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- Laivų savininkai jau aplenkia labiausiai perpildytus uostus, tokius kaip Los Andželas, Singapūras, 

Roterdamas ar Feliksstovas Didžiojoje Britanijoje, ir ieško mažiau apkrautų įplaukimo uostų. 

Prancūzijoje Havras arba Diunkerkas šiuo metu naudojami kaip didelių konteinerių laivų iškrovimo 

punktai, net jei tai reiškia, kad į galutinę prekių paskirties vietą reikia plaukti mažesniu laivu. 

- Ekonominėje spaudoje daug dėmesio skiriama pasaulinei logistikos krizei, kuri, prognozuojama, 

truks dar apie metus.  Pasak Transporto organizatorių profesinės sąjungos „TLF Overseas“, tam 

tikriems jūrų maršrutams šiandien yra labai didelė paklausa ir labai ribota transporto pasiūla. 

Problemos apima ne tik jūrų sektorių, bet ir visą jūrinio tiekimo grandinę. Nors laivų savininkai ėmėsi 

daugelio iniciatyvų padėčiai pagerinti, daugelis uostų terminalų tebėra labai perpildyti, o paslaugų 

kokybė iš tiesų prastėja. Klientai turi rezervuoti konteinerius prieš 4-6 savaites.  Jūriniai konteineriai, 

kurie prieš krizę kainavo 2000 eurų, dabar kainuoja 15000 eurų. Problema yra tai, jog 96 proc. sausų 

krovinių konteinerių, 100 proc. konteinerių-šaldytuvų ir 90 proc. cisternų gaminami Kinijoje.  

- Nuo 2022 m. sausio 1 d. bus uždrausta plastikinė pakuotė kai kuriems vaisiams ir daržovėms. 

- Prancūzija su Rusija susitarė dėl  neseniai priimto įstatymo, draudžiančio naudoti šampano 

pavadinimą kirilica, įsigaliojimo atidėjimo iki gruodžio 31 d. 

- Naujajame investicijų plane „France 2030“ automobilių  pramonei iškeltas tikslas- pagaminti 2 mln. 

elektrinių ir hibridinių automobilių iki 2030 m.  Siekiant šio tikslo, Prancūzijos automobilių 

gamintojai turėtų bendradarbiauti, tačiau dabar bendradarbiavimas praktiškai neegzistuoja tarp 

„Renault“ ir „Peugeot“. Pastarieji 30 m. buvo itin sudėtingi automobilių pramonei, ir konkuravimas  

tarp dviejų Prancūzijos kompanijų tapo viena iš šios pramonės nuosmukio priežasčių.  

- Prancūzija  siekia pritraukti techninės įrangos gaminimo milžinės "Intel" investicijas. Pirmaujanti 

pasaulyje mikroprocesorių ir mikroschemų gaminimo įmonė planuoja investuoti iki 80 mlrd. eurų į 

dvi gamyklas Europoje. Šiuo metu 3 Europos šalys stengiasi prisitraukti šį investuotoją - Vokietija, 

Prancūzija ir Lenkija.  

- Burgundijos mieste Auxerre pradėtas naudoti komercinis vandenilis: dekarbonizuoto vandenilio 

gamybos stotyje, kuri pradėjo veikti spalio 13 d. ir įrengta buvusios „Shell“ degalinės pagrindu, jau 

naudojami penki nulinės taršos autobusai, ir vandenilis netrukus bus tiekiamas regioniniams 

traukiniams bei pramonės įmonėms. Ši degalinė, kurių netrukus turėtų atsirasti daugiau,- tai 

pavyzdys, kaip vandenilio kuras jau ateina į rinką, ir jo pagaminimo kaina mažėja:  per penkerius 

metus šių degalų kaina sumažėjo perpus, tačiau jie tebėra tris kartus brangesni už dyzeliną.  

- Siekiant įveikti degalų kainų augimą, Prancūzijos ministras Jean Castex spalio 21 d. paskelbė apie 

100 eurų „čekį degalams“ - pašalpą visiems prancūzams, per mėnesį uždirbantiems  iki 2 000 eurų „į 

rankas“, t. y. 38 mln. žmonių, nepriklausomai nuo to, ar jie turi automobilį, ar ne.  Ši suma bus 

išmokėta gruodžio-vasario mėn.   
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