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Poveikis Prancūzijos ekonomikai 



Veiklos draudimo dėl Covid-19 poveikis 
ekonomikai 

Numatomas BVP sumažėjimas
BVP sumažėjimas % nuo 2019 IV ketv. iki 2020 m. II ketv. 

Šaltinis:EBPO duomenų bazė STEP 107



Veiklos draudimo dėl Covid-19 poveikis 
ekonomikai 



Prancūzijos ekonominiai rodikliai Covid-
19 krizės metu 

BVP smukimas 6 punktais kovo-balandžio mėn.  

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

Ekonominės veiklos nuostoliai siekia 32%



Verslo sektoriai 



Dalinio ar visiško veikos sustabdymo poveikis 
ekonominiam aktyvumui G7 ekonomikoje 
% nuo BVP palyginamosiomis kainomis

Šaltinis: EBPO



Numatomas veiklos praradimas Prancūzijoje, 
susijęs su izoliavimo priemonėmis

Šaltinis : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4481462?sommaire=4473296

Sektorius Dalis BVP(%) Payvartos

praradimai (%)

Praradimų poveikis

BVP, %

Žemės ir miškų ūkis, žvejyba 2 –13 –0,2

Pramonė... 14 –39 –5

Statybos 6 –79 –4

Prekyba... 56 –38 –22

Paslaugos... 22 –14 –3

Viso 100 -35 -35



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

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



Mažmeninės prekybos pardavimų
nuosmūkis Prancūzijoje 
I kv. palyginimas su praėjusiu kv. 

Dalis

Maisto produktai 43%

Pramoninės prekės iš kurių: 57%

Tekstilė ir rūbai 10%

Ūkinės prekės 7%

Nauji automobiliai 6%

Elektronikos prekės 5%

Parfumerija ir higiena 4%

Baldai 4%

Vaistai 3%

Buitinė elektrotechnika 3%

Automobilių įranga 3%

Avalynė 2%

Optika 2%

Spauda-kanceliarinės prekės 2%

Laikrodžiai ir juvelyrika 2%

Sporto prekės 1%

Knygos 1%

Žaidimai ir žaislai 1%

Dviračiai ir motociklai 1%

Šaltinis: https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/conjoncture-commerce-de-detail-mars-2020.pdf



Prekybos pokytis pagal prekybos kanalus
I kv. palyginimas su praėjusiu kv. 

Didieji 

mažmenininkai

Dalis

Hyper prekybos 

centrai

50%

Prekybos centrai 33%

Prekyba nuotoliniu 

būdu 

11%

Universalinės 

parduotuvės 

6%

Smulki komercija
Didieji mažmenininkai 

Supermarketai

Hipermarketai

Universalinės 

parduotuvės



The potential initial impact of partial or complete 
shutdowns on private consumption in the G7 economies
Per cent of total consumers’ expenditure

Šaltinis: EBPO



Turizmas 

Kaip komunikuosime? 



Covid-19 krizės poveikis turizmo sektoriui 

• Pagal PTO turimus duomenis 2020 m I ketv. turizmo srautai sumažėjo 22 proc.; o kovo mėn. 
turizmo srautai nukrito 57 proc. Prarasta 67 mln. tarptautinių turistų ir 80 mlrd. USD pajamų. 100 
proc. tarptautinių kelionių apribojimas. 

Dramatiškas poveikis 2020 m. turizmo sektoriui: 

• Pasauliniu mastu tarptautinio turizmo kritimas šiais metais gali siekti nuo 58 iki 78 proc. 

• Nuo 100 mln. iki 120 mln. tiesioginių su turizmu susijusių darbo vietų praradimo rizika 

• Turistų skaičius sumažės nuo 850 mln. iki 1,1 mlrd. 

• Turizmo eksporto pajamos kris nuo 910 mlrd. USD iki 1,2 tril. USD



Covid-19 krizės poveikis turizmo sektoriui 
Prancūzijoje 

Turizmo sektorius Prancūzijoje 
(2019 m duomenimis) : 

• Sukuria beveik 2 milijonus 
darbo vietų 

• Sugeneruoja 160 milijardus 
eurų pajamų. 

Simuliacija 2020 kovo 13 d. Senarijus 1 Senarijus 2

Tarptautiniai turistai Prancūzijoje 

2020 I pusmečio kritimas, % -66 -64

2020 metinis kritimas, % -30 -28

2020 pajamų kritimas, mln. EUR -17,3 -16,2

Vietiniai turistai Prancūzijoje

2020 I pusmečio kritimas, % -68 -65

2020 metinis kritimas, % -27,1 -25,8

2020 pajamų kritimas, mln. EUR -30,1 -28,5

Visi turistai 

2020 metinis kritimas, % -28,1 -26,5

2020 pajamų kritimas, mln. EUR -47,4 -44,7

Covid -19 poveikis Prancūzijos turizmo sektoriui 

Turizmo išlaidos sumažės iki 14 milijardų eurų per vieną 

karantino mėnesį 



Valstybės pagalbos priemonės turizmui  

Šiandien, gegužės 14 d., Prancūzijos Ministras Pirmininkas Edouard Philippe 
pristatys « Paramos planą turizmui »

Jame trys pagrindinės kryptys:

• Sustiprinti skubią pagalbą turizmo sektoriaus įmonėms. Vien tik turizmo sektoriui 
valstybė garantuos paskolas iki 6 milijardų eurų. 

• Viešieji pinigai, kurie bus įvedami į kapitalą. „Caisse des Dépôts“ investuos 1,3 
milijardus eurų į turizmo projektus.

• Valstybė suteiks čekius atostogoms Prancūzijoje. 



Turizmas 

Karantino etapai Prancūzijoje ir gyventojų būsena

Karantino 

pradžia
Karantino 

pratęsimas

Karantino 

pabaiga
Veiklos 

atnaujinimas 

Neramumas,

persitvarkymas,

rezistencija 

Nuovargis, 

nerimas, 

nuobodulys

Jaudulys, 

neaiškumas, 

nerimas

Nekantrumas, 

nepasitikėjimas, 

atsargumas 

Kovas Balandis Gegužė  Po to  



Turizmo komunikacija Prancūzijoje 
COVID-19 krizės metu

Užuojauta Išklausymas Dėmesys Supratimas 

AtsakykiteSkelbkiteKomunikuokiteReklamuokite

Viešinimas Technologijos Inovacijos Bendruomeniškumas

Žmogiškumas 

Skaitmeninimas 

Kontakto 

palaikymas



• „airBaltic“ nori atnaujinti skrydžius, kai tik vyriausybės leis.

• „airBaltic“ svarsto naujų potencialių skrydžių iš Vilniaus 

galimybes. (airBaltic planuoja paskelbti tvarkaraštį)

• „airBaltic“ turės tik A220 lėktuvų parką.

Air Baltic skrydžiai



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 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.



Po gegužės 11d. Išėjimo iš karantino planas  

0 0 : 0 0



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 

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



Paryžius

Prancūzija

69
Departamentai

32
Departamentai



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



https://www.enterpriselithuania.com/en/
Daiva KIRKILAITE-CHETCUTI

daiva.chetcuti@urm.lt


