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2021 m. gegužės 31 d. Planuojamas virtualus Lietuvos - Vokietijos ekonomikos forumas, kurį rengia
LR ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje kartu su Vokietijos - Baltijos šalių prekybos rūmais (AHK).
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
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2021 m. kovo 5 d.

LR ambasados iniciatyva didžiausiame Vokietijos dienraštyje „Han- Handelsblatt (www.handelsblatt“ interviu buvo kalbinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės delsblatt.com)
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė. Interviu Ministrė Pirmininkė interviu kalbėjo apie Kremliaus įtaką Europos Sąjungai ir valstybės pagalbą
pandeminės krizės metu. Ji pasisakė prieš prieštaringai vertinamą „Nord
Stream 2“ dujotiekį: „Aš laikausi nuomonės, kad „Nord Stream 2“ projekto
negalima atskirti nuo Kremliaus geopolitinės įtakos Europos Sąjungai“, - interviu „Handelsblatt“ pasisakė Ministrė. Kremlius visomis priemonėmis
bando suskaldyti ES. „Problema yra ES ir kai kurių valstybių narių priklausomybė nuo šalies, kuri nėra konstitucinė valstybė.“ Vokietijos vyriausybė
žino savo poziciją. Ministrė ragina ES laikytis griežtos pozicijos net tik dėl
Rusijos, bet ir dėl Baltarusijos. Paklausta ar yra patenkinta ES Komisijos
darbu pandemijos metu, Ministrė atsakė, jog džiaugiasi, kad vakcina buvo
užsakyta Europos Sąjungos bendrai. Be abejo, buvo tam tikras nepasitenkinimas tuo, kaip vyko pats užsakymo procesas. Tačiau tokioms mažoms šalims
kaip Lietuva visada geriau dalyvauti bendruose veiksmuose nei derėtis vieniems.
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2021 m. kovo 10 d.

Pradėtas rengti Lietuvos Lietuvos ambasados Berlyne Lietuvos ekonomikos aktualijų naujienlaiškis vokiečių kalba. Siekdami Lietuvos sistemiško
ir nuoseklaus Lietuvos ekonominio įvaizdžio formavimo ir stiprinimo
Vokietijoje, LR ambasados ekonomikos diplomatai parengė naujienlaiškį,
kuriame trumpai ir aiškiai vokiečių k. pateikiamos svarbiausios Lietuvos ekonomikos ir prioritetinių sektorių verslo aktualijos. Naujienlaiškis bus platinamas kas ketvirtį svarbiausiems Vokietijos verslo ir žiniasklaidos kontaktams,
taip pat jį galima užsiprenumeruoti. Naujienlaiškio dėka jau sulaukta pasiūlymo dėl straipsnio apie Lietuvos- Vokietijos ekonominius ryšius.
Su naujienlaiškiu galima susipažinti čia
https://de.mfa.lt/uploads/de/documents/Litauen%20Wirtschaft%20Newslette
r%201.pdf?fbclid=IwAR0G7iwrkbJuugUjFtDBMLjPFEpt4LUEWkUuv_Alnqg3seYa4NtjDOPNr8,
o užsiprenumeruoti čia: https://urm.us1.list-manage.com/subscribe?u=29137d87280b6116fb0f27d5c&id=e43055e3b5

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija, startuoliai, rizikos kapitalas, FINTECH, informacinės ir ryšių technologijos, skaitmeninimas, inovacijos
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2021 m. kovo 19 d.

Diskusijos dėl skaitmenizavimo ministerijos steigimo. Vokietijos skait- Handelsblatt (www.handelsblatt.com)
menizacijos tempai yra labai lėti. Šalyje atsinaujino diskusija apie tai, ar specializuotos skaitmenizacijos reikalų ministerijos steigimas galėtų paspartinti
Vokietijos skaitmenizaciją. Diskusiją iš esmės atnaujino naujasis CDU vadovas ir galimas kandidatas į Kanclerio postą Arminas Laschetas, pasisakęs už
skaitmeninės ministerijos įkūrimą po federalinių rinkimų š. m. rugsėjo mėn.
Laisvųjų demokratų partija (FDP) ir IT asociacijos jau ne vienerius metus
reikalauja tokios ministerijos. Kita vertus, Žalieji ir socialdemokratai (SPD)
šiuo klausimu išlieka labai skeptiški. Ekspertai ir pramonės atstovai dabar perspėja, kad ginčas dėl skaitmenizavimo reikalų minsterijos pliusų ir minusų
neturėtų užgožti tikrojo klausimo: kaip Vokietija gali vėl paspartinti
plačiajuosčio interneto, e-valdžios ar skaitmeninio mokymo sistemų diegimo
procesą?
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2021 m. kovo 24 d.

Federalinė vyriausybė steigia būsimą startuolių fondą. Vokietijos feder- Handelsblatt (www.handelsblatt.com)
alinėje vyriausybėje įsibėgėjo diskusijos dėl dešimties milijardų eurų vertės
„Deeptech Future Fund“ steigimo. Vyriausybė nori sutelkti 30 milijardų eurų
rizikos kapitalo fondą naujai įsteigtoms įmonėms Vokietijoje finansuoti. Federalinis finansų ministras Olafas Scholzas ir federalinis ekonomikos ministras
Peteris Altmaieris kovo pabaigoje pavedė „Kreditanstalt für Wiederaufbau“
(KfW) bankui įgyvendinti ir valdyti dešimties milijardų eurų investicinį
fondą. „Šiandien nustatydami būsimo fondo struktūrą, mes sukūrėme
pagrindą stiprinti Vokietijos rizikos kapitalo rinką ir kartu su ja vis svarbesnį
mūsų klestėjimo ramst“į, - sakė Scholzas. Fondas pirmiausia bus skirtas pradedančioms įmonėms, kurios sparčiai auga ir kurioms keliami dideli rizikos
kapitalo reikalavimai. Kadangi startuoliams tradiciškai sunku gauti paskolas
iš bankų, finansavimas vykdomas per specializuotus viešus ir privačius
investuotojus bei valstybės finansavimo programas yra gyvybiškai svarbus.
„Kartu su kitais privačiais ir viešaisiais partneriais mobilizuosime mažiausiai
30 milijardų eurų rizikos kapitalo pradedančioms įmonėms Vokietijoje“, sakė Altmaier. Tai yra reikšminga suma net palyginus tarptautiniu mastu.
Vyriausybės startuolių komisaras Thomas Jarzombekas teigė, kad tai „neabejotinai didžiausias startuolių paketas Europoje - šešis kartus didesnis nei
Prancūzijos iniciatyva“.

Lietuvos ekonominiam/energetiniam saugumui aktuali informacija
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2021 m. kovo 30 d.

Handelsblatt (www.han-

„Nepakanka vien klimato apsaugos“: CDU nori naujo valstybės, delsblatt.com)
ekonomikos ir ekologijos santykių modelio. CDU pirmininkas Arminas
Laschetas, kalbėdamas apie CDU rinkimų kampaniją ir programą, pabrėžia,
kad „vien klimato apsaugos nepakanka“: kalbant apie ekonomiką ir pramonę,
turi būti diskutuojama apie „ateities technologijų sistemą“. Laschetas
kritikavo tai, kad chemijos ir farmacijos pramonė buvo iš dalies išvaryta iš
Vokietijos dėl per didelio reguliavimo, dėl kurio Europa tapo priklausoma,
pavyzdžiui, nuo Kinijos. Tai, anot Lascheto, negali tęstis, jo partija (CDU),
laimėjusi rinkimus, siektų esminio ekonomikos, klimato kaitos ir valstybės
vaidmes modelio peržiūros.

Bendra ekonominė informacija

2021 m. kovo 11 d.

Handelsblatt (www.han-

IWH institutas sumažino Vokietijos ekonomikos augimo prognozę iki 3,7
delsblatt.com)
proc. Halės ekonomikos tyrimų institutas (IWH) prognozuoja, kad Vokietijos
ekonomika šiais metais atsigaus greičiau, nei tai prognozuoja Vokietijos federalinė vyriausybė. Institutas prognozuoja 3,7 proc. Vokietijos ekonomikos
augimą (tuo metu oficiali Vokietijos vyriausybės prognozė yra 3 proc.
augimas). Visgi pastebėtina, kad, lyginant su praėjusių metų gruodžio mėn. to
paties instituto prognozėmis, optimizmo yra mažiau - dar prieš kelis mėn.
IWH prognozavo 4,4 proc. Vokietijos ekonomikos augimą 2021 metams.
2022 m. IWH tikisi panašiai didelio augimo - 3,6 proc. Nenuspėjama tolesnė
pandemijos eiga įvardijama kaip esminė rizika ekonomikai.
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2021 m. kovo 5 d.

Vokietijos kiaulienos eksportui taikoma regionalizacija. Po pirmųjų afri- Vokietijos žemės ūkio ministerija
kinio kiaulių maro (AKM) atvejų šalyje 2020 m. rugsėjo mėn. daugelis www.bmel.de
svarbių eksporto rinkų sustabdė vokiškos kiaulienos importą. Po ilgų derybų
Vokietijai pavyko susitarti dėl regionalizacijos kriterijų taikymo vokiškos kiaulienos eksportui. Kiaulienai iš AKM nepaliestų Vokietijos regionų regionalizacijos kriterijus taikyti sutiko Singapūras ir Vietnamas. Taip taip,
ankstesnių derybų su Brazilija, Argentina ir Pietų Korėja metu, pavyko
pasiekti, kad minėtos šalys neuždraustų vokiškos kiaulienos produktų importo. Be to, pasibaigus 3 mėn. eksporto draudimui į Tailandą, pastarasis signalizavo neketinantis pratęsti šį draudimą. Vokietijos vyriausybė ir toliau
veda intensyvias derybas dėl regionalizacijos taikymo su Kinijos vyriausybe.

2021 m. kovo 11 d.

Didieji prekybos tinklai pradeda taikyti maistingumo ženklinimo sishttps://www.focus.de
temą. Vienas didžiausių žemų kainų maisto produktų prekybos tinklas ALDI
pirmas rinkoje pradėjo taikyti maistingumo vertės ženklinimo sistemą “Nutri- Rundschau
Score” prekybos tinklo produktams (private lable). Sistemą sudaro penkių pa- https://www.rundschau.de
kopų, žymimų spalvomis, ženklas, kuriuo vertinama produkto maistinė vertė,
druskos, riebalų ir cukraus maisto produktuose kiekis. Kovo pabaigoje NutriScore private lable produktams taikyti taip pat pradėjo bendrovės Schwarz
Gruppe prekybos tinklai LIDL ir Kaufland, kurie iki 2023 m. ketina
paženklinti visą private lable produkciją. Su šia ženklinimo sistema esą
ketinama didinti maisto produktų maistinės vertės skaidrumą vartotojams.

Focus
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2021 m. kovo 18 d.

Kas penktai Vokietijos įmonei gresia bankrotas. Ifo ekonominių tyrimų Handelsblatt (www.haninstituto naujausios apklausos duomenimis, beveik kas penkta įmonė Vokieti- delsblatt.com)
joje mano, kad jos egzistavimui gresia pavojus. Šis rezultatas šių metų vasario
mėnesį buvo 18,7 proc., palyginus su 2020 m. lapkričio mėn. - 17,6 proc.
„Tarp pagrindinių ekonomikos šakų mažmeninės prekybos sektorius vasarį
jautėsi labiausiai pažeidžiamas - 34,5 proc. įmonių, šis skaičius lenkė paslaugų teikėjus - 26,3 proc.“, - sako „Ifo“ tyrimų vadovas Klausas Wohlrabe'as.
Palyginus nedidelė grėsmė kyla didmeninei prekybai, kuriai priklauso 12,8
proc. įmonių, pramonei - 7,5 proc., statybų sektoriui - 3,6 proc. Didžiausią
egzistencinę grėsmę jaučia turizmo sektorius, net 83,7 proc. iš visų apklaustųjų įmonių: viešbučiai - 82,3 proc., restoranai ir barai - 72,3 proc. Po to seka
kilnojamojo turto nuoma su 33,3 proc., gėrimų gamyba - 27,3 proc., reklama
ir rinkos tyrimai - 24,4 proc. Mažiausiai paveiktos pramonės šakos jaučiasi:
mašinų gamyba - 5,6 proc., elektros pramonė - 4,4 proc., chemijos pramonė 3,9 proc., automobilių pramonė - 2,3 proc., teisės ir mokesčių patarėjai - 1,2
proc., farmacijos pramonė – 0,9 proc.
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2021 m. kovo 18 d.

Handelsblatt (www.han-

Nepaisant antrosios COVID-19 bangos, Vokietijos ekonomika išlieka
delsblatt.com)
stipri. Vokietijos Patariamoji ekonomikos taryba sumažino šių metų šalies
ekonomikos augimo prognozę nuo 3,7 iki 3,1 proc., tačiau išlieka optimistiški
apie šalies ekonomikos padėtį. Patariamoji taryba tikisi, kad šalies
ekonomikos atsigavimas prasidės vėliausiai antrąjį š. m. pusmetį, o augimo
tikimasi jau 2022 m., prognozuojamas augimas - iki keturių procentų. Vokietijos vyriausybė ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
(EBPO) neseniai tikėjosi panašiai didelio augimo, t.y. 3,0 proc. Nepaisant
šiuo metu šlubuojančios skiepijimo programos, ekonomikos profesoriai Veronika Grimm, Monika Schnitzer, Achim Truger ir Volker Wieland mano,
kad įmanoma, jog 70 procentų Vokietijos gyventojų gali būti paskiepyti iki
liepos pabaigos. Būtina sąlyga: „Astra-Zeneca“ vakcina bus vėl naudojama,
vakcinacijos lygis vakcinacijos centruose bus pagreitintas, o skiepijimo procese dalyvaus šeimos gydytojai. Patariamosios ek. tarybos nariai taip pat
pastebi, kad šalies ekonomika yra tam tikra prasme pasidalijusi: nors pramonė
palyginti gerai išgyvena krizę, paslaugų ir prekybos sektoriai kenčia ir patiria
didžiulius nuostolius.
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2021 m. kovo 17 d.

Vokietijos Žalieji nori spartesnės šalies ekonomikos pertvarkos. Naujai Handelsblatt (www.handelsblatt.com)
paskelbtoje Žaliųjų partijos rinkimų programoje (rinkimai į Vokietijos federalinį parlamentą numatyti š. m. rugsėjo mėn.) daug dėmesio skiriama
ekonomikos temoms. Programoje kalbama apie milijonines investicijas, būtinas pereiti prie klimatui neutralios pramonės ir iškastiniu kuru varomų automobilių atsisakymui nuo 2030 m. Žalieji teigia sieksiantys, kad visos viešosios ir privačios investicijos būtų bendrai nukreiptos į vieną tikslą, - užtikrinti,
kad Europa netsiliktų nuo šiuolaikinių ir ateities technologijų ir gebėtų konkuruoti su JAV ir Kinija. Žaliųjų programoje teigiama, kad būtina investuoti į
greitą internetą; į pažangiausius kvantinių kompiuterių tyrimus, naudojant
naujausias biotechnologijas; į neutralią klimatui infrastruktūrą - įkrovimo
stoteles, geležinkelių plėtrą, tvarią miestų plėtra ir pan. Programos ekonominė
dalis bus galutinai patvirtinta birželio mėn. vyksiančiame partijos suvažiavime.

2021 m. kovo 21 d.

Vokietijos elektroninių automobilių gamintojai sparčiai vystosi. Vokieti- Handelsblatt (www.hanjos automobilių kompanijos gerina savo pozicijas pasaulinėje elektromobilių delsblatt.com)
rinkoje. Elektromobilių skaičius sparčiai auga visame pasaulyje: praėjusių
metų pabaigoje 10,9 mln. elektromobilių ir įjungiamų hibridinių elektrinių
transporto priemonių (PHEV) važinėjo pasaulio keliais - maždaug 3 mln. daugiau nei prieš metus, taip dabartiniame tyrime skelbia Badeno-Viurtembergo
saulės energijos ir vandenilio tyrimų centras (ZSW). Ekspertai išnagrinėjo
duomenis iš 19 didžiausių elektromobilių ir įjungiamų hibridų rinkų:
turėdama maždaug 570 000 transporto priemonių trečioje vietoje yra
Vokietija. JAV užima antrąją vietą su 1,77 milijono transporto priemonių.
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2021 m. kovo 17 d.

Koncentracija maisto produktų prekybos sektoriuje. Vokietijos kartelinių Handelsblatt (www.hansusitarimų tarnyba mažmeninės prekybos bendrovei “Edeka Gruppe“ suteikė delsblatt.com)
leidimą iš Rusijos kapitalo investicinės grupės SCP Retail S.àr.l. įsigyti 45
Real prekybos tinklo filialus vietoje 72 anksčiau planuotų įsigyti filialų. Dar
šešių filialus leista įsigyti iš dalies t. y. atsisakant kitų vietovėje jau esančių
EDEKA filialų arba ne mažiau kaip 10 m. išnuomojant įsigyto filialo patalpas
kitoms įmonėms. Apie 50 – yje filialų CP Retail S.àr.l. ketina tęsti REAL
veiklą dar mažiausiai du metus.

2021 m. kovo 26 d.

Vokietija ratifikavo 750 mlrd. eurų vertės ES popandeminio atsigavimo Handelsblatt (www.hanfondą. Vokietijos federalinio parlamento žemieji rūmai (Bundestagas) dėl delsblatt.com)
fondo ratifikavimo balsavo ir pritarė kovo 25 d., o aukštieji parlamento rūmai
(Bundesratas) ratifikavimą užbaigė kovo 26 d. “Balsavimas yra akivaizdus
europietiškojo solidarumo ir stiprybės ženklas” - po balsavimo sakė Vokietijos finansų ministras Olaf Scholz, kuris taip pat pabrėžė, kad spartus Europos
atsigavimas po pandemijos yra tiesioginis Vokietijos interesas.
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2021 m. kovo 26 d.

Neeilinėje žemės ūkio ministrų konferencijoje pasiektas susitarimas dėl www.ndr.de
sisteminių pokyčių. Vasario mėn. Vokietijos federalinėje žemės ūkio minwww.agrarheute.de
istrų konferencijoje (ŽŪK) nepavykus pasiekti bendro susitarimo, kovo mėn.
buvo sušaukta neeilinė ŽŪK. Šį kartą pavyko susitarti dėl ekologinės
gamybos skatinimo priemonių, kurios galėtų reikšti svarbius pokyčius maisto
gamybos srityje. Numatyta, kad 25 proc. Išmokoms skirtų lėšų bus siejama su
ekologinio sąlygiškumo (angl. conditionality) priemonėms. Taip pat numatyta
iki 2026 m. palaipsniui didinti lėšų tarp I-ojo ir II-ojo ramsčio perskirstymą
nuo 6 proc. (2021 m) iki 15 proc. (2026 m.) Palaipsniui Taikant minėtas tiesioginių išmokų perskirstymo ir sąlygiškumo priemones bazinė išmoka vienam
ha turėtų palaipsniui mažėti nuo vidutiniškai mokamų 240 EUR/ha iki
maždaug 140 EUR/ha – likusi išmokų dalis būtų rišama prie sąlygiškumo
priemonių įgyvendinimo. Skaičiuojama, kad tokiu būdu 202š m. apie 47 proc.
ES paramos Vokietijos maisto ir žemės ūkiui būtų skiriama viešųjų gėrybių
sukūrimui. Vokietijos žemės ūkio ministrės J. Klöckner (CDU) teigimu, ŽŪK
buvo pasiektas reikšmingas sisteminis pokytis kuomet parama ateityje būtų
mokama ne pagal plotą, o pagal gamybos ir ūkininkavimo būdą ir pastebėjo,
kad dabar esą politinis sprendimas priklausys nuo Vokietijos aplinkos ministerijos. Tuo tarpu Vokietijos aplinkos ministrė Schulze (SPD) indikavo ketinanti pritarti ŽŪK pasiektam susitarimui.
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2021 m. kovo 28 d.

Vokietijos maisto pramonės darbuotojų profsąjunga NGG pradėjo vesti Frankfurter Allgemeine
derybas su didžiausiais šalies mėsos perdirbėjais dėl didesnių algų. Prie Zeitung, (www.faz.net)
asociacijos ir protesto esą prisijungė ir darbuotojai iš Lenkijos bei Rumunijos.
Asociacija reikalauja minimalų valandinį darbo užmokestį didinti iki 12,50
EUR, kuris iki 2024 palaipsniui būtų didinimas iki 17 EUR. Tuo tarpu darbdaviai pasiūlė 10 EUR minimalų valandinį atlyginimą, kuris iki 2024 būtų
didinamas iki 12 EUR. Po pakartotinų derybų abejoms šalims nesutarus kyla
plataus masto streikų grėsmė, kuri galėtų sąlygoti mėsos produktų trūkumą
prekybos centruose. Mėsos perdirbimo sektorius didesnio visuomenės dėmesio Vokietijoje susilaukė pernai prasidėjus pandemijai, kuomet pirmieji Covid-19 atvejai įmonėse buvo nustatyti stambiausiose mėsos perdirbimo cechuose.

2021 m. kovo 25 d.

Vokietijos automobilių gamintojas BMW tikisi 5 mlrd. pardavimų au- Handelsblatt (www.hangimo iki 2030 m. Skaitmeniniai patobulinimai artimiausiais metais turėtų delsblatt.com)
suteikti papildomų pardavimų BMW koncernui. Automobilių gamintojas
BMW tikisi išaugusių milijardų pardavimo galimybių, skaitmeniniu būdu atnaujindamas savo automobilių funkcijas. Koncerno plėtros vadovas Frankas
Weberis metinį pardavimo potencialą įvertino 5 mlrd. Eu. BMW pardavimo
vadovas Pieteris Nota jau buvo paskelbęs, kad koncernas planuoja iki 2025
m. kasmet investuoti 3 mln. Eu. į rinkodaros ir pardavimo skaitmeninimą. Tai
apima išmaniąsias vairavimo padėjėjų sistemas, tam tikras šviesos ir garso
funkcijas bei pačios važiuoklės pakeitimus.
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2021 m. kovo 25 d.

Vokietijos chemijos pramonė tikisi visiško atsigavimo metų pabaigoje. Handelsblatt (www.hanVokietijos chemijos pramonės asociacija (VCI) remdamasi atlikta savo narių delsblatt.com)
apklausa teigia, jog pramonė galėtų dar šių metų pabaigoje pasiekti ikikrizinį
lygį, pardavimai galėtų išaugti 5 proc. iki 200 mlrd. Eu. Tačiau tam būtina
sąlyga yra vieninga ES strategija, kontroliuojant infekcijos plitimą didinant
vakcinacijos mastus. Chemijos pramonės atsigavimas būtų geras signalas visai Vokietijos ekonomikai, nes ši pramonė aprūpina beveik visas gamybos
pramonės šakas.

2021 m. kovo 16 d.

Vokietijos ekonomikos augimas pradės kilti tik antroje metų pusėje. Handelsblatt (www.han„Handelsblatt“ tyrimų institutas (HRI) skaičiavimais Vokietijos ekonomika delsblatt.com)
šiais metais turėtų augti 2,7 proc. Tai yra 0,3 proc. punkto mažiau, nei Vokietijos vyriausybė apskaičiavo savo metinėje ekonomikos ataskaitoje sausio mėn.
Pasak HRI, 2021 m. antroje pusėje ir 2022 m. pradžioje ekonomikos pakilimą
iš pradžių paskatins didelis vartojimo augimas, kurį lems didelis taupymo
lygis pandemijos mėnesiais. Tačiau, kai šie poreikiai bus patenkinti, Vokietijos ekonomika augs tik maždaug 0,5 proc. per ketvirtį, atsižvelgiant į augimo
tendencijas. Pagal „Ifo“ skaičiavimus verslo klimatas ir didelis gaunamų
užsakymų kiekis rodo, kad pramonė toliau augs ir palaikys Vokietijos ekonomiką.
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2021 m. kovo 31 d.

2021 m. kovą nedarbas Vokietijoje kiek sumažėjo. Vokietijos federalinės Handelsblatt (www.handarbo agentūros duomenimis, bedarbių skaičius 2021 m. kovą Vokieti- delsblatt.com)
joje buvo 77 000 mažesnis nei šių metų vasarį ir siekė 2,827 mln. Tiesa, lyginant su praėjusių metų kovu, šių metų trečiąjį mėnesį bedarbių šalyje buvo
492 000 daugiau. 2021 m. kovą nedarbas Vokietijoje, nepaisant didėjančio
infekcijos atvejų skaičiaus ir griežtesnio karantino (angl. Lockdown), kiek sumažėjo ir siekė 6,2 proc. (2021 m. sausį ir vasarį nedarbas buvo 6,3 proc., o
2020 m. kovą - 5,1 proc.). „Šis pavasario atgimimas darbo rinkoje yra gera
žinia“, - 2021 m. kovo 31 d. spaudos konferencijoje sakė Vokietijos federalinis darbo ministras Hubertus Heil (SPD).

2021 m. kovo 31 d.

Auga Vokietijos skola. Vokietijos teikiama pagalba verslui, nukentėjusiam Handelsblatt (www.handelsblatt.com)
nuo COVID-19 metu įvestų suvaržymų, lėmė didžiulį navionalinės skolos
augimą. Remiantis Vokietijos federalinio banko („Bundesbank“) skaičiavimais, valstybės skola pernai padidėjo 275 milijardais eurų iki 2,332 trln.
Federalinės skolos lygis nuo pandemijos pradžios padidėjo 35 proc. Centrinio
banko duomenimis, skolos santykis - skolos ir visos nominalios ekonominės
produkcijos santykis - padidėjo 10,3 punkto iki 70 procentų. Tai yra
didžiausias skolos santykio padidėjimas per visą laikotarpį nuo Vokietijos
susijungimo. Anksčiau Vokietijos ekonomikos ir valstybės skolos santykis
mažėjo septynerius metus iš eilės.
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2021 m. kovo 31 d.

Vokietijoje auga infliacija. Preliminariais skaičiavimais, kovo mėnesį in- Handelsblatt (www.handelsblatt.com)
fliacija Vokietijoje siekė 1,7 proc. Ekonomistai tikisi, kad artimiausiu metu
infliacija dar labiau augs. Šiuo metu šis lygis yra aukščiausias nuo 2020 m.
Vasario. Vasario mėn. Infliacijos lygis buvo 1,3 proc. Augančios infliacijos
priežasčių ekonomistai ieško ne Vokietijos vyriausybės politikoje, mėginant
dorotis su COVID-19 krize, bet sieja su vienkartiniais ir laikinais veiksniais,
tokiais kaip augančios naftos kainos. „Infliacijos augimą lemia tik gerokai padidėjusios kuro ir mazuto kainos“, - sako „Commerzbank“ ekonomistas
Marco Wagneris. Jis atkreipia dėmesį į tai, kad naftos kainos buvo ženkliai
kritusios 2020 metais, COVID-19 krizės pradžioje, kai kuriais atvejais mazuto
kainos tuo metu krito 30 proc., tačiau dabar viskas jau pasikeitę - š. m. kovo
mėn. energijos kainos pakilo 4,8 proc., o vasarį jos kilo 0,3 proc. Be naftos
kainos, CO2 mokestis ir PVM grąžinimas į buvusį lygį (2020 m. liepos mėn.
PVM Vokietijoje buvo laikinai sumažtas nuo 19 iki 16 proc., o nuo š. m. metų
PVM grįžo į ankstesnį, 19 proc., lygį) yra kiti laikini infilaciją auginantys
veiksniai.
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