Tikėtina, kad tai sumažins 

privatų vartojimą, kuris šiuo metu yra ypač svarbus ekonomikos ramstis.  

2022 m. lapkričio 21 d. Tikėtina, kad Vokietijos ekonomikos nuosmukis nebus toks gilus, kaip 

daugelis tikėjosi. Lapkričio mėn. Vokietijos ekonomikos nuotaikos netikėtai 

ženkliai pagerėjo. Miuncheno „Ifo“ verslo klimato vertinimo barometras šovė į 

viršų. Svarbiausiu Vokietijos verslo nuotaikų vertinimo instrumentu laikomas 

„Ifo“ rodiklis kad Vokietijos verslas yra kur kas mažiau pesimistiškas dėl 

ateities. Verslo nuotaikos pagerėjo visuose ekonomikos sektoriuose, bet ypač 

pramonėje ir paslaugų sektoriuje.  Dėl to „Ifo“ institutas prognozuoja, kad labai 

tikėtina, jog ekonomikos nuosmukis bus ne toks gilus, kaip daugelis tikėjosi, o 

recesija nebe taip gąsdina.   

Handelsblatt 

(www.handelsblatt.com)   

 

 

2022 m. lapkričio 23 d. Federalinės vyriausybės planuojamas kanapių legalizavimas Vokietijoje 

gali pakeisti kanapių auginimą. Ūkininkai, auginantys komercines kanapes, 

laukia tolesnės teisinės plėtros. Federalinio sveikatos apsaugos ministro K. 

Lauterbach teigimu, kanapes Vokietijoje bus galima legaliai įsigyti, auginti ir 

vartoti jau 2024 m. Federalinis ministrų kabinetas spalio 26 d. priėmė 

sprendimą dėl pagrindinių legalizavimo punktų, tačiau auginimo įgyvendinimas 

ir kriterijai vis dar buvo atviri.  

www.bmel.de 

 

 

2022 m. lapkričio 25 d. Federalinis žemės ūkio ministras Cem Özdemir palankiai įvertino 

vadinamosios Juodosios jūros iniciatyvos, skirtos saugiam Ukrainos žemės 

ūkio produktų eksportui, pratęsimą. Pagal Jungtinių Tautų ir Turkijos 

tarpininkaujamą susitarimą, kuris dabar pratęstas 120 dienų, Ukraina galės 

gabenti kviečius jūra, nepaisant agresyvaus Rusijos karo. Todėl federalinis 
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žemės ūkio ministras padėkojo Ukrainai už 25 000 t kviečių dovaną, kuri bus 

atgabenta į Etiopiją pagal JT Pasaulio maisto programą. Vokietijos vyriausybė 

remia šią iniciatyvą ir padengia 14 mln. dolerių grūdų transportavimo išlaidas. 

2022 m. lapkričio 27 d. Bundesratas pritarė Federalinio žemės ūkio ministro Cem Özdemir 

pateiktam įstatymo projektui dėl maisto produktų ženklinimo nurodant 

gyvūnų, iš kurių jie buvo pagaminti, laikymo būdą. Tai dar vienas svarbus 

žingsnis siekiant pereiti prie tvarios gyvulininkystės Vokietijoje. Gruodžio 

viduryje Bundestagas pirmą kartą svarstys įstatymo projektą 

www.bmel.de 

 

 

2022 m. lapkričio 28 d. Žemės ūkio ministerija skatina ekologiškų produktų naudojimą viešojo 

maitinimo sektoriuje ir siekia didinti teikiamų maitinimo paslaugų potencialą, 

kad iki 2030 m. 30 %. patiekalų būtų ekologiški, o valgiaraščiai – tvarūs. 

www.bmel.de 

 

 

2022 m. lapkričio 29 d. Vokietijoje stiprėja diskusijos dėl tolesnių ekonominių santykių su JAV, 

šiai priėmus Infliacijos sumažinimo aktą (IRA). Gruodžio 1 d. šia tema 

vyriausybės ir verslo atstovai diskutavo „Handelsblatt“ leidinio surengtame 

„pramonės viršūnių“ susitikime Duisburge. Įmonės bijo, kad milijardinės 

subsidijos ir mokesčių lengvatos JAV bus žalingos ES verslams. Faktiškai tai 

prilygintina perkybos barjerui, ir ES arba turi reaguoti simetriškai įvesdama 

priemones, arba priešingai – pasigirsta nuomonių, jog reikia pajėgioms Europos 

įmonėms stipriau investuoti į JAV, kad turėti galimybę gauti naudą iš jos 

subsidijų.  

Realios galimybės ES reakcijai yra trys: 

- Protekcionistinės priemonės, kurios gali išaugti iki prekybos karo; 

- Svarbiausių savo pramonės šakų, kaip pvz., vandenilio pramonės, 

tikslinis subsidijavimas namie; 

- Siekis susivienyti su JAV – siekti būti įtrauktiems į IRA maždaug tokia 

pačia apimtimi, kaip šiuo metu įtrauktos Kanada ir Meksika. 

Kai kurie ekspertai apgaili, kad praėjusiame dešimtmetyje nepavyko užbaigti 
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TTIP derybų, kas būtų eliminavę didelę dalį dabartinių problemų su JAV. Bet 

kuriuo atveju, beveik visi ekspertai pripažįsta, kad prekybos karas tarp JAV ir 

ES (tam tarpe ir per PPO, kaip pagrasino vidaus rinkos komisaras Th. Breton) 

dabartiniame kontekste būtų blogiausias variantas. Juolab, pasak Katarina 

Barley, EP vicepirmininkės (SPD):  „JAV galų gale kažką rimčiau daro dėl 

klimato apsaugos.“ Pasak Briuselio šaltinių, amerikiečiai čia labiau tikėtųsi ne 

kritikos, o pagyrimo. Be to, su JAV būtina kooperuotis, apribojant Kinijos 

ūkinę galią, nors „Handelsblatt“ konferencijos pašnekovai blaiviai sutarė, jog 

šiuo metu vienašališkas priklausomybės nuo Kinijos sumažinimas nėra 

realistiškas. „Kas jau investavo į Kiniją, tas pelningos verslo rinkos savo noru 

neatsisakys“, tačiau ji yra tiek galimybė, tiek strateginė rizika. Bet kuriuo 

atveju, Europos (ir Vokietijos) politika šiuo metu atsidūrusi „cugcvange“, kai 

privalo suformuluoti geopolitinę poziciją, ir neutralumas nebėra pasirinkimas.  

2022 m. lapkričio 30 d. Spauda įvardija vokiečių firmas, kurios ir praėjus devyniems mėnesiams 

Rusijos karo Ukrainoje toliau išlieka aktyvios Rusijos rinkoje. Pagrindu 

pasitarnavo Jeilio universiteto mokslininkų studija, balais nuo „A“ iki „F“ 

įvertinusi beveik 130 Vokietijos įmonių. Blogiausią „F“ įvertinimą gavo 21 

įmonė, kurios, tyrėjų vertinimu, po karo pradžios išlaiko „verslą kaip įprasta“. 

Minėtasis sąrašas žiniai: New Yorker, Clinton, Rabe Moden (drabužiai ir 

aksesuarai); Storck, Globus (maisto produktai); Heidenhain, Hoffmann, Wika 

(inžinerija); Lemken, BPW, Claas (žemės ūkis); Braun, Stada, Fresenius, 

Siemens Healthineers (medicinos įranga ir paslaugos); Zet Chemie (chemija); 

Projahn, Obo Pettermann (instrumentai, instaliacijos); Ela, Kion (konteineriai, 

sandėliavimas); Any Desk (programinė įranga). 

„A“ įvertinimą, reiškiantį visišką pasitraukimą iš Rusijos, turi 27 tirtos įmonės, 

o dar 79 gavo tarpinius įvertinimus už matomas, bet nepakankamas pastangas 

atsiriboti. Jeilio mokslininkai teigia, kad viešumas teikia naudą, nes balandį 

paskelbtoje pirmojoje studijoje blogiausiu „pažymiu“ įvertinti keli didieji 
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vokiečių koncernai ėmėsi aktyvių reputacijos gelbėjimo veiksmų ir š. m. rudenį 

jau yra lentelės viduryje. 

Tarp Rusijoje pasilikusių įmonių, kurios pateikė savo komentarus, vyrauja 

nuostatos, jog jos nepažeidžia sankcijų režimo; kai kas nusprendė perduoti savo 

operacijas dukterinei įmonei Rusijoje, nors niekaip nesumažino apimčių; kiti 

yra priėmę sprendimus mažinti apsukas, tačiau tai lėtas procesas („nepakanka 

paspausti mygtuką“), be to gąsdinasi, kad Rusijos valstybė perims investuotus 

resursus ir juos toliau naudos savo nuožiūra. Medicinos paslaugų ir įrangos 

teikėjai teisinasi, kad jų pacientai priklauso nuo teikiamų gyvybes gelbėjančių 

produktų, o prieiga prie medicininės rūpybos yra žmogaus teisė tiek Ukrainoje, 

tiek Rusijoje; šios įmonės sako protesto vardan nutarusios nebeplėsti veiklos 

šalyje-agresorėje ir sustabdyti naujas investicijas. Žemės ūkio rinkos dalyviai 

guodžiasi, jog prisideda prie maisto tiekimo užtikrinimo, mat Rusija vis dar 

tiekia 20 proc. pasaulio eksportuojamų kviečių. Dalis įvardytų įmonių mato 

savo įsipareigojimą išlaikyti vietinius darbuotojus, nors kvalifikuotos darbo 

jėgos poreikis šiuo metu šalyje didelis o nedarbas, po emigracijos ir 

mobilizacijos bangų – tik apie 4 proc. Viena įmonė pareiškė Jeilio studijos 

nelaikanti patikimu šaltiniu, kita – savo iniciatyva susisiekė su tyrėjais dėl 

„nepatenkinamo“ įvertinimo ištaisymo. Tuo tarpu „New Yorker“ prekės 

ženklas nieko nekomentavo, tiesiog balandžio mėn. ramiai atidarė naujas 

prekybos vietas Rusijoje.  
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