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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2021-03-03 Vienos iš FR inžinerinės pramonės asociacijų
Syntec-Ingénierie teigimu, sektoriaus apyvarta 2020
m. smuko 11 proc. iki 42.3 mlrd. Eur, atsigavimas
bus lėtas, anksčiausiai 2022 m., prognozuojant 8
proc. lėtėjimą dar šiais metais bei 1 proc. 2022 m.
Ryškiausia nuosmukio tendencija automobilių bei
aeronautikos pramonėje, 41 proc. įmonių deklaruoja
užsakymus ir toliau mažėjant. 40 proc. teigia nuo
rugsėjo susiduriantys su vėluojančiais mokėjimais
2021-03-10 FR ekonomikos ministerija skelbia, jog kovo 31 d.
įsigalios naujas paramos mechanizmas, pagal kurį
įmonių fiksuotus veiklos kaštus padengs valstybė. Šis
instrumentas bus taikomas įmonėms, kurių veikla dėl
pandemijos buvo sustabdyta vyriausybės sprendimu,
arba turizmo sektoriui priklausančioms įmonėms.
Paramos sąlygos - įmonės sukurtos ne vėliau kaip
2019-01-01, mėnesinė apyvarta >1mln. Eur arba
metinė apyvarta >12 mln. Eur; apyvartos nuostolis
turėtų būti mažiausiai 50 proc. Instrumentu leidžiama
padengti 70 proc. įmonės veiklos kaštų (50 ir daugiau
darbuotojų) arba 90 proc. veiklos kaštų (mažiau nei
50 darbuotojų), limitas 10 mln. Eur 2021 m.
DATA

2021-03-10

32 atrinkti pramonės dekarbonizacijos projektai,
kuriems bus skiriamas beveik 100 mln. Eur
finansavimas iš FR ekonomikos atkūrimo programos
lėšų

2021-03-04

FR vyriausybė stiprina paramos įmonėms priemones,
pristatydama dalyvavimo paskolas ir obligacijas,
kuriomis siekiama sustiprinti įmonių nuosavus
išteklius ir investicines galimybes. Šios paskolos bus
teikiamos valstybės garantijos forma privatiems
investuotojams, kurie refinansuos dalyvavimo
paskolas ar obligacijas. Tokiu būdu valstybė tikisi
mobilizuoti 20 mlrd. privataus kapitalo. Valstybė
įsipareigoja padengti iki 30 proc. investuotojų patirtų
kapitalo nuostolių. Gražinimo terminas ilgesnis nei
tradicinių paskolų – 8 metai. Šios paskolos ir
obligacijos bus teikiamos nuo balandžio iki 2022 m.
birželio 30 d.
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https://www.lesechos.fr/ind
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11 tarptautinių ir šalies organizacijų kreipėsi į FR
teismą kaltindamos FR mažmeninės prekybos grupę
“Casino” prisidedant prie žmogaus teisių pažeidimų
ir miškų kirtimo Pietų Amerikoje. NVO grupė kaltina
Prancūzijos tarptautinę bendrovę dėl jautienos
produktų, susijusių su miškų kirtimu ir žemės
grobimu iš čiabuvių, pardavimo savo parduotuvėse
Pietų Amerikoje
Ekologinio mokesčio (écotaxe) sunkiasvorėms
transporto priemonėms galimybė toliau skinasi kelią
FR teisėkūros institucijose. Specialioje komisijoje FR
parlamentarai pritarė klimato įstatymo nuostatai,
pagal kurią regionams būtų suteikta galimybė savo
nuožiūra įsivesti ekologinius mokesčius
sunkiasvorėms transporto priemonėms
Įsigalioja nauji viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai,
pagal kuriuos valstybės ar regionų vykdomuose
viešuosiuose pirkimuose dalis įsigyjamų produktų
turės būti perdirbti arba pakartotinai panaudoti
(gatvės įrengimai, informacinė bei biurų įranga,
drabužiai, transportas ir surenkamieji gaminiai).
Aplinkos apsaugos klauzulė turės būti integruota
vykdomuose viešuosiuose konkursuose. FR viešieji
pirkimai sudaro apie 8 proc. šalies BVP.
Svarbių FR B2B renginių (Foire de Paris, Salon de
l'agriculture, SIAL) organizatoriui Compexposium
Nantero komercinių bylų teismas papildomiems 6
mėnesiams pratęsė laikiną apsaugos procedūrą
(procédure de sauvegarde) toliau išliekant
kompanijos nemokumo rizikai. Kompanijos
vadovybė teigia, kad 95 proc. ekspozantų tikisi grįžti
prie fizinių renginių, IV ketv. tikimasi turėti
galimybę surengti fizines parodas/renginius
FR ekonomikos atkūrimo programos rėmuose
numatyto 400 mln. fondo investicijoms regionuose
skatinti (relokalizacija, gamyklų plėtra, nauja įranga,
kvalifikacijos kėlimas) lėšos buvo skirtos jau 531
projektui. Vyriausybė kartu su regionais skelbia
skirianti papildomus 300 mln. Eur., kuriais
planuojama finansuoti 500 naujų projektų,
sukursiančių 15 tūkst. naujų darbo vietų.
Naikinamas reikalavimas krovininių transporto
priemonių vairuotojams, atvykstantiems į Prancūziją
iš Jungtinės Karalystės, turėti neigiamą PGR ar
greitąjį antigenų testą

2021-03-23

FR grupė „Renault“ pranešė Ispanijoje gaminsianti
penkis naujus kompanijos hibridinius modelius. Kaip
teigia kompanijos vadovybė, Ispanija projektuojama
kaip vienas iš svarbiausių „Renault“ elektrifikacijos
ir hibridizacijos centrų.

2021-03-30

Prekybininkams, susiduriantiems su neparduoto
inventoriaus problema, FR ekonomikos ir finansų
ministerija pristatė papildomą pagalbos instrumentą
(200 mln. Eur), kuris bus taikomas mažesnėms nei 50

https://www.france24.com/f
r/france/20210303d%C3%A9forestation-enamazonie-ong-etindig%C3%A8nespoursuivent-casino-enjustice-en-france
https://www.ouestfrance.fr/environnement/ec
otaxe/le-retour-desecotaxes-regionales-pourles-poids-lourds-lesdeputes-ont-donne-leuraval-7186035
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ustrie-services/energieenvironnement/bercy-veutfaire-de-la-commandepublique-un-outil-de-larelance-verte-1298946

https://www.lesechos.fr/ind
ustrie-services/servicesconseils/comexposiumprepare-le-vrairedemarrage-des-salonsapres-lete-1299230

https://www.economie.gou
v.fr/plan-derelance/relance-industrielleterritoires-creditssupplementaires

https://www.franceroutes.fr
/actualites/pas-de-testcovid-pour-les-routiersentrant-du-royaume-uni-enfrance/
https://www.lefigaro.fr/fla
sh-eco/renault-construiracinq-nouveaux-modelesde-voitures-hybrides-enespagne-20210323
https://www.bfmtv.com/eco
nomie/entreprises/bercyannonce-une-nouvelle-aidepour-35-0002

darbuotojų turinčioms aprangos, batų, sporto prekių
bei odos gaminių parduotuvėms – minėtiems
verslams bus skiriama 80 proc. lapkričio mėnesį
skirtos solidarumo fondo išmokos – tai sudarys
vidutiniškai 6000 Eur išmoką bei palies 35000
įmonių. Kai kurių prekybininkų teikiamam
pasiūlymui leisti prekes parduoti žemiau savikainos,
FR ekonomikos ir finansų ministerija kol kas
nepritaria. Didesnėms nei 50 darbuotojų turinčioms
prekybos vietoms FR ministerija skelbia planuojanti
alternatyvų pagalbos instrumentą, kuris numatytų
neparduotus prekių rezervus įtraukti prie fiksuotų
veiklos kaštų, kurių 70 proc. planuoja valstybė
padengti savo resursais
2021-03-31 Vasario pabaigoje-kovo pirmoje pusėje įvestos
lokalaus karantino (ribojimai labiausiai paveiktuose
departamentuose – komendanto valanda, nepirminės
svarbos parduotuvių uždarymas, judėjimo ribojimai)
priemonės davė tik ribotą rezultatą, epidemija šalyje
toliau auga. Kovo 31 d. Prezidentas paskelbė, jog iki
šiol galioję lokalaus karantino apribojimai 19-oje
departamentų bus taikomi šalies mastu keturioms
artimiausioms savaitėms, komendanto valanda išliks
nuo 19 val. judėjimui tarp regionų nuo balandžio 5 d.
bus privaloma turėti svarbią priežastį, judėjimas nuo
namų 10 km spinduliu, nuotolinis darbas turi būti
sisteminiu, taip pat uždaromos vidurinės mokyklos.
Nauji ribojai paleis dar 150 tūkst. įmonių, kurios
turės būti uždarytos. Prezidentas užtikrino, kad
valstybės paramos instrumentai įmonėms ir toliau
lieka galioti.
Svarbiausi kovo mėnesio investiciniai projektai,
sukūrę daugiausia darbo vietų bei reikšmingiausi
įmonių sprendimai dėl darbo vietų mažinimo:
- Amazon planuoja įdarbinti 400 darbuotojų
savo logistikos platformoje Senlyje;
- Kompanija Bosch France skelbia apie
planuojama 750 darbuotojų atleidimą savo
gamykloje Rodez (FR Oksitanijos regionas);
- Telekomunikacijų operatorius „Orange“
skelbia restruktūrizacijos planą, paliesiantį
7500 įmonės darbuotojų;
- Automotive pramonės įmonė SAFRA skelbia
apie 400 darbo vietų kūrimą ir gamyklos
plėtrą;
- Energetikos kompanija Gazel Energie
planuoja atleisti 200 darbuotojų;
- Prancūzijos nacionalinis bankas skelbia apie
planus iki 2024 m. atleisti 600 darbuotojų;
- JAV kompanija „McDonalds“ skelbia
tolesnę plėtrą šalyje ir skelbia apie planus
sukurti 2000 darbo vietų
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
2021-03-10 Pagrindinių FR reformų, skirtų šalies investiciniam
klimatui pagerinti bei įgyvendintų nuo 2017 m.,
sąrašas (EN kalba). Reformų apimtis – mokestinė

commerces_AN202103300391.html

https://www.interieur.gouv.
fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestations-dedeplacement
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https://www.tresor.economi
e.gouv.fr/Articles/f27fbe4963e9-4c80-9d9e3

2021-03-15

2021-03-24

2021-03-25

2021-03-31

aplinka, šalies socialinio modelio reforma,
administracinių procedūrų supaprastinimas,
ekologinio perėjimo priemonių įgyvendinimas
DE automobilių gamintojui Volkswagen, paskelbus
apie planus iki 2030 m. atidaryti 6 naujas
automobilių baterijų gamyklas, FR svarstoma kaip
viena iš šalių kandidačių tokia gamyklai kartu su ES
ir PT. Pirmoji gamykla 2023 m. bus atidaroma SE.
Kitos šalys kandidatės svarstomos dar vienai
gamyklai - PL, SK, CZ. Lokacijos dar dviem
gamykloms kol kas nėra numatytos
FR mažmeninės prekybos gigantas „Carrefour“
pranešė už 1,1 mlrd. Eur įsigijantis Brazilijos
mažmeninės prekybos grupę „Grupo Big“. Tai yra
didžiausia paskutinio penkmečio grupės investicija.
Sandoris leis grupei Brazilijoje iš viso valdyti 876
parduotuves su 137 tūkst. darbuotojų
Publikuota metinė 2020 m. užsienio investicijų FR
apžvalga. Pagrindiniai akcentai:
- Užsienio kompanijos priėmė 1215
sprendimus dėl investicinių projektų FR (17
proc. metinis mažėjimas);
- Mažėja užsienio investiciniais projektais
sukurtų darbo vietų skaičius (13 proc.),
tačiau 2020 m. sukurta 34567 darbo vietos ir
tai vienas iš geriausių pastarojo dešimtmečio
rezultatų;
- ¼ investicinių projektų buvo susiję su
pramonės investicijomis, naujų ar esamų
gamyklų plėtra;
- 12 proc. investicijų buvo susiję su R&D
veikla (JAV kompanijų investicijos R&D
projektams sudarė 25 proc. visų jų
investicijų);
- Sparčiai auga investicijos strateginiuose
sektoriuose (sveikatos srityje +40 proc.,
energetikos sektoriuje stebimas 13 proc.
augimas – daugiausia dėl investicijų
atsinaujinančios energetikos srityje);
- Pagal regionus – 41 proc. investicijų teko
miestams, mažesniems nei 20 tūkst.
gyventojų; 70 proc. investicijų – didesniuose
nei 200 tūkst. gyventojų miestuose;
- Pagal investicijų kilmę – 64 proc. investicijų
europinės, 20 proc. – Šiaurės Amerika, 10
proc. Azija;
- Didžiausia investuotoja – JAV (17 proc.);
kitos šalys - Vokietija (16,5 proc.); JK (10
proc.), IT (8 proc.), NL (7 proc.)
Dėl besitęsiančios politinės suirutės ir humanitarinės
krizės Mianmare, FR įmonės viena po kitos skelbia
besitraukiančios iš šalies bei stabdančios vykdomus
projektus: EDF viena iš pirmųjų pranešė stabdanti
hidroelektrinės užtvankos projektą (1,51 mlrd. Eur),
keletą metų šalyje dirbusi atsinaujinančios
energetikos kompanija „Voltalia“ taip pat skelbė
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besitraukianti iš Mianmaro. Kita vertus, rinkoje
liekančios pasiskelbė „Total“ ir „Accor“
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2021-03-02 Mažėja FR pramonės konkurencingumas. Rexecode
instituto duomenimis, FR dalis bendrame ES
eksporte 2020 m. sudarė 13,5 proc. ir tai yra
žemiausias rodiklis per 20 metų (eksporto nuostolis
46 mlrd. Eur). Ypač reikšmingas kritimas – 1,2
punkto – stebimas prekių sektoriuje (eksporto dalis
sudarė 12,7 proc.), tuo tarpu kai konkurentų DE, ES,
IT dalis išliko daugmaž stabili. Pramoninės
specializacijos, struktūriniai kintamieji bei
pandemijos suvaldymo ribojimai šių skirtumų, anot
Rexecode, nepaaiškina.
2020 rudenį atliktos 500 Europos importuotojų
atliktos apklausos duomenimis, FR vartojimo prekių
padėtis, lyginant su pagrindiniais konkurentais
pasaulyje, pagerėjo tik farmacijos-grožio prekių
vertinime, tačiau suprastėjo maisto ir drabužių
sektorių konkurencingumas, prasčiau vertinama
kokybė
2021-03-18 Didžiausias FR Marselio uostas, nepaisant beveik 13
proc. srautų mažėjimo 2020 m., skelbia 350 mln. Eur
(iki 2024) investicijas uosto plėtros projektams.
Trečdalį lėšų numatoma skirti infrastruktūros
palaikymo projektams, likę – plėtrai ir
modernizacijai. Uosto ambicija tapti išmaniuoju
uostu, skaitmeninis ir ekologinis perėjimas –
pagrindiniai plėtros programos elementai.
Investicijomis uostas siekia padidinti turimos rinkos
dalį
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
FR ekonomikos ministerija Google platformai skyrė
1,1 mln. Eur baudą už klaidingą šalies viešbučių
reitingavimą kompanijos paieškos platformoje.
Teigiama, kad „Google“ pakeitė oficialią šalies
turizmo agentūros „Atout France“ klasifikaciją pagal
savo kriterijais nustatytą klasifikaciją, kuri įnešė
painiavos naudojant identišką viešbučių žvaigždučių
sistemą kaip klasifikatorių
2021-03-29

Paryžiaus regiono (Ile-de-France) turizmo komiteto
preliminariais duomenimis, 2020 m. regionas sulaukė
17,5 mln. turistų (33,1 mln. arba 65,4 proc. mažiau
nei 2019 m.). Užsienio turistų sumažėjo 78 proc.,
vietinių gyventojų - 56 proc. Regiono pajamos iš
turizmo 6,4 mlrd. Eur (negautos pajamos siekia 15,5
mlrd. Eur, 11,5 mlrd. Eur iš jų – užsienio turistų
dalis). Žymiausiuose turistiniuose objektuose –
Triumfo arka, Orsė muziejus, Pompidu centras,
Luvro muziejus – lankytojų srautai mažėjo 72-76
proc.

http://www.rexecode.fr/pub
lic/Analyses-etprevisions/Documents-detravail/Les-indicateurs-decompetitivite-de-la-Francereculent-nettement-en-2020

https://www.lesechos.fr/ind
ustrie-services/tourismetransport/maritimemarseille-fos-va-investir350-millions-dans-latransition-ecologique-etnumerique-1299432

https://www.latribune.fr/de
peches/reuters/KBN2AF0S
E/france-amende-de-1-1million-d-euros-pourgoogle-pour-sonclassement-des-hotels.html

https://www.lesechos.fr/in
dustrie-services/tourismetransport/paris-et-lile-defrance-ont-perdu-33millions-de-touristes-en2020-1302456
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Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2021-03-01 FR nacionalinė metrologijos ir bandymų laboratorija
(LNE) skelbia steigianti pirmąją pasaulyje bandymų
platformą, skirtą įvertinti dirbtinį intelektą.
Platformos startas planuojamas 2022 m. I pusm.,
investicijos 800 tūkst. Eur.
2021-03-04 FR ekonomikos ir skaitmeninės transformacijos
ministrai startavo projektą „Scale-up Europe“, kuriuo
siekiama skatinti Europos technologijų startuolių
plėtrą. 150 scale-up, investuotojų, mokslininkų,
įmonių vadovų vienijanti komanda iki vasaros turėtų
pateikti pasiūlymus FR prezidentui dėl talentų
pritraukimo, finansavimo užtikrinimo, didžiųjų
grupių ir startuolių bendradarbiavimo skatinimo,
proveržio technologijų plėtojimo. Šiuo pasiūlymus
FR tikisi pristatyti būsimo pirmininkavimo ES metu
2022
2021-03-09 Prieš daugiau nei metus uždaryta Michelin padangų
gamykla Roche-sur-Yon (Luaro regionas, Vakarų
FR) transformuojama į atsinaujinančios energetikos
inovacijų centrą. 6,5 ha ploto patalpose nuo 2021 m.
teritorijoje įsikurs vandenilio, biogeninio metano ir
žaliosios elektros paskirstymo stotis. Centro steigimu
tikimasi stiprinti pramonės ir verslo
bendradarbiavimą. Tikimasi, jog inovacijų centre
įsikurs per 20-30 įmonių, projektu tikimasi sukurti
1000 darbo vietų.
2021-03-09 FR ekonomikos ir finansų ministerija teigia, kad šalis
neturi papildomų pramonės pajėgumų spartinti
vakcinų gamybos. Keturios FR gamyklos
įsipareigojusios prisidėti prie anti-COVID vakcinos
išpilstymo ir pakavimo (Delpharm - BioNTech
vakcina, Recipharm - Modernos vakcina, Fareva –
būsimai CureVac vakcinai, bei Sanofi – Janssen
vakcina). Ministerijos teigimu nei vienoje iš šių
gamyklų produkcija dar nėra startavusi.
2021-03-18 Paryžiuje įsikūrusios Europos kosmoso agentūros
generalinis direktorius pasirašė Lietuvos asocijuotos
narystės agentūroje susitarimą, kuris įsigalios
Lietuvai jį ratifikavus
2021-03-19 FR ir IT paskelbė kuriančios jungtinę aukšto lygio
darbo grupę dėl Europos kosmoso paleidėjų ateities,
strateginės vizijos sukūrimo ir kovos su pandemijos
pasekmėmis paleidėjų pramonei. FR ir IT kviečia
COM, EKA nares ir ES valstybes prisidėti prie
bendros refleksijos
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https://www.lne.fr/fr/actuali
tes/leia-plateforme-inediteevaluation-intelligenceartificielle
https://www.usinenouvelle.
com/article/la-france-lancescale-up-europe-pourdoper-la-techeuropeenne.N1067939

https://www.latribune.fr/ent
reprises-finance/transitionsecologiques/a-la-roche-suryon-l-ex-site-de-michelindevient-un-pole-d-energiesrenouvelables-879489.html

https://www.usinenouvelle.
com/article/pas-d-autrescapacites-disponibles-enfrance-pour-la-productionde-vaccins-anti-covidaujourd-hui.N1069279

https://twitter.com/Aschbac
herJosef/status/1372487553
962672129?s=20
https://minefi.hosting.augur
e.com/Augure_Minefi/r/Co
ntenuEnLigne/Download?i
d=C34F5AE3-9600-440D9E2FB738AADF7397&filename
=802%20%20%20Franco%20italian%20d
eclaration%20on%20the%2
0future%20of%20the%20e
uropean%20space%20launc
hers_.pdf

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
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Pagal pateiktų patentų skaičių, FR yra antra
inovatyviausia šalis Europoje (Europos patentų biuro
duomenys) po DE. Be to, FR yra viena iš nedaugelio
šalių, kurios pateiktų patentų skaičius 2020 m. augo
nepaisant pandemijos (taip pat FI ir IT). Išskirtinos
FR inovacijų sritys – medicinos technologijos,
farmacija. Pasaulio mastu FR – penktoji, po JAV,
DE, JP, ir Kinijos.
2021-03-22 Carnot institutų užsakymu atliktos apklausos
duomenimis 81 proc. apklaustųjų įmonių palankiai
vertina FR viešuosius mokslinius tyrimus, tačiau jais
naudojasi nepakankamai dažnai. Įmonių,
besinaudojančių viešaisiais tyrimais, pasitenkinimo
rodiklis siekia 94 proc. Kita vertus, beveik pusė
apklaustųjų (43 proc.) teigia, kad viešieji tyrimai yra
sunkiai prieinami arba yra taikomos sudėtingos
procedūros. Tai, neabejotinai, iš dalies paaiškina,
kad kurdamos inovacijų projektą 38% įmonių
kreipiasi dėl viešųjų tyrimų, bet 46% - į
konsultacines įmones.
2021-03-30 Ekonomikos ir finansų ministras FR miestą Belfortą
(Šiaurės Rytų FR) matytų pilotine teritorija šalyje
plėtojant vandenilio technologijas. Ministerija
pažadėjo 10 mln. Eur paramą FR kompanijai McPhy
tuo atveju, jei ji nuspręstų steigtis toje teritorijoje. Iš
viso šalis vandenilio technologijų plėtrai yra
numačiusi 7 mlrd. Eur, 50 mln. šiam fondui skirs
General Electric kaip baudą už tai, kad perpirkdamas
Alstom viena iš padalinių neįgyvendino
įsipareigojimo sukurti 1000 darbo vietų
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
2021-03-19 FR kartu su CZ, PL, RO, SK, SL ir HU jungtiniame
laiške COM tvirtina, kad branduolinei energetikai ES
turi būti užtikrinamos vienodos sąlygos, neišskiriant
jos iš kitų ES klimato ir energetikos politikos
instrumentų ir paskatų. FR ekonomikos ir finansų
ministras teigia, kad branduolinė energetika turi būti
įtraukiama tarp žaliųjų priemonių ir taikomas
atitinkamas apmokestinimas. FR pozicija nulemta
poreikio atnaujinti šalies branduolinių elektrinių
parką, vėluojančių esamų elektrinių modernizavimo
apimčių dėl pandemijos, stringant ofšorinių vėjo
jėgainių plėtros projektams. FR elektros energetikos
perdavimo operatorius RTE teigia, kad per
artimiausius trejus metus šalis, esant šaltoms
žiemoms, gali susidurti elektros energijos trūkumu.
RTE teigimu, tam kad būtų užtikrintas tinklo
stabilumas, būtina išvengti bet kurios branduolinės
elektrinės uždarymo iki 2028 m. bei palikti
veikiančią anglimis kūrenamą jėgainę Cordemais,
kurios uždarymas numatytas 2022 m.
2021-03-24 Dienraščio „Le Figaro“ skelbiamais duomenimis, FR
ekonomikos ir finansų ministerija 2020 m. atliko 275
išankstinius patikrinimus dėl užsienio kapitalo
investicijų į įmones, kurios laikomos jautriomis, o tai
2021-03-19

https://www.ladepeche.fr/2
021/03/17/la-france-vicechampionne-du-monde-dedepot-de-brevets-eneurope-9433633.php

https://www.lesechos.fr/ind
ustrie-services/pharmaciesante/les-entreprisesapprecient-la-recherchepublique-mais-nyrecourent-pas-assez1300292

https://www.bfmtv.com/eco
nomie/entreprises/bruno-lemaire-voit-belfort-enterritoire-pilote-dudeveloppement-de-lhydrogene_AD202103300004.html

https://www.novethic.fr/act
ualite/energie/energienucleaire/isr-rse/la-francelance-une-grandeoffensive-nucleairesoucieuse-de-son-avenirenergetique-149670.html

https://www.lefigaro.fr/conj
oncture/investissementsetrangers-bercy-a-effectue-
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sudaro apie 20% visų užsienio investicijų (šalyje
pernai skaičiuojamos 1215 investavimo operacijos).
Užsienio investicijų kontrolės srityje svarbūs
pakeitimai įsigaliojo nuo 2020 m. įtraukiant naujus
kontroliuojamus sektorius – greta saugumo ir
gynybos įtraukti energetikos, oro erdvės ir kosmoso,
transporto bei mažmeninės prekybos sektoriai.
Biotechnologijų sektorius pernai taip pat priskirtas
prie sektorių, kurie laikomi strateginės svarbos ir
sandorių kontrolę vykdo FR ekonomikos ministerija.
Siekdama stiprinti kontrolę, ministerija taip pat
laikinai įvedusi priemonę dėl biržoje kotiruojamų
strateginių įmonių, kontrolės mechanizmas kurioms
aktyvuojamas jei trečiųjų šalių investuotojo valdomo
kapitalo dalis viršija 10 proc. (anksčiau galiojo 25
proc. slenktis).
Bendra ekonominė informacija
2021-03-02 COVID pandemijos skolą FR ekonomikos ir finansų
ministerija vertina 215 mlrd. Eur. Ministras teigia,
neturintis abejonių, kad valstybė sugebės grąžinti
skolą, atmeta mokesčių didinimo galimybę bei teigia
pasitikintis investuotojais, ekonominio augimo
atkūrimu, viešųjų išlaidų suvaldymu bei pabrėžia
poreikį šaliai vykdyti svarbias struktūrines reformas
(socialinio draudimo bei pensijų). Ministras
pripažįsta šalies „chronišką“ skolą dėl ilgus metus
trunkančių aukštų viešųjų išlaidų, mato poreikį
skatinti prancūzus dirbti ilgiau, kad būtų
užtikrinamas šalies socialinio modelio finansavimas.
Kita vertus, viešųjų išlaidų stabilizavimo galimybę
matytų tik atkūrus šalies ekonominį augimą,
priešingu atveju, nebūtų išvengta augimo lėtėjimo bei
aukštesnių nedarbo lygio rodiklių. Kaip viena iš
šaltinių finansuoti skolos grąžinimą nurodomas
įmonių pelno mokestis
2021-03-03 FR elektros skirstymo operatoriaus RTE ataskaitoje
teigiama, jog elektros energijos gamyba iš
atsinaujinančių šaltinių FR 2020 m. reikšmingai
išaugo. Vėjo jėgainių pagamintos elektros energijos
dalis 2020 m. sudarė 7,9 proc. šalyje pagamintos
elektros energijos (nežymiai viršyta iškastinio kuro
generuojamos elektros dalis, kuri sudarė 7,5 proc.),
hidroenergijos dalis – 13 proc., branduolinių
elektrinių pagamintos elektros dalis krito nuo 71 iki
67 proc. Bendras elektros energijos suvartojimas dėl
pandemijos šalyje smuko 3,5 proc., labiausiai
paveikta branduolinės energetikos dalis. 2020 m. FR
išliko lyderiaujančia elektros eksporto šalimi
Europoje, teigiamas balansas 43,2 TWh
2021-03-05 Reaguodamas į FR įvestą skaitmeninį mokestį,
Google pranešė nuo gegužės 2 proc. didinsiantis
platformos reklamos kainas FR rinkoje. Toks pats
sprendimas priimtas ir Ispanijos rinkoje, kuri minėtą
mokestį pradėjo taikyti šiek tiek vėliau

275-controles-en-202020210324

https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/dette-le-mairefavorable-a-une-regle-pourstabiliser-la-depensepublique-20210302

https://www.lesechos.fr/ind
ustrie-services/energieenvironnement/leolientroisieme-sourcedelectricite-en-france-en2020-1295128

https://www.lefigaro.fr/sect
eur/high-tech/france-etespagne-google-varepercuter-la-taxe-gafa-surles-tarifs-de-ses-publicites20210305
8

2021-03-05

2021-03-10

2021-03-10

2021-03-10

FR transporto ministras pasirašė pirmąjį užsakymą
Alstom dėl trijų vandeniliu varomų traukinių
gamybos. Traukiniais bus aprūpintas BourgogneFranche-Comté regionas, pirmieji bandymai
numatomi 2024 m., naujieji traukinai pakeis dyzelinu
varomus TER traukinius regione. Vandenilio tiekimu
rūpinsis EDF
Vienoje iš lyderiaujančių FR debesijos paslaugų ir
interneto svetainių hostingo kompanijoje OVH kilęs
gaisras visiškai sunaikino vieną iš keturių duomenų
centrų Strasbūre. Paveikta per 3,5 mln. interneto
svetainių, dalis duomenų prarasta neatkuriamai.
Europai, siekiančiai užsitikrinti skaitmeninį
suverenitetą ir sukurti atsvarą skaitmeniniams JAV
gigantams, šis incidentas sudavė reikšmingą smūgį
lyderiaujančiai FR kompanijai ir šalies
skaitmeniniam sektoriui bei paskatino diskusijas dėl
tokių duomenų centrų saugumo
Valstybės paramos priemonės įmonėms, laikini
reguliacinės aplinkos pakeitimai bei tam tikrų
mokėjimų atidėjimai ir toliau lemia beveik perpus
mažesnius įmonių bankrotų rodiklius. FR banko
duomenimis, 2021 m. sausio mėnesį bankrotą
paskelbė 40 proc. mažiau įmonių nei 2020 m. sausį.
Preliminariais skaičiavimais, vasario mėnesio
rodiklis turėtų būti panašus –43,2 proc.
Reikšmingiausias bankrotų skaičiaus mažėjimas
stebimas statybos (-46 proc.); transporto ir saugojimo
(-44,8 proc.) bei pramonės sektoriuose (40,4 proc.).
FR bankas pabrėžė, kad mažėjantis bankrotų skaičius
anaiptol nereiškia, kad mažėja su sunkumais
susiduriančių įmonių.
Remiantis piliečių konvencijos klimato klausimais
pasiūlymais, FR ekologinio perėjimo ministerija
teikia klimato ir atsparumo įstatymo projektą, kuris,
kaip teigia FR vyriausybė, iš pagrindų reformos
kasdieninį šalies gyvenimą. Principinės įstatymo
projekto nuostatos:
- CO2 skalės sukūrimas, klasifikuosiančios
kasdieninių produktų ir paslaugų poveikį
aplinkai;
- Iškastinio kuro energetikos reklamos
uždraudimas;
- Iki 2024 m. pabaigos, teritorijose, turinčiose
daugiau nei 150 tūkst. gyventojų, privalės
būti kuriamos mažų emisijų zonos (ZFE-m);
- iki 2030 m. uždraudžiami taršiausių
transporto priemonių pardavimai (>95 g CO2
NEDC, su keliomis išimtimis);
- draudžiami vidaus skrydžiai, kuomet galima
traukinio alternatyva, trumpesnė nei 2h30;
- 100 proc. vidaus skrydžių bus taikomas CO2
emisijų kompensacijos mechanizmas
(progresyviai pradedamas taikyti nuo
2022m.);

https://www.ecologie.gouv.
fr/jean-baptiste-djebbariparticipe-aujourdhuisignature-premierecommande-lachat-trainshydrogene-en
https://www.lalsace.fr/econ
omie/2021/03/21/apres-lincendie-au-data-centerovh-a-strasbourg-desperturbations-toujours-encours

https://www.lefigaro.fr/conj
oncture/les-defaillances-dentreprises-ont-encorerecule-de-40-en-janvier20210310

https://www.ecologie.gouv.
fr/loi-climat-resilience
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Per pusę sumažinti urbanistinių zonų plėtrą ir
riboti žemės artifilizaciją;
- Nuo 2028 m. draudžiama nuomoti
mažiausiai energetiškai efektyvius
(energetinio efektyvumo kategorija F ir G)
būstus.
Kovo pabaigoje dar tik pradedamas parlamente
svarstyti įstatymo projektas jau susilaukė plačios
kritikos. Visuomenes nuomone, įstatymo projektas
yra per mažai ambicingas. Oro uostų profesinė
sąjunga UAF pareiškė, jog šis įstatymas lems
daugelio darbo vietų sunaikinimą oro uostuose.
-

2021-03-11

2021-03-11

Markit vasario mėn. bendrasis pirkimo vadybininkų
indeksas (PMI) mažėjo 0,7 proc. punkto iki 47,0.
Sektoriniai rodikliai išlieka nevienalyčiai: paslaugų
sektoriaus PMI mažėjo 1,7 punkto iki 45,6 dėl
mažėjančios paklausos, tačiau pramonės ir statybų
sektoriaus PMI augimas buvo +4,5 punkto ir pasiekė
atitinkamai 51,6 ir 44,0.
Vasario mėnesį naujų automobilių pardavimai
reikšmingai sumažėjo (-9,8 proc.), užregistruotų
naujų automobilių rodiklis vėl stipriai nutolo nuo
ikikrizinio lygio 2020 m. vasarį (-19,4 proc.)
Po beveik pusmetį trukusio rodiklio gerėjimo, FR
užsienio prekybos prekėmis deficitas 2021 m. sausį
vėl padidėjo nuo 3,6 iki 3,9 mlrd. Eur. Stebimas
spartesnis importo nei eksporto augimas (atitinkamai
+3,5 ir 2,8 proc.). Reikšmingiausiai prie užsienio
prekybos deficito sausio mėnesį prisidėjo energetikos
išteklių importo dalies prieaugis (+43,1 proc. didžiąją
dalimi dėl naftos kainų išaugimo) bei transporto
įrangos balanso pablogėjimas
FR nacionalinio banko kovo 9 publikuotoje
apžvalgoje teigiama, kad ekonomikos recesija yra jau
praeityje, tačiau ekonomikos aktyvumas siekia 95
proc. prieškrizinio lygio. Ekonomikos atsigavimas
priklausys nuo rinkos subjektų pasitikėjimo, banko
prognoze, šalies BVP metinis augimas turėtų siekti
„bent“ 5 proc. ir turėtų būti vienas iš stipriausių
Europoje bei sparčiausias šalies ekonomikos
atsigavimas per 50 metų.
Banko nuomone, optimizmo suteikia geriau nei
tikėtasi atsilaikiusios investicijos ir darbo rinka,
spartus vartojimo augimas 2020 III ketv., kuris
parodė, jog namų ūkiai pasiruošę leisti santaupas.
Būtina išvengti papildomo apmokestinimo, stebėti
darbo rinką bei užtikrinti tvirtą socialinės apsaugos
sistemą siekiant išvengti, kad „pandemijos
santaupos“ netaptų „apsidraudimo santaupomis“.
Gamybos pajėgumų panaudojimo pramonėje lygis
vasario mėn. paaugo vienu punktu iki 76 proc.
(prieškrizinis rodiklis 79 proc.), transporto ir
aeronautikos sektoriuje rodiklis siekia tik 67 proc.,
chemijos pramonė funkcionuoja beveik įprastiniu
pajėgumu. Banko vertinimu, daugelis įmonių turės

https://www.tresor.economi
e.gouv.fr/Articles/2021/03/
05/flash-conjoncturefrance-en-janvier-importset-exports-ont-nettementrebondi

https://www.lefigaro.fr/conj
oncture/la-croissance-seraau-moins-egale-a-5-en2021-estime-la-banque-defrance-20210309
https://www.tresor.economi
e.gouv.fr/Articles/2021/03/
19/flash-conjoncturefrance-le-commerce-dedetail-se-maintient-enfevrier-mais-reste-enretrait-sur-un-an
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galimybę laiku gražinti valstybės garantuojamas
paskolas, kitos turės ieškoti papildomų finansavimo
galimybių (pvz. dalyvavimo paskolos).
Ekonomikos augimą nuo II pusmečio turėtų
paskatinti augantis namų ūkių vartojimas (+4 proc.
2021 bei +6,4 proc. 2022), augančios įmonių
investicijos (atitinkamai +6,9 ir +4,6 proc.). 2019 m.
ekonomikos aktyvumo lygis turėtų būti pasiektas
2022 m. viduryje.
Mažmeninės prekybos rodikliai vasario mėnesį išliko
stabilūs (+0,2 proc.), maisto produktų pardavimų
mažėjimą (-0,9 proc.) kompensavo augantys
pramonės produktų pardavimai (+1,7 proc.). Bendras
pardavimų lygis išlieka -3,5 proc. žemesnis nei 2020
m. pradžioje. Metinis vartojimų kainų indeksas
paaugo +0,6 proc., tačiau išliko nepakitęs lyginant su
sausio mėn.
2021-03-12

Privatus asmuo į valstybės biudžetą pervedė 40 tūkst.
Eur., motyvuodamas siekiu padėti sumažinti
valstybės deficitą.

2021-03-15

Trečiojoje socialinio dialogo konferencijoje FR
premjeras socialiniams partneriams pranešė, kad ir
šiais metais įmonės savo darbuotojams galės
išmokėti neapmokestinamas premijas savo
darbuotojams, sieksiančias iki 1000 Eur (išskirtiniais
atvejais išmoka gali siekti 2000 Eur sudarius pelno
dalijimosi susitarimus). Išmoką gaunančių darbuotojų
imtis dar turės būti patvirtinta socialinių partnerių,
2019-2020 m. išmokos buvo skiriamos uždirbantiems
mažiau nei 3MMA.
Premjeras taip pat pranešė, jog nuo gegužės 31 d.
nustos galioti valstybės paramos mechanizmas,
įdarbinantiems jaunus darbuotojus. Kita vertus, iki
metų galio liks galioti valstybės paskatos
mechanizmas įdarbinantiems stažuotojus.
FR gamybos pramonės indeksas (IPI) sausio mėnesį
sparčiai atsigavo ir beveik priartėjo prie 2020 m.
pradžios lygio. FR statistikos instituto duomenimis,
ekonominio aktyvumo lygis 2021 m. sausio-kovo
mėn. siekė 96 proc. ikikrizinio lygio, stebimas 1
proc. augimas I ketv.

2021-03-16

FR nacionalinio banko apklausų duomenimis, verslo
aplinkos rodikliai vasario mėn. punktu paaugo
visuose trijuose sektoriuose – pramonės, statybos ir
paslaugų.
2021-03-16

FR vyriausybė išplatino antrąją 7 mlrd. Eur žaliųjų
obligacijų emisiją. Vyriausybės vertybinių popierių
aukcione paklausa siekė 34,5 mlrd. Eur. Už 23 m.
trukmės obligacijas bus mokama 0,5 proc. palūkanų
norma. Pirmosios vyriausybės žaliosios obligacijos
išplatintos 2017 m. taip pat 7 mlrd. Eur sumai

https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/il-fait-un-don-de-40000-euros-a-l-etat-pourreduire-le-deficit-public20210312
https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/prime-macron-lesentreprises-pourront-verserune-de-1-000-euros-en2021-20210315

https://www.tresor.economi
e.gouv.fr/Articles/2021/03/
12/flash-conjoncturefrance-la-productionindustrielle-a-demarre-lannee-sur-les-chapeaux-deroues

https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/dette-la-france-leve7-milliards-d-euros-via-sadeuxieme-obligation-verte20210316
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2021-03-19

2021-03-23

2021-03-23

2021-03-25

2021-03-26

Vandenilio technologijos toliau skinasi kelią FR –
įmonė H2V skelbia apie 250 mln. Eur invsticijas į
dvi žaliojo vandenilio stotis transformuojant senąją
plieno gamyklą Moselle departamente, automobilių
gamintojas Faurecia pranešė apie 165 mln. Eur
investiciją Bourgogne-Franche-Comté departamente,
steigiant naują trijų gamyklų pramoninę platformą, iš
kurių viena bus skirta vandenilio technologijoms.
Belgų John Cockerill skelbiasi investuosiantis 38
mln. Eur į savo gamyklą Elzase, kurioje planuoja
gaminti iki 1GW šarminės elektrolizės įrengimų,
paremtų kinų technologija. FR gigantas „Air
Liquide“, užsibrėžęs kompanijos neutralumo klimatui
ambiciją iki 2050 m., skelbiasi apie planus iki 2035
m. investuoti 8 mlrd. Eur į žaliąjį vandenilį bei per 15
m. patrigubinti savo apyvartą, susijusią su vandeniliu.
Kovo pradžioje apie naują gamyklą FR taip pat
paskelbė FR įmonė McPhy
FR ekonomikos, socialinis ir aplinkos komitetas
(CESE) priimtame raporte teigia, jog tiesioginės
užsienio investicijos turi būti tvarios bei geriau
reguliuojamos. CESE nuomone būtina siekti
palaipsniui suvienodinti įmonių pajamų mokesčio
bazę ES lygiu ir tokiu būdu išvengti fiktyvių TUI
srautų vengiant apmokestinimo. CESE siūlo numatyti
sankcijas investuotojams, kurie nesilaikytų
įsipareigojimų, bei sukurti paskatos sistemą
investuotojams, sukūrusiems didesnę pridėtinę vertę.
Dalį pasiūlymų ES lygiu tikisi įgyvendinti FR
pirmininkavimo metu 2022 m. I pusm.
Prancūzija siekia įvesti pasienio CO2 mokestį.
Auganti Europos ambicija klimato kaitos klausimais,
atotrūkį su trečiosiomis šalimis padidins bei skatins
CO2 emisijų nutekėjimo fenomeną – turimais
skaičiavimais šiandien jis gali siekti 5-35 proc.
Nesiimant priemonių nutekėjimas pakirs pastangas
mažinti VN emisijas. Prancūzijos iniciatyva
paskelbtas jungtinis trijų FR ministrų bei Europos
partnerių (AT, CZ, DK, LT, LUX, SK, ESP, NL)
atviras laiškas dėl tokio mokesčio būtinybės. Kovo
23 d. organizuotas jungtinis politikų, akademikų ir
ekspertų seminaras. Seminaro įrašas https://www.youtube.com/watch?v=sh8HUcwj7Xs
Dienraščio „Les Echos“ turimais duomenimis, FR
pavyko pasiekti susitarimą su COM dėl avialinijų
kompanijos „Air France-KLM“ rekapitalizacijos
geresnėmis sąlygomis nei buvo tikėtasi ir kompanijai
gali tekti atsisakyti mažiau kilimo/nusileidimo laikų
šalies oro uostuose konkurentų naudai. Skaičiuojama,
kad vien Air France dalies atveju FR vyriausybei
reikės numatyti 5 mlrd. Eur.
FR viešųjų finansų ministras ministro teigimu,
paramos priemonės ekonomikai 2021 m. valstybei
turėtų kainuoti 32 mlrd. Eur. (18 mlrd. būtų skirta
solidarumo fondo išmokoms, 11 mlrd. Eur dalinio
nedarbo paramos mechanizmui finansuoti bei 3,5-4

https://www.usinenouvelle.
com/article/h2v-produirade-l-hydrogene-vert-sur-lesite-de-l-ancienne-acieriede-gandrange.N1073449
https://www.usinenouvelle.
com/article/faureciainvestit-175-millions-deuros-a-allenjoie-pourcreer-une-plateformeindustrielle.N1073829

https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/les-investissementsetrangers-sont-aencourager-mais-doiventetre-mieux-encadres-selonle-cese-20210323

https://www.politico.eu/arti
cle/europe-climate-changecarbon-leakage/

https://www.lesechos.fr/ind
ustrie-services/tourismetransport/accord-abruxelles-sur-lescontreparties-a-larecapitalisation-dair-france1301652
https://www.lefigaro.fr/flas
h-eco/les-mesures-desoutien-a-l-economiedevraient-couter-3212

mlrd. Eur pareikalaus atleidimas nuo socialinių
įmokų). 2020 m. valstybės pagalbos priemonės
sudarė 47 mlrd. Eur., viešasis deficitas pasiekė 9,2
proc. šalies BVP, skola -115,7 proc. BVP.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija

milliards-d-euros-en-202120210326

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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