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Głowa państwa-prezydent
Premier

Francja jest republiką parlamentarną, głową państwa jest prezydent sprawujący realną władzę
wykonawczą. Francja jest członkiem założycielem Unii Europejskiej, w 1998 r. przystąpiła
do Unii Gospodarczej i Walutowej. Jest największym terytorialnie państwem UE oraz drugim
pod względem liczby mieszkańców – 65 mln (po RFN – 82 mln).

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
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SYTUACJA GOSPODARCZA
Francja należy do największych potęg gospodarczych i inwestorów zagranicznych na świecie jest piątą potęgą gospodarczą świata (po USA, Chinach, Japonii i Niemczech). Do atutów
gospodarki francuskiej zaliczyć należy: silnie rozwinięty przemysł obronny, lotniczy,
samochodowy, energetykę atomową, prężny sektor wysokich technologii produkcyjnych,
nowoczesny potencjał usługowy, silnie zróżnicowane rolnictwo. Kraj ten jest liderem
w światowej turystyce (średniorocznie Francję odwiedza ok. 75 mln turystów). Głównym
problemem gospodarczym Francji pozostaje od lat rosnące zadłużenie publiczne, deficyt
w bilansie handlowym i spadek konkurencyjności międzynarodowej, wiążący
się z postępującą dezindustrializacją i utrzymywaniem wysokiego poziomu konsumpcji mimo
spadającej efektywności gospodarczej kraju. W 2012 r. odnotowano we Francji zerowy wzrost
gospodarczy (przy 2,0% w 2011 r.). Z początkiem 2013 r. francuska gospodarka weszła w fazę
recesji, jednakże po 12 miesiącach 2013 r. rząd wstępnie odnotował wzrost gospodarczy
na poziomie 0,3%. W 2014 r. rząd przewiduje dalszą poprawę sytuacji, licząc zwłaszcza
na stopniowe ożywienie w strefie euro i na świecie, jak również wzrost popytu wewnętrznego,
prognozując średnioroczny wzrost PKB na poziomie 0,9%. Wdrożone programy ożywienia
gospodarczego przyniosły efekty stabilizacyjne, ale jednocześnie pogorszył się stan finansów
publicznych. Rząd zapewnia, iż dalszy proces ograniczania deficytu będzie kontynuowany,
zaznaczając, iż nie może negatywnie odbijać się na wzroście gospodarczym. W świetle
rekomendacji przyjętych na czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej, Francja do końca
2015 r. powinna wyjść z procedury nadmiernego deficytu redukując jego poziom do poniżej
3% PKB. Zgodnie z przyjętą przez rząd ścieżką redukcji deficytu publicznego, na koniec 2013 r.
jego poziom spadnie do 4,1% PKB (3,6% PKB w 2014 r. i 2,8% na koniec 2015 r.), przy czym
deficyt strukturalny ma zostać całkowicie zlikwidowany w 2017 r. Wyniki handlu
zagranicznego nie napawają optymizmem, gdyż ujemne saldo osiągnęło poziom 61 mld euro
(w 2013 r. eksport - 435 mld euro, import -496 mld euro). Negatywnym zjawiskiem jest
również zmniejszający się napływ inwestycji zagranicznych do Francji (w ostatnich dwóch
latach średnio na rocznym poziomie 25 mln euro) oraz dwukrotnie wyższa wartość
wypływającego z Francji kapitału. Natomiast stopa bezrobocia wzrosła do rekordowego
poziomu ponad 10,6% (10% w 2012r.), co oznacza ponad 2,8 mln osób bez pracy.

POLITYKA GOSPODARCZA
Rząd francuski realizuje Program Stabilności na lata 2011-2014 zmierzający do uzyskania
równowagi budżetowej, ograniczenia niektórych świadczeń socjalnych i zwiększenia
innowacyjności gospodarki. Na 2014 rok rząd Francji zapowiedział również kontynuację
reform gospodarczych, w tym uproszczeń procedur administracyjnych dla przedsiębiorców
sektora MŚP oraz zmniejszenie obciążeń fiskalnych, mających na celu trwałe wejście Francji
na ścieżkę wzrostu gospodarczego oraz poprawę niekorzystnych trendów panujących na rynku
pracy. Założenia polityki gospodarczej rządu na najbliższe lata koncentrują się na trzech
głównych obszarach:
walka z rosnącym bezrobociem, tworzenie zachęt dla młodych przedsiębiorców,
promowanie zatrudniania absolwentów i seniorów (grupa wiekowa 50+),
ograniczanie nierówności społecznych, ochrona najuboższych obywateli;
wsparcie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw (wprowadzenie ulgi podatkowej
na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia, dalsza deregulacja, uproszczenie systemu
podatkowego dla MŚP);

kontynuacja konsolidacji finansów publicznych, przy zapewnieniu finansowania
priorytetowych polityk rządu - bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, polityka
zatrudnienia.
Jeśli chodzi o zainicjowane do tej pory reformy przez rząd premiera Ayrault wymienić należy
wprowadzenie dla przedsiębiorstw ulgi podatkowej na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia
(crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, CICE), dzięki której poprawie ma ulec
konkurencyjność francuskich firm, a w rezultacie sytuacja na krajowym rynku pracy.
Zamierzeniem rządu jest obniżenie kosztów pracy, które powinno przełożyć się na niższe ceny
jednostkowe towarów i przyczynić do wzmocnienia konkurencyjności francuskich
producentów. Ponadto, rząd zapowiedział wprowadzenie zmian podatkowych (modyfikacja
wysokości stawek VAT od początku 2014 r., a w dłuższej perspektywie także wzrost podatków
środowiskowych). Przygotowana przez rząd reforma emerytalna, która przewiduje m.in.
wydłużenie obowiązkowego okresu składkowego, ma zapewnić stabilność systemu, a zarazem
przyczynić się do sprawiedliwszego przyznawania świadczeń emerytalnych poprzez
ustanowienie nowych praw osobom pracującym w trudnych warunkach. Ustawa dotycząca
reformy emerytalnej powinna wejść w życie w I kw. 2014 r. Z myślą o wsparciu transformacji
ekologicznej i energetycznej, mobilności, innowacji, badań, ochrony zdrowia
i konkurencyjności gospodarki do roku 2025 rząd zapowiedział uruchomienie szerokiego
programu „Inwestycje dla Francji”, którego wstępne założenia zostały zaprezentowane w dniu
9 lipca 2013 r. (poprzedni program tzw. „wielkiej pożyczki” o wartości 35 mld euro zainicjował
prezydent Sarkozy w 2010 r.).

STANOWISKO FRANCJI W SPRAWACH EUROPEJSKICH
Główne linie europejskiej polityki Francji to dążenie do działań pro wzrostowych, na rzecz
zatrudnienia, solidarności oraz pogłębienie integracji strefy euro. W tym celu Francja zaznacza
konieczność oparcia się na działaniach wspierających wzrost gospodarczy, rozwój przemysłu,
unii bankowej, głębszej koordynacji budżetowej i gospodarczej, jak również na wzmocnionej
harmonizacji podatkowej w ramach strefy euro. Ponadto, wspólnie z Włochami i Hiszpanią,
próbuje korygować stanowisko Niemiec w sprawie polityki finansowej, rygorystycznych
oszczędności w Strefie Euro oraz bezwzględnych sankcji za nie realizowanie zobowiązań
stabilizacyjnych. Po wyborze na Prezydenta socjalisty Francois Hollande w maju 2012r., oprócz
kontynuacji walki z zadłużeniem publicznym, równie ważne stało się pobudzanie wzrostu
gospodarczego i przemysłu w Europie. Korekta celów makroekonomicznych znalazła
odzwierciedlenie podczas ostatnich Rad Europejskich, gdzie z inicjatywy Francji
UE porozumiała się ws. Paktu Fiskalnego, Paktu na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz
rozpoczęcia realizacji tzw. unii bankowej. Francja konsekwentnie skupia się na obronie
narodowych interesów w UE, zwłaszcza utrzymaniu dopłat w rolnictwie, przepływu funduszy
strukturalnych na rozwój regionalny oraz przeciwdziałaniu „rabatowi brytyjskiemu”.
Jest sceptyczna wobec dalszego rozszerzania UE, zwłaszcza o Turcję. W sferze polityki
energetyczno-klimatycznej Francja opowiada się za działaniami wspierającymi zielony wzrost,
redukcję emisji, zrównoważone gospodarowanie zasobami, poprawę efektywności
energetycznej i rozwój energii ze źródeł odnawialnych. W stosunku do wydobycia gazu
łupkowego stoi na stanowisku, iż należy brać pod uwagę nie tylko względy ekonomiczne,
ale też środowiskowe. W odniesieniu do nowych Ram Finansowych UE na lata 2014-2020
priorytetem dla Francji jest utrzymanie swojej kontrybucji na stabilnym poziomie (jej składka
do budżetu przekracza obecnie 19 mld euro, przy zwrotach z UE ogółem ok. 14 mld euro)

i pozostawieniu na dotychczasowym poziomie płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
oraz polityki spójności (dla Francji kluczowe są regiony przejściowe i ultraperyferyjne).

RAMY PRAWNO-TRAKTATOWE
Polsko-francuskie stosunki gospodarcze regulują postanowienia dorobku prawnego Unii
Europejskiej i obowiązującego od 1 maja 2004 roku Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski
i 9 innych krajów do Unii. Ponadto obowiązują umowy dwustronne w zakresie nie objętym
uregulowaniami UE, wśród których najważniejsze, to:
Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 14 lutego 1989 r., weszła w
życie 10 lutego 1990 r.
Umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków
od dochodu i majątku z 20 czerwca 1975 r. obowiązująca od 24 grudnia 1977 r.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej
w sprawie przedterminowej spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy o redukcji
i restrukturyzacji długów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Francuskiej z dnia 30 października 1991 r., podpisana w Warszawie dnia
28 maja 2008 r. (weszła w życie z dniem podpisania).
Ponadto, w dniu 29 listopada 2013 r. w Warszawie w czasie IV konsultacji międzyrządowych,
z udziałem prezydentów obu państw, zostało podpisane „Polsko-Francuskie Partnerstwo
Strategiczne” obejmujące program współpracy na lata 2013-2018, odnawiając tym samym
partnerstwo strategiczne ustanowione w maju 2008 r.

POLSKO-FRANCUSKA WYMIANA HANDLOWA
W latach bezpośrednio poprzedzających przystąpienie Polski do UE wystąpił znaczący wzrost
wymiany handlowej z Francją, przy jednoczesnym pojawieniu się ujemnego dla Polski salda.
Po akcesji Polski do UE zwiększyła się dynamika naszego eksportu, co zaowocowało redukcją
deficytu handlowego, a począwszy od roku 2007 pojawieniem się nadwyżki handlowej
na korzyść Polski. W 2013 r. Francja była dla Polski piątym partnerem handlowym
w UE z udziałem na poziomie ok. 5% w polskich obrotach handlowych ogółem, podczas
gdy Polska dla Francji pozostawała dwunastym partnerem handlowym z udziałem na poziomie
ok. 1,5%. W roku 2013 dwustronna wymiana handlowa osiągnęła wartość 14,4 mld euro,
przy czym eksport Polski do Francji wyniósł 8,5 mld, a import Polski z Francji wyniósł 5,8 mld.
Tym samym nadwyżka na korzyść Polski ukształtowała się na wysokim poziomie tj. 2,6 mld
euro. W br. dynamika wzajemnych obrotów handlowych przekracza 6%.
Jeśli chodzi o polski eksport do Francji, to nadal dominuje paleta towarów przemysłowych
wysoko-przetworzonych (urządzenia mechaniczne, pojazdy i sprzęt transportowy, jachty
i łodzie, przyrządy pomiarowe, narzędzia, sprzęt elektryczny, sprzęt obronny) – stanowiąc
połowę wartości eksportu, a ponadto artykułów rolno-spożywczych (ekologicznych),
produktów drewnianych (mebli, domów drewnianych, stolarki budowlanej), wyrobów
hutniczych. Z kolei mniejszym zainteresowaniem cieszą się tekstylia oraz węgiel. W większości
pozycji osiągamy dodatnie saldo, natomiast ujemne saldo odnotowujemy przede wszystkim w
handlu wyrobami chemicznymi. Z kolei francuski eksport do Polski zdominowany jest przez
bogatą grupę wyrobów elektro-mechanicznych (wyroby przemysłu samochodowego, maszyny
i urządzenia przemysłowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz chemicznych (produkty
farmaceutyczne i para-chemiczne, chemia organiczna, tworzywa sztuczne, kosmetyki).
Te dwie grupy towarowe stanowią prawie ¾ wartości francuskiego eksportu na rynek polski.

Pozostałe branże towarowe jak metalurgiczna, paliwowo-energetyczna, włókiennicza, rolnospożywcza - mają mniejsze znaczenie.

Wymiana handlowa Polska-Francja w latach 2009-2014 (w mln EUR)
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WSPÓŁPRACA INWESTYCYJNO-KAPITAŁOWA
Francja jest jednym z czołowych inwestorów świata i jednym z głównych krajów
pod względem napływu inwestycji. Duża atrakcyjność rynku francuskiego powoduje wysoką
wartość corocznie napływającego na ten rynek kapitału, jak również ilość tworzonych miejsc
pracy. Główne sektory zaangażowania firm zagranicznych we Francji to: przemysł
aeronautyczny, samochodowy, tworzyw sztucznych, energetyka, elektronika, kosmetologia,
biotechnologie, a także usługi finansowe i doradcze, oprogramowanie, logistyka
i dystrybucja. Z krajów UE głównymi inwestorami są: Wielka Brytania, Holandia, Belgia,
Włochy, Hiszpania, Niemcy, zaś spoza to USA i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Wartość skumulowanych inwestycji francuskich w Polsce na koniec 2012 roku szacowana
jest na ok. 21,9 mld euro. Tym samym zaangażowanie kapitałowe spółek francuskich
kształtuje się na poziomie 12% wśród inwestorów zagranicznych w Polsce, a Francja utrzymała
swoją silną trzecią pozycję. Francja należy do największych zagranicznych pracodawców
w Polsce. Na naszym rynku obecnych jest ok. 1300 francuskich podmiotów gospodarczych,
z czego 10% to duże firmy kapitałowe, dzięki którym stworzono około 200 tys. miejsc pracy.
Główne obszary implantacji francuskiej na rynku polskim to: telekomunikacja - 25% (France
Télécom, Alcatel Lucent), przemysł - 28 % (nowe technologie produkcyjne: Thompson Tubes,
Alstom, Vivendi, Michelin, Faurecia, Saint Gobain, Lafarge oraz wielkie sieci dystrybucyjne
- 15 % (hiper- i super-markety: Auchan, Carrefour). Inne dziedziny francuskiego
zaangażowania w Polsce to: energetyka i ciepłownictwo (EdF, Veolia-Dalkia), budownictwo
(BEG, Bouygues), usługi finansowo-ubezpieczeniowe (Credit Agricole, Societe Generale, AXA)
hotelarstwo (Accor), przetwórstwo rolno-spożywcze (Gervais Danone, Saint Louis Sucre,
Bonduelle), nieruchomości (ERE, Klépierre), media (Canal Plus). Zainteresowanie firm
francuskich budzą wciąż niższe koszty produkcji w Polsce, wysoki poziom kwalifikacji kadry
polskiej, ulgi inwestycyjne (w Specjalnych Strefach Ekonomicznych) czy możliwe
do wykorzystania znaczące fundusze europejskie, położenie geograficzne (pomost w ekspansji
na rynki wschodnie) oraz fakt przynależności do obszaru Schengen.
Według danych NBP, na koniec 2012 roku, wartość polskich inwestycji bezpośrednich
we Francji wyniosła 1 mld EUR, z czego w 2012 roku polscy przedsiębiorcy zainwestowali tam
ok. 330 mln EUR. Polskie inwestycje koncentrowały się zwłaszcza w budownictwie,

w transporcie oraz w informatyce, a także obejmowały działalność polsko-zagranicznych
przedsiębiorstw z branży finansowej, jak Pekao i UniCredit, BCP i Millenium.

DOSTĘP DO RYNKU PRACY
Od momentu akcesji Polski do UE znacząco wzrosła aktywność polskich usługodawców
na rynku francuskim. Początkowy brak dostępu do francuskiego rynku pracy przy łatwiejszym
dostępie do rynku usług spowodował, iż na przestrzeni bardzo krótkiego okresu od momentu
akcesji Polski do struktur wspólnotowych bardzo wiele polskich firm zaczęło oddelegowywać
w ramach świadczenia usług, swoich pracowników do Francji. Polska była na pierwszym
miejscu w liczbie oddelegowanych pracowników zagranicznych do Francji - 23 tys. osób.
Stosowanie przez polskich usługodawców w pracach remontowo-budowlanych
produkowanych w Polsce materiałów i produktów, wpływa na wzrost eksportu w tej grupie
towarowej oraz na zwiększenie zainteresowania odbiorców francuskich wykorzystaniem
polskich materiałów budowlanych, stolarki budowlanej, konstrukcji metalowych,
itp., które odznaczają się wysoką jakością i konkurencyjnymi cenami. Wśród usługobiorców
francuskich - działalność polskich firm (zwłaszcza przy pracach remontowo-budowlanych)
jest bardzo dobrze postrzegana, głównie dzięki ich wysokiej jakości oraz krótkim terminom
wykonywania robót. Dość rozpowszechniona we Francji, po wejściu Polski do UE, groźba
„polskiego hydraulika” okazała się zupełnie bezpodstawna. Całkowite otwarcie we Francji
rynku pracy m.in. dla Polaków od dnia 1 lipca 2008 r. nie spowodowało negatywnych skutków
na francuskim rynku zatrudnienia.

Opracowano na podstawie danych z Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa
Gospodarki, 2014 r.

IZBY
Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (La Chambre de Commerce et d’Industrie
Française en Pologne) www.ccifp.pl
Izba Przemysłowo-Handlowa w Chambery (Chambre de Commerce et d'Industrie
Territoriale de la Savoiei) http://www.savoie.cci.fr/
18.09.1991 r. RIG w Katowicach podpisała z Izbą porozumienie o współpracy

Izba Przemysłowo-Handlowa w Lille (Chambre de Commerce et d'industrie Grand Lille)
www.lille.cci.fr/
16.11.1999 r. RIG w Katowicach podpisała z Izbą umowę o współpracy

Więcej
informacji
o
podpisanych
umowach
na
www.rig.katowice.pl/wspolpracamiedzynarodowa/wspolpraca-z-zagranicznymi-instytucjami-samorzadu-gospodarczego

WAŻNE KONTAKTY
Ambasada Francji w Polsce
Ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
telefon: +48 22 529 30 00
www.ambafrance-pl.org
Agencja konsularna Francji w Katowicach
ul. PCK 10/3
40-057 Katowice
telefon: 607 94 09 94
e-mail: konsulfr@krasuska.com
godziny urzędowania Konsulatu : wtorek 11.00 -13.00 i czwartek 15.00-17.00
Wydział Ekonomiczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
1, rue de Talleyrand, 75343 Paris Cedex 07, France
telefon: 01 43 17 34 05
e-mail: paris.amb.info@msz.gov.pl
www.paryz.msz.gov.pl/
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu
86, rue de la Faisanderie, 75116 Paris, France
telefon: 01 45 04 10 20
fax: 01 45 04 63 17
e-mail: paris@trade.gov.pl
www.paris.trade.gov.pl/

CIEKAWOSTKI
Stosunki gospodarcze polsko-francuskie
www.paris.trade.gov.pl/pl/france/article/detail,1359,Stosunki_gospodarcze_polskofrancuskie.html
Paryż w przyspieszeniu - film www.vimeo.com/58963733
Francja - przydatne informacje www.francuski24.com/index.php/o-francji/ciekawostki

