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INFORMACIJOS 
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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

2022-11-10 Prancūzijoje prekybos centruose vartotojai, susidūrę su bendru 

kainų kilimu, masiškai renkasi distributorių prekių ženklus, 

kurie yra gerokai pigesni nei nacionaliniai prekių ženklai. 

Privatūs prekių ženklai yra vidutiniškai 25 proc. pigesni už 

kitus. Tai patvirtina faktas, kad 10 kasdienių maisto produktų, 

perkamų dideliame prekybos centrų tinkle, krepšelyje 

skirtumas yra labai ryškus. Privataus prekės ženklo krepšelis 

kainuoja 24,5 euro, o prancūziškas prekės ženklo krepšelis - 

beveik 34 eurus.  

Kainų kilimas sulėtino ryškią tendenciją, kai pirmenybė buvo 

teikiama brangesniems produktams, pavyzdžiui, specialiai 

ženklintiems produktams, vietiniams produktams, MVĮ prekės 

ženklams, šviežiems produktams ar ekologiškiems 

produktams. Daugiau nei 20 000 namų ūkių apklausos, kurią 

atliko Kantar institutas, rezultatai rodo, kad dėl šių metų 

infliacijos 65 % namų ūkių renkasi pigesnius produktus, o 30 

% jų perka mažiau. Vėl stiprėja patrauklesnes kainas ir 

daugiau akcijų siūlantys hipermarketai, kurie pastaraisiais 

metais buvo vis labiau ignoruojami 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/conso-

distribution/comment-

linflation-dope-les-

marques-de-

distributeurs-1877936 

Infliacija 

keičia 

prancūzų 

apsipirkimo 

pasirinkimus 

2022-11-04 Nuo lapkričio 4 d. Prancūzijoje parduodamiems kai kuriems 

buitiniams elektros prietaisams jau taikomas „remonto 

indeksas“, bus išplėstas dar 4 prietaisų kategorijoms, jų tarpe 

indaplovėms ir siurbliams. Nuo 2021 m.  taikomas „remonto 

indeksas“ - tai priemonė, skirta informuoti vartotojus apie jų 

perkamų daiktų „pataisomumą“. „Remonto indeksas“ 

(maksimumas-10 balų) yra kovos su atliekomis įstatyme 

numatyta žiedinės ekonomikos priemonė, kuria siekiama 

suteikti vartotojams geresnę informaciją apie tai, ar jų pirkiniai 

yra daugiau ar mažiau pataisomi. Ši informacija vartotojus 

supažindina su galimybe prailginti prietaisų tarnavimo ir 

naudojimo laiką, visų pirma nukreipiant jų pirkimo elgseną į 

produktus, kuriuos lengviau remontuoti, ir skatinant juos 

dažniau naudotis remonto paslaugomis gedimo atveju. 

 

https://www.gouverne

ment.fr/actualite/indic

e-de-reparabilite-

quatre-nouvelles-

categories-de-

produits-concernees 

Žiedinė 

ekonomika 
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2022-11-09 

 

2022-11-16 

"Carrefour" generalinis direktorius Alexandre Bompard 

pristatė savo planą iki 2026 m. ir išdėstė grupės tikslus: 2023 

m. Prancūzijoje bus įkurtas naujas pigių prekių tinklas 

„Atacadao“, kurį "Carrefour" jau turi Brazilijoje. "Carrefour" 

generalinis direktorius paskelbė, kad 20 % sumažins maisto 

produktų asortimentą (po pradinio 20 % sumažinimo nuo 2018 

m. iki šiandien) ir 40 % sumažins ne maisto produktų 

asortimentą. Jis nori, kad nuo šiol pusę maisto produktų 

pardavimų sudarytų privatūs prekių ženklai. 

 "Carrefour" grupė prisitaiko prie nerimą keliančios 

Prancūzijos visuomenės tendencijos: viduriniosios klasės irimo 

ir didžiulio namų ūkių nuskurdimo, dėl kurio gyventojai 

pasidalija į dvi stovyklas - pasiturinčiųjų ir nepasiturinčiųjų.  

"Atacadão" - tai nuolaidų parduotuvė, skirta tiek privatiems 

asmenims, tiek profesionalams. 2007 m. "Carrefour" nupirktas 

Brazilijos tinklas šiuo metu turi 258 parduotuves.  

"Atacadão" parduoda ir perka dideliais kiekiais. Ryžiai 5 kg 

pakuotėmis, dešrelės 25 pakuotėmis arba net visa paletė 

profesionalams. Kainos paprastai 10-15 % mažesnės nei 

konkurentų. Akcijų nėra, tačiau nuolaidos taikomos visus 

metus. Prekių skaičius yra ribotas - apie 9000 pavadinimų, 

palyginti su 40 000 nuorodų prekybos centruose. 

https://www.ladepeche

.fr/2022/11/09/prix-

bas-decouvrez-

atacadao-lenseigne-

discount-de-carrefour-

qui-arrive-en-france-

en-2023-

10791754.php 

 

https://www.lesechos.f

r/idees-debats/editos-

analyses/carrefour-

acte-le-declassement-

de-la-societe-

francaise-1879303 

 

Carrefour 

Prancūzijoje 

atidaro naują 

pigių  

supermarketų 

tinklą 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

2022-11-23 Paryžiaus kibernetinio saugumo centro Campus Cyber 

vykdančiojo direktoriaus pavaduotojas Yan pakomentavo 

ANSSI (Prancūzijos valstybinė informacinių sistemų saugumo 

agentūra)  tyrimą apie šio sektoriaus patrauklumą. Pasak Yan 

Bonnet, kibernetinio saugumo ekosistemoje talentų 

pritraukimas yra svarbiausia problema. Nuo COVID-19 

sveikatos krizės pradžios kibernetinių atakų padaugėjo 400 

proc., todėl, siekiant geriau apsaugoti visuomenę, reikia didinti 

"kibernetinių ugniagesių" skaičių. Tačiau įmonėms sunku rasti 

darbuotojų (15 000 neužpildytų darbo vietų): ANSSI tyrimo 

apie šio sektorių duomenimis, 43 %  IT studentų mano, kad 

kibernetinio saugumo darbas yra labai sunkus, 61 % - labai 

atsakingas, o 37 % - keliantis didelį stresą. Priešingai, 

kibernetinės saugos specialybės studentai yra patenkinti, o 92 

proc. iš jų baigę mokymus nori dirbti šiame sektoriuje.  

Pasak Y. Bonent , Campus Cyber siekia pakeisti kibernetinio 

saugumo specialistų įvaizdį („maniakas su gobtuvu“)  ir 

atskleisti šios srities profesijų įvairovę. 

 

https://www.ssi.gouv.f

r/guide/lattractivite-et-

la-representation-des-

metiers-de-la-

cybersecurite/ 

 

TECH/ 

kibernetinis 

saugumas 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

2022-11-10 FR energetikos grupė „Engie" -pirmaujanti pasaulyje gamtinių 

dujų ir žaliosios elektros energijos tiekėja ir trečia pagal dydį 

energetikos sektoriaus grupė pasaulyje- planuoja sukauptą 

pelną investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius. "Engie" 

visapusiškai pasinaudojo rinkos sąlygomis: per pirmuosius 9 

šių metų mėnesius jos apyvarta išaugo 85 %. „Engie" tikisi, 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/energie-

environnement/gaz-

engie-accumule-les-

benefices-et-investit-

Energetika 

https://www.ladepeche.fr/2022/11/09/prix-bas-decouvrez-atacadao-lenseigne-discount-de-carrefour-qui-arrive-en-france-en-2023-10791754.php
https://www.ladepeche.fr/2022/11/09/prix-bas-decouvrez-atacadao-lenseigne-discount-de-carrefour-qui-arrive-en-france-en-2023-10791754.php
https://www.ladepeche.fr/2022/11/09/prix-bas-decouvrez-atacadao-lenseigne-discount-de-carrefour-qui-arrive-en-france-en-2023-10791754.php
https://www.ladepeche.fr/2022/11/09/prix-bas-decouvrez-atacadao-lenseigne-discount-de-carrefour-qui-arrive-en-france-en-2023-10791754.php
https://www.ladepeche.fr/2022/11/09/prix-bas-decouvrez-atacadao-lenseigne-discount-de-carrefour-qui-arrive-en-france-en-2023-10791754.php
https://www.ladepeche.fr/2022/11/09/prix-bas-decouvrez-atacadao-lenseigne-discount-de-carrefour-qui-arrive-en-france-en-2023-10791754.php
https://www.ladepeche.fr/2022/11/09/prix-bas-decouvrez-atacadao-lenseigne-discount-de-carrefour-qui-arrive-en-france-en-2023-10791754.php
https://www.ladepeche.fr/2022/11/09/prix-bas-decouvrez-atacadao-lenseigne-discount-de-carrefour-qui-arrive-en-france-en-2023-10791754.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/carrefour-acte-le-declassement-de-la-societe-francaise-1879303
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/carrefour-acte-le-declassement-de-la-societe-francaise-1879303
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/carrefour-acte-le-declassement-de-la-societe-francaise-1879303
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/carrefour-acte-le-declassement-de-la-societe-francaise-1879303
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/carrefour-acte-le-declassement-de-la-societe-francaise-1879303
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/carrefour-acte-le-declassement-de-la-societe-francaise-1879303
https://www.ssi.gouv.fr/guide/lattractivite-et-la-representation-des-metiers-de-la-cybersecurite/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/lattractivite-et-la-representation-des-metiers-de-la-cybersecurite/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/lattractivite-et-la-representation-des-metiers-de-la-cybersecurite/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/lattractivite-et-la-representation-des-metiers-de-la-cybersecurite/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/lattractivite-et-la-representation-des-metiers-de-la-cybersecurite/
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kad grynosios pajamos šiais metais sieks nuo 4,9 iki 5,5 mlrd. 

eurų. Grupė pabrėžė, kad žiemos pradžioje ji padėjo užpildyti 

šalies dujų atsargas beveik 100 proc., visų pirma masiškai 

naudodama suskystintas gamtines dujas: jos SGD terminalai 

veikia beveik visu pajėgumu. Papildomi sutartyse numatyti 

kiekiai ir mažėjanti paklausa turėtų padėti pakeisti rusiškas 

dujas, nepaisant Tarptautinės energetikos agentūros ir kitų 

šalių išreikšto susirūpinimo. „Engie" planuoja tęsti investicijas 

į atsinaujinančius energijos šaltinius - jau paskelbė, kad Egipte 

plėtos 3 GW vėjo jėgainių parką. Per 9 šių metų mėnesius 

grupė padidino  2,5 GW pajėgumus atsinaujinančiosios 

energijos srityje, iš viso investavusi 3,7 mlrd. eurų į plėtrą, o 

per metus turėtų pasiekti 4 GW. 

dans-les-

renouvelables-

1877731 

2022-11-10 Iki 2024 m. Paryžiuje ir jo regione planuojama įrengti penkias 

aikšteles skraidantiems taksi, pranešė šio projekto vykdytojai, 

kurie nori pasinaudoti olimpinių žaidynių proga ir pasiūlyti 

naują judumo paslaugą. 

https://www.lesechos.f

r/direct 

Skraidantis 

taksi 

Paryžiaus 

regione 

2022-11-03 Prabangos sektorius  itin atsparus vartojimo nuosmukiui. Tai 

lemia klientai, kurių neveikia infliacija ir stiprus doleris. 

Prekės ženklai gali sau leisti didinti kainas, kad sušvelnintų 

žaliavų ir gamybos sąnaudų infliaciją. 

Prieš metus,  pandemijos metu, sektorius pasiekė rekordinių 

rezultatų, dėl kurių 2021-ieji tapo "puikiais metais" prabangos 

prekių rinkos lyderiams LVMH,  "Hermès" ir "Kering", taip 

pat kelioms mažesnėms, taip pat dinamiškoms grupėms, 

pavyzdžiui, "Moncler". Ir dabar prabanga pasirodė esanti itin 

atspari ir galinti atremti sudėtingų aplinkybių derinį: infliaciją, 

karą Ukrainoje, silpną augimą Kinijoje dėl sveikatos 

apribojimų. III ketvirčio rezultatai buvo išskirtiniai-per šį 

laikotarpį LVMH mados ir odos gaminių (Louis Vuitton, Dior, 

Celine), iš kurių gaunama 2/3 grupės pelno, pardavimai išaugo 

+22 %; Hermès pardavimai padidėjo +24 % . Visose rinkose 

(išskyrus Kiniją) paklausa viršija pasiūlą. Vis tik analitikai 

mano, kad sektoriui nepavyks išvengti šiek tiek sunkesnės 

metų pabaigos: toliau gali tęstis dalinis paralyžius Kinijoje, 

taip pat  JAV recesijos rizika gali paveikti kai kuriuos klientus. 

 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/mode-luxe/le-

luxe-ultraresistant-au-

retournement-de-la-

consommation-

1875279 

Prabangos 

ženklų 

įmonės klesti 

2022-11-16 Prancūzijos vyriausybė paskelbė apie naują pilotinį projektą-

nuo 2022 m. gruodžio 15 d. gyventojams, kurie nuspręs 

remontuoti savo elektroninius ir elektrinius prietaisu bus 

skiraiam nuo 10 iki 45 eurų "premija remontui“. 

Ši remonto priemoka, įtraukta į kovos su atliekomis įstatymą, 

skirtą žiedinei ekonomikai. Konkrečiai, išmokos tikslas - 

kasmet Prancūzijoje suremontuojamų elektros ir elektroninių 

prietaisų skaičių padidinti 20 %, t. y. iki 2027 m. - 12 milijonų. 

Tam skirtas 410 mln. eurų fondas 6  metams, kurį valdys 

valstybės patvirtintos ekologistų organizacijos. 

https://www.gouverne

ment.fr/actualite/un-

bonus-reparation-

pour-les-produits-

electriques-et-

electroniques 

Žiedinė 

ekonomika 

2022-11-18 Kadangi 2035 m. bus baigtas vidaus degimo transporto 

priemonių pardavimas, vyriausybė nori remti gamintojus, 

kuriančius sprendimus elektra varomoms transporto 

priemonėms, taip pat tuos, kurie turi pritaikyti savo pramonės 

įrenginius būsimiems technologiniams pokyčiams. Iki 2030 m. 

Prancūzijoje per metus bus pagaminta du milijonai elektrinių 

transporto priemonių. Siekdama šio tikslo, vyriausybė, 

įgyvendindama programą "Prancūzija 2030", daug investuoja į 

inovacijas ir industrializaciją. Vienas milijardas eurų yra 

https://www.economie

.gouv.fr/automobile-

nouveaux-soutiens-

publics-filiere-

electrique# 

Parama 

elektrinių 

automobilių 

sektoriui/elek

tros baterijos 
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skirtas specialiai novatoriškiems automobilių sektoriaus 

projektams, pavyzdžiui, elektros baterijoms, remti. 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

2022-11-16 AirFrance įspėja dėl streiko Kalėdų laikotarpyje. Dvi skrydžių 

palydovų, kurie sudaro daugumą savo profesijos atstovų, 

profsąjungos ragina gruodžio 22-sausio 2 d. surengti didžiulę 

mobilizaciją. Organizacijos apgailestauja, kad pakeista 

kolektyvinė sutartis, kuria reglamentuojamas skrydžio 

palydovų kasdienis gyvenimas. 

https://www.lesechos.

fr/industrie-

services/tourisme-

transport/air-france-

preavis-de-greve-

depose-pour-les-

vacances-de-noel-

1879385 

Air France 

ruošiasi 

streikui 

Kalėdų 

laikotarpyje 

2022-11-12 Įsibėgėjant žiemos sezonui slidinėjimo kurortai ruošiasi 

atidaryti slidinėjimo trasas, nepaisant aukštų energijos kainų. 

Trečdalis jų yra ypač susirūpinę. Kai kurie iš jų gali dirbti 

nuostolingai ir pavasarį susidurti su sunkumais. 

"Susirūpinimą kelia 30 proc. kurortų", - prisipažino La Plagne-

Tarentaise (Savojos regionas) meras Jeanas-Lucas Bochas. 

Nacionalinės kalnų kurortų merų asociacijos prezidentas mano, 

kad labiausiai nukentės mažiausi kurortai. "Visi jie atsidarys, 

bet pasieks tik slenkstinę pelno ribą arba dirbs netgi 

nuostolingai. Kai kuriems sezonas bus geras, tačiau pavasarį 

jie vis tiek susidurs su sunkumais.“ 

https://www.lesechos.

fr/industrie-

services/tourisme-

transport/ski-les-

stations-des-alpes-

choquees-et-

demunies-devant-les-

prix-de-lelectricite-

1878262 

Atsidaro FR 

slidinėjimo 

kurortai  

2022-11-22 Turizmo ministerijos teigimu, vasarą pasiektas geras rezultatas 

pasitvirtino ir per rudens sezoną. Kalėdų šventės neturėtų 

pakeisti šios tendencijos. Trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 

laikotarpiu 2019 m, visoje šalyje turistų apgyvendinimo vietų 

užimtumas padidėjo 3,2 proc. Pagrindinis viešbučių pramonės 

rodiklis - pajamos už turimą kambarį (RevPar) - smarkiai išaugo 

(+17 % Viduržemio jūros pakrantės viešbučiuose ir iki +30 % 

Bretanės pakrantėje). 

Ministerijos duomenimis, yra patvirtintas tarptautinių turistų 

grįžimas. "Per ateinančius šešis mėnesius ši dinamika turėtų 

pasitvirtinti", - sako Olivia Grégoire. Didžiojoje Britanijoje, 

Belgijoje, Nyderlanduose, Italijoje ir Japonijoje planai kelionės 

į Prancūziją išaugo. Jie dar labiau padidėjo Ispanijoje, 

Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurioms taip pat 

naudingas silpnas euro kursas. 

https://www.lesechos.

fr/industrie-

services/tourisme-

transport/le-bel-ete-

indien-du-tourisme-

en-france-1881524 

Turizmas 

Prancūzijoje 

atsigavo 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

2022-11-04 FR vyriausybė, įgyvendindama  nacionalinę kibernetinio 

saugumo spartinimo strategiją "Prancūzija 2030", paseklbė, 

kad skirs 39 mln. eurų 17 didelio masto projektų, kad 

Prancūzija taptų viena iš pasaulio kibernetinio saugumo 

lyderių.  Projektai skirti kurti naujoviškus kibernetinio 

saugumo sprendimus;   stiprinti ekosistemos dalyvių 

bendradarbiavimo dinamiką bei  padidinti specializuotų 

mokymų pasiūlą. Šis pranešimas buvo paskelbtas po kitų jau 

įgyvendintų priemonių, pavyzdžiui, Kibernetinio centro 

Campus Cyber įsteigimo arba "skaitmeninio savarankiškumo ir 

nepriklausomybės" dienos, t.y. renginio skirto nepriklausomų 

kibernetinio saugumo sprendimų teikėjų ir pagrindinių 

sektoriaus klientų susitikimams palengvinti. 

https://www.gouverne

ment.fr/actualite/franc

e-2030-soutient-17-

projets-pour-la-

cybersecurite 

Kibernetinis 

saugumas 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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2022-11-02 Spalio 31 d. įsteigta Prancūzijos Sveikatos inovacijų agentūra 

(AIS) . Tai viena iš svarbiausių plano "Sveikatos inovacijos 

2030" priemonių, AIS yra atsakinga už ekonomikos gaivinimo 

plano "Prancūzija 2030" sveikatos komponento įgyvendinimą. 

Siekdama šio tikslo AIS bendradarbiaus su atitinkamomis 

ministerijomis ir kitais sritites dalyviais ir koordinuos 

sveikatos sistemos reikmių prognozavimo veiklas, kad būtų 

galima numatyti  būsimus sveikatos sistemos poreikius. Pasak 

FR Auštojo moklso ministrės Sylvie Retailleau, remdamiesi 

fundamentaliaisiais moksliniais tyrimais, finansuojamais iš 

gaivinimo plano "Prancūzija 2030", FR galės visiems pasiūlyti 

gydymo ir diagnostikos naujovių. Šis labai didelės apimties 

projektas leis padaryti realią įtaką prancūzų sveikatai ir 

suverenitetui. 

https://www.gouverne

ment.fr/actualite/lance

ment-de-lagence-de-

linnovation-en-sante 

Sveikatos 

inovacijų 

agentūra 

2022-11-13 Europos Sąjunga, gavusi teigiamą Europos vaistų agentūros 

(EMA) nuomonę, patvirtino Prancūzijos laboratorijos "Sanofi" 

vakciną nuo Covid-19. Vakcina „VidPrevtyn Beta“, pagrįsta 

vadinamąja rekombinantinio baltymo technologija, gali būti 

vartojama kaip stiprinamoji dozė. 

"Sanofi" ir Didžiosios Britanijos bendrovės 

"GlaxoSmithKline" bendrai sukurta vakcina klinikinių tyrimų 

metu parodė teigiamų rezultatų prieš "Omicron" atmainą. 

"Stirpinančioji VidPrevtyn Beta dozė, atkuriant apsaugą nuo 

Covid-19, turėtų būti bent jau tokia pat veiksminga, kaip ir 

Comirnaty, ", - teigia Europos institucijos. 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/pharmacie-

sante/covid-lunion-

europeenne-donne-

son-feu-vert-au-

vaccin-de-sanofi-

1878015 

Patvirtinta 

dar viena 

europietiška 

vakcina nuo 

COVID-19 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

2022-11-16 FR darbdavių asociacija MEDEF skambina pavojaus varpais ir 

abejoja dėl valstybės pagalbos- MEDEF prezidentas Geoffroy 

Roux de Bézieux įspėjo apie rimtą konkurencingumo 

problemą, kurią sukėlė energetikos krizė. „Dusinamos 

įmonės", kurios trumpuoju laikotarpiu susiduria su išlikimo 

problema, o vidutinės trukmės laikotarpiu yra pasmerktos kelti 

klausimą dėl perkėlimo. Dėl nesibaigiančio energijos kainų 

augimo Medef bando dramatizuoti problemas, kad priverstų 

Europą peržiūrėti elektros energijos rinkos veikimą, o 

Prancūzijos vyriausybę - padaryti savo pagalbos sistemą 

lankstesnę. Roux de Bézieux savo spaudos konferencijoje 

lapkričio 16 d. pažymėjo, kad Europos ekonomika patyrė didelį 

sukrėtimą, tuo tarpu kai  "energijos kainos Jungtinėse 

Valstijose ir Prancūzijoje skiriasi santykiu 1:10". Europos 

konkurencingumas yra rizikos zonoje, palyginti su Kinija, 

Azija ir JAV. Ar vyriausybės atsakas į tai yra pakankamas? 

Kol kas darbdavių asociacija rodo tik santūrų entuziazmą, kai 

užsimenama apie 10 mlrd. eurų pagalbos paketą, kurį spalio 

pabaigoje pristatė ministrė pirmininkė Elisabeth Borne, skirtą 

padėti įmonėms.Daugelis asociacijai priklausančių įmonių 

skundžiasi, kad jos neatitinka kriterijų, kad gautų minėtas 

išmokas iš šio paketo. 

Jis taip pat užsipuolė Vokietiją dėl vienašališko sprendimo dėl 

124 mlrd. eurų subsidijos namų ūkiams ir verslui ir paragino 

reformuoti Europos elektros energijos rinką. 

https://www.lesechos.f

r/economie-

france/conjoncture/cris

e-energetique-le-

medef-sonne-lalarme-

et-exprime-des-

doutes-sur-les-aides-

de-letat-1879606 

Prancūzijos 

darbdavių 

asociacija 

siekia 

Europos 

elektros 

energijos 

rinkos 

reformos 
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2022-11-22 JAV energetikos įmonės "Tellurian" vadovas Charif Souki 

Europoje ieško finansinių partnerių savo SGD terminalo 

projektui Luizianoje, kurio statybos jau prasidėjo balandį. 

Souki teigimu, Europa per savo nacionalizuotas bendroves 

"Uniper" ir EDF, turi unikalią galimybę užsitikrinti Amerikos 

dujų tiekimą. Verslininkas Paryžiuje susitiko su daugeliu 

energetikos bendrovių atstovais, po to išskrido į Romą ir 

Londoną. Pasak JAV įmonės vadovo, FR „ ekonomikos 

ministras teigia, kad amerikiečiai parduoda dujas per brangiai. 

Tačiau sutartis sudaro ne Joe Bidenas ar Europos Komisija. 

Būtent naftos bendrovės perka ir parduoda didelėmis kainomis, 

jos gauna didžiulį pelną. O "Shell" ar "Total" investicijos 

Jungtinėse Valstijose negarantuoja, kad europiečiai turės dujų. 

Jei europiečiai nori būti tikri, kad gaus dujų, jie turėtų 

investuoti į infrastruktūrą Jungtinėse Amerikos Valstijose“. 

Charifas Souki norėtų, kad į jo projektą investuotų Prancūzijos 

EDF arba Vokietijos "Uniper": investuodami tiesiogiai 

europiečiai turi galimybę pirkti amerikietiškas dujas už 

savikainą - nuo 10 iki 12 JAV dolerių už MBTU (milijoną JK 

terminalo vienetų), o tai yra geriau nei dabar mokami 34 

doleriai. JAV vykdomi 3-4 dideli SGD projektai, kurie 

ilgainiui gali pakeisti rusiškas dujas Europoje. Jei Europa 

investuos 150-200 mlrd. dolerių, užsitikrins savo atsargas. Tai 

daug, bet ilgainiui tai tvaresnis sprendimas nei 600 mlrd. 

subsidijuojant vartotojus, - teigia Charifas Souki. 

https://www.lesechos.f

r/industrie-

services/energie-

environnement/le-

magnat-du-gnl-

americain-tend-les-

bras-aux-investisseurs-

francais-et-europeens-

1881688 

Energetika: 

JAV 

kompanija 

ieško 

investitorių 

Europoje 

2022-11-22 Kaip parodė verslo dienraščio :Les Echos: ir Radio Classique 

užsakymu atlikta apklausa, prancūzams nėra aiški vyriausybės 

energetikos politika- taip mano net 70 proc. apklaustųjų. Kita 

vertus, dauguma jų remia atsinaujinančiosios energijos 

įstatymo projekto priemones, kurias neseniai savaitę 

išnagrinėjo Asamblėjos komitetas. Kalbant apie valdžios 

institucijų nurodytus tikslus, jie kelia abejonių prancūzams, nes 

tik mažuma (42 proc.) mano, kad vyriausybė daro viską, kad 

užtikrintų, jog Prancūzija gamintų „švarią“ elektros energiją, 

užtikrintų savo energetinę nepriklausomybę ir sumažintų 

priklausomybę nuo iškastinio kuro. 69 proc. prancūzų mano, 

kad piliečiai turėtų būti labiau skatinami patys gaminti 

energiją. Prancūzai labai pasidalinę dėl biudžeto politikos, kuri 

turi būti įgyvendinama pereinamojo laikotarpio energetikos 

srityje- tik labai nedidelė dauguma (51 proc.) mano, kad šis 

perėjimas pateisina dideles viešąsias išlaidas, net jei tai reikštų 

deficito didinimą, o likusieji tam nepritaria. Dauguma 

prancūzų mano, kad vyriausybė turėtų teikti pirmenybę 

atsinaujinančiųjų šaltinių energijos plėtrai (59 proc., palyginti 

su 39 proc. branduolinės energijos).Tarp projektų, kurie, 

prancūzų nuomone, turėtų būti prioritetiniai, populiariausia yra 

saulės energija (81 proc.). Po to seka naujų atominių elektrinių 

https://www.lesechos.f

r/politique-

societe/societe/sondag

e-exclusif-les-francais-

trouvent-illisible-la-

politique-energetique-

du-gouvernement-

1881508 

Energetika: 

nuomonės 

apklausa 
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statyba (66 proc.), toliau - jūros vėjo jėgainės (64 proc.) ir 

galiausiai - sausumos vėjo jėgainės (58 proc.). 

2022-11-24 Pramonės įmonės ruošiasi sunkiems ateinantiems mėnesiams, 

nes energijos kainos sparčiai kyla. Remiantis Pwc Strategy 

skaičiavimais, nėra neįmanoma, kad kitų metų pradžioje jų 

gamyba sumažės iki penktadalio. Lapkričio pradžioje 

Prancūzijos banko (Banque de France) paskelbtos apklausos 

duomenimis, 40 proc. pramonės įmonių tikisi, kad šią žiemą 

sutriks gamyba, o du trečdaliai numato neigiamą poveikį jų 

maržoms. 

Be to, nors kai kurios bendrovės galės perkelti padidėjusias 

sąnaudas savo klientams, tačiau kitos to padaryti negalės ir 

susidurs su pinigų srauto problemomis arba būti priverstos 

stabdyti veiklą. 

https://www.lesechos.f

r/economie-

france/conjoncture/lin

dustrie-sattend-a-un-

choc-sur-sa-

production-et-ses-

marges-cet-hiver-

1882616 

Elektros 

kainos kelia 

susirūpinimą 

verslui 

Bendra ekonominė informacija 

2022-11-10 Per 2 mėnesius Prancūzijoje vadinamoji „Makrono premija“ 

išmokėta daugiau nei 700 tūkst. gavėjų. 

2019 m. įvesta ir nuo tada kasmet atnaujinama išskirtinė 

perkamosios galios priemoka praėjusį rugpjūtį buvo pervadinta 

į vertės pasidalijimo priemoką, o jos viršutinė riba pagal 

perkamosios galios įstatymą patrigubinta iki 6000 eurų. 
Planuojama, kad ši priemonė galios iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Prieš 5 metu įvesta vienkartinė premija tapo lankstesnė: dabar 

ji gali būti nustatoma ir mokama dalimis, iki  karto per ketvirtį. 

Dėl to ši priemonė darbdaviams yra itin lanksti ir, priešingai 

nei darbo užmokesčio didinimas, neturi ilgalaikio poveikio 

darbo užmokesčio išlaidų sumai. 

https://www.lesechos.f

r/economie-

france/social/pouvoir-

dachat-plus-de-

700000-beneficiaires-

en-deux-mois-pour-la-

nouvelle-prime-

macron-1877735 

 

Perkamoji 

galia 

2022-11-11 Prancūzija neblogai pasirodė geriausių pasaulio darbdavių 

moterims sąraše. Žurnalas "Forbes" bendradarbiaudamas su 

kompanija "Statista", kuri apklausė apie 85 000 moterų, 

dirbančių tarptautinėse įmonėse 36 šalyse, nustatė 400 įmonių, 

kurios turi gerą reputaciją šioje srityje. Sudarant šį sąrašą buvo 

atsižvelgiama į konkurencingus atlyginimus, geras 

paaukštinimo galimybes, vaiko priežiūros atostogas ir lankstų 

darbą.  " Pirmame dešimtuke FR įmonė MAIF (draudimo 

paslaugos) atsirado 3-je vietoje. In vitro diagnostikos įmonė 

"BioMérieux" užima 14 vietą. "Naval Group", kuri 

specializuojasi laivų statybos srityje, ir prabangos prekių grupė 

"Hermès" užima atitinkamai 22 ir 28 vietas. „Deloitte" 

duomenimis, 56 proc. moterų teigia, kad jų pasitenkinimas 

darbu yra menkas arba labai menkas. 

https://www.lesechos.f

r/idees-

debats/leadership-

management/la-

france-bien-

representee-au-

classement-mondial-

des-meilleurs-

employeurs-pour-les-

femmes-1878129 

Lygios 

galimybės  

2022-11-07 Šią vasarą balsuota dėl 230 mln. eurų biudžeto, kuriuo siekiama 

padėti kukliausiems namų ūkiams, besišildantiems kuru, 

apmokėti sąskaitas už energiją. Ši pagalba bus teikiama kaip 

100-200 eurų vertės energetinis čekis. Nuo lapkričio mėn. jis 

bus išsiųstas maždaug 1,6 mln. namų ūkių. 

Čekio suma priklauso nuo namų ūkio pajamų (skaičiuojant 

atsižvelgiama į 2020 m. pajamas) ir asmenų skaičiaus namų 

ūkyje. 

Pagal 2022 m. lapkričio 5 d. dekretą Nr. 2022-1407 čekio suma 

bus: 

https://www.economie

.gouv.fr/chauffage_ch

eque_energie_fioul# 

FR 

„energetinis 

čekis“ 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pouvoir-dachat-plus-de-700000-beneficiaires-en-deux-mois-pour-la-nouvelle-prime-macron-1877735
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pouvoir-dachat-plus-de-700000-beneficiaires-en-deux-mois-pour-la-nouvelle-prime-macron-1877735
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pouvoir-dachat-plus-de-700000-beneficiaires-en-deux-mois-pour-la-nouvelle-prime-macron-1877735
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pouvoir-dachat-plus-de-700000-beneficiaires-en-deux-mois-pour-la-nouvelle-prime-macron-1877735
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pouvoir-dachat-plus-de-700000-beneficiaires-en-deux-mois-pour-la-nouvelle-prime-macron-1877735
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pouvoir-dachat-plus-de-700000-beneficiaires-en-deux-mois-pour-la-nouvelle-prime-macron-1877735
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pouvoir-dachat-plus-de-700000-beneficiaires-en-deux-mois-pour-la-nouvelle-prime-macron-1877735
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pouvoir-dachat-plus-de-700000-beneficiaires-en-deux-mois-pour-la-nouvelle-prime-macron-1877735
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• 200 eurų namų ūkiams, kurių metinės orientacinės 

mokestinės pajamos vienam vartojimo vienetui yra 

griežtai mažesnės nei 10 800 eurų, 

• 100 eurų namų ūkiams, kurių metinės orientacinės 

mokestinės pajamos vienam vartojimo vienetui yra 

didesnės arba lygios 10 800 eurų ir griežtai mažesnės 

nei 20 000 eurų imtinai. 

2022-11-08 Gresiančios krizės akivaizdoje užimtumas laikosi gerai. 

Nepaisant lėto augimo (+0,2 proc.), Prancūzijos ekonomika 

trečiąjį ketvirtį privačiajame sektoriuje sukūrė 89 400 

papildomų darbo vietų, t. y. padidėjo dvigubai daugiau nei 

aktyvumas, rodo INSEE paskelbti preliminarūs duomenys. 

Palyginti su pirmuoju pusmečiu, augimo tempas nelėtėja. Iš 

tiesų pirmąjį ketvirtį buvo sukurta 93 000 darbo vietų (+0,5 

%), o antrąjį - 88 200 (+0,4 %). Per tą patį laikotarpį bendrasis 

vidaus produktas pirmąjį ketvirtį labai nežymiai sumažėjo (-

0,2 %), o antrąjį - padidėjo 0,5 %. 

https://www.lemonde.f

r/economie/article/202

2/11/08/en-france-l-

emploi-resiste-

toujours-en-depit-d-

une-croissance-

poussive_6148932_32

34.html 

Užimtumas 

darbo rinkoje 

Kita ekonominiam bendradarbaivimui aktuali informacija 

2022-11-10 Už sunkumų patiriančių ES bankų restruktūrizavimą atsakinga 

institucija- Bendra pertvarkymo valdyba- netrukus turės naują 

vadovą, nes baigiasi vokietės Elke König kadencija. Lapkričio 

10 d. Europos Parlamentas patvirtino šiuo metu Prancūzijos 

bankų priežiūros institucijai vadovaujančio Dominique 

Laboureix kandidatūrą (taip pat kanidatatvo Suomijos 

kandidatė) . Dabar jo kandidatūrą turi patvirtinti Europos 

Vadovų Taryba.  Dominique Laboureix gerai pažįsta šią 

instituciją. Nuo pat Bendros pertvarkymo valdybos įkūrimo 

2015 m. jis buvo jos narys, kur buvo atsakingas visų pirma už 

pertvarkymo planavimą, o 2019 m. spalio mėn. buvo paskirtas 

ACPR , Prancūzijos bankų priežiūros institucijos, kuri yra 

atskaitinga Prancūzijos bankui, generaliniu sekretoriumi. 

 

 

https://www.lesechos.f

r/finance-

marches/banque-

assurances/un-

francais-en-bonne-

voie-pour-diriger-le-

filet-de-sauvetage-

bancaire-europeen-

1877908 

Už ES 

Bendrai 

pertvarkymo 

valdybai 

vadovaus 

prancūzas  

2022-11-22 Kaip rodo EBPO duomenų bazė, sudaryta iš beveik 7 000 

tarptautinių įmonių iš 47 šalių duomenų apie kiekvieną šalį, 

egzistuoja akivaizdus neatitikimas tarp to, kur tarptautinės 

kompanijos deklaruoja savo pelną, ir to, kur jos vykdo 

ekonominę veiklą. Nors EBPO statistiniai duomenys yra 2018 

m. ir vyriausybės nuo to laiko, siekdamos gauti mokestinių 

pajamų, į tai reagavo, vis tik EBPO duomenys atskleidžia ilgai 

slėptą tikrovę. Kalbant apie mokesčių optimizavimą, JAV 

kompanijų požiūris į mokesčių optimizavimą yra daug 

agresyvesnis nei jų kolegų Europoje. Didelės amerikiečių 

grupės nedvejodamos savo pelną kaupia Karibų jūros salose.  

Amerikos tarptautinės bendrovės. Europos tarptautinės įmonės, 

nors ir ne tokios agresyvios, neatsilieka. Jos dažniausiai rinkosi 

Šveicariją, Liuksemburgą, Airiją ir Nyderlandus pelno 

deklaravimui. 

 

Išanalizavus 232 Prancūzijos tarptautinių įmonių duomenis, 

galima pastebėti daugiau ar mažiau panašią tendenciją. 

Šveicarija (pelnas 9,8 mlrd. EUR/ sumokėta mokesčių 948 

mln. EUR), Nyderlandai (7,8 mlrd. EUR/715 mln. EUR) ir 

kiek mažiau Airija (2,4 mlrd. EUR/424 mln. EUR) buvo 

populiariausios pelno deklaravimo vietos. Singapūre 

Prancūzijos tarptautinės įmonės turėjo daugiau nei 500 

https://www.lesechos.f

r/monde/enjeux-

internationaux/evasion

-fiscale-les-

entreprises-

americaines-

beaucoup-plus-

agressives-que-les-

europeennes-1881631 

Mokesčių 

vengimas/ 

tarptautinės 

įmonės 
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dukterinių įmonių, kurių pelnas siekė 3 mlrd. dolerių, o 

mokesčiai siekė 354 mln. dolerių. Honkonge šie skaičiai yra 

panašūs - atitinkamai 4,2 mlrd. ir 477 mln. dolerių. 

 

EBPO kol kas tik išsakė įtarimus dėl agresyvaus tarptautinių 

įmonių mokesčių planavimo. Ataskaitoje apie pelno 

apmokestinimą teigiama, kad "daugelis duomenų yra per daug 

apibendrinti, kad būtų galima ištirti mokestinės bazės erozijos 

ir pelno perkėlimo į užsienį kanalus". Visų pirma, ji pripažįsta, 

kad neturi pakankamos retrospektyvos: pelno mokesčio 

optimizavimo negalima nustatyti remiantis vienerių metų 

statistiniais duomenimis. Be to, nuo to laiko vyriausybės į tai 

reagavo. EBPO žada, kad kitais metais paskelbta pelno 

mokesčio statistika bus išsamesnė. Tačiau ji apims tik 2019 m. 

 

Parengė:  

Irena Skullerud, LR ambasados Prancūzijos Respublikoje patarėja,  

tel. +33 1 4054 5054, el. paštas irena.skullerud@urm.lt 

_______________________________________________ 

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojo  

pareigos, vardas pavardė, telefono numeris, el. paštas) 

 


