
PRANCŪZIJOS EKONOMINĖ APŽVALGA 
 
Sparčiai augant užsikrėtimų COVID-19 skaičiui (Pasteur instituto skaičiavimais lapkričio 6 d. COVID-19 

lovų užimtumas Prancūzijos ligoninėse turėtų pasiekti 98 proc.), spalio 30 dieną, Prancūzijoje įvestas 

visuotinis karantinas, kuris galios mažiausiai iki gruodžio 1 d.  

 

Ekonomikai taikomi apribojimai savo apimti yra mažesni nei pavasarį – Prancūzijos vyriausybės tikslas 

išsaugoti ekonomiką kaip galima labiau gyvybingą (darbas leidžiamas fabrikuose, žemės ūkyje, statybos 

sektoriuje), tačiau barai, restoranai, teatrai, visos ne pirmo būtinumo paslaugas teikiančios įstaigos 

uždaromos (leidžiama dirbti statybos prekių parduotuvėms). Prekių gabenimą užtikrinančio transporto 

judėjimas šalies teritorijoje nėra ribojamas. Nuotolinis darbas yra taisyklė ir bus taikomos baudos 

atvejais, kai nuotolinis darbas yra galimas, bet jo nesilaikoma. Numatoma, jog kas 15 d. taikomi 

apribojimai gali būti peržiūrimi. 

 

Karantino sąlygomis išeiti iš namų leidžiama tik išskirtinėmis sąlygomis bei būtina turėti užpildytas 

specialias formas: 

 

- Attestation de déplacement dérogatoire (Savarankiškai veiklą vykdantiems darbuotojams, 

arba kai nėra galimybės gauti žemiau minimą darbdavio atestatą). Jos anglišką versiją galima 

rasti šiuo adresu - https://www.interieur.gouv.fr/content/download/124828/999541/file/30-10-

2020-attestation-de-deplacement-derogatoire-anglais.docx#xtor=AD-323  

 

- Samdomi darbuotojai, vykstantys darbo tikslais, turi turėti darbdavio išduotą sertifikatą 

(Justificatif de déplacement professionnel), kurį galima rasti šiuo adresu (forma pateikiama tik 

prancūziškai) - https://www.interieur.gouv.fr/content/download/124826/999531/file/30-10-2020-

justificatif-de-deplacement-professionnel.docx#xtor=AD-324  Šiame sertifikate turėtų būti 

išdėstyta tiksli informacija apie darbo vietas, į kurias vyksta darbuotojas, jeigu tai galima numatyti 

iš anksto (prekių pristatymai, vykimai pagal iškvietimą). Šio darbdavio parengto dokumento 

pakanka pagrįsti darbuotojo komandiruotei, nesvarbu, ar ji yra įprasta kelionė tarp darbuotojo 

namų ir darbo vietos arba kelionė tarp skirtingų darbo vietų, kai tai reikalauja darbuotojo darbo 

pobūdis;  taip pat profesinio pobūdžio kelionės, kurių darbdavio prašymu negalima atidėti. 

Dokumento galiojimo trukmę nustato darbdavys. 

 

Dėl įvestų karantino apribojimų veiklą turės stabdyti per 200 tūkst. įmonių. Prancūzijos vyriausybės 

numatytas papildomos finansinės pagalbos įmonėms paketas sieks 15 mlrd. Eur per mėnesį: 

 

- Atleidimas nuo darbdavio socialinių įmokų. Mažiau nei 50 darbuotojų turinčios įmonės, 

priverstinai uždarytos valdžios sprendimu, atleidžiamos nuo darbdavio socialinių įmokų. Nuo šių 
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įmokų turizmo, renginių ir kt. susijusių sektorių įmonės bus atleidžiamos, net jei jos veiklos 

nesustabdė; 

- Mažiau nei 50 darbuotojų turinčios įmonės (nepriklausomai nuo jų veiklos sektoriaus), 

priverstinai uždarytos valdžios sprendimu, turės teisę į kompensaciją, siekiančią iki 10.000 

Eur. Ši kompensacija turizmo, kultūros, sporto, renginių sektoriaus įmonėms priklausys ir tuo 

atveju, jei jos veiklos nenutraukė (pvz. viešbučiai), tačiau jų apyvarta sumažėjo 50 proc. Likusios 

įmonės (<50 darbuotojų, apyvarta <50 proc.), paveiktos pandemijos, turės teisę į kompensaciją, 

siekiančią 1500 Eur/mėn.; 

- Pratęsiamas terminas dėl galimybės kreiptis valstybės garantuojamai paskolai gauti iki 

2021 m. liepos 31 d. Paskolos gražinimo terminas tarp 1-5 m., maksimali palūkanų norma 1-2.5 

proc. Taip pat galimybė atidėti paskolos grąžinimo terminą papildomiems vieniems metams; 

- Įmonėms, neturinčiomis galimybės pasinaudoti kitais pagalbos šaltiniais (pvz. valstybės 

garantuojama paskola) bus siūlomos tiesioginės valstybės paskolos, kurios sieks 10.000-

50.000 Eur priklausomai nuo įmonės dydžio. Didesnėms nei 50 darbuotojų įmonėms galėtų būti 

suteikiama grąžintina parama, siekianti trijų mėnesių įmonės apyvartą 

- Nuomininkams, kurie sutinka atsisakyti dalies nuomos mokesčio (vieno mėnesio nuomos 

mokestis spalio-lapkričio mėn.) Prancūzijos valstybė suteiks mokesčių kreditą, siekiantį 30 

proc. nuomos mokesčio; 

- Toliau taikomos dalinio nedarbo finansavimo priemonės (7 mlrd. Eur biudžetas). 

 

Naujausiais duomenimis, Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministerija prognozuoja, jog šalies 

ekonomika 2020 m. susitrauks 11 proc. Nebeatmetama trečiosios viruso bangos tikimybė kitų metų 

pavasarį. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijos Respublikoje informaciją. 


