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Covid-19 krizės metu   

  

    

      

  



Antroji Covid-19 banga Prancūzijoje 



COVID-19 Prancūzijoje Pav. 1. Nuo spalio 20 iki lapkričio 2d. virusu 
užsikrėtusių asmenų skaičius:  
 
516 161 asmenys Prancūzijoje Iš viso Prancūzijoje 

 
COVID-19 atvejų : 
1,466,433  
 
Mirčių: 
37,435  
 
Pasveikusių: 
119,104  



Poveikis Prancūzijos ekonomikai  



Prancūzijos ekonominiai rodikliai Covid-19 krizės 
metu  

9 % BVP sumažėjimas 2020 m.  

16% ekonominės veiklos atsigavimas III ketvirtyje 
(BVP) 

2020 m pabaigoje nedarbas sieks - 9,7 % 



Prancūzijos pramonė Covid-19 krizės metu 



Veiklos praradimai Prancūzijoje  

Šaltinis: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4796792?sommaire=4473296 



Pramonė veiklos praradimai Prancūzijoje  

Šaltinis: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4796792?sommaire=4473296 



Veiklos sumažėjimas pagal sektorius 
(COVID-19 kontekste) 
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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  
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Šaltinis: https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linsee-table-sur-un-recul-du-pib-de-20-au-deuxieme-trimestre-1206106 



Globalios vertės grandinės - 
Gamybos perkėlimas į Prancūziją / Europą  
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Globalios vertės grandinės  

Iš 2019 m. PPO ataskaitos matyti, kad du trečdaliai pasaulio prekybos vyksta per 
globalias vertės grandines.   

Šaltinis: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gvc_dev_report_2019_e.pdf 
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Covid-19 ir atsiradusios abejonės dėl globalių vertės 
grandinių privalumo 

-  Sumažino paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidas, bei padidino vartotojų 
perkamąją galią. Tačiau  susilpnino šalies suverenitetą kalbant apie 
sveikatą, maistą, IT ir skaitmenines technologijas.  

-  Kinija dabar turi technologinių ir mokslinių žinių, viršijančių Europos 
šalių žinias. Tai jiems leidžia įveikti europiečius daugelyje sektorių.  

-  Pasaulinės vertės grandinės yra galingi klimato kaitos varikliai. Jie 
struktūrizuoja gamybos procesus, technologijų perdavimą ir 
finansinius srautus, tačiau taip pat sukuria didžiulį pėdsaką aplinkai.  
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Gamybos perkėlimas/grąžinimas į Prancūziją ir Europą  
-  Prezidentas E. Macron skatina nacionalinį ir Europos solidarumą  
-  Strateginių pramonės sektorių perkėlimas į tolimas rinkas, gali sukelti 

grėsmę šalies saugumui.   
-  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.  



110 naujų automobilių ir aeronautikos pramonės 
sektorių projektų gaus Vyriausybės finansavimą  

•  Valstybės kofinansavimas atrinktiems projektams – 90 mln. Eur 
diversifikuoti savo veiklą, modernizuoti ar automatizuoti gamybos 
procesus bei kurti naujas gamybos grandines, trumpinti vertės 
grandines.  

•  Kvietimas teikti paraiškas minėtai paramai gauti atviras iki lapkričio 
17 d., todėl sąrašas dar plėsis. Aeronautikos bei automobilių 
pramonės sektorių modernizacijos programoje iš viso numatoma 
2020 m. skirti 300 mln. Eur  

•  FR Bourgogne-Franche-Comté regione paskelbti pirmieji 30 
projektų, kuriems bus skiriama 20 mln. Eur. (nacionaliniu mastu 
150 mln. Eur) 



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

ü  Siekiama sumažinti gamybą 20% iki 2024 - mažiau modelių variacijos 

ü  Vyriausybės garantuos 5 mldr. EUR kredito liniją apyvartinėms 
lėšoms  

ü  Iš Kinijos į Prancūziją bus perkeltas baterijos gaminimas elektriniams 
automobiliams   

ü  Bus atsisakyta 5 subrangovų iš 9 

ü  Renault Techno-centras su 11 tūkstančių darbuotojų ir toliau vaidins 
svarbų vaidmenį, technologinis progresas išliks grupės prioritetu   

ü  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:  
ü bus gaminama 40 A320 lėktuvų vietoj 60 per mėnesį 
ü A350 per mėnesį bus išleistas tik 6 orlaivių vietoj 10 
ü 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. 

• Išanalizuoti atsiųstus įmonių, laimėjusių valstybės 
paramą projektams, sąrašą.  



Prancūzijos Vyriausybės parama verslui ir 
Ekonomikos atgaivinimo planas  

"France Relance" 



Prancūzijos Vyriausybės parama verslui ir 
darbuotojams – 470 milijardų eurų 

•  Solidarumo fondas 
Solidarumo fondu pasinaudojo 1,7 milijono įmonių. Parama siekė 5,8 milijardo eurų. 
•  Vyriausybės garantuojamos paskolos  
600 000 įmonių buvo suteikta vyriausybės gruntuotos paskolos už daugiau nei 120 milijardų eurų. 
•  Atleidimas nuo socialinio draudimo įmokų 

Mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir Mikro įmonėms, kurios buvo uždarytos administraciniu 
požiūriu suteiktas atleidimas nuo socialinio draudimo įmokų. Tai sudarė 3,9 mlrd. Eurų.  

•  Socialinio draudimo įmokų atidėjimai 
Nuo kovo 2 milijonai savarankiškai dirbančių asmenų pasinaudojo 6,9 milijardo eurų, o daugiau nei 800 
000 darbdavių - 18 milijardų eurų socialinio draudimo įmokų atidėjimu.  

•   Dalinio nedarbo priemonė 
Balandžio mėn. 8,8 mln. darbuotojų pasinaudojo dalinio nedarbo išmokomis, gegužės mėnesį - 7,9 
mln. darbuotojų, o birželio mėn. - 4,5 mln.  



Prancūzijos Vyriausybės ekonomikos atkūrimo 
planas : "France Relance"  
•  Istorinis Europos ekonomikos atkūrimo planas 
Siekdamas sustiprinti paramos planą įgyvendinamų pastangų, 2020 m. rugsėjo 3 d. Ministras 
Pirmininkas pristatė "France Relance" planą, šalies ekonominio, socialinio ir ekologinio naujo 
įkūrimo planą. 

1.  Konkurencingumu ir inovacijoms skatinti – 35 mlrd. Eur.  

2.  Su ekologija susijusiems tikslams – 27 mlrd. Eur. Didžioji lėšų dalis bus skirta 
pastatų energetinio efektyvumo didinimo projektams, transporto sektoriui bei žaliųjų 
technologijų plėtrai (atitinkamai 7, 11  ir 9 mlrd. Eur) 

3.  Socialinei ir teritorinei sanglaudai – 35 mlrd. Eur.  



Naujos Valstybės paramos priemonės Prancūzijos 
įmonėms, prasidėjus antrajai COVID-19 bangai  
 
•  Solidarumo fondo išplėtimą maždaug 75 000 įmonėms. 

ü Solidarumo fondas bus išplėstas įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 50 
darbuotojų (palyginti su 20 anksčiau), be apyvartos sąlygų, tiems 
sektoriams, kurie yra turizmo plano objektas.  

ü Įmonės, turinčios mažiau nei 50 darbuotojų, galės pasinaudoti 
solidarumo fondu iki 1500 eurų, jei jų pelnas smuks daugiau nei 50 proc. 
Viešbučiams, kavinėms ir restoranams ši išmoka galės siekti 10 tūkst. 
Eurų. Jos taip pat bus atleistos nuo mokesčių.  

ü  Terminas valstybės paskoloms bus pratęstas iki 2021 m. birželio 30 d. 
ü  Pašalpas gaunantiems asmenims bus pervesta po 150 eurų, už vaiką – 

papildomai 100 eurų. 
ü Į valstybės pagalbos schemą įtraukti  30 nauji sub-sektoriai. Įmonės iš 
šių sektorių galės gauti pagalbą atgaline data.  
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Nauji apribojimai, susiję su 
antrąja COVID-19 banga   



Apribojimai Prancūzijoje  
•  Spalio 30 d. Prancūzijoje buvo įvestas visuotinis karantinas, galiosiantis mažiausiai iki 
gruodžio 1 d.  

•  Draudžiamas žmonių judėjimas, privaloma užpildyti ir su savimi turėti spec. pažymas: 

ü Pažymų formos spausdinimui: https://bit.ly/3kBiK77 

ü Elektroninė pažymos forma: https://bit.ly/3kGafrt 

•  Prancūzijos sienos atviros asmenims iš Europos Bendrijos šalių, nereikalaujama Covid-19 
testo rezultato. Visgi ES gyventojai raginami atsisakyti nebūtinų kelionių į Prancūziją.  

•  Platesnę informaciją Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos ir Vyriausybės interneto 
svetainėse: 
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 



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/ 
•  Viešųjų pirkimų platformos: https://www.achatpublic.com/; 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise 
•  Paryžiaus regiono COVID-19 pirkimų platforma: https://smartidf.services/fr/industrie-solidarite-covid19 
•  Pristatyti 73 nauji automobilių ir aeronautikos pramonės sektorių projektai: 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?
id=9E6BEF06-2539-4F40-85F6-54A8F97B6AE4&filename=324%20-%20DP%20110%20projets%20laur
%C3%A9ats%20des%20fonds%20auto%20et%20a%C3%A9ro.pdf  

•  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 

•  Pramonės perkėlimas į Europą - https://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/note_relocalisation_170820.pdf 
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