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Poveikis Prancūzijos ekonomikai 



Prancūzijos ekonominiai rodikliai Covid-19 krizės 
metu 

BVP smukimas 5,8 % 2020 m. I ketv.

8 % BVP sumažėjimas 2020 m. lygus 3000 eurų vienam 
Prancūzijos gyventojui

Ekonominės veiklos nuostoliai siekia 32%



Prancūzijos pramonė prieš ir po Covid-19 krizę



Inžinerinio sektoriaus Prancūzijoje apžvalga prieš 
Covid-19 krizę

Veiklos sektorius Apyvarta prieš 

mokesčius

(milijonais 

eurų)

Procentai Pridėtinė vertė 

prieš 

mokesčius 

(milijonais 

eurų)

Procentai

Plastiko ir mineralų gamyba 68 920 13,1% 21 024 16,4%

Metalurgija ir kita metalo gamyba 88 068 16,8% 26 534 20,7%

IT, optikos ir elektronikos gamyba 28 909 5,5% 10 621 8,3%

Elektrinės įrangos gamyba 35 249 6,7% 10 210 7,9%

Mechanikos ir įrangos gamyba 58 196 11,1% 16 042 12,5%

Transporto įrangos gamyba 243 130 46,5% 43 461 33,9%

VISO 522 472 100% 127 892 100%

Šaltinis:



Inžinerinio sektoriaus Prancūzijoje apžvalga prieš 
Covid-19 krizę, 2017

Veiklos sektorius Įmonių 

skaičius

Procentai Darbuotojai Procentai

Plastiko ir mineralų gamyba 11 490 27,1% 249 071 18,2%

Metalurgija ir kita metalo gamyba 19 130 45,2% 342 151 25%

IT, optikos ir elektronikos gamyba 2 562 6% 93 764 6,8%

Elektrinės įrangos gamyba 2 151 5% 109 081 7,9%

Mechanikos ir įrangos gamyba 4 447 10,5% 187 779 13,7%

Transporto įrangos gamyba 2 541 6% 383 408 28%

VISO 42 321 100% 1 365 254 100%

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015813



Veiklos sumažėjimas, pagal sektorius
(COVID-19 kontekste)
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Pramonė

Transporto dalių gamyba

Elektros įrangos, elektronikos, IT ir kitos įrangos
gamyba

Kitų pramonės produktų gamyba
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Po izoliacijos (Gegužės 11) Gegužės pradžioje

Šaltinis: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4498148?sommaire=4473296



Veiklos sumažėjimas, pagal sektorius
(COVID-19 kontekste)
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Komercinės paslaugos

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos

Transporto ir saugyklų paslaugos
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Mokslinė ir techninė veikla bei
administracinės paslaugos

IT ir komunikacijos paslaugos

Nekomercinės paslaugos

-25%
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Po izoliacijos (Gegužės 11) Gegužės pradžioje

Šaltinis: https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linsee-table-sur-un-recul-du-pib-de-20-au-deuxieme-trimestre-1206106



Visos pramonės kainų indeksai

Šaltinis: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4498615#tableau-ippi-g2-fr



Prancūzijos darbo rinka Covid-19 krizės metu



Numatomas ekonominės veiklos praradimas ir 
darbuotojų pasiskirstymas pagal jų įdarbinimo 
sąlygas ir pagal pramonės šakas %

Šaltinis : Dares, enquête Acemo-Covid, avril 2020, Insee



COVID-19 krizės įtaka Prancūzijos darbo rinkai 

• Dėl sveikatos krizės susitraukė privatus sektoriaus darbo 
vietos : nustatytas - 2,3 proc. kritimas pirmąjį 2020 m. ketvirtį

• Laikino pobūdžio darbai krito 37 proc. – 291 800 darbo 
vietų

• Ilgalaikiai darbai krito 0,9 proc. – 162 000 darbo vietų 



Pokyčiai Prancūzijos darbo rinkoje 

Privataus apmokamo darbo pokyčiai: procentais (duomenys % ketvirčio pabaigoje)

Ketvirtinis pokytis Metinis pokytis 

2019 2020 2020

T4 T1 T1

Žemės ūkis 0,2 -0,5 0,9

Pramonė 0,0 -0,3 -0,2

Statybos 0,7 0,4 2,4

Komercinės paslaugos 0,5 -3,5 -2,5

Trumpalaikiai drabai (*) -0,2 -37,0 -37,5

Ilgalaikiai darbai 0,6 -1,3 0,0

Nekomercinės paslaugos 0,4 -0,4 -0,1

Viso privačiame sektoriuje 0,4 -2,3 -1,4

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488494



Prancūzijos Vyriausybės parama verslui ir 
visuomenei Covid-19 krizės metu



Valstybės paramos verslui priemonės COVID-19 
krizės metu

• SODROS ir kitų mokesčių mokėjimo terminų atidėjimas ;

• Įmonėms, patekusioms į ypatingai sudėtingą situaciją, individualių prašymų 
nagrinėjimo metu gali būti nuspręsta taikyti tiesioginių mokesčių nuolaidas;

• Nuomos mokesčio už vandenį, dujas ir elektrą mokėjimo atidėjimas 
labiausiai nukentėjusioms SVĮ ;

• Iki 1500 eurų subsidijos mikroįmonėms, savarankiškai dirbantiems 
asmenims, laisvųjų profesijų atstovams ir smulkiems verslininkams, kuriuos 
labiausiai paveikė verslo apribojimai. Finansavimas iš Solidarumo fondo; 

• 300 milijardų eurų Valstybės garantija bankinėms grynųjų pinigų linijoms, 
kurių gali prireikti verslui užsitikrinti apyvartines lėšas;



Valstybės paramos verslui priemonės COVID-19 
krizės metu

• Valstybės ir Prancūzijos centrinio banko parama (tarpininkavimas kreditų 
srityje) įmonėms dėl banko paskolų restruktūrizavimo;

• Išlaikyti užimtumą įmonėse naudojant supaprastintą ir sustiprintą dalinio 
nedarbo schemą;

• Parama verslo tarpininkui sprendžiant konfliktus su klientais ar tiekėjais;

• Valstybės ir vietos valdžios institucijų pripažinimas „Coronavirus“ kaip 
force majeure atvejis viešuosiuose pirkimuose. Už sutarčių įvykdymo 
vėlavimą baudos nebus taikomos.

• Paramos planas eksportuojančioms Prancūzijos bendrovėms.  



Socialinė apsauga Prancūzijoje COVID-19 krizės metu

- 10,2 mln. Prancūzų iš 821 000 įmonių naudojasi dalinio nedarbo 

sistemomis. 3 mln. žmonių įtraukti po gegužės 1 d.

- 421 val vidutinis vieno darbuotojo nedarbo laikas, t. y. 12 savaičių.

- Verslo solidarumo fondas jau skyrė 937 mln. EUR pagalbos 

mikroįmonėms ir laisvai samdomiems darbuotojams.

- Socialinių išmokų neturtingiausiems piliečiams pratęsimas.

150 Eur + 100 EUR už vaiką tiesioginės išmokos 4 mln. EUR 

neturtingoms ir kuklioms šeimoms gegužės 15 d.

- 200 EUR vienam studentui 800 000 studentų, netekusių darbo ne visą 

darbo dieną arba stažuočių.

- Atleidimo iš darbo reguliavimo pakeitimai. Ekonominis atleidimas bus 

griežčiau tikrinamas.



Gamybos perkėlimas į Prancūziją / Europą 



Gamybos perkėlimas į Prancūziją ir Europą 

- geopolitinis klausimas – JAV ir Kinijos santykis, “Occident” pasaulio ir Kinijos 

santykis

- prezidentas E. Macron skatina nacionalinį ir Europos solidarumą 

- strateginių sektorių koncentracija ir sugražinimas į Europą – farmacija, maisto 

pramonė, gynybos pramonė, elektronika ir skaitmeninės technologijos. 

- COVID-19 sanitarinės krizės išryškintos problemos gamybos grandinėse: 

- nepakankama tiekėjų ir subrangovų diversifikacija

- gamyba toli nuo vartotojo 

- neužtikrinamas savalaikis produkcijos tiekimas 



Grėsmės dėl gamybos perkėlimo į Europą 

- per kiek laiko Europa galės atkurti strateginius išteklius?

- produktyvių ekosistemų atstatymas užtruks ir gali daug kainuoti

- daugelis įmonių neatlaikys krizės, o tai turės poveikį Europos produktyvumui

- nuo 2008 m. krizės Europoje mažai investuojama į produktyvias priemones,

- dėl didėjančių sanitarinių reikalavimų nedidelė gamybos perkėlimo iš Kinijos į 
Europos prasidėjo gerokai anksčiau nei sveikatos krizė, to nepakanka tikėtis 
sparčių pokyčių.

- Prancūzijos pramoninkai mano, kad Vyriausybė galėtų daugiau pasistengti 
perkeliant pramonę į Prancūziją – gamybos ir kiti mokesčiai, EUR, ir kt. 



Automobilių pramonė  Renault-Nissan-Mitsubishi

• Nissan : 2019–2020 m. įmonė patirs  – 5,7 milijardo eurų grynojo nuostolio, gerokai didesnį, nei 

prognozavo. Planuoja iki 2023 m. kovo mėn. 20 proc. sumažinti gamybą. 

• RENAULT : Sutaupymo Planas 2024 m: 2 mlrd. EUR sutaupymas per 3 metus, kad atstatyti Renault 

konkurencingumą, atkurti įmonės solidžią finansinę bazę, didinti veiklos efektyvumą ir optimizuoti veiklos 

organizavimą. 15 000 darbo vietų panaikinimas – 10 000 pasaulyje ir 4600 Prancūzijoje 

 Uždaroma viena iš 14 gamyklų Prancūzijoje - Choisy-le-Roi

 Siekiama sumažinti gamybą 20% iki 2024 - mažiau modelių variacijos

 Vyriausybės garantuos 5 mldr. EUR kredito liniją apyvartinėms 

lėšoms 

 Iš Kinijos į Prancūziją bus perkeltas baterijos gaminimas elektriniams 

automobiliams 

 Bus atsisakyta 5 subrangovų iš 9

 Renault Techno-centras su 11 tūkstančių darbuotojų ir toliau vaidins 

svarbų vaidmenį, technologinis progresas išliks grupės prioritetu 

 Renault ir Daimler bendradarbiavimas 



Aeronautika

• Airfrance "Air France", pirmąjį ketvirtį paskelbė grynąjį 1,8 milijardo eurų 
nuostolį 

• Prancūzijos Valstybė skiria "Air France" 7 milijardų EUR pagalbą, 
įmonės pelningumo atstatymui ir aplinkos apsaugos gerinimui

• "AirBus" mažina gamybą: 
bus gaminama 40 A320 lėktuvų vietoj 60 per mėnesį

A350 per mėnesį bus išleistas tik 6 orlaivių vietoj 10

A330 bus pagaminti du lėktuvai per mėnesį, 24 per metus lyginat su 40 lėktuvų per 
metus iki krizės



Trūkumas Prancūzijoje 

- Automobilių ir aeronautikos sektoriuose trūksta dalių, medžiagų ir 

elektroninių komponentų. 

- Dezinfekcinio skysčio gamintojai baiminasi, kad pritrūks pirminės 

žaliavos. 

- Vaistų gamyboje manoma, kad pritrūks veikliųjų medžiagų, kurių 80 

proc. pagaminama Kinijoje ir Indijoje.



Ką turėtų daryti Lietuvos pramonė

• Pasirengti strategiją, kuri atitinka šiandieninius 
Prancūzijos lūkesčius

• Aiškiai komunikuoti, kad esame patikimas Europinis 
partneris

• Stebėti ir analizuoti rinką, konkurentus bei laiku 
pasiūlyti savo paslaugas ir produkciją 



Išėjimo iš karantino planas  



700 tūkst testų per savaitę asmenims, turintiems simptomų

Karantino žemėlapis - šalies suskirstymas į žalias ir raudonas zonas 

Kaukės viešajame transporte 

Sanitarinės taisyklės parengtos 66 verslo tipams 

Draudimas vykti toliau nei 100 km spinduliu nuo namų panaikintas nuo birželio 2d.  

Darželiai ir pradinės mokyklos atidaromi gegužės 12 d. - 18 d. 

Prancūzijos išėjimo iš karantino planas 

Prekyba atsidarys, išskyrus didesnes nei 40 tūkst.kv.m. erdves „raudonosiose“ teritorijose

Gegužės 11 d. atsidarys 400 tūkst įmonių, į darbą turėtų sugrįžti 875 tūkst. darbuotojų

„Žaliosios“ teritorijos tokiomis išliks artimiausias tris savaites, birželį turėtų būti 

leidžiama jose atsidaryti kavinėms ir restoranams



Sienos ir keliavimo apribojimai

ES rezidentai ir 

Prancūzijos

rezidentai
Tranzitu per Prancūziją į 

reziduojančią šalį arba į FR 

Prancūzijos 

rezidentai 
Grįžtantys iš trečiųjų  

šalių 

Diplomatinių misijų ir 

tarptautinių 

institucijų 

darbuotojai
Jų sutuoktiniai ir vaikai

Pasienio 

darbuotojai 
Krovinių 

pervežėjai, tame 

tarpe jūreiviai 

Pasienio 

darbuotojai 
Lorem ipsum dolor sit 

amet consequitor

Jūreiviai 
Žvejybos laivuose 

Sienų kontrolė numatyta iki 
2020 m. spalio 31 d. 

Iki birželio 15 d. pratęsti

judėjimo apribojimai

Išimtys: 

- žemės ūkio sezoniniams 

darbuotojams iš ES šalių, 

turintiems darbo sutartį su 

įmone, įsikūrusia Prancūzijoje;

- komandiruojamiems 

darbuotojams, ES šalių 

piliečiams, kurių komandiruotė 

negali būti atidedama ir yra 

ekonomiškai pagrįsta 

motyvuotu darbdavio 

paaiškinimu.

Asmenys 

keliaujantys dėl 

vaikų priežiūros, 

tėvų lankymas 

EHPAD

Diplomatinių 

misijų ir 

tarptautinių inst.

personalas
Jų sutuoktiniai ir vaikai

Orlaivio ar 

krovinio 

gabenimo įgula 

ES rezidentai 

vykstantys 

tranzitu 
per Prancūziją į 

reziduojančią šalį arba į FR 

Prancūzijos 

rezidentai 
Grįžtantys iš trečiųjų  

šalių 

Jūreiviai
Žvejybos laivuose 

Medicinos 

darbuotojai
atvykimas kovai su 

COVID-19 virusu



Naudingos nuorodos

• Inžinerinės pramonės asociacija SYNTEC, jungianti 3 750 narių : https://www.syntec.fr/

• Nacionalinis elektroninės subrangos sindikatas: https://www.snese.com/fr/Accueil-4.html

• FR ekonomikos ir finansų ministerijos palaikoma centralizuota pirkimų platforma COVID-
19 krizei suvaldyti:  https://stopcovid19.fr/customer/account/login/

• Paryžiaus regiono COVID-19 pirkimų platforma: https://smartidf.services/fr/industrie-solidarite-
covid19

• Gerosios praktikos vadovas keleivių ir krovinių transporto įmonėms dėl COVID-19 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf

• Formos, kurias reikia užpildyti keliaujant į Prancūziją : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-
voyage

• Tarptautinių reisų vairuotojams FR VRM numatytas formas dėl įvažiavimo į šalį galima 
pakeisti ES „Tarptautinių pervežimų darbuotojų pažymėjimu: 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Informations-Coronavirus-a-destination-des-
etrangers-Questions-Reponses

https://www.syntec.fr/
https://www.snese.com/fr/Accueil-4.html
https://stopcovid19.fr/customer/account/login/
https://smartidf.services/fr/industrie-solidarite-covid19
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Informations-Coronavirus-a-destination-des-etrangers-Questions-Reponses
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