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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2022-08-01 Už investicinę programą  "France 2030" atsakingas FR 

ekonomikos, finansų, pramonės ir skaitmeninės 

nepriklausomybės ministras Bruno Le Maire rugpjūčio 1 d.  

paskelbė apie 100 mln. eurų investicinę priemonę "Pramonės 

atsigavimas". Ji skirta remti teritorijas, kuriose veikia ir 

persitvarko automobilių pramonės sektoriaus įmonės. 

Transporto sektorius, ypač automobilių gamyba, stipriai 

nukentėjęs nuo COVID krizės bei detalių tiekimo trikdžių,   

šiuo metu susiduria su didžiuliu iššūkiu - perėjimu prie 

elektrinių ir vandeniliu varomų transporto priemonių. Viena 

vertus, šis  perėjimas yra  įmonių ir regionų galimybių ir 

plėtros šaltinis, tačiau, kita vertus, dėl permainų kyla daugiau 

sunkumų įmonėms, kurių istorinė produkcija ir veikla vis 

mažėja, o nuo jų veiklos taip pat labai priklauso regionų ir 

teritorijų plėtra. 

Investicinis plane "France 2030" numatyta, kad iki 2030 m. 

Prancūzijoje kasmet būtų pagaminama 2 mln. elektrinių ir 

hibridinių transporto priemonių. Kad pasiektų šį skaičių, 

vyriausybė nori paspartinti automobilių pramonės pertvarką 

taikydama visapusišką strategiją, pagal kurią bus daug 

investuojama į greitojo elektros įkrovimo stotelių diegimą, 

viešąjį transportą, naujas keliavimo formas ir naują pramonės 

strategiją. Konkreti šios strategijos įgyvendinimo priemonė - 

kvietimas teikti paraiškas pagal programos "Prancūzija 2030" 

priemonę "Pramonės atsigavimas", kuriuo siekiama paremti 

labiausiai šių pokyčių paveiktas teritorijas, padėti joms 

nustatyti ir paspartinti naujus vertę kuriančius pramonės 

projektus. 

 

https://presse.economi

e.gouv.fr/01-08-2022-

france-2030-

lancement-du-

dispositif-rebond-

industriel-pour-

accompagner-les-

territoires-confrontes-

aux-mutations-de-la-

filiere-automobile/ 
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atsigavimui 
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transporto 
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persitavrkym

as 

https://presse.economie.gouv.fr/01-08-2022-france-2030-lancement-du-dispositif-rebond-industriel-pour-accompagner-les-territoires-confrontes-aux-mutations-de-la-filiere-automobile/
https://presse.economie.gouv.fr/01-08-2022-france-2030-lancement-du-dispositif-rebond-industriel-pour-accompagner-les-territoires-confrontes-aux-mutations-de-la-filiere-automobile/
https://presse.economie.gouv.fr/01-08-2022-france-2030-lancement-du-dispositif-rebond-industriel-pour-accompagner-les-territoires-confrontes-aux-mutations-de-la-filiere-automobile/
https://presse.economie.gouv.fr/01-08-2022-france-2030-lancement-du-dispositif-rebond-industriel-pour-accompagner-les-territoires-confrontes-aux-mutations-de-la-filiere-automobile/
https://presse.economie.gouv.fr/01-08-2022-france-2030-lancement-du-dispositif-rebond-industriel-pour-accompagner-les-territoires-confrontes-aux-mutations-de-la-filiere-automobile/
https://presse.economie.gouv.fr/01-08-2022-france-2030-lancement-du-dispositif-rebond-industriel-pour-accompagner-les-territoires-confrontes-aux-mutations-de-la-filiere-automobile/
https://presse.economie.gouv.fr/01-08-2022-france-2030-lancement-du-dispositif-rebond-industriel-pour-accompagner-les-territoires-confrontes-aux-mutations-de-la-filiere-automobile/
https://presse.economie.gouv.fr/01-08-2022-france-2030-lancement-du-dispositif-rebond-industriel-pour-accompagner-les-territoires-confrontes-aux-mutations-de-la-filiere-automobile/
https://presse.economie.gouv.fr/01-08-2022-france-2030-lancement-du-dispositif-rebond-industriel-pour-accompagner-les-territoires-confrontes-aux-mutations-de-la-filiere-automobile/
https://presse.economie.gouv.fr/01-08-2022-france-2030-lancement-du-dispositif-rebond-industriel-pour-accompagner-les-territoires-confrontes-aux-mutations-de-la-filiere-automobile/


2 

2022-08-09 

2022-08-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prancūzijai gręsia jautienos trūkumas. FR turi didžiausią 

Europoje galvijų bandą – 17 mln. pieno ir mėsos galvijų, ypač 

„Charolais“ veislės. Per 5 metus galvijos bandos sumažėjo 

650 000 karvių, iš jų 388 000 mėsinių karvių, t. y. beveik 8%. 

Dėl sausros šis reiškinys dar sustiprės. Priežastis – 

nepakankamas ūkių pelningumas. Platintojai, mėsininkai ir 

restoranų savininkai susirūpinę, kad gali pritrūkti prancūziškos 

mėsos. Tuo tarpu mėsos suvartojimas išlieka stabilus, per 

pastaruosius 10 metų mažėjant vidutiniškai tik -0,8% per 

metus. Anot Gyvulių veislininkystės instituto, iki 2030 m. šalis 

gali netekti dar 1 mln. karvių. Jaunoji karta nebenori dirbti 

ūkiuose, ganyklų žemė atiduodama javams auginti. 

Vidutiniškai vieno ūkininko pajamos yra mažesnės nei 10 000 

eurų per metus. To nepakanka naujų ūkininkų skatinimui, o 50 

%  dabartinių  per artimiausius 10 metų nutrauks savo veiklą. 

Be to, prasidėjus karui Ukrainoje, ūkininkai susidūrė su 

didėjančiomis išlaidomis, ypač energijos ir trąšų. Dėl pašarų 

trūkumo pakils mėsos kaina, tačiau ūkių pelningumas 

nepadidės. „Šiandien 71 % ne namų ūkiuose suvartojamos 

jautienos sudaro malta mėsa“, - sako „Interbev“ (Nacionalinė 

tarpšakinė gyvulių ir mėsos asociacija). Jei 2022 m. pirmąjį 

ketvirtį raudonos mėsos suvartojimas mažėjo, įskaitant ir 

prieškovidinį laikotarpį (-5% 2019 m.), maltos mėsos 

suvartojimas per šį laikotarpį padidėjo +4%. Siekiama pasiekti 

susitarimo, kuris paskatintų ūkininkus sumažinti gyvulių 

eksportą į Italiją ir Ispaniją, ir išlaikyti juos Prancūzijoje. 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/conso-

distribution/la-

secheresse-pousse-les-

eleveurs-a-reduire-

leur-troupeau-de-

vaches-1781275 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/conso-

distribution/la-france-

menacee-par-un-

manque-de-viande-

bovine-1781134 

 

 

 

 

 

 

Ūkinininkų 

asociacijos 

prognozuoja 

prancūziškos 

jautienos 

trūkumą 

2022-08-24 Šviežios lašišos kaina per vienerius metus padidėjo beveik 

dvigubai - tai lėmė didelė paklausa ir ribota pasiūla. Tuo pat 

metu upėtakiai, pagrindinė Prancūzijos žuvų rūšis, tampa vis 

patrauklesni. 

 

https://www.pdm-

seafoodmag.com/anal

yse/saumon-et-truite-

un-marche-

bouleverse/ 

Prancūzijoje 

stiptiai 

išaugo 

lašišos 

kainos ir 

paklausa 

2022-08-24 FR konsultacinė kompanija "Food Service Vision", FR ir  

Europos maisto paslaugų  vertės grandinės ekspertė, išleido 

2022 m. "Business Distribution Review" apžvalgą. Iš jos 

matyti, kad dėl Covid krizės 2019-2021 m. FR maisto 

produktų distributoriai prarado daugiau kaip 3 mlrd. eurų. 

Nepaisant šio nuosmukio, penkios didžiausios šio sektoriaus 

įmonės ("Metro", "Pomona", "Transgourmet", "France Frais" 

ir "C10") padidino savo rinkos dalį nuo 57,2 % 2019 m. iki 

58,6 %  2021 m. Tačiau šis sektorius išlieka gana susiskaidęs - 

18 rinkos dalyvių užima nuo 1 iki 6 % rinkos. Ataskaitoje taip 

pat pažymima, kad plečiamas restoranų savininkams siūlomų 

produktų asortimentas, daugiausia dėmesio skiriant 

ženklintiems produktams, prancūziškos kilmės, ekologiškiems, 

vietiniams ir SKVN produktams, taip pat plėtojama greitojo 

maisto ir užkandžių pasiūla, pritaikyta pristatymui ir 

išsinešimui. Kalbant apie kainas, "Revue Business 

https://www.pdm-

seafoodmag.com/lact

ualite/inquietudes-

sur-la-restauration/ 
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Distribution" pažymi, kad 2022 m. birželio mėn. pabaigoje 

bendrosios distributorių kainos padidėjo 12,3 %, palyginti su 

4,4 % per tą patį 2021 m. laikotarpį. Rekordas priklauso cukrui 

(+28,6 proc. 2022 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiais 

metais). Šviežių produktų sektoriuje 6,7 proc. padidėjo žuvies 

kaina, nors ji padidėjo mažiau, nei mėsos (+18 proc.). Kita 

tendencija- vis labiau įsitvirtina įmonių socialinės atsakomybės 

strategijos: produktų tiekimas, logistika ir pristatymas, atliekų 

tvarkymas ir perdirbimas ir t. t. 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-08-23 FR energijos tiekėjas "Engie" laimėjo 2 projektus Škotijoje (iš 

3 paskelbtų). "OW" (Ocean Winds)- bendra "Engie" ir jos 

partnerės iš Portugalijos „EDPR“ įmonė- laimėjo konkursą 

statyti ir eksploatuoti 2 Škotijos jūros vėjo jėgainių projektus. 

Vienas iš šių jėgainių projektų galės aprūpinti elektra 2 mln. 

namų ūkių. Be to,  "OW" jau vykdo 3 jūros vėjo jėgainių 

projektus Škotijoje. Vienas iš jų - Moray East, didžiausias 

Škotijoje jūros vėjo jėgainių parkas. "OW" tarptautinis jūros 

vėjo jėgainių portfelis siekia 14,5 GW, įskaitant 6,1 GW 

Škotijoje.  

Abu nauji projektai numato jūros dugno nuomą, kuri leistų 

statyti ir eksploatuoti du gretimai esančius jūros vėjo jėgainių 

parkus į rytus nuo Šetlando salų. Kadangi jūros  gylis toje 

vietoje  yra 100 metrų, bus taikoma plūduriuojančių vėjo 

jėgainių technologija. Antrasis „OW“ laimėtas projektas yra 

mažesnis, „tik“ 500 MW. Atsižvelgiant į gylį, tai taip pat bus 

plūduriuojančios vėjo jėgainės. Visų 3  paskelbtų projektų (iš 

viso 2,8 GW)  laimėtojai mokės 56 mln. svarų sterlingų (66 

mln. eurų) už jūros dugno nuomą, kuri eis į biudžetą. Be to, kai 

jėgainės pradės veikti, jų operatoriai kasmet mokės po 4 mln. 

svarų sterlingų už kiekvieną pagamintą GW elektros energijos. 

Škotijai, kuri turi 20 "ScotWind" vėjo jėgainių projektų 

(bendras pajėgumas - 27,6 GW), tai yra papildomos 

biudžetinės įplaukos. Prancūzijoje atsinaujinančioji energija 

taip pat tampa pelninga valstybei. Ypač vėjo jėgainių parkai: 

remiantis Energetikos reguliavimo komisijos skaičiavimais, 

2022-2023 m. jie į valstybės biudžetą galėtų atnešti 8,6 mlrd. 

eurų. 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/energie-

environnement/engie-

gonfle-son-

portefeuille-deolien-

offshore-en-gagnant-

deux-projets-en-

ecosse-1783172 

„Prancūzų 

įmonė 

laimėjo vėjo 

jėgainių 

jūroje 

porjektus 

Škotijoje 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2022-08-10 Prancūzijos ANSM (nacionalinė vaistų ir sveikatos produktų 

saugos agentūra) paskelbė, kad nuo spalio 1 d.  bus taikomos 

finansinės sankcijos vaistų gamintojams, kurie nesiima 

tinkamų priemonių, kad panaikintų tam tikrų vaistų trūkumą. 

Ypač didelį pavojų kelia vaistų nuo infekcijų, nervų sistemos 

ligų bei  vėžio trūkumas.  2021 m. ANSM gavo 2160 

pranešimų dėl nepakankamo vaistų tiekimo  ar jų trūkumo, t.y. 

5 kartus daugiau nei 2016 m. ANSM paskelbė, kad jei atsargų 

bus nepakakankamai, gamintojams bus skiriama 20 % 

atitinkamo medikamento metinės apyvartos bauda. Nuo 2021 

m. rugsėjo gamintojai turi užtikrinti tiekimą, sukaupdami 2-4 

mėn. svarbių terapinių vaistų atsargas, kurių trūkumas kelia 

pavojų pacientams.  

https://www.lesechos.f

r/economie-

france/social/penurie-

de-medicaments-les-

autorites-mettent-la-

pression-sur-les-

fabricants-1781268 

FR kovoja su 

vaistų 

tiekimo 

trūkumu 
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2022-08-18 Daugelyje FR miestų norima uždrausti sandėlius, įrengtus 

buvusiose parduotuvėse ir naudojamus greito pristatymo 

įmonių. Ekonomikos ministerija aiškinasi „tamsiųjų 

parduotuvių“, t.y. visuomenei neprieinamų parduotuvių, kurios 

tarnauja kaip greitojo pristatymo įmonių, tokių kaip „Getir“, 

„Gorillas“ ir „Flink“, sandėliai – teisinį statusą, kuris gali turi 

įtakos jų teisėtumui. Šios parduotuvės gadina miestų centrų 

gyvybingumą: patalpos, kuriose nėra jokių viešų vietų ir 

dažnai net vitrinų neleidžia kaimyninių parduotuvių 

savininkams gauti naudos iš klientų srauto. Motociklais 

atliekami siuntų pristatymai kelia triukšmą ir kelia nepatogumų 

gyventojams, ypač dėl to, kad jų aktyvumo pikas būna nuo 19 

iki 23 val. vakaro. Paryžiaus urbanistinės ir socialinės raidos 

analizės asociacijos duomenimis, 2022 m. vasarį sostinėje 

buvo 60 tokių parduotuvių, kurių pusė įrengta buvusiose 

parduotuvėse, o kita pusė – buvusiuose biuruose, automobilių 

stovėjimo aikštelėse ar sandėliuose. Vyriausybės sprendimas 

numato, kad jei sandėliuose yra įrengta visuomenei prieinama 

užsakymų atsiėmimo vieta, jie laikomi parduotuvėmis. 

Kadangi kol kas jos laikomos sandėliais, tai reiškia, kad 

buvusiose parduotuvėse įsikūrę asmenys turi prašyti miestų 

leidimo pakeisti jų paskirtį. Miestai gali savo urbanistiniuose 

planuose laisvai nustatyti, ar ir kiek tokių patalpų leisti. Tačiau 

jei „tamsioji parduotuvė“ atidaro surinkimo punktą, ji gali būti 

laikoma įmone, todėl neprivalo prašyti pakeisti naudojimo 

paskirtį. Vyriausybė nenori skatinti „greitos prekybos“, tačiau 

pripažįsta, kad tai yra nauja vartojimo tendencija. Ekspertai 

apskaičiavo, kad 2021 m. greito pristatymo rinkos vertė siekė 

150 mln. eurų, o per pirmuosius keturi 2022 m. mėn. – 90 mln. 

eurų. Šie skaičiai prilygsta vidutinio supermarketo skaičiams. 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/conso-

distribution/commerce

-le-gouvernement-

tente-dendiguer-la-

grogne-contre-les-

dark-stores-1782637 

Vyriausybė 

aiškinasi 

„tamsiųjų 

parduotuvių“ 

statusą 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-08-16 Pasaulinės verslo kelionių asociacijos (GBTA) duomenimis, 

verslo kelionių grįžimo į prieškovidinį lygį tikimasi tik 2026 

m., o ne 2024, kaip buvo prognozuojama. Nepaisant augimo 

2021-2022 m., prastėjanti ekonominė aplinka lėtina sektoriaus 

atsigavimą. Siekdama paaiškinti  lėtesnį tempą, GBTA nurodo 

infliaciją, energijos kainas, ekonomikos sulėtėjimą ir „dideles 

kliūtis Kinijoje“, taip pat karą Ukrainoje ir naujus tvarumo 

reikalavimus. Tikimasi, kad 2022 m. pasaulinės verslo kelionių 

išlaidos sieks 933 mlrd. dolerių. Palyginti su 2021m. jos 

padidėjo maždaug trečdaliu, tačiau vis dar gerokai mažesnės 

už 2019 m. lygį (1,4 trilijono JAV dolerių). Vakarų Europa 

buvo vienintelis regionas, kuriame išlaidos sumažėjo dėl Covid 

poveikio. Tikimasi, kad šiais metais verslo kelionių išlaidos 

padidės 16,5 %. 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/tourisme-

transport/le-secteur-

des-voyages-daffaires-

peine-a-sortir-de-la-

crise-1782027 

Verslo 

kelionių 

atsigavimas 

numatomas 

2026 m. 

2022-08-19 Remiantis Civilinės aviacijos kainų indeksu, vidutinė skrydžių 

iš FR kaina liepos mėn. per metus padidėjo 43,5 %. Europos 

vidaus maršrutais, kuriais vežama 45 % keleivių, šis augimas 

siekia net 54,5 %. Šis bilietų kainų šuolis yra proporcingai 

didesnis nei skrydžių suaktyvėjimas. Vien šiais metai kainos 

išaugo 19,3 %. Nuo balandžio mėn. infliacija išaugo dėl 

padvigubėjusių  naftos kainų, taip pat ir dėl bilietų paklausos į  

populiariausias atostogų vietas. Taip pat atsirado naujų 

tendencijų,  pvz., "premium" klasės klientų skaičiui augant, 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/tourisme-

transport/le-prix-des-

billets-davion-sest-

envole-en-juillet-

1782733 

Išaugo 

skrydžių iš 

FR kainos 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/commerce-le-gouvernement-tente-dendiguer-la-grogne-contre-les-dark-stores-1782637
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/commerce-le-gouvernement-tente-dendiguer-la-grogne-contre-les-dark-stores-1782637
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/commerce-le-gouvernement-tente-dendiguer-la-grogne-contre-les-dark-stores-1782637
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/commerce-le-gouvernement-tente-dendiguer-la-grogne-contre-les-dark-stores-1782637
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/commerce-le-gouvernement-tente-dendiguer-la-grogne-contre-les-dark-stores-1782637
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/commerce-le-gouvernement-tente-dendiguer-la-grogne-contre-les-dark-stores-1782637
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/commerce-le-gouvernement-tente-dendiguer-la-grogne-contre-les-dark-stores-1782637
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/commerce-le-gouvernement-tente-dendiguer-la-grogne-contre-les-dark-stores-1782637
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-secteur-des-voyages-daffaires-peine-a-sortir-de-la-crise-1782027
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-secteur-des-voyages-daffaires-peine-a-sortir-de-la-crise-1782027
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-secteur-des-voyages-daffaires-peine-a-sortir-de-la-crise-1782027
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-secteur-des-voyages-daffaires-peine-a-sortir-de-la-crise-1782027
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-secteur-des-voyages-daffaires-peine-a-sortir-de-la-crise-1782027
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-secteur-des-voyages-daffaires-peine-a-sortir-de-la-crise-1782027
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-secteur-des-voyages-daffaires-peine-a-sortir-de-la-crise-1782027
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-prix-des-billets-davion-sest-envole-en-juillet-1782733
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-prix-des-billets-davion-sest-envole-en-juillet-1782733
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-prix-des-billets-davion-sest-envole-en-juillet-1782733
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-prix-des-billets-davion-sest-envole-en-juillet-1782733
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/le-prix-des-billets-davion-sest-envole-en-juillet-1782733
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įskaitant atostogų metu,  didėjo ir papildomi tarifai, ypač pigių 

skrydžių bendrovių.  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-08-23 100 % elektra arba biodujomis varomiems autobusams, 

pristatomiems kaip alternatyva dyzelinui, jau atsiranda naujas 

"žaliasis" konkurentas - vandeniliu varomi autobusai. 

Nepaisant to, kad, palyginti su kitomis transporto rūšimis, šie 

modeliai, neišskiriantys šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 

triukšmo ar kietųjų dalelių, yra brangūs, jie tampa vis 

patrauklesni Prancūzijos miestuose. Prancūzija netrukus turėtų 

tapti pagrindine šio nišinio segmento rinka Europoje. Dabar 

Prancūzijoje važinėja apie 30 vandeniliu varomų autobusų. 

Tikimasi, kad iki dešimtmečio pabaigos autobusų parkas 

išaugs iki maždaug 880 transporto priemonių. 52 miestų 

teritorijose planuojama diegti vandenilinius autobusus. 

 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/tourisme-

transport/pourquoi-les-

villes-francaises-

semballent-pour-le-

bus-a-hydrogene-

1783257 

 

Transportas/ 

vandenilis 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-08-01 Reaguodama į tarptautinį kontekstą,  FR Vyriausybė užsibrėžė 

tikslą per dvejus metus 10 proc. sumažinti energijos 

suvartojimą. Energijos suvartojimo mažinimo planas apima 

keletą aspektų - nuo ministerijų ir valstybės institucijų pastatų 

energinio atnaujinimo iki ekologiškesnio automobilių parko, 

iki visuomenės informuotumo apie kasdienius aplinkai 

palankius veiksmus didinimo.  

Pavyzdžiui FR finansų ir ekonomikos ministerija planuoja 

sumažinti dujų suvartojimą, sureguliuodama patalpų šildymą - 

šildymas bus įjungiamas, kai temperatūra bus žemesnė nei 19°. 

Vasarą oro kondicionierius bus įjungiamas, kai patalpos 

temperatūra viršys 26 °C. Apskaičiuota, kad per dvejus metus 

tai sutaupys 22 GWh, t. y. beveik 5 proc. viso ministerijos 

suvartojamo energijos kiekio (neįskaitant automobilių parko). 

Taip pat bus tęsiamas ministerijai priklausančių pastatų 

energetinis atnaujinimas, pvz., planuojami darbai susiję su 

šilumos siurblių įrengimu vietoj dujomis ar mazutu kūrenamų 

katilų, fotovoltinių plokščių sumontavimas,  pastatų šilumos 

izoliacijos gerinimas, mažai energijos vartojančio LED 

apšvietimo įrengimas. Taip pat planuojama diegti    didelio 

našumo matavimo įrangą ir išmaniuosius elektros skaitiklius, 

kad būtų galima analizuoti suvartojimą pagal energijos rūšis ir 

nustatyti veiksmingiausius taupymo būdus. Dėl pastatų 

temperatūros ir energijos atnaujinimo operacijų per dvejus 

metus bendras visų ministerijų suvartojamos energijos kiekis 

turėtų sumažėti 15,5 proc. 

https://www.economie

.gouv.fr/ministere-

engage-sobriete-

energetique 

 

Energijos 

suvartojimo 

mažinimas FR 

vyriausybinėse 

institucijose 

2022-08-23 Nepaisant būsto energetinės renovacijos  "MaPrimeRénov" 

programos sėkmės, Prancūzijos pastatų fondo  renovacijos 

srityje padaryta tik nedidelė pažanga. Didžiąją daugumą 

projektų sudaro smulkūs darbai, trūksta sertifikuotų įmonių ir 

nepakanka investicijų. Prancūzijoje vis dar yra 5,2 mln. butų 

vadinamų „šiluminiais rėčiais“ ( jiems būdingi žemiausi 

šiluminės izoliacijos koeficientai F ir G)  arba 7,2 mln butų, jei 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/immobilier-

btp/renovation-

energetique-des-

logements-la-france-

Būsto 

energetinės 

renovacijos 

programa 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/pourquoi-les-villes-francaises-semballent-pour-le-bus-a-hydrogene-1783257
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/pourquoi-les-villes-francaises-semballent-pour-le-bus-a-hydrogene-1783257
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/pourquoi-les-villes-francaises-semballent-pour-le-bus-a-hydrogene-1783257
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/pourquoi-les-villes-francaises-semballent-pour-le-bus-a-hydrogene-1783257
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/pourquoi-les-villes-francaises-semballent-pour-le-bus-a-hydrogene-1783257
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/pourquoi-les-villes-francaises-semballent-pour-le-bus-a-hydrogene-1783257
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/pourquoi-les-villes-francaises-semballent-pour-le-bus-a-hydrogene-1783257
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/pourquoi-les-villes-francaises-semballent-pour-le-bus-a-hydrogene-1783257
https://www.economie.gouv.fr/ministere-engage-sobriete-energetique
https://www.economie.gouv.fr/ministere-engage-sobriete-energetique
https://www.economie.gouv.fr/ministere-engage-sobriete-energetique
https://www.economie.gouv.fr/ministere-engage-sobriete-energetique
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/renovation-energetique-des-logements-la-france-encore-tres-loin-du-compte-1783309
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/renovation-energetique-des-logements-la-france-encore-tres-loin-du-compte-1783309
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/renovation-energetique-des-logements-la-france-encore-tres-loin-du-compte-1783309
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/renovation-energetique-des-logements-la-france-encore-tres-loin-du-compte-1783309
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/renovation-energetique-des-logements-la-france-encore-tres-loin-du-compte-1783309
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/renovation-energetique-des-logements-la-france-encore-tres-loin-du-compte-1783309
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pridėtume ir nepagrindinį gyvenamą būstą (vasarnamiai ir 

pan.). Nuo rugpjūčio 24 d. Prancūzijoje įsigalioja draudimas 

"šiluminių rėčių" savininkams didinti nuomos mokestį. 

Tikėtina, kad tai kažkiek paskatins Prancūzijos būsto fondo 

renovacijos eigą. Tačiau FR dar toli iki tikslo- iki 2050 m. 

perpus sumažinti privačių būstų energijos sąnaudas. 

 

Kita vertus,  2020 m. pradėta  "MaPrimeRénov" programa 

neabejotinai įgauna pagreitį : 2020 m. subsidijuota 140 000 

paraiškų, o pernai - 660 000.  2 mlrd. eurų, kuriuos valstybė 

skyrė pagal investicinę  programą "France Relance", buvo 

beveik visiškai išnaudoti, o biudžetas atnaujintas 2022 m., 

perskaičiuojant, kad į programą nebūtų įtraukti jaunesni nei 15 

metų senumo būstai ir kad daugiausia dėmesio būtų skiriama 

šiluminiams trūkumams ištaisyti. 

encore-tres-loin-du-

compte-1783309 

 

2022-08-29 FR Ministrė Pirmininkė paprašė įmonių per artimiausias 

savaites 10% sumažinti energijos suvartojimą. Savo interviu 

laikraščiui „Parisien“ Elisabeth Borne pažadėjo, kad kitais 

metais valstybė ir toliau sieks sumažinti dujų ir energijos kainų 

kilimo poveikį namų ūkiams. Akivaizdu, kad reikės atnaujinti 

šiais metais nustatytą tarifų ribą, kuri leido įšaldyti dujų kainą 

ir tik 4 % padidinti elektros energijos tarifus. Nors eneregtiniu 

požiūriu  FR padėtis yra geresnė, nei daugelio kitų Europos 

šalių, tikimasi, kad įmonės imsis griežtų priemonių vengiant 

energijos trūkumo ir sutrikimų gamybos grandinėse. 

Vyriausybė neatmeta galimybės imtis ribojamųjų priemonių, 

jei paaiškėtų, kad  taupymo priemonių nepakanka. Jei Rusija 

užsuktų dujų čiaupą, reikėtų taikyti dujų paskirstymą, jas 

ribojant mažiau būtinoms veikloms. Jau imtasi keleto 

priemonių, pvz., išjungti šviečiančius įmonių užrašus arba 

priversti parduotuves, kuriose naudojami oro kondicionieriai, 

uždaryti duris. Darbdaviai baiminasi elektros energijos tiekimo 

ribojimo šią žiemą. 

https://www.lesechos.f

r/politique-

societe/gouvernement/

sobriete-energetique-

elisabeth-borne-

attend-la-mobilisation-

generale-des-

entreprises-pour-

passer-lhiver-1784184 

Ministrė 

Pirmininkė 

paprašė 

įmonių 

savanoriškai 

sumažinti 

energijos 

suvartojimą 

10% 

2022-08-23 Prancūzijos finansų rinkos priežiūros institucijos  vis dažniau 

susiduria su socialinių tinklų naudotojų skundais,  susijusiais 

su influencerių dalijamais patarimais apie investavimą. 

Valdžios institucijos stengiasi pažaboti šį reiškinį, tačiau kol 

kas sekasi sunkiai.  

COVID krizės metu atsirado nauja biržos žaidėjų karta. Šie 

nauji investuotojai dažnai yra jauni, neinformuoti ir nepatyrę 

žmonės, naudojantys rizikingas prekybos platformas, kurios 

siūlo patrauklias paslaugas be komisinių ir didelę grąžą. Neo- 

brokeriai, siekdami pritraukti naujų klientų,  dažnai naudojasi 

socialinių tinklų influenceriais. Trumpuose vaizdo įrašuose 

šios žvaigždės, neturinčios jokios finansinės ekspertizės,  

demonstruoja savo prabangų gyvenimo būdą ir kartu pataria 

sekėjams pradėti prekiauti. Vis daugiau jaunų investuotojų, 

vadovaudamiesi tokiais "patarimais", praranda daug pinigų. 

Prancūzijos konkurencijos, vartotojų reikalų ir sukčiavimo 

kontrolės generalinis direktoratas (DGCCRF) skaičiuoja, kad 

2021 m. finansinių produktų sukčiavimų kaina siekia apie 500 

mln. eurų.  

Deja, valdžios institucijų lėtumas kontrastuoja su šio reiškinio 

sprogstamuoju plitimo greičiu socialiniuose tinkluose. Tuo 

https://www.lesechos
.fr/finance-
marches/marches-
financiers/comment-
les-gendarmes-
boursiers-font-la-
chasse-aux-
influenceurs-1783252 
 

Influenceriai 

dalina 

patarimus 

apoie 

investavimą 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/renovation-energetique-des-logements-la-france-encore-tres-loin-du-compte-1783309
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/renovation-energetique-des-logements-la-france-encore-tres-loin-du-compte-1783309
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/sobriete-energetique-elisabeth-borne-attend-la-mobilisation-generale-des-entreprises-pour-passer-lhiver-1784184
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/sobriete-energetique-elisabeth-borne-attend-la-mobilisation-generale-des-entreprises-pour-passer-lhiver-1784184
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/sobriete-energetique-elisabeth-borne-attend-la-mobilisation-generale-des-entreprises-pour-passer-lhiver-1784184
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/sobriete-energetique-elisabeth-borne-attend-la-mobilisation-generale-des-entreprises-pour-passer-lhiver-1784184
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/sobriete-energetique-elisabeth-borne-attend-la-mobilisation-generale-des-entreprises-pour-passer-lhiver-1784184
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/sobriete-energetique-elisabeth-borne-attend-la-mobilisation-generale-des-entreprises-pour-passer-lhiver-1784184
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/sobriete-energetique-elisabeth-borne-attend-la-mobilisation-generale-des-entreprises-pour-passer-lhiver-1784184
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/sobriete-energetique-elisabeth-borne-attend-la-mobilisation-generale-des-entreprises-pour-passer-lhiver-1784184
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/sobriete-energetique-elisabeth-borne-attend-la-mobilisation-generale-des-entreprises-pour-passer-lhiver-1784184
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/comment-les-gendarmes-boursiers-font-la-chasse-aux-influenceurs-1783252
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/comment-les-gendarmes-boursiers-font-la-chasse-aux-influenceurs-1783252
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/comment-les-gendarmes-boursiers-font-la-chasse-aux-influenceurs-1783252
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/comment-les-gendarmes-boursiers-font-la-chasse-aux-influenceurs-1783252
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/comment-les-gendarmes-boursiers-font-la-chasse-aux-influenceurs-1783252
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/comment-les-gendarmes-boursiers-font-la-chasse-aux-influenceurs-1783252
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/comment-les-gendarmes-boursiers-font-la-chasse-aux-influenceurs-1783252
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/comment-les-gendarmes-boursiers-font-la-chasse-aux-influenceurs-1783252
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tarpu kai formalūs finansinių paslaugų teikėjai (prekybos 

platformos, finansų konsultantai ir kt.) turi registruotis Finansų 

rinkos priežiūros tarnyboje (AMF) bei pateikti aiškią ir 

neklaidinančią informaciją bei įspėti klientus apie riziką, 

susijusią su skaitmeniniu turtu, influenceriams šie reikalavimai 

netaikomi. Pasak AMF, kol kas influencrių post‘ams taikomas 

vartotojų kodeksas ir reklamai taikomos taisyklės. Bet AMF 

jau stengiasi užkirsti tam kelią. Finansų rinkų priežiūros 

institucija "Instagram" ir "TikTok" pradėjo jaunimui skirtas 

komunikacijos kampanijas, kurių tikslas - informuoti apie 

trading‘o pavojus ir supažindinti su vertybinių popierių rinkos 

veikimu. Tačiau jėgų pusiausvyra kol kas nepalanki: 

"Instagram" paskyroje AMF seka tik 12 000 žmonių. Tai tik 

lašas jūroje lyginant su kai kurių "Instagram" veikėjų 

milijonais sekėjų. 

2022-08-23 Vienas iš pagrindinių šią vasarą priimto perkamosios galios 

įstatymo punktų tapo nuolaida degalams. Rugpjūčio 23 d. 

oficialiame teisės aktų biuletenyje paskelbtas dekretas 

patvirtinta, kad nuolaida degalams Prancūzijoje pratęsiama iki 

gruodžio 31 d. Nuo balandžio mėn. taikoma nuolaida, kuria 

siekiama padėti vartotojams susidoroti su istoriškai 

išaugusiomis kainomis, šiuo metu yra 18 centų (be mokesčių)  

už litrą. Nuo rugsėjo 1 d. ši suma padidės iki 30 centų (25 

centai be mokesčių) dyzelinui ir benzinui. Lapkričio 1 d. ši 

suma bus sumažinta iki 10 centų (8,33 cento be mokesčių) iki 

gruodžio 31 d. 

https://www.lesechos
.fr/economie-
france/social/carbura
nts-la-remise-de-30-
centimes-officialisee-
par-decret-avec-une-
aide-aux-petites-
stations-1783280 
 

Pratęsta 

nuolaida 

degalams 

2022-08-25 Europos platformos "Aggregated Gas Storage Inventory" 

(AGSI) duomenimis, Prancūzijos rugpjūčio 25 d. dujų atsargų  

užpildymas siekė 90 proc. - tai džiuginantis lygis ( ES vidurkis 

yra 78,05 proc ). Tačiau optimizmas išlieka pamatuotas. Iš 

tiesų, net ir visu pajėgumu veikiančios 15 šalies saugyklų, 

kuriose iš viso saugoma 16 mlrd. kubinių metrų dujų, sudaro 

"tik" 135 TWh energijos, nors Prancūzija per metus suvartoja 

460 TWh, iš kurių du trečdaliai pagaminami žiemą. Likusią 

dalį paprastai nuolat tiekia įprasti Prancūzijos tiekėjai-Alžyras 

arba Norvegija. Rusijai tenka 17 proc., t.y. mažiau nei 

daugumoje kaimyninių šalių, pradedant Vokietija. Tačiau tai 

yra svarbus šaltinis, kuris gali turėti įtakos ekonomikos 

augimui, kaip neseniai priminė ekonomikos ministras Bruno 

Le Maire'as: "artimiausiais mėnesiais Europos ekonomikos 

augimas iš dalies priklausys nuo rusiškų dujų". Pasak ekspertų, 

tikėtina, kad žiemą pirmą kartą gali sutrikti dujų tiekimas. Vis 

tik manoma, elektros energijos ar šildymo nutraukimo rizika 

Prancūzijoje išlieka nedidelė: pagal galiojančią tvarką 

vartotojas yra maksimaliai apsaugotas. Ekonomistai ragina 

prancūzus neskubėti pirkti elektrinių šildytuvų, kaip tai daro 

vokiečiai -tai duoda priešingą rezultatą, nes tuo metu, kai 

Europai reikia mažinti suvartojimą, kad išvengtų žlugimo, 

šildytuvai naudos labai daug energijos. Tačiau pramonei rizika 

yra didesnė: įmonių sutartyse numatyta, kad dujų trūkumo 

atveju, energijos tiekimas gali būti nutrauktas kelioms 

dienoms. Paprastai tai niekada nenaudojama, tačiau šiemet  

gali būti pirmas kartas. Be to, įmonėms gali pakenkti  itin 

užkilusios energijos kainos- jos per kelis ateinančius mėnesius 

gali tiek pakilti, kad kai kurioms įmonėms bus naudingiau 

viską sustabdyti, nei nuostolingai parduoti verslą. 

https://www.lefigaro.f
r/conjoncture/stocks-
de-gaz-remplis-a-90-
un-niveau-rassurant-
mais-insuffisant-pour-
faire-face-a-l-hiver-
20220825 
 

Apsirūpinim

as dujomis 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/carburants-la-remise-de-30-centimes-officialisee-par-decret-avec-une-aide-aux-petites-stations-1783280
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/carburants-la-remise-de-30-centimes-officialisee-par-decret-avec-une-aide-aux-petites-stations-1783280
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/carburants-la-remise-de-30-centimes-officialisee-par-decret-avec-une-aide-aux-petites-stations-1783280
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/carburants-la-remise-de-30-centimes-officialisee-par-decret-avec-une-aide-aux-petites-stations-1783280
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/carburants-la-remise-de-30-centimes-officialisee-par-decret-avec-une-aide-aux-petites-stations-1783280
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/carburants-la-remise-de-30-centimes-officialisee-par-decret-avec-une-aide-aux-petites-stations-1783280
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/carburants-la-remise-de-30-centimes-officialisee-par-decret-avec-une-aide-aux-petites-stations-1783280
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/carburants-la-remise-de-30-centimes-officialisee-par-decret-avec-une-aide-aux-petites-stations-1783280
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/stocks-de-gaz-remplis-a-90-un-niveau-rassurant-mais-insuffisant-pour-faire-face-a-l-hiver-20220825
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/stocks-de-gaz-remplis-a-90-un-niveau-rassurant-mais-insuffisant-pour-faire-face-a-l-hiver-20220825
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/stocks-de-gaz-remplis-a-90-un-niveau-rassurant-mais-insuffisant-pour-faire-face-a-l-hiver-20220825
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/stocks-de-gaz-remplis-a-90-un-niveau-rassurant-mais-insuffisant-pour-faire-face-a-l-hiver-20220825
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/stocks-de-gaz-remplis-a-90-un-niveau-rassurant-mais-insuffisant-pour-faire-face-a-l-hiver-20220825
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/stocks-de-gaz-remplis-a-90-un-niveau-rassurant-mais-insuffisant-pour-faire-face-a-l-hiver-20220825
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/stocks-de-gaz-remplis-a-90-un-niveau-rassurant-mais-insuffisant-pour-faire-face-a-l-hiver-20220825
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2022-08-24 Priešingai nei daugelis Europos kaimynų, dauguma prancūzų 

kol kas nejaučia energetikos krizės, kurią patiria Europa. Dujų 

kaina Europos didmeninėje rinkoje rugpjūčio 24 d.  pasiekė 

naują rekordą ir viršijo 300 eurų už megavatvalandę. FR namų 

ūkiams dėl vyriausybės įšaldytų kainų tarifai nesikeitė nuo 

praėjusių metų spalio mėn., nors 2022 m. IV ketvirčio elektros 

energijos kaina nuo metų pradžios šoktelėjo daugiau nei 400 

proc. Asmenų, besinaudojančių EDF reguliuojamu pardavimo 

tarifu, sąskaitos padidėjo tik 4 proc., tačiau tų, kurie naudojasi 

alternatyvių tiekėjų paslaugomis, sąskaitos išaugo kiek 

daugiau. Dujų ir elektros tarifų „skydas“ FR biudžetui šiemet 

kainuos daugiau kaip 20 mlrd. eurų. Atsisakius dujų kainų 

įšaldymo, reguliuojamas tarifas padidėtų dvigubai. Kitų metų 

vasario mėn., kai bus atliekamas metinis elektros energijos 

tarifo perskaičiavimas, tarifas teoriškai galėtų keistis- padidėti 

40-70 %. Tačiau Vyriausybė imasi priemonių, kad ir 2023 m. 

namų ūkiai būtų apsaugoti, nors mažiau nei 2022 m. – pasak 

vyriausybės patarėjo, elektros energijos tarifas bus padidintas 

"daugiau nei 4 proc.", kuris šiemet buvo taikomas pagal tarifų 

įšaldymo mechanizmą. Tačiau labiausiai nepasiturintiems 

asmenims bus teikiama didesnė pagalba. Vyriausybė tikisi, kad 

dėl energetikos krizės gautos pajamos leis finansuoti tarifų 

apsaugos pratęsimą ir kitais metais. Iš tiesų, sparčiai augančios 

kainos reiškia, kad vyriausybei nereikia remti 

atsinaujinančiosios energijos. Vietoj to vėjo ir saulės jėgainių 

parkų operatoriai turės grąžinti pinigus valstybei. Pasak 

vyriausybės atstovo iš atsinaujinančiosios energijos 

išgaunamas pelnas bus tokio pat dydžio kaip ir išlaidos 

priemonėms, numatytoms priimtinam padidėjimui išlaikyti. 

https://www.lefigaro.f
r/conjoncture/les-
scenarios-de-l-
executif-face-a-l-
envol-des-prix-de-l-
energie-20220824 
 

FR atsakas 

eneregtikos 

kainų 

augimui 

Bendra ekonominė informacija 

2022-08-03 FR Senatas prabalsavo dėl perkamosios galios įstatymo antrojo 

priemonių paketo. Buvo priimtas pataisytas 2022 m. biudžetas, 

kuriame numatytas 44 mlrd. eurų kreditavimo paketas, 

padėsiantis namų ūkiams ir įmonėms išlaikyti savo perkamąją 

galią eneregtinės krizės kontekste. Paketas numato 9,7 mlrd. 

eurų, skirtų finansuoti 100% eneregtikos kompanijos EDF 

nacionalizacijai. Taip pat numatoma toliau taikyti energijos 

tarifų skydą ir nuolaidą degalams – 30 centų už litrą rugsėjo-

spalio mėn. ir 10 centų lapkričio-gruodžio mėn., bei 

perskaičiuoti valstybės tarnautojų  atlyginimų indeksą. 20 mln. 

eurų bus skirta biometrinės privalomo sveikatos draudimo  

kortelės diegimui. 100 eurų vienkartinė išmoka „grįžimui į 

mokyklą“, skirta minimalias pajamas gaunančioms šeimoms 

padidinta iki 150 eurų. Susitarta dėl 40 mln. eurų paketo 

maisto bankams, taip pat padidinta riba, iki kurios netaikomi 

mokesčiai už viršvalandžius- nuo 5000 iki 7500 eurų, bei 

panaikintas privalomas televizijos abonentinis mokestis.  

https://www.lesechos.f

r/economie-

france/budget-

fiscalite/pouvoir-

dachat-le-senat-a-vote-

le-second-volet-de-

mesures-1780203 

Pataisos 

projekte dėl 

perkamosios 

galios 

2022-08-05 Per I metų pusmetį FR pasiekė rekordinį užsienio prekybos 

deficitą- 71 mlrd. eurų , t. y. 20 mlrd. eurų daugiau nei pernai. 

Prekybos paslaugomis teigiamas saldo per šį laikotarpį + 34 

mlrd. eurų nepajėgė kompensuoti 122 mlrd. eurų prekių 

preykybos deficito. Esant didelei infliacijai, FR patiria 

nuostolių dėl padidėjusių importuojamų prekių kainų, 

daugiausia energijos, kuri išaugo 5 kartus. Sąskaitos už 

energiją šoktelėjo daugiau nei 20 mlrd. eurų ir 2022 m. pirmąjį 

pusmetį išaugo iki 48 mlrd. eurų. Dėl pandemijos 2021 m. 

https://www.lesechos.f

r/economie-

france/conjoncture/le-

commerce-exterieur-

francais-affiche-un-

deficit-record-

1780617 

FR užsienio 

prekyba per  

2022 m. I 

pusmetį – 

didžiulis 

deficitas 

toliau didėja 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-scenarios-de-l-executif-face-a-l-envol-des-prix-de-l-energie-20220824
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-scenarios-de-l-executif-face-a-l-envol-des-prix-de-l-energie-20220824
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-scenarios-de-l-executif-face-a-l-envol-des-prix-de-l-energie-20220824
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-scenarios-de-l-executif-face-a-l-envol-des-prix-de-l-energie-20220824
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-scenarios-de-l-executif-face-a-l-envol-des-prix-de-l-energie-20220824
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-scenarios-de-l-executif-face-a-l-envol-des-prix-de-l-energie-20220824
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/pouvoir-dachat-le-senat-a-vote-le-second-volet-de-mesures-1780203
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/pouvoir-dachat-le-senat-a-vote-le-second-volet-de-mesures-1780203
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/pouvoir-dachat-le-senat-a-vote-le-second-volet-de-mesures-1780203
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/pouvoir-dachat-le-senat-a-vote-le-second-volet-de-mesures-1780203
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/pouvoir-dachat-le-senat-a-vote-le-second-volet-de-mesures-1780203
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/pouvoir-dachat-le-senat-a-vote-le-second-volet-de-mesures-1780203
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/pouvoir-dachat-le-senat-a-vote-le-second-volet-de-mesures-1780203
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-commerce-exterieur-francais-affiche-un-deficit-record-1780617
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-commerce-exterieur-francais-affiche-un-deficit-record-1780617
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-commerce-exterieur-francais-affiche-un-deficit-record-1780617
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-commerce-exterieur-francais-affiche-un-deficit-record-1780617
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-commerce-exterieur-francais-affiche-un-deficit-record-1780617
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-commerce-exterieur-francais-affiche-un-deficit-record-1780617
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-commerce-exterieur-francais-affiche-un-deficit-record-1780617
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prekybos deficitas išaugo iki beveik 85 mlrd. eurų, o karas 

Ukrainoje padidino nuostolius, nes paskatino naftos ir dujų 

kainų augimą. Suaktyvėjus pramonės gamybai, tarpinių prekių 

(plieno, gumos, etc.) gamyboje deficitas nuo 2020 m. pabaigos 

padvigubėjo ir šiuo metu siekia 3 mlrd. eurų per mėnesį. 

Neįskaitant energijos, mėnesinis deficitas viršija 6 mlrd. eurų. 

Keli sektoriai pasiekė aukštesnį eksporto lygį nei prieš Covid-

19 krizę, ypač žemės ūkio ir maisto produktų, kurių 

pardavimas užsienyje padidėjo 24 %, tekstilės gaminių (+26%) 

arba farmacijos, chemijos ir kosmetikos produktų. Tačiau, 

nepaisant atsigavimo, aeronautikos sektoriaus indėlis tebėra 

mažesnis nei prieš krizę, nors tradiciškai tai buvo stiprioji FR 

užsienio prekybos pusė. Automobilių pramonės eksportas 

pirmą kartą per 2 metus vėl pradėjo augti. Prasti prekybos 

rezultatai taip pat rodo FR priklausomybę nuo importuojamų 

produktų - šalies deindustrializacijos pasekmė. 30 % šoktelėjęs 

importas iš Kinijos (palyginti su 2019 m.) atitinka didelę 

aukštųjų technologijų produktų, namų apyvokos prekių ir 

tekstilės paklausą. Kita vertus, INSEE vertinimais, antrąjį 

ketvirtį eksportas padidėjo 0,8 %, o importas sumažėjo 0,6 %. 

Be to, Prancūzijos bankas patvirtino gerus prekybos 

paslaugomis rezultatus. Pirmąjį šių metų pusmetį jų perteklius 

siekė 34 mlrd. eurų, t. y. 11 mlrd. eurų daugiau nei 2021 m. tuo 

pačiu metu. Į Prancūziją sugrįžo turistai, o tai paskatino 

ekonominį aktyvumą. Finansinių paslaugų balansas rodo 4,4 

mlrd. eurų pelną, kadangi nepaisant „Brexit“, prekyba su JK 

vėl tapo perteklinė. 

Kita ekonominiam bendradarbaivimui aktuali informacija 

2022-08-22  Aukštosios klimato tarybos (HCC) metinėje ataskaitoje 

teikgiama, kad jei FR nori iki 2050 m. pasiekti CO2 

neutralumą, ji turi dvigubai sparčiau mažinti išmetamų dujų 

kiekį. Bus pradėtos plataus masto konsultacijos dėl naujo 

klimato ir energetikos įstatymo, kuriame bus apibrėžti tikslai 

kiekviename sektoriuje ir kiekvienoje teritorijoje atskirai. Nuo 

šių metų iki 2030 m. ji turės kasmet atsikratyti 16 mln. tonų 

CO2, t. y. 4,7 % per metus- nuo 2010 m. FR sumažino tik  8,1 

mln. tonų, t. y. 1,7 % per metus. 

 Šiuo metu daugiausiai teršalų vis dar išmeta transportas – 30 

%, toliau seka žemės ūkis ir pramonė – po 19 %, pastatai – 

18%, energijos konversija – 11% ir galiausiai atliekų sektorius 

– 3%. HCC pažymi, kad visuose sektoriuose šiuo metu 

fiksuojamas išmetamųjų teršalų mažėjimas, nors pramonės ir 

energetikos sektoriuose tempas lėtėja, o transporto ir žemės 

ūkio sektroiuose jis prasidėjo neseniai. Tvirtinama, kad 

siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, artimiausiu metu 

labiausiai reikia keisti transporto, pastatų ir žemės ūkio sritis. 

Taigi būsto ir paslaugų sektoriuje, kuriame vyriausybė per 

metus planuoja atlikti 700 000 būstų eneregetinę renovaciją, 

kokybės klausimas yra itin svarbus: siekiant, kad dėl tokios 

renovacijos gerokai sumažėtų energijos sunaudojimas, 

reikalinga kokybiška izolaicija ir šildymo dekarbonizavimas, t. 

y. pakeisti šildymo įrangą taip, kad iškastinį kurą naudojantys 

https://www.lesechos.f

r/politique-

societe/societe/climat-

les-defis-du-

gouvernement-pour-

decarboner-la-france-

1782987 

 

Naujas CO2 

išmetimo 

neutralumo 

siekimo 

planas siūlys 

priemones 

kiekvienam 

sektoriui ir 

teritorijai 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-les-defis-du-gouvernement-pour-decarboner-la-france-1782987
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-les-defis-du-gouvernement-pour-decarboner-la-france-1782987
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-les-defis-du-gouvernement-pour-decarboner-la-france-1782987
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-les-defis-du-gouvernement-pour-decarboner-la-france-1782987
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-les-defis-du-gouvernement-pour-decarboner-la-france-1782987
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-les-defis-du-gouvernement-pour-decarboner-la-france-1782987
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-les-defis-du-gouvernement-pour-decarboner-la-france-1782987
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įrenginiai būtų pakeisti mažai CO2 į aplinką išskiriančia 

energija. 

2022-08-22 Dėl sparčiai augančios infliacijos prekybos tinklas „Carrefour“ 

įšaldė kainas 100 dienų 100 produktų, kad išsiskirtų iš 

konkurentų. Tai pirmas atvejis masinės mažmeninės prekybos 

sektoriuje, kuris jau kelis mėnesius bando pritraukti klientus, 

nerimaujančius dėl kainų: IRI instituto duomenimis, liepą 

vartojimo prekių kainos buvo vidutiniškai 6,7% didesnės nei 

prieš metus. Šaldytos mėsos kaina padidėjo 26%, makaronų – 

18,5%.  Kiti prekybos tinklai irgi stengiasi pateikti save 

„perkamosios galios gynėjais“- tinklas „Leclerc“ taiko 

„antiinfliacinį skydą“, t.y. bet kurio iš 230 kasdienių produktų 

(sviesto, raviolių, cukraus ir kt.) pabarangimas 

„kompensuojamas“ kuponais . „Intermarché“ reklamuoja  500 

kasdienių produktų, kurių kaina mažesnė nei 1 euras; „Aldi“ 

skelbia  vaisių ir daržovių pasirinkimą, kurių kaina mažesnė 

nei 1-2 eurai, ekologinių produktų tinklas Naturalia siūlo 

fiksuotą mėnesio abonementą, leidžiantį gauti pastovią 10 

proc. nuolaidą visiems pirkiniams.  

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/conso-

distribution/face-a-

linflation-galopante-

carrefour-degaine-la-

carte-du-blocage-des-

prix-1783058 

Prekybos 

tinklai siekia 

išlaikyti 

pirkėjus ir 

„apginti jų 

perkamąją 

galią“  

2022-08-26 FR Statistikos institutas  INSEE rugpjūčio pradžioje INSEE 

paskelbė, kad II ketvirtį ekonomikos augimas paspartėjo 

labiau, nei tikėtasi- BVP padidėjo 0,5 %. Nepaisant daugybės 

sukrėtimų, šie rodikliai liudija, kad šiuo metu aktyvumas yra 

gana tvirtas ir ne toks niūrus, kaip tikėtasi. Taigi, atrodo, kad 

šiais metais FR ekonomikos laukia santykinai ramus 

laikotarpis- Ekonomikos ir finansų  ministerija tikisi, kad šiais 

metais augimas sieks 2,5 %. Tačiau ekonomikos ekspertai 

prognozuoja sukrėtimą 2023 m. ir abejoja dėl šiuo metu 

vykdomosios valdžios pateiktos 1,3 % augimo prognozės. 

Pasak ekonomistų, ekonomikos augimas kitais metais gali būti 

artimas nuliui visus metus ar net neigiamas. Energijos kainos, 

kaip ir palūkanų normų didėjimas bei laisvų pinigų pabaiga 

neigiamai paveiks aktyvumą . E.Macron‘as jau paskelbė „ 

pinigų gausos ir nerūpestingumo pabaigą“. Kol kas 

ekonominės veiklos sulėtėjimui kelią užkirto energijos tarifų 

apsauga, tačiau ši priemonė yra pernelyg brangi, todėl 

valstybei teks jos palaispniui atsisakyti. Bruno Le Maire jau 

patvirtino, kad dujų kainų įšaldymas kitais metais nebus 

taikomas.  
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