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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2020-12-01 FR sieks mažinti priklausomybę nuo importuojamos
sojos ir sojos miltų iš Pietų Amerikos. Esami FR
šalies vidaus pajėgumai patenkina tik 50 proc.
paklausos
DATA

2020-12-07

2020-12-08

2020-12-11

2020-12-14

Anuliuota tarptautinė Bourget aeronautikos paroda,
turėjusi vykti 2021 m. birželį. Kitos 2021 m.
anuliuotos parodos/renginiai Paryžiaus regione https://www.cci-parisidf.fr/sites/default/files/salons/wysiwyg/Salonsannules%202021%20pour%20web%20%2007.01.2021%20(1).pdf
Britų grupė „Ineos Automotive“ skelbia iš vokiečių
„Daimler“ įsigijanti gamyklą Prancūzijos Hambach
mieste (Moselle departamentas, Rytų FR).
Sprendimas motyvuojamas dėl gamyklos artumo
Vokietijai, siekiant užsitikrinti trumpesnes tiekimo
grandines bei orientuojantis į perspektyvines rinkas
Gruodžio 15 d. numatytas naujas karantino
švelninimo etapas, nepasiekus užsibrėžtos paros
užsikrėtimų skaičiaus ribos (ne daugiau kaip 5000
atvejų), koreguojamas – kultūrinės įstaigos kaip
planuota nebus atveriamos nuo gruodžio 15 d.
Komendanto valanda įvedama visoje šalies
teritorijoje nuo 20 iki 6 val. ryto. Išėjimo iš namų
atestatas bus būtinas tik komendanto valandomis.
Nuotolinis darbas toliau turėti būti taisyklė visur, kur
tik įmanoma
CCFA duomenimis, FR naujų automobilių rinka
2020 m. susitraukė 25.5 proc. Tai yra žemiausias
rodiklis nuo 1975 m.
Smarkiai kritę gamybos pajėgumai susiję ne tik su
pandemijos kontekstu, tačiau taip pat su ankstesniais
metais priimtais sprendimais dėl kai kurių transporto
priemonių gamybos relokalizacijos (Turkijoje,
Slovakijoje, Ispanijoje). Pagal pagaminamų
asmeninių transporto priemonių skaičių, FR Europoje
šiandien užima ketvirtą vietą (8 proc.) po DE, ESP,
CZ.
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https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/face-a-ladependance-au-sojaimporte-la-france-veutdoper-la-culture-delegumineuses-et-proteinesvegetales-20201201

https://www.usinenouvelle.
com/article/france-ineosautomotive-annonce-lacquisition-de-l-usine-dhambach.N1037829
https://www.lesechos.fr/eco
nomiefrance/social/deconfinemen
t-ce-qui-va-finalementchanger-le-15-decembre1273194

https://www.lesechos.fr/ind
ustrieservices/automobile/2020annee-noire-pour-laproduction-automobile-enfrance-1273792
https://www.lesechos.fr/ind
ustrieservices/automobile/automo
bile-le-marche-a-fondu1

2020-12-17

2020-12-17

FR gamintojai atsilaikė kiek geriau nei užsienio (PSA
grupė -25.1 proc., Renault -24.9 proc., tuo tarpu VW
pardavimai smuko -28.4 proc., Fiat-Chrystler -41.5
proc.). Sparčiai augo elektromobilių rinkos dalis iš
viso 100 proc. elektriniai, hibridiniai pakraunami ir
įprasti hibridiniai sudarė 21.5 proc. visų pardavimų
2020 m.).
FR ekonomikos atkūrimo plano įgyvendinimo
aktualizuota švieslentė
Gruodžio 3 d. įvykusio seminaro dėl FR muitinės
procedūrų pasibaigus pereinamajam Brexit periodui
medžiaga ir atvejų studija.

2020-12-17

FR ekonomikos atkūrimo plane numatytų pagalbos
verslui priemonių išsamus gidas

2020-12-22

Atnaujinta informacija apie apribojimus 2021 m.
krovininiam transportui cirkuliuoti FR keliuose

2020-12-29

Naujųjų išvakarėse posėdžiavusi valstybės gynimo
taryba nuo 2021 m. pradžios FR regionuose, kuriose
viruso cirkuliacija aktyviausia, siūlo ankstinti
komendanto valandą nuo 18 val. Ši priemonė bus
taikoma 15 departamentų FR Rytuose.
Trečiojo karantino opcija kol kas nesvarstoma.
Svarbūs įmonių apmokestinimo pokyčiai,
įsigaliosiantys nuo 2021 m. sausio 1 d., pirmiausia
apims esmines naujojo biudžeto priemones dėl
gamybos apmokestinimo mažinimo 10 mlrd. Eur.,
kurios pirmiausia palies vidutinio dydžio bei
mažas/vidutines įmones gamybos pramonės bei
prekybos sektoriuose:
- Įmonių pridėtinės vertės mokestis (CVAE)
mažėja per pusę;
- Įmonių nekilnojamojo turto mokesčiai CFE
bei TFPB mažinami per pusę;
- Mažinama teritorinio ekonominio indėlio
(CET) viršutinė riba nuo 3 iki 2 proc.
priklausomai nuo pridėtinės vertės.
Toliau mažinamas pelno apmokestinimas (IS):
- 2021 m. įmonėms, kurių apyvarta <250 mln.
Eur bus taikomas 26.5 proc. pelno mokestis;

2020-12-31

dun-quart-dans-lhexagoneen-2020-1277541

https://www.economie.gou
v.fr/plan-de-relance/suivimesures-indicateurs#
https://www.douane.gouv.fr
/actualites/lets-cross-brexittogether-webinar-english
Visas seminaro įrašas
pasiekiamas šiuo adresu
https://youtu.be/n3ociUutQ
-E
https://www.economie.gou
v.fr/files/files/2020/Guideles-dispositifs-adestination-des-PME-etTPE.pdf
https://www.fntr.fr/espacepresse/actualitesagenda/interdictionscomplementaires-decirculation-des-vehiculesde#utm_source=twitter&ut
m_medium=social&utm_ca
mpaign=Interdictions%20ci
rculer%202021%20050121
https://www.lemonde.fr/pla
nete/article/2021/01/02/covi
d-19-l-est-de-la-francebascule-dans-le-couvre-feua-18heures_6065044_3244.html
https://www.lesechos.fr/eco
nomie-france/budgetfiscalite/impots-ce-qui-vachanger-pour-lesentreprises-en-20211277561
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įmonėms, kurių apyvarta >250 mln. Eur.,
taikomas pelno mokestis sieks 27.5 proc.;
- FR vyriausybės tikslas siekti, kad visoms
įmonėms taikomas pelno mokestis būtų 25
proc.
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
2020-12-01 France Strategie studija dėl tarptautinių kompanijų iš
trečiųjų šalių pasirinkimo motyvų steigtis Europos
šalyse (tiriamasis periodas 2007-2018):
- Gamyklos ir inovacijų centro kolokalizacija
yra vienas iš pagrindinių veiksnių
tarptautinėms kompanijoms dėl šalies
pasirinkimo (įmonės gamybos centro
buvimas FR teritorijoje tikimybę, jog bus
steigiamas šalyje ir R&D centras, padidina
74 proc. ir vice-versa – įmonės inovacijų
centro veikla FR tikimybę, kad bus
steigiamas gamybos padalinys šalyje,
padidina 62 proc.;
- Kitas esminis veiksnys – gamybos kaštų
mažinimas (sąveikaujantis su geografiniais
kintamaisiais bei mokestiniais
skaičiavimais);
- Gamybos apmokestinimo sumažinimas 5
mlrd. Eur tikimybę, jog įmonė steigs
gamybos padalinį FR, padidina 2.3 proc (FR
pagal gamybos apmokestinimą antroje
vietoje po GR);
- Pelno mokesčio sumažinimo 5 mlrd. Eur
simuliacija parodė, jog tikimybė ne ES šalies
įmonei steigti centrinę būstinę FR padidės 8
proc. (FR tarp Europos šalių taikomas pelno
mokestis yra didžiausias)
- FR privalumas – mokestinės lengvatos R&D
veiklai. Mokestinių lengvatų R&D veiklai
didinimas 5 mlrd. Eur., leistų FR
patrauklumą investicijoms inovacijų srityje
padidinti 43 proc.
2020-12-01 FR farmacijos grupė „Ipsen“ skelbiasi planuojanti 3
mlrd. Eur investicinius pajėgumus iki 2024 m.
įgyvendinant kompanijos išorinių inovacijų
strategiją. Kompanija planuoja koncentruotis
onkologijos, retų ligų ir neuromokslų srityje
2020-12-08 Lapkričio mėnesį Médiamétre/ FEVAD tyrimo
duomenimis, LT vienaragis „Vinted“ 2020 m. III
ketv. pateko į lankomiausių FR elektroninės
prekybos svetainių penketuką
2020-12-10

FR išorės prekybos ir ekonominio patrauklumo
ministras Franck Riester interviu dienraščiui „Les
Echos“ pabrėžia, jog artimiausiu laikotarpiu
konkurencija tarp šalių dėl investicijų pritraukimo tik
stiprės, nes užsienio investicijų projektų bus mažiau.
Jo nuomone, konkurencija tarp šalių nebus tik
mokestinės bazės pagrindu, kadangi užsienio

https://investinfrance.fr/wpcontent/uploads/2017/08/Fa
its_et_chiffres_39_Synth%
C3%A8se-FranceStrat%C3%A9gie-final.pdf

https://www.usinenouvelle.
com/article/ipsen-veutporter-sa-capacite-dinvestissement-a-3-mds-dici-2024.N1035089
https://www.fevad.com/bar
ometre-trimestriel-delaudience-du-e-commerceen-france-intentionsdachat-de-noel-en-ligne/
https://www.lesechos.fr/eco
nomiefrance/conjoncture/franckriester-la-competitionentre-pays-pour-attirer-lesinvestissements-etrangerssera-plus-forte-car-ils3

2020-12-10

2020-12-14

2020-12-17

investuotojams aktuali yra gyvenimo lygio kokybė,
infrastruktūra bei mokslo sistema.
Konkurencingumui didinti FR planuoja 2021 m. I
ketv. pristatyti talentų ir jų šeimų pritraukimo
programą, kuri apimtų administracinės naštos
supaprastinimą. Ministro nuomone, svarbu peržiūrėti
vertės grandines, t.y. jas ko-lokalizuoti aplink
Europą, Magrebo šalyse partnerėse, Europos Rytuose
esančiose šalyse
Norvegų kompanijos „Elkem“ filialas „Rec Group“
skelbia iki 2021 m. pavasario apsispręsiantis dėl 681
mln. Eur investicijos Prancūzijoje statant saulės
panelių mega gamyklą Hambach mieste (Moselle
departamentas). Gamykla, kurios atidarymas
planuojamas 2022 m., įdarbintų 1500 darbuotojų.
Kompanijos tiksluose trumpinti gamybos grandines,
šiuo metu Vakarų Europos rinkai produkciją tiekianti
iš savo gamyklos Singapūre. Pastarosios gamybos
pajėgumai 600 MWp, tuo tarpu Hambach gamyklos
projektuojami pajėgumai 2000 MWp, antroje plėtros
fazėje – 4000 MWp iki 2025 m.
FR farmacijos kompanija „Servier“ paskelbė apie
pirmojo kompanijos dirbtinio intelekto centro
atidarymą Monrealyje, bendradarbiaujant su
universitetiniu inkubatoriumi Centech. Kompanija
teigia svarstanti galimybę atidaryti panašius hub‘us
kitose šalyse – įvardijamos RO ir PT.

Per 2020 m. FR pirmą kartą per pastaruosius
ketverius metus buvo įsteigta mažiau
gamyklų/pramoninių zonų, nei jų buvo uždaryta.
Portalas „Usinenouvelle“ skaičiuoja, jog šiemet
uždaryta arba paskelbta apie 59 gamyklų uždarymą.
Tuo tarpu atidarytų naujų – 25, skaičiuojama 17
esamų gamyklų plėtros projektų bei 7 modernizacijos
projektai.

seront-moins-nombreux1272624

https://www.usinenouvelle.
com/editorial/rec-groupreserve-sa-decision-dinvestir-dans-une-megausine-panneaux-solaires-ahambach.N1038974

https://www.usinenouvelle.
com/editorial/lesperspectives-de-lintelligence-artificiellesont-tres-attrayantes-selonvirginie-dominguez-chiefdigital-officer-dulaboratoireservier.N1040174
https://www.usinenouvelle.
com/editorial/bilan-2020malgre-la-crise-le-tissuindustriel-francais-resisteencore.N1040089

Tarp uždarytų/planuojamų uždaryti 2020 m. projektų
paminėtini Bridgestone gamykla Béthune mieste
(Pas-de-Calais), prieš metus paskelbti Michelin
planai stabdyti gamybą La Roche-sur-Yon (Vendée).
Kinų buitinės technikos gamintojas Haier savo
gamyklą Lunery (Cher) perkelė į Rumuniją. Belgų
pramoninio apšvietimo technologijų įmonė
Comatelec (Saint-Florent-sur-Cher) gamybą iškelia į
Ispaniją. Aeronautikos sektoriuje paskelbta apie
dviejų gamyklų uždarymą SimAir de Colomiers
(Haute-Garonne) bei Spherea gamykla Élancourt
mieste (Yvelines)

2020-12-21

Detalus atidarytų/uždarytų gamyklų žemėlapis –
laiško priede
FR farmacijos kompanija „Servier“ skelbiasi apie 2
mlrd. Eur investiciją įsigyjant JAV „Agios

https://www.lesechos.fr/ind
ustrie-services/pharmacie4

2020-12-28

Pharmaceuticals“ siekdama stiprinti pozicijas
onkologijos srityje. Per pastaruosius metus tai jau
antra „Servier“ investicija viršijanti 2 mlrd. Eur –
2018 m. kompanija už 2.4 mlrd. Eur įsigijo
kompanijos „Shire“ onkologijos padalinį
„Usine Nouvelle“ tyrimas dėl FR įmonių subrangos
užsienio šalyse

sante/cancer-servierdebourse-2-milliards-pourse-renforcer-en-oncologie1275838
https://www.usinenouvelle.
com/article/enquete-sur-lasous-traitance-francaise-a-linternational.N955491

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
2020-12-10 FR viešųjų investicijų bankas Bpifrance pristatė
naują pagalbos instrumentą turizmo įmonėms
(viešbučiams, restoranams, turų operatoriams ir kt.).
Instrumentas, kuriuo siekiama paremti įmonių iždą,
bus taikomas ne jaunesnėms kaip trejų metų
įmonėms, turinčioms bent 500 tūkst. Eur apyvartą.
Paramos fondo apimtis 80 mln. Eur., tikimasi
pagalbą suteikti 300 įmonių, numatant nuo 50 tūkst.
iki 400 tūkst. obligacijas, kurios ilgainiui galės būti
konvertuojamos į įmonių akcijas
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2020-12-03 FR Tulūzo mieste plėtojama transportavimo
kapsulėse hyperloop technologija, vystoma
kompanijos HyperloopTT, spartina R&D veiklą
sudarydama susitarimą su „Altran“ dėl papildomų
100 mokslininkų pagalbos. Apie investicijas į
HyperloopTT taip pas paskelbė „Hitachi Rail“.
Kompanijoje iš viso dirba 800 mokslininkų, ryšiai
palaikomi su 40 korporatyvinių ir universitetinių
partnerių. Tarp Europos šalių susitarimus
HyperloopTT turi pasirašiusi su FR, DE, SK, CZ,
UA
2020-12-05 Skelbiama apie skaitmeninės sveikatos klasterio
PariSanté Campus steigimą, kuris specializuosis
tyrimų ir inovacijų klausimais skaitmeninės sveikatos
srityje. Institucijos veikloje dalyvaus Inserm, PSL
universitetas, FR skaitmeninės sveikatos institutas,
Health Data Hub. Tarptautiniame konferencijų centre
tikisi pritraukti mokslininkus iš viso pasaulio.
Metinis biudžetas 360 mln. Eur.
2020-12-11 FR farmacijos gigantas „Sanofi“ paskelbė, kad jų
kartu su „GlaxoSmithKline“ kuriama COVID-19
vakcina bus prieinama ne anksčiau kaip 2021 m.
pabaigoje
2020-12-14 FR gyvybės mokslų sektoriaus įmonių konsorciumas,
sudarytas iš tokių kompanijų kaip BioMérieux,
Novasep, Sanofi ir Servier steigia unikalią pasaulyje
mokymo platformą „Campus Biotech Digital“,
kurioje nuo pavasario bus rengiami biogamybos
1

https://presse.bpifrance.fr/b
pifrance-accompagne-lerebond-des-tpe-et-pme-dutourisme-via-le-fondsavenir-et-soutien-tourismefast-et-renforce-ainsi-sonsoutien-au-secteur/

https://www.businesswire.c
om/news/home/202012030
05174/en/HyperloopTransportationTechnologies-Accelerateswith-100-Engineers-fromWorld-Leading-FirmAltran

https://www.enseignements
uprecherche.gouv.fr/cid15574
4/parisante-campus-fairede-la-france-un-leadermondial-de-la-santenumerique.html
https://fr.reuters.com/article
/businessNews/idFRKBN2
8L0JR
https://www.usinenouvelle.
com/article/made-in-francel-industrie-lance-un-outilunique-de-formation-pour-

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
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sektoriaus specialistai. Mokymo programa apims visą
gamybos grandinę nuo pirminės idėjos iki galutinio
produkto pacientui biomedikamentų gamyboje.
Projektas, kurio investicijos siekia 30 mln. Eur, yra
valstybinio-privataus bendradarbiavimo rezultatas.
Mokymo centras bus steigiamas prie Sanofi
gamyklos Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne
departamentas į pietryčius nuo Paryžiaus)
2020-12-14 FR gynybos kompanija „Thales“ skelbiasi plečianti
savo veiklos kibernetinės gynybos srityje apimtis
Cholet mieste (Maine-et-Loire departamentas FR
vakaruose) statydama naują R&D centrą bei
logistikos mazgą. Kompanijos planuose įdarbinti per
500 darbuotojų, pusė iš jų iš išorės.
2020-12-15 FR paskelbė 2020-2022 m. autonominių transporto
priemonių plėtros strategiją. Vienas iš strategijos
tikslų – stiprinti FR ir Europos šalių
bendradarbiavimą gruodžio 9 d. priimtos Europos
tvaraus ir išmanaus mobilumo strategijos rėmuose.
Iki 2021 m. vidurio parlamentarui Damien Pichereau
pavesta pateikti išvadas dėl priemonių stiprinti šį
šalių bendradarbiavimą
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2020-12-03 FR branduolinės saugos agentūra ASN gruodžio 3 –
sausio 15 d. vykdo nacionalines konsultacijas dėl 32
branduolinių reaktorių, kurių galia 900 MW,
eksploatacijos termino pratęsimo reaktorių amžiui
pasiekus 40 m. ASN nuomone, bendras EDF planas
reaktorių saugumui didinti yra priimtinas, tačiau
pasisako už papildomus įsipareigojimus, kurie
senuosius reaktorius saugumo aspektu priartintų prie
naujo tipo EPR reaktorių. Giluminį kiekvieno
reaktoriaus vertinimą ASN pradės 2021 m. nuo
pirmojo reaktoriaus Tricastin elektrinėje (Pietų FR),
veikiančio nuo 1980
2020-12-08 FR Prezidentas teigia, jog branduolinė energetika yra
esminė FR energetikos ir ekologijos ateities
dedamoji. Būtina to prielaida – progresas
branduolinio saugumo bei branduolinių atliekų
tvarkymo klausimais. Branduolio atsisakymas
skubotai vestų prie karbonizuotos energetikos
importo iš užsienio. Branduolinės energetikos
sektorius, parama kuriam numatyta ekonomikos
atkūrimo plane, Prezidento nuomone, užims svarbų
vaidmenį šaliai plėtojant ambiciją vandenilio
energetikos srityje. Sprendimas dėl naujų EPR2 tipo
branduolinių reaktorių statybos turėtų būti priimtas
iki 2023 m.
2020-12-10 Dėl pasikartojančių seisminių reiškinių, Žemutinio
Reino prefektūra skelbia moratoriumą visiems šiuo
plėtojamiems giluminės geotermijos energetikos
projektams. Labiausiai pažengęs iš jų – „Géoven“
projektas, plėtojamas Vendenheime, Starsbūro
šiaurėje– stabdomas neterminuotai. „Géoven“, kurio
investicijos siekia 100 mln. Eur, turėjo būti pirmoji

produire-desbiomedicaments.N1040319

https://www.usinenouvelle.
com/article/thales-renforcesa-r-d-a-cholet.N1039744

https://www.ecologie.gouv.
fr/sites/default/files/20171_
strategie-nationalevehicule%20automatise_we
b_0.pdf

https://www.rfi.fr/fr/france/
20201203nucl%C3%A9aire-enfrance-l-asn-ouvre-la-voie%C3%A0-uneprolongation-desr%C3%A9acteurs-audel%C3%A0-de-40-ans

https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/l-avenir-energetiqueet-ecologique-de-la-francepasse-par-le-nucleaireselon-macron-20201208

https://www.lesechos.fr/ind
ustrie-services/energieenvironnement/geothermieprofonde-la-prefecture-dubas-rhin-suspend-tous-lesprojets-1272938
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2020-12-14

2020-12-17

2020-12-18

2020-12-22

2020-12-15

kogeneracinė geoterminė FR elektrinė. FR
geoterminės energetikos sektorius kol kas yra
rudimentinėje stadijoje, kuris laikomas perspektyviu
ne tik plėtojant atsinaujinančią energetiką, tačiau taip
pat išgaunant tokių metalų kaip litis, kuris svarbus
ateities elektromobilių sektoriui.
JK vyriausybė paskelbė pradėsianti derybas su FR
energetikos kompanija EDF dėl naujos branduolinės
elektrinės statybos Suffolke (Rytuose). Sizewell C
projektas vertinamas 20 mlrd. svarų sterlingų, britų
vyriausybė neatmeta dalyvavimo projekto
finansavime

Kinų „Huawei“ oficialai paskelbė atidarysianti
technologinių sprendimų mobiliųjų ryšių tinklams
gamyklą Brumath mieste (Rytų Prancūzija). Tai bus
pirmoji kompanijos gamykla už Kinijos ribų.
Numatomos investicijos sieks 200 mln. Eur.,
pradžioje planuojama įdarbinti iki 300 darbuotojų.
Planuojama gamybos apimtis turėtų siekti 1 mlrd.
Eur. Kompanija FR turi įsteigusi jau penkis R&D
centrus, iš viso FR įdarbinusi per 1000 darbuotojų.
FR vyriausybė atsisakė perleisti FR gynybos,
aeronautikos bei tyrimų sektoriuose dirbančią
kompaniją „Photonis“ į amerikiečių grupės
„Teledyne“ rankas, tokį sprendimą motyvuodama
strategine kompanijos svarba šalies suverenitetui. FR
vyriausybės planuose ieškoti „prancūziškos“
investicijų alternatyvos. „Safran“ ir „Thales“
atsisakius savarankiškai investuoti į minėtą
kompaniją, svarstoma burti viešųjų investicijų fondą,
remiantis Bpifrance instrumentais bei pritraukiant
tokius privačius fondus kaip Tikehau
Sparčiai auga FR biometano gamybos pajėgumai,
prieaugis šiais metais siekia 56 proc., pasiekdamas
3.6 tWh. Sparčią plėtrą iš dalies paskatino supirkimo
tarifų peržiūra, tad gamintojai suskubo diegti
gamybos pajėgumus, kad spėtų pasinaudoti
palankesniais tarifais. Šiuo metu biodujų
suvartojimas FR gamtinių dujų suvartojimo balanse
siekia tik 1 proc. Vyriausybės tikslas – 7-10 proc.
2028 m.
RU geležinkelių kompanija Transmashholding
(TMH) didina savo ambicijas Vakarų Europoje. 2018
m. Šveicarijoje įsteigtas kompanijos filialas TMH
International veiklą vykdo Argentinoje, Vengrijoje,
Kazachstane, Pietų Afrikoje. Kompanija taip pat
pasirašė susitarimą su DE geležinkelių transporto
operatoriumi Go-Ahead Bavaria dėl regioninio
geležinkelių transporto užtikrinimo Bavarijoje.
Kontrakto vertė – 250 mln. Eur per 12 metų. TMH
International taip pat buvo cituojama kaip viena iš
galimų Alstom gamyklos FR mieste Reichshoffen
perėmėjų.

https://www.lemonde.fr/eco
nomie/article/2020/12/15/n
ucleaire-le-gouvernementbritannique-en-negociationavec-edf-pour-unenouvellecentrale_6063393_3234.ht
ml
https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/huawei-annonce-louverture-de-sa-premiereusine-en-france-a-brumath20201217

https://www.lefigaro.fr/soci
etes/rachat-de-photonis-letat-refuse-une-offre-de-lamericain-teledyne20201218

https://www.lesechos.fr/ind
ustrie-services/energieenvironnement/millesimerecord-pour-le-biogaz-enfrance-1275879

https://www.usinenouvelle.
com/article/le-championrusse-du-ferroviaire-tmhinternational-ne-cache-plusses-ambitions-eneurope.N1040394
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FR valstybės valdomos strateginės svarbos laivų
statyklos „Chantiers Atlantique“ (valdoma akcijų
dalis 84.3 proc.) nuo 2017 m. plėtojamas koncesijos
projektas, pagal kurį numatoma 50 proc. įmonės
akcijų perleisti italų „Ficantieri“ toliau stringa.
Pasibaigus sandorio terminui, FR vyriausybė
pakartotinai mėnesiui pratęsė galutinį terminą, kad
italų kompanija turėtų galimybę atsakyti į visus EK
klausimus dėl šio sandorio poveikio konkurencijai
rinkoje. Italai, savo ruožtu, tvirtina jau pateikę visą
informaciją. Vietos valdžios baimę dėl kompanijos
perleidimo „Ficantieri“ kelia jos ryšiai su kinų CSCC
Bendra ekonominė informacija
2020-12-07 FR tarptautinis investicijų bankas ir finansinių
paslaugų kompanija „Société Générale“, siekdama
pagerinti rentabilumą, skelbiasi planus sujungti du
savo pagrindinius mažmeninės bankininkystės
tinklus, numatomas 600 (iš 2100) padalinių
uždarymas iki 2025 m.
2020-12-30

2020-12-07

2020-12-08

2020-12-09

2020-12-09

Amazon France skelbia siūlysianti nemokamus
kursus Prancūzijos verslininkams dėl pardavimų
skaitmenizavimo (svetainės sukūrimas, logistika ir
kt.). Smulkiųjų verslininkų kritikuojama „Amazon“
ginasi, kad tokia iniciatyva nėra susijusi su siekiu
pritraukti didesnius srautus į savo platformą, o padėti
skaitmenizuoti smulkaus verslo veiklą. Šiuo metu FR
pardavimų skaitmenizacijos rodiklis siekia 30 proc.
Spalio mėnesį FR užsieni prekybos deficitas siekė
4.9 mlrd. Stebimas reikšmingas – 1 mlrd. Eur.
prekybos deficito mažėjimas, nulemtas atsigaunančio
eksporto (augimas 1.2 mlrd. Eur) bei importo
stabilizavimosi, kuris spalio mėnesį augo 200 mln.
Eur. Minėtu laikotarpiu FR prekybos prekėmis
balansas prastėjo su ES šalimis (-4.4 mlrd. Eur),
tačiau deficitas mažėjo su trečiosiomis šalimis, ypač
Azijos. FR prekybos paslaugomis balansas taip pat
prastėjo (-1mlrd. Eur) ir buvo nežymiai deficitinis.
Paryžiaus Šarlio de Golio, Orly ir Bourget oro uostus
valdanti grupė ADP skelbia apie pasiekta susitarimą
su profesinėmis sąjungomis dėl 1150 etatų mažinimo
savanoriškai darbuotojams nutraukant sutartį.
Prancūzijoje grupė iš viso įdarbina per 6000
darbuotojų
FR vyriausybė siekdama skatinti naujų gamyklų
steigimą šalyje, antrus metus iš eilės skelbia kvietimą
teikti pasiūlymus dėl teritorijų, kuriose būtų
diegiamos spartesnės administracinės procedūros dėl
statybų leidimų (per tris mėnesius) ir kuriose būtų
išplėtota visa reikalinga infrastruktūra. Šiuo metu
tokių „ready for use“ teritorijų sąraše yra 78
pozicijos.

https://www.latribune.fr/ent
reprisesfinance/industrie/aeronautiq
ue-defense/rachat-deschantiers-de-l-atlantique-legouvernement-francaisaccorde-un-mois-de-plus-afincantieri-869441.html

https://www.france24.com/f
r/%C3%A9cotech/20201207-lasoci%C3%A9t%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9ralese-r%C3%A9organise-etpr%C3%A9voit-lafermeture-de-600-agencesd-ici-%C3%A0-2025
https://www.lefigaro.fr/soci
etes/amazon-ouvre-un-siteinternet-pour-former-lescommercants-francais-avendre-en-ligne-20201207

https://www.boursorama.co
m/actualiteeconomique/actualites/franc
e-forte-baisse-du-deficitcommercial-en-octobre-a-49-milliards-d-euros1a4945527a1d9d219e0f339
fc0d6ad47

https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/adp-accord-pour1150-departs-volontairesdont-700-non-remplaces20201209
https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/industrie-nouvellecampagne-pour-identifierdes-sites-cles-en-main-enfrance-20201209
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2020-12-10

FR nacionalinė informatikos komisija (CNIL)
Google France ir Amazon skyrė atitinkamai 100 mln.
ir 35 mln. Eur baudas už nacionalinių teisės aktų
nesilaikymą dėl slapukų naudojimo. Nustatytas 3
mėn. terminas trūkumams pašalinti siekiant išvengti
100 tūkst. Eur per dieną baudų

2020-12-10

Patvirtinta, jog FR nacionalinės geležinkelių
kompanijos rekapitalizacijai FR vyriausybė skirs
4.05 mlrd. Eur., kurie bus naudojami tolesniems
tinkle plėtros darbams, taip pat mažosioms linijoms
bei naktinių traukinių tinklo plėtrai. Kompanijos
vadovybė teigia 2020 m. baigsianti su 5 mlrd. Eur
nuostoliu
FR valstybės valdoma geležinkelių kompanija SNCF
pripažino tinkamais naudoti pirmuosius „žaliuosius“
geležinkelio bėgius, pagamintus britų „Liberty steel“
Prancūzijoje valdomoje gamykloje Hayange
(Moselle departamentas). Naujieji geležinkelio bėgiai
gaminami iš perdirbo laužo elektrifikuotoje „Liberty
steel“ gamykloje, kurioje britų kompanija investavo
17 mln. Eur gamybos linijai modernizuoti, CO2
emisijas sumažinant iki 90 proc.
Amazon France skelbiasi turinti siekius padvigubinti
savo veiklos apimtis Prancūzijoje, atidarydama po
vieną naują sandėlį per metus ir iki 35 logistikos
centrų per trejus metus

2020-12-10

2020-11-12

2020-12-14

Nepaisant to, kad antrojo karantino poveikis FR
ekonomikai yra gerokai mažesnis nei pirmasis, FR
nacionalinis bankas toliau mažina FR ekonomikos
atsigavimo prognozę. Kitų metų makroekonominėse
prognozėse šalies BVP prognozuoja 5 proc. metinį
augimą (optimistinio scenarijaus atveju, jei
pandemijos situaciją pavyks suvaldyti greičiau,
augimas galėtų siekti 7 proc.), o FR ekonomikai
grįžti į prieškrizinį lygį pavyks ne anksčiau kaip 2022
m. viduryje. Augimas 2022 m. turėtų siekti tuos
pačius 5 proc., kuris stabilizuosis ties 2 proc. metiniu
augimu 2023 m. Prognozuojamas staigus nedarbo
augimas, pikas turėtų būti pasiektas (11 proc.) 2021
m. I pusmetį. FR ekonominis pajėgumas lapkričio
mėnesį buvo 11 proc. mažesnis nei įprastinis lygis,
gruodžio mėnesį šis atotrūkis turėtų mažėti iki 8 proc.
FR spaudoje pasirodė informacija, jog FR vyriausybė
yra pavedusi kai kurioms įstaigoms (pvz. indėlių
garantijų fondui) perduoti valstybės valdymui jų
valdomus finansinius išteklius su tikslu išvengti
kreipimosi į finansų rinkas ir tokiu būdu siekiant
amortizuoti augančią skolą

https://www.lemonde.fr/pix
els/article/2020/12/10/lacnil-inflige-des-amendes-agoogle-et-amazon-pournon-respect-de-lalegislation-sur-lescookies_6062860_4408996
.html
https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/sncf-feu-vert-a-laugmentation-de-capitalde-4-milliards-d-euros20201210

https://www.lefigaro.fr/soci
etes/les-rails-vertsfabriques-a-hayangehomologues-par-la-sncf20201210

https://www.latribune.fr/tec
hnosmedias/internet/amazonveut-construire-jusqu-a-35sites-de-distribution-enfrance-sur-les-troisprochaines-annees865706.html
https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/la-banque-de-franceanticipe-un-rebond-de-5du-pib-en-2021-20201214
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2020-12-14

2020-12-14

2020-12-14

2020-12-16

2020-12-16

2020-12-17

FR darbo ministrė skelbia, jog, esant palankiai
sanitarinei situacijai, nuo sausio 7 d. galės būti
peržiūrimos nuotolinio darbo taisyklės, sudarant
galimybę darbuotojams 1 dieną per savaitę dirbti
biuruose
FR vyriausybė ieško naujo geležinkelio linijos,
jungiančios Paryžių su vienu didžiausių pasaulyje
šviežio maisto turgumi „Rungis“ (į pietus nuo
Paryžiaus), valdytojo. Linija sustabdyta nuo 2019 m.
dėl mažos paklausos. FR planuose liniją atnaujinti
nuo 2021 vasaros. Šiuo metu produktų srautams iš
turgaus užtikrinti prireikia 9000 krovininių
automobilių per metus
FR Prezidentas susitikimo su Piliečių klimato
konvencija metu pažadėjo, kad bus rengiamas
referendumas dėl klimato apsaugos klausimų
įtraukimo į FR konstituciją. Tai apimtų tokias
nuostatas kaip bioįvairovė, aplinkosauga, kova su
klimato atšilimu. Dėl šio sprendimo dar balsuoti turės
abeji parlamento rūmai

FR geležinkelių kompanija kartu su partneriais
Alstom, Altran, Hitachi bei Airbus padaliniu Apsys
skelbiasi atlikę pirmuosius autonominio lokomotyvo
bandymus Rytų FR. Kompanijos planuose
autonominius traukinius komerciniam naudojimui
pateikti 2024-25m.
Lapkričio mėnesį naujai sukurtų įmonių skaičius
nežymiai augo (0.9 proc.), kurį paskatino įmonių
kūrimas statybų sektoriuje bei informacijos ir
komunikacijos sektoriuje. Minėtu laikotarpiu iš viso
sukurta 84295 įmonės (74.7 proc. iš jų –
individualios įmonės). Per paskutinius tris mėnesius
(rugsėjis-lapkritis) bendras įmonių skaičius augo
reikšmingai lyginant su tuo pačiu 2019 m.
laikotarpiu. Didžiausias prieaugis stebimas transporto
ir sandėliavimo paslaugų srityje
Nuo gruodžio 12 d. įsigaliojus FR geležinkelių rinkos
liberalizacijai, FR geležinkelių kompanija SNFC kol
kas neturi nei vieno konkurento (tarp susidomėjusių
minimos italų Thello, ispanų Renfe ir kt.) Ekspertų
nuomone, tai iš dalies susiję su didelėmis įėjimo į
rinką kainomis, tačiau daugelio kompanijų planų
atidėjimą taip pat paskatino ir pandemija.
Gerokai didesnis susidomėjimas regioninėse linijose
(dažnai subsidijuojamose), kurios konkurencijai
atveriamos regionų sprendimu (procesas lėtesnis ir
gali trukti 2023-2039) kviečiant teikti paraiškas
konkrečioms linijoms. Nekantriai laukiama Paryžiaus
regiono linijų atvėrimo (didžiausia SNFC 12 mlrd.
Eur rinka) nuo 2023 m.
Konkurencijai atverti Nantes-Lyon ir NatesBordeaux traukinių linijas siekusi FR vyriausybė
surengtame konkurse tesulaukė vienintelio kandidato

https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/teletravail-vers-unassouplissement-a-partirdu-7-janvier-selon-laministre-20201214
https://actu.fr/occitanie/per
pignan_66136/perpignanle-train-des-primeurs-versrungis-redemarre-a-l-ete2021-l-etat-lance-un-appelacandidature_38159676.html
https://www.france24.com/f
r/info-encontinu/20201214emmanuel-macronannonce-unr%C3%A9f%C3%A9rendu
m-pour-inscrire-la-luttepour-le-climat-dans-laconstitution
https://www.lesechos.fr/ind
ustrie-services/tourismetransport/le-trainautonome-de-la-sncf-surles-rails-1274529
https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/les-creations-dentreprises-en-petitehausse-en-novembre20201216

https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/l-appel-d-offres-pourles-intercites-nantesbordeaux-et-nantes-lyondeclare-sans-suite20201217
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2020-12-17

– dabartinio linijų valdytojo SNCF. Anksčiau
susidomėjimą reiškusios kompanijos „Arriva“ (grupė
Deutsche Banh), „Eurorail“ bei Transdev konkurse
nusprendė nedalyvauti. Naujo operatoriaus tikėjusis
nuo 2022 m., FR vyriausybė esamą konkursą
paskelbė neįvykusiu
FR parlamente galutinai priimtas peržiūrėtas 2021 m.
biudžetas, kuriame ateinančiais metais valstybės
skola prognozuojama 122.4 proc. BVP, biudžeto
deficitas 8.5 proc., o BVP augimas 6 proc. Per visus
2020 m. buvo priimti keturi peržiūrėti biudžetai,
apėmę per 13 tūkst. pakeitimų. Mėnesio pradžioje FR
premjeras įsteigė specialią viešųjų finansų komisiją,
kuriai pavesta iki kovo mėnesio pateikti raportą kaip
subalansuoti viešuosius finansus išvengiant mokesčių
didinimo. Komisijai pirmininkauti paskirtas exfinansų ministras Jean Arthuis.

2020-12-16

Prancūzijos MMA nuo 2021 m. auga 15 Eur (0.99
proc.) ir sudarys 1554,58 (bruto)

2020-12-16

JAV informacinių technologijų milžinas IBM
skelbiasi apie 1251 darbuotojų atleidimą kompanijos
padaliniuose FR. Tai sudaro ketvirtadalį darbo jėgos
šalyje. Profesinių sąjungų vertinimu, pasaulinės IBM
reorganizacijos kontekste, galima tikėtis iki 50 proc.
darbuotojų atleidimo Prancūzijoje
FR ekonomikos ir finansų ministerijos studija parodė,
kad FR yra mažiau pažeidžiama dėl užsienio tiekimo
grandinių sutrikimo nei kaimyninės šalys. Tiekimo
sutrikimų rizika FR kyla dėl produktų, kurios tiekėjai
yra ne Europos šalys. Tarp analizuotų 5000
importuojamų produktų, 121 produktas (kai kurie
farmacijos ir chemijos produktai, metalurgijos
produktai, akumuliatoriai ir specifinės mašinos)
tiekiamas trečiųjų šalių, 1/3 jų koncentruota Kinijoje,
tačiau šiems produktams egzistuoja tiekimo
diversifikacijos galimybė. Tuo tarpu tik dėl 12
analizuotų produktų (LED lempos, skrydžio
simuliatoriai, specialūs sintetiniai uždangalai ir kt.),
kurių pagrindinė tiekėja yra Kinija, išlieka didelė
priklausomybė nuo vieno tiekėjo ir produktų stygiaus
rizika sutrikus tiekimui
EK patvirtino 30 mlrd. Eur vertės Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) ir prancūzų PSA (Peugeot,
Citroën) grupės susijungimo sandorį, kuris leis
sukurti ketvirtąjį pagal dydį pasaulinį automobilių
gamintoją pavadinimu „Stellantis“. Teigiama, kad
susijungimas leis optimizuoti kaštus 5 mlrd. Eur
neuždarant gamyklų

2020-12-18

2020-12-21

2020-12-28

FR namų ūkių santaupų prieaugis per 2020 m.
pasiekė rekordines aukštumas – namų ūkiai
praėjusiais metais sutaupė 130 mlrd. Eur daugiau nei

https://www.latribune.fr/ec
onomie/france/dette-aidesrelance-un-budget-2021aux-couleurs-du-quoi-qu-ilen-coute-867355.html
https://www.latribune.fr/ec
onomie/france/castexinstalle-une-commissionpour-preparer-la-fin-duquoi-qu-il-en-coute864416.html
https://www.lefigaro.fr/soci
al/le-smic-va-augmenterde-quinze-euros-par-moisdebut-2021-20201216
https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/ibm-confirmevouloir-supprimer-1251postes-en-france-d-ici2022-20201216
https://www.tresor.economi
e.gouv.fr/Articles/511478e4
-5fb3-48a6-afbcedc5186be04c/files/e1968d
f8-f94a-4718-bbeb992db19864e6

https://www.lemonde.fr/eco
nomie/article/2020/12/21/la
-commission-europeennedonne-son-feu-vert-souscondition-a-la-fusion-depsa-et-fiatchrysler_6064110_3234.ht
ml
https://www.lesechos.fr/eco
nomiefrance/conjoncture/levoluti
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2019 m. FR bankas prognozuoja, jog 2021 m. šios
santaupos augs dar 70 mlrd. Eur. Banko vertinimu,
FR namų ūkių vartojimas geriau atsilaikė krizės
akivaizdoje (-1 proc. mažesnis nei iki krizės) nei
kitos ES šalys (DE –4 proc., ESP -10proc.), tačiau
rizika, kad ir ateinančiais metais vartojimas FR bus
vangus, išlieka.
2020-12-28 Po progresyvaus mažėjimo pastaruosius šešis
mėnesius, nedarbo lygio rodiklis (kategorija A)
lapkričio mėnesį pradėjo augti. Nuo vasario mėnesio
bedarbių skaičius išaugo 10 proc. Lapkričio mėnesio
nedarbo lygio rodiklio augimas didžiąją dalimi
susijęs su dalies darbuotojų perėjimu į dalinio
nedarbo režimą (kategorijos B ir C). Iki 2021 m.
sausio pabaigos numatomos taikyti dalinio nedarbo
finansavimo schemos, skaičiuojama, papildomai
kainuos 10 mlrd. Eur. Ekspertai skaičiuoja, jog
bendras nedarbo lygio rodiklis 2021 m. turėtų toliau
augti ir metų pabaigoje pasiekti 10.6 proc. (plg. 2020
m. 9.5 proc.)
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija

on-de-la-consommation-lagrande-inconnue-de-2021pour-leconomie-francaise1276699

https://www.latribune.fr/ec
onomie/france/le-chomagerepart-a-la-hausse-ennovembre-869081.html
https://www.latribune.fr/ec
onomie/france/le-chomagepartiel-pourrait-encorecouter-10-milliards-deuros-en-2021-alerte-lofce-866034.html

Parengė:
Marius Atroška, LR ambasados Prancūzijos Respublikoje antrasis sekretorius,
tel. +33 1 4054 5054, el. paštas marius.atroska@urm.lt
______________________________________________________
(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo
pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas)
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