
Vokietijos ekonomika ir Covid-19

LR Komercijos atašė VFRŠarūnė Šablevičienė2020 11 05



Covid-19 situacija Vokietijoje

Nuo lakpričio 2 d.:



BVP ir kiti ekonomikos rodikliai
BVP Vokietijoje 2020 III ketv.augo +8,2 % palyginus su II ketv.,bet buvo -4,1 % mažesnis nei2019 m. tuo pačiu laikotarpiu

Realus BVPPrivatus vartojimasInvesticijos į įrenginiusInvesticijos į statybasEksportasImportas
Šaltinis: Vokietijos statistikosdepartamentas (2020-10) ,Thomson Reuters

Palyginus su praeitų metų tuopačiu ketv. Palyginus su praeitu ketvirčiu



Nedarbo lygis
Nedarbas Vokietijoje Darbuotojai, dirbantys pagal „sutrumpintodarbo laiko“ tvarką

Palyginus su praeitumėnesiu: -87.000
Palyginus su praeitaismetais: +556.000

Šaltinis: Vokietijos darbo agentūra (2020-11)



Vartojimas ir santaupos
Kaip vertinate savo dabartinęfinansinę situaciją? (Proc.)

Pirkimai Taupymas

Polinkis įsigyti prekes ir taupyti

Šaltinis: German SavingsBanks Association,“Handelsblatt” ResearchInstitute

Labaigerai/gerai Vidutiniškai Labiau blogai/blogai



Gamybos ir užsakymų apimtys
Gamybos apimtys Vokietijos mašinų ir įrangos gamybos užsakymainuo 2019 m. 08 mėn. iki 2020 08 mėn.

Šaltiniai: Vokietijos ekonomikos ministerija (2020-11), Vokietijosstatistikos departamentas (2020-10)



Vokietijos automobilių pramonė (rugpjūčio mėn.)
Įmonių pajėgumų panaudojimas Įmonės, kurios dėl pandemijos planuoja(papildomai) atleisti žmones

Taip Ne Šaltinis: Vokietijos automobiliųpramonės asociacija VDA (2020-08)



Situacija Vokietijos automobilių pramonėje
Įmonės, kurios dėl pandemijos planuoja perkeltigamybą į užsienį Kaip koronos krizė paveikė įmonės planus perkeltigamybą į užsienį?

Taip KitaNe Jokios įtakos Pagreitino Sulėtino
Šaltinis: Vokietijos automobiliųpramonės asociacija VDA (2020-08)



Vokietijos automobilių gamintojų gamybos apimtys

ProdukcijaTendencija

Palyginus su 2019rugsėju

2020 rugsėjį369,300
Pagamintų automobilių

Šaltinis: Vokietijos automobiliųpramonės asociacija VDA (2020-09)



Valstybės pagalba įmonėms
"Greitoji pagalba"

• Iki 2020-05-31• Suteiktaparama:13,8 mlrd.eurų

I pagalbos paketas
• 2020birželis –rugpjūtis• Skirta 25mlrd. eurų,įsisavinta -5 mlrd.eurų

II pagalbospaketas
• 2020rugsėjis –gruodis• Skirta 25mlrd. eurų

III pagalbos paketas?

• Svarstomas2021 m.

Pagalba įmonėmslapkričio mėn.
• Skirta 10mlrd. eurų• Išmokama75 proc.2019 m.lapkričiomėn.apyvartos

Bankrotai
Įsiskolinusios, bet dar mokios įmonės neprivaloregistruoti bankroto iki š. m. gruodžio 31 d.Siūloma šią įstatymą pratęsti iki 2021 m. kovomėn. galo.Šiemet prognozuojama 17-18 tūkst. registruotųbankrotų – mažiau negu pernai. Tačiau kitąmetprognozuojamas rekordiškai didelis bankrotųskaičius. Šaltinis: Vokietijos ekonomikosirenergetikos ministerija

Vokietijos VyriausybėsEkonomikos skatinimoplanas(”Konjunkturpaket”) irpagalba įmonėmsapima daugiau nei 1bln. eurų.



Prognozė 2020 ir 2021 m.

- 5,8 % - 12,1 %

+ 4,4 %
BVP Eksportas Importas

- 8,1 %

+ 8,8 % + 7,5 %
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„Tolimesnisekonomikos vystymasistiesiogiai priklausys nuoto, kaip toliau vystysisužsikrėtusiųjųskaičius“ –Vokietijosekonomikos ministrasPeter Altmaier
Šaltinis: Vokietijos ekonomikosirenergetikos ministerija

2020-06: -6,2%

2020-06: +5,2%



Įmonių lūkesčiai (apklausta iki lapkričio mėn. karantino)
Planuojami įmonių apyvartos pasikeitimai dėlCOVID-19, 2020 m.

61 proc. įmoniųprognozuojaapyvartosmažėjimą 2020m.

Augs14%

Nesikeis18%

Šiuo metuįvertintineįmanoma7%Mažės iki 10proc.16%

Mažės nuo10 iki 25proc.22%

Mažės nuo25 iki 50proc.14%

Mažėsdaugiau nei50 proc.9%

Planuojamas grįžimas prie įprastiniųverslo apimčių (ikikorononio lygmens),procentais
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Šaltinis: Vokietijos Pramonėsrūmai DIHK (2020-10)



Eksporto ir darbo vietų lūkesčiai pagal sektorius (apklausta ikilapkričio mėn. karantino)
Lūkesčiai eksportui pagal sektorius, proc.

Transporto priemonės
Farmacija

Elektrotechnika
Chemijos pramonė

Metalo produktai
Mašinų ir įrangos pramonė

Metalo išgavimas ir apdirbimas
Kitos transporto priemonės

Darbo vietų prognozės pagal sektorius, proc.
Mažmeninė prekyba

Mašinų ir įrenginių pramonė
Viešbučiai

Laisvalaikio paslaugų sektorius
Transporto priemonės

Aviacijos sektorius
Parodos ir kongresai

Turizmo sektorius

Šaltinis: Vokietijos Pramonėsrūmai DIHK (2020-10)

Aukštesni Tokie patys Žemesni Geresnės Tokios pačios Blogesnės



„Ši žiema bus sunki. Keturi ilgisunkūs mėnesiai. Bet jie praeis.“ –Vokietijos Kanclerė Angela Merkel



Vokietijos investicijos į „žalią“ ateitį - 50 mlrd. "Zukunftspaket"
Infrastruktūra- Tvariam ir ekologiškam mobilumui, transporto infrastruktūrai – 2,2 mlrd. eurų- Investicijos į automobilių ir jų dalių gamintojų pramonę (naujoms technologijoms,inovacijoms, tyrimams) – 2 mlrd. eurų- Elektromobilių, ypač jų baterijų krovimo tinklui – 2,5 mlrd. eurų- Uostų modernizavimui – 1 mlrd. eurų- Lėktuvų modernizavimui – 1 mlrd. eurų- Pastatų modernizacijai (CO2 mažinimui) – 2,5 mlrd. eurų
Vandenilio technologijos- „Nacionalinei vandenilio strategijai“ įgyvendinti – 7 mlrd. eurų- Bendradarbiavimui su kitomis šalimis vandenilio technologijų vystyme – 2 mlrd. eurų
Skaitmeninimas- „Prieinamumo internete“ įstatymo (Online-Zugang-Gesetz) įgyvendinimui: 3 mlrd. eurų- Skaitmeninimui viešajame sektoriuje – 1 mlrd. eurų- Dirbtinio intelekto vystymui – 2 mlrd. eurų- Kvantinėms technologijoms – 2 mlrd. eurų- 5G ir 6G internetui vystyti – 2 mlrd. eurų- 5G tinklui visoje Vokietijoje vystyti iki 2025 m. – 5 mlrd. eurų



Vokietijos automobilių pramonės ateitis
Vokietijos automobilių pramonė sieks taptineutralia klimatui iki 2050

Ekonomikos ministerijos pagalbospaketas automobilių pramonei – 2 mlrd.eurų:• Orentuojamasi į naujas technologijas,inovacijas, elektromobilius,skaitmeninimą, procesųautomatizavimą, klimato apsaugą,dirbtinį intelektą.• Siekiama giluminės automobiliųsektoriaus transformacijos:nusigręžiama nuo automobilių sudegimo varikliais.• Siekiama išlikti pasaulio lyderiaisautomobilių pramonėje.

Elektromobilių pardavimai Vokietijoje

Šaltinis: Vokietijosautomobiliųpramonės asociacijaVDA



Verslui žinotina

Nuolat atnaujinama informacija:https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html



El. paštas: sarune.sableviciene@mfa.lt


