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- Vokietijos prekybos ir pramonės rūmų duomenimis, Vokietijos ekonomiką stabdo investicijų 

blokada. Rūmų prezidentas Peteris Adrianas aiškina, jog per pastaruosius metus bendrovės sumažino 

investicijas į įrangą daugiau nei 13 proc., o verslo paskolų paklausa taip pat sustojo ir šiuo metu siekia 

šiek tiek mažiau kaip 200 milijardų eurų. Priežastis - ne tik koronaviruso pandemijos sukeltos 

pasekmės, bet ir tokie veiksniai, kaip kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, tiekimo grandinių 

problemos. 

- Vidutinė Vokietijos įmonių mokesčių našta 2020 metais siekė 30 proc., kai ES vidurkis yra mažesnis 

kaip 20,7 proc. Vokietiją lenkia tik Malta su apmokestinimo 35 procentais. Vokietijos prekybos ir 

pramonės rūmai atkreipia dėmesį į tai, kad būsimoji Vokietijos vyriausybė turėtų atsižvelgti į šiuos 

rodiklius. 

- „Nord Stream 2“ dujotiekis yra užbaigtas – skelbia Rusijos kompanija „Gazprom“.  Rugsėjo 10 d. 

išplatintame „Gazprom“ pareiškime teigiama, kad paskutiniai dujotiekio tiesimo darbai užbaigti 

rugsėjo 6 d., o rugsėjo 10 d., visos 1230 km ilgio dujotiekio dalys buvo sujungtos į vientisą sistemą, 

taip užbaigiant NS2 projektą. 

- Vokietijos partijų siūlomų priemonių nepakanka siekiant pasiekti ambicingų klimato politikos 

tikslų. Ekonomikos virsmas „žaliąja“ Vokietijai kainuos šimtus milijardų eurų. 

- Nepaisant Vokietijos pastangų dekarbonizuoti ekonomiką ir pereiti prie klimatui neutralių energijos 

šaltinių, per pirmąjį šių metų pusmetį elektros energijos, pagaminamos iš anglies ir dujų, dalis didėjo 

20,9 proc. Tuo metu vėjo energijos dalis bendroje elektros gamybos sistemoje nukrito į didžiausias 

žemumas nuo 2018 m. – vėjo turbinos pagamino vos 22 proc. šalies elektros energijos. Deginant anglį 

ir dujas 2021 m. I pusmetį Vokietijoje buvo pagaminta 56 proc. elektros energijos. Gerokai 

sumažėjusios vėjo energijos gamybos apimtys priklausė nuo meteorologinių sąlygų. 

- Nors elektros ir kitų energijos šaltinių kainos Europoje sparčiai auga jau visus metus., rugsėjį 

elektros kainų augimas buvo itin didelis: Vokietijoje didmeninės elektros energijos kainos išaugo 

beveik 50 proc. 

- Pagrindiniai penki šalies ekonomikos tyrimų institutai paskelbė, jog šiemet tikimasi vienu procentu 

mažesnio ekonominio augimo nei buvo prognozuota anksčiau. Šiuo metu manoma, jog ikikrizinis 

lygis bus pasiektas tik 2022 m. 

- Importo kainos rugpjūtį didėjo daugiau nei per 40 metų ir, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų 

mėnesiu, padidėjo 16,5 proc. Paskutinį kartą kainų šuolis buvo užfiksuotas 1981 metų rugsėjį, 

prasidėjus antrajai naftos krizei. 

- Po perteklinės pasiūlos ir žemų kainų 2020 metais pastaraisiais mėnesiais popieriaus kaina išaugo 

kelis kartus. Taip įvyko dėl padidėjusios plaušienos, pagamintos iš medienos ar medienos likučių, 

kurių dabar trūksta visame pasaulyje, kainos. Taip pat- dėl pakitusių tiekimo grandinių, didėjančios 

žaliavų paklausos visame pasaulyje ir didelių energijos sąnaudų. 

- Automobilių gamintojas „Opel“ dėl besitęsiančios pandemijos ir visame pasaulyje trūkstamų 

puslaidininkių detalių pristatymo kliūčių iki metų pabaigos uždaro gamyklą „Grandland“  Eizenache. 

- Rugsėjį infliacija Vokietijoje toliau didėjo ir pirmą kartą nuo 1993 m. peržengė 4 proc. ribą. 

Palyginus su tuo pačiu praėjusių metu laikotarpiu, per 2021 m. rugsėjį infliacija Vokietijoje padidėjo 

4,1 proc. 

- Didžiausias Europos oro vežėjas „Lufthansa“ šią savaitę paskelbė apie 2,14 mlrd. eurų vertės akcijų 

emisiją, kuria siekiama padidinti įmonių grupės kapitalą ir taip padėti grąžinti dalį iš 9 mlrd. eurų 

vertės valstybės suteiktos paskolos, išgelbėjusios „Lufthansą“ nuo bankroto COVID-19 pandemijos 

įkarštyje. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje informaciją. 

 


