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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
2020 m. gruodžio 2 d.

Auga elektromobilių populiarumas - 2020 m. pardavimai ir valstybės Rheinische Post
subsidijos išaugo 6 kartus
2020 m.. Vokietija skyrė rekordines 652 milijonų eurų subsidijas, taip
skatindama elektromobilių įsigijimą. Palyginimui – 2019 m. subsidijoms

1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

1

buvo skirti 98 milijonai eurų. Federalinis ekonomikos ministras Peteris
Altmaieris (CDU) džiaugiasi šia tendencija: „2020 m. mes rimtai
pasistūmėjome populiarindami e-automobilius Vokietijoje“, - sakė jis.
Planuojama, kad subsidijos, kurios šiuo metu siekia 9000 eurų,
elektromobilių pirkėjams bus taikomos iki 2025 metų.
Lietuvos ekonominiam/energetiniam saugumui aktuali informacija
Nord Stream 2 (NS2)

Pagal

Gruodžio pradžioje Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad po
beveik metų trukmės pertraukos gruodžio 5 d. atnaujinami Nord Stream 2
(NS2) dujotiekio tiesimo darbai. Tai patvirtino NS2 tiesiančios
kompanijos atstovas. Apie darbų atnaujinimą liudija ir tai, kad iš Mukrano
uosto Riugeno saloje Baltijos jūroje pajudėjo Rusijos laivas "Akademik
Tscherski", kuris vykdys tiesimo darbus likusioje nutiesti dujotiekio
atkarpoje Danijos teritoriniuose vandenyse ir dalyje Vokietijai
priklausančių Baltijos jūros teritorinių vandenų (nenutiesti yra likę 6% iš
1200 km ilgio vamzdyno).
Taip pat pasirodė informacija, kad Norvegijos konsultavimo ir
sertifikavimo kompanija Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd
(DNV-GL), kuri turėtų sertifikuoti dujotiekio tiesimo darbus, nutraukia
savo bendradarbiavimą su Rusijos laivu "Akademik Tscherski". DNV-GL
vertinimu, dujotiekio tiesimą vykdantis Rusijos laivas yra JAV sankcijų
subjektas, tad DNV-GL atsisako teikti bet kokias paslaugas, kurios būtų
nesuderinamos su JAV Kongreso 2019 m. priimtu „Protecting Europe’s
Energy Security Act“. Pastebėtina, kad NS2 tiesimą vykdanti bendrovė
„Nord Stream 2 AG“, reaguodama į DNV-GL pareiškimą apie

Frankfurter Allgemeine
Zeitung (www.faz.net);

Bildt ir Handelsblatt
(www.handelsblatt.com)
informaciją
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pasitraukimą, pareiškė, kad DNV-GL nebesertifikuos tik dujotiekio
tiesimo darbų, tačiau tai neturės įtakos paties dujotiekio sertifikavimui.
Kol kas neaišku, kaip bus sprendžiamas sertifikavimo klausimas, tačiau
Vokietijos žiniasklaidoje esame nemažai spekuliacijų, kad gali būti
pasamdyta Rusijos sertifikavimo kompanija.
Politine prasme, Vokietija toliau lieka susiskaldžiusi NS2 klausimu.
Vakar, kalbėdamas NS2 parlamentinės grupės vardu, SPD partijos
atstovas Timon Gremmels paragino Vokietijos federalinę vyriausybę
nedelsiant pradėti dialogą NS2 tema su išrinktojo JAV prezidento J.
Biden administracija. Anot T. Gremmels, nors J. Biden ir pasisako prieš
NS2 dujotiekį, kartu jis yra už konstruktyvių santykių su Europa
atkūrimą, tad Vokietija privalo pasinaudoti šiomis aplinkybėmis. Kitoje
politinės stovyklos pusėje išlieka Vokietijos Žalieji, kurie griežtai
kritikuoja NS2 projektą ir pabrėžia, kad J. Biden taip pat yra aiškus NS2
oponentas, Žalieji toliau ragina Vokietijos federalinę vyriausybę nutraukti
savo paramą projektui.
2020 m. gruodžio 23 d.

Klimatui neutralus vandenilis tampa Vokietijos pramonės viltimi

Pagal

Vokietijos įmonės nori pasiekti vandenilio technologijos proveržį 2021 m.
Tokios Vokietijos pramonės milžinės kaip „Siemens Energy“, „RWE“ ir
„Uniper“ 2021 m. planuoja didžiules investicijas ir siekia iš anksto
įsitvirtinti būsimoje milijardų dolerių vertės vandenilio rinkoje.

Frankfurter Allgemeine
Zeitung (www.faz.net) ir

Vokietijos federalinis ekonomikos ministras Peteris Altmaieris (CDU)
taip pat mano, kad vandenilis yra strateginis raktas siekiant ambicingų ES
klimato tikslų: „Mes, būdami europiečiai, norime ilgainiui tapti
pirmaujančiais pasaulyje vandenilio technologijų srityje“.

Handelsblatt
(www.handelsblatt.com)
informaciją
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Remiantis ES Komisijos užsakymu atliktu tyrimu, iki 2050 m. Europos
vandenilio pramonėje galėtų būti sukurta daugiau nei 5,4 milijono darbo
vietų - jų apyvarta būtų daugiau nei 800 milijardų eurų per metus.
Gruodžio pradžioje Vokietijos vyriausybė ir ES Komisija paskelbė apie
iniciatyvą valstybės lėšomis remti vandenilio grandinės sukūrimą.
Verta prisiminti, kad 2020 m. birželio mėn. Vokietijos federalinė
vyriausybė priėmė ilgai lauktą Nacionalinę vandenilio strategiją. Pagal ją
federalinė vyriausybė planuoja skirti papildomus septynis milijardus eurų
vandenilio technologijų diegimui Vokietijoje. Strategijoje iškeltas tikslas
iki 2030 m. pasiekti 5000 megavatų elektrolizės galią, o iki 2040 m. ją
padidinti iki 10 000 megavatų.

Bendra ekonominė informacija
2020 m. gruodžio 1 d.

Lapkritį Vokietijoje sumažėjo nedarbas
Nepaisant lapkričio mėn. šalyje įvesto dalinio karantino, nedarbo lygis
sumažėjo. Federalinės užimtumo agentūros duomenimis, lapkričio mėnesį
Vokietijoje darbo neturėjo 2,699 milijonai žmonių, o tai yra 61 tūkst.
mažiau nei spalį. Tačiau, lyginant su 2019 m. lapkričio mėn., bedarbių
buvo 519 tūkst. daugiau.

Handelsblatt
(www.handelsblatt.com)

Nedarbo lygis, lyginant su spalio mėn., sumažėjo 0,1 procentinio punkto
lapkričio mėn. siekė 5,9 procento.
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2020 m. gruodžio 8 d.

Didinamos avansinės paramos nuo COVID19 nukentėjusiam verslui Pagal
Reuters ir
išmokos
Federalinės ekonomikos
Federalinė finansų ministerija ir federalinė ekonomikos ministerija,
ministerijos informaciją
reaguodamos į kritiką dėl atidedamų mokėjimų pagal paramos nuo
COVID19 nukentėjusiems verslams planą, sutarė padidinti avansinės
paramos išmokas už lapkričio ir gruodžio mėn. nuo 10 tūkst. iki 50 tūkst.
eurų.
Parama pirmiausia teikiama svetingumo, laisvalaikio ir kultūros sektorių
įmonėms, kurios turėjo būti uždarytos lapkričio pradžioje dėl vyriausybės
įvestų suvaržymų. Remiantis federalinės ekonomikos ministerijos
informacija, iki gruodžio 7 d. ministerijos platformoje buvo užregistruotos
151474 paraiškos paramai gauti; 41004 iš jų yra tiesioginiai savarankiškai
dirbančių asmenų prašymai. Per trečiąsias šalis, pavyzdžiui, mokesčių
konsultantus, buvo pateikta 110470 paraiškų.
Beveik 90 procentų tiesioginių savarankiškai dirbančių asmenų paraiškų
jau apmokėtos. Iš viso ministerija jau yra pervedusi 403 milijonus eurų
išankstinių mokėjimų.

2020 m. gruodžio 10 d.

Vokietijos verslininkai pesimistiškai vertina Rusijos ekonominę Handelsblatt
(www.handelsblatt.com)
padėtį, tačiau tikisi savo verslo plėtros Rusijoje 2021 m.
Naujausias Vokietijos ir Rusijos prekybos rūmų atliktas verslo klimato
tyrimas rodo, kad daugiau nei du trečdaliai apklaustų Rusijoje dirbančių
Vokietijos verslininkų ekonominę situaciją Rusijoje įvertino kaip
neigiamą arba labiau neigiamą; tik dvylika procentų mato teigiamą ar šiek
tiek teigiamą tendenciją. Vertindami 2021 m. perspektyvą, 37 proc.
apklaustųjų tikisi neigiamos ekonominės raidos, 27 proc. mano, kad
5

Rusijos ekonomika stagnuos ir tik 36 proc. įžvelgia labai ribotą
optimizmą.
Paradoksalu, tačiau savo padėtį Rusijoje veikiančios Vokietijos įmonės
vertina kur kas geriau. 37 proc. savo situaciją vertina kaip gerą, 52 proc. patenkinamą. 2021 m. Vokietijos įmonės jau suplanavo 430 milijonų eurų
investicijas Rusijoje.
Tyrimas taip pat rodo, kad Vokietijos verslininkai vis labiau jaudinasi dėl
didėjančio politinio Berlyno ir Maskvos susvetimėjimo – 70 proc.
apklaustųjų mano, kad 2020 m. dvišaliai Rusijos ir Vokietijos santykiai
pablogėjo. Tai dramatiškas padidėjimas lyginant su 2019 m. kai RU-DE
santykius kaip blogėjančius įvardijo vos 8 proc. apklaustųjų.
2020 m. gruodžio 10 d.

2021 m. prognozuojamas lėtesnis Vokietijos ekonomikos atsigavimas Handelsblatt
(www.handelsblatt.com)
ir augimas
Naujausioje Vokietijos ekonominių tyrimų instituto (DIW) pateiktoje
ekonominės raidos analizėje teigiama, kad antrosios COVID19 bangos
trukmė nulems, ar 2021 m. Vokietijos ekonomika augs 5,3 proc., ar tik
3,8 proc. DWI vadovas Marcelis Fratzscheris 2020 m. ekonominę
situaciją m. lygina su važiavimu amerikietiškais kalneliais. Pasak jo,
staigūs pakilimai ir nuosmukiai greičiausiai tęsis bent iki 2021 m.
pavasario. Jei karantino apribojimai Vokietijoje užsitęs iki pavasario,
šaliai prognozuojamas tik 3,8 ekonomikos augimas 2021 metais.
DWI taip pat prognozuoja, kad 2020 m., ketvirtą ketvirtį Vokietijos BVP
sumažės 0,5 proc.
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2020 m. gruodžio 15 d.

Vokietijos ekonomiką palaiko pramonės atsigavimas
Gruodžio mėn. Vokietijos ekonomika stebėtinai įsibėgėjo dėl stipraus
pramonės atsigavimo. Tai rodo vadinamasis pirkimų vadybininkų
indeksas, kurį skelbia Markit institutas, atlikęs maždaug 800 įmonių
apklausą. Indeksas išaugo 0,8 proc. iki 52,2. Šis tyrimas rodo, kad
Vokietijos ekonomikos pamatas išlieka stabilus, o tai iš esmės lemia
stabili pramonės įmonių padėtis. Pramonės įmones mažai paveikė
karantino suvaržymai, prie geros jų padėties prisideda ir augantis
eksportas, ypač paklausos Kinijoje didėjimas.

2020 m. gruodžio 15 d.

Recesijos baimė
Kylio pasaulio ekonomikos institutas (IFW) Vokietijos ekonomikos
nuostolius 2020 m. vertina nuo 40 iki 50 milijardų eurų.

Handelsblatt
(www.handelsblatt.com)

Handelsblatt
(www.handelsblatt.com)

IFW ekonomikos vadovas Stefanas Koothsas prognozuoja, kad 2020 m. 4
ketvirtį Vokietijos ekonomika susitrauks 0,8 proc., o 2021 m. 1-ąjį ketvirtį
– net 1,4 proc. Vis dėlto, IFW vertinimu, recesija nebus tokia didelė kaip
2020 m. pavasarį. Rengdamas savo prognozę IFW rėmėsi prielaida, kad
karantino suvaržymai šalyje tęsis iki 2021 m. kovo pabaigos.
2020 m. gruodžio 16 d.

Prastesnė 2021 m. ekonomikos prognozė
„Ifo“ institutas, atsižvelgdamas į antrą Covid-19 pandemijos bangą,
pakoregavo Vokietijos ekonomikos prognozę 2021 m., pamažindamas
anksčiau prognozuotą 5,1 proc. ekonomikos augimą iki 4,2 proc. Tiesa,
teikiant atnaujintą prognozę nebuvo atsižvelgta į nuo 2020 m. gruodžio 16
d. – 2021 m. sausio 10 d. laikotarpiui įvestas griežtesnes kovos su Covid19 pandemija priemones. Pasak „Ifo“ instituto prezidento Clemens Fuest,

Handelsblatt
(www.handelsblatt.com)
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pakoreguota prognozė reiškia, kad 2021 m. Vokietijai nepavyks pasiekti
iki pandemijos sukeltos krizės buvusio ekonomikos lygio.
Instituto ekspertų manymu, labiausiai pandemijos sukelta krizė paveiks
Vokietijos gastronomijos, kultūros, renginių sektorius ir mažmeninę
prekybą miestuose. Prognozuojama, kad nedarbas šalyje 2021 m. sieks
5,9 proc.
2020 m. gruodžio 28 d.

Vokietijos verslas nesitiki greito atsigavimo 2021 m., nors išlieka Handelsblatt
(www.handelsblatt.com)
optimistiškas
„Bloga situacija šiandien, geresnės perspektyvos kitąmet“: taip galima
apibendrinti daugumos Vokietijos bendrovių nuotaiką 2020 m. pabaigoje.
Tai rodo Vokietijos ekonomikos instituto (IW) apklausa, kurioje dalyvavo
daugiau nei 2200 įmonių 43 pramonės asociacijose.
Keturios iš penkių Vokietijos bendrovių savo ekonominę padėtį 2020
metų pabaigoje vertina blogiau nei prieš metus. Yra vos kelios pramonės
asociacijos, kurios savo padėtį vertina taip pat, kaip prieš metus, ar net
geriau – tai yra įmonės, kurių ekonominė padėtis jau buvo sunki ir
2019/20 metų sandūroje. Tai automobilių, chemijos, metalo ir elektros
pramonės bendrovės. Joms nuosmukis prasidėjo ne nuo COVID19
pandemijos, bet nuo 2018 m., kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas
pradėjo kurstyti JAV, Kinijos ir Europos Sąjungos prekybos konfliktą. Iš
pradžių protekcionizmas apsunkino eksporto sąlygas, tada 2019 m.
Kinijos ekonomika susilpnėjo.

2020 m. gruodžio 28 d.

COVID19 poveikis Vokietijos bankų sektoriui
Daugelis

Vokietijos

bankininkų,

bankų

priežiūros

institucijų

ir

Handelsblatt
(www.handelsblatt.com)
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investuotojų mano, kad COVID19 krizė yra galimas naujos Europos
bankų susijungimo bangos katalizatorius. Vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu
bankų sektoriaus susitraukimo gali tikėtis ir Vokietija.
Jau esama tokios tendencijos ženklų: „Deutsche Bank“ iki 2022 m.
pabaigos nori sumažinti savo darbuotojų skaičių nuo beveik 87000 iki
74000, tuo metu „Commerzbank“ galvoja apie daugiau nei 10 tūkst. darbo
vietų atsisakymą. Panašu, kad šie planai, greičiausiai, bus tik dar didesnio
bankų sektoriaus mažinimo įžanga.
Vokietijos bankų sektoriuje nuo didžiosios finansų krizės 2008 m. buvo
prarasta viena iš šešių darbo vietų.
2020 m. gruodžio 30 d.

Laikinai sumažintas PVM neatnešė norimo rezultato
„Ifo“ instituto atlikta analizė rodo, kad laikinas PVM tarifo sumažinimas,
kurį Vokietijos vyriausybė laikinai įvedė 2020 m. vasarą, kaip vieną iš
ekonomikos skatinimo priemonių, norimo rezultato neatnešė. Sumažintas
PVM tarifas, kuriuo buvo siekiama paskatinti vietinį vartojimą, galiojo iki
2020 m. gruodžio 31 d. „Ifo“ tyrimas rodo, kad priemonė ekonomikai
turėjo tik minimalų poveikį.

Handelsblatt
(www.handelsblatt.com)

Parengė:
Giedrius Jokubauskis, LR ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje pirmasis sekretorius, tel. + 49 30 890 681 16, el. p.
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