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Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDp (%) –8,0 7,0 3,4 2,0 1,4

průmyslová produkce (% změna) –10,7 6,5 3,2 1,6 1,5

veřejný dluh (% HDp) 115,1 114,1 112,9 113,1 113,5

Míra inflace (%) 0,5 2,1 2,2 1,5 1,6

populace (mil.) 65,3 65,4 65,6 65,8 65,9

Nezaměstnanost (%) 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3

HDp na obyvatele (USD, ppp) 48 557,3 53 360,0 57 630,0 60 150,0 62 610,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) –49,1 –39,0 –39,1 –37,2 –36,1

Saldo obchodní bilance (mld. USD) –67,7 –73,0 –71,3 –75,0 –77,9

Exportní riziko oECD — — — — —

Konkurenceschopnost 32/63 29/64 — — —

Predikce eiU Zdroj: eiU, OecD, iMD, Banque de France

Francie
Velvyslanectví Čr v Paříži
e-mail: commerce_paris@mzv.cz
www.mzv.cz/paris

Francie je po Německu druhou největší ekonomi-
kou Evropské unie a sedmou největší na světě. 

Hospodářství Francie je vysoce rozvinuté, oriento-
vané především na  služby a  sektory francouzské 
excelence, jako letecký průmysl, luxusní zboží a far-
maceutický průmysl. 

po ekonomickém propadu v roce 2020 o 8 % pře-
konalo francouzské hospodářství v roce 2021 krizi 
způsobenou pandemií covid-19. I přes některá pře-
trvávající zdravotnická omezení, problémy s přeru-
šením dodávek a nárůstem cen energií, zaznamena-
la francouzská ekonomika v roce 2021 nárůst HDp 
o 7 %, nejvíce za posledních 52 let, a dostala se opět 
na svou předkrizovou úroveň v září 2021. 

S ohledem na aktuální geopolitické dění vydala 
francouzská centrální banka dva scénáře možného 

vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů pro 
roky 2022–2024: dle „konvenčního“ scénáře vzroste 
HDp Francie v roce 2022 o 3,4 % a v roce 2023 o 2 %. 
Dle negativního scénáře, který počítá s  prudším 
nárůstem cen energií a  vstupů, se očekává poma-
lejší tempo růstu HDp o  2,8 % v  roce 2022 a  1,3 % 
v roce 2023.

Hospodářská politika se zaměřuje na implemen-
taci strategického investičního plánu France 2030, 
který představila vláda v říjnu 2021. plán v hodnotě 
30 mld. EUr na 5 let má podpořit soběstačnost Fran-
cie a  její návrat k průmyslové suverenitě, zej ména 
v  technologicky náročných a  strategických odvět-
vích, nasměrovat Francii k novému nízkouhlíkové-
mu modelu, a  napomoci k  tomu, aby se z  Francie 
stala inovační a technologická velmoc.

mailto:commerce_paris@mzv.cz
https://www.mzv.cz/paris/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/francie-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#fr
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 © příležitosti  
pro český export

 ▶ civilní letecký průmysl

Firmě airbus, největšímu evropskému výrobci letadel se sídlem v Toulouse, se 
podařilo dosáhnout cíle, který si vytyčil pro rok 2021 – dodat 611 strojů. Společnost 
registruje rostoucí počet nových objednávek v souvislosti s plány řady aerolinek 
na obnovu svých leteckých flotil, což může představovat příležitosti pro dodavatele 
dílů a komponentů pro letectví, kam patří přesně obráběné komponenty, povrchové 
materiály, kompozitní díly, kabeláže, části interiérového vybavení letadel, 
elektronika či software. plán France 2030 stanovuje cíl vyrobit do  roku 2030 
první francouzské nízkoemisní letadlo. ve Francii již existuje projekt regionálního 
letadla na hybridní elektrický nebo vodíkový pohon, který by měl být v provozu 
okolo roku 2030.

Podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

79 %

2 %

19 %

Podíl sektorů na HDP

Zdroj: eiU, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

Německo 17,3

Belgie 9,6

Nizozemsko 8,6

Itálie 8,4

Španělsko 7,9

Top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 582,8

automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 36,5

Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.) 18,6

oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 16,5

Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.) 12,8

předměty obchodu zvláštní 12,5
Zdroj: Un comtrade, 2020 

Vývoj HDP (meziročně, %)

Francie svět vyspělé ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#fr&jumptoanchor=civ
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 ▶ energetický průmysl

Investiční plán France 2030 počítá s investicemi ve výši 8 mld. EUr do energetiky, 
z nichž 1 mld. EUr je určených na nové nukleární projekty, zejména rozvoj průmyslové 
nabídky malých a  středně velkých reaktorů. Země rozhodla o  prodloužení 
životnosti osmi nejstarších francouzských reaktorů vybudovaných v 80. letech 
minulého století. Jejich provozovatel se zavázal k provedení modernizačních prací 
v hodnotě 50 mld. EUr. prioritou země je také rozvoj obnovitelných zdrojů energie, 
jejichž podíl na výrobě elektřiny by měl představovat 40 % do roku 2028. Investice 
mohou představovat příležitosti pro české dodavatele zařízení a dílů pro větrné 
a solární elektrárny, solárních panelů, kabeláží nebo úložišť energie.

 ▶ icT

Francouzský ICT sektor poroste letos odhadem až o 7,1 %. Umožňuje to znovuobnovení 
nebo zahájení velkých investičních projektů v soukromých společnostech, které 
chtějí pokračovat v  digitální transformaci, automatizovat obchodní procesy 
a posilovat bezpečnost svých informačních systémů. významné místo zaujímají 
cloudové technologie, které jsou zaváděny v  mnoha firmách. příležitosti také 
existují v řešení pro e-commerce, zpracování velkého množství dat, zabezpečení 
informačních systémů či rozvoji digitální infrastruktury.

 ▶ Obranný průmysl

v roce 2020 se Francie v rámci NaTo přidala k zemím, které vydávají minimálně 
2 % HDp na obranu, výdaje jsou každoročně navyšovány. ozbrojeným silám to 
zaručuje prostředky na investice do strategických sektorů, jako je kybernetická 
bezpečnost a vesmír, modernizačních projektů na obnovu vybavení ozbrojených 
složek, posílení obranných kapacit, dodávky základního vybavení, ale také 
na renovaci či výstavbu nových budov pro personál ministerstva obrany a operativní 
infrastruktury přizpůsobené pro využívání pokročilého a technologicky náročného 
vybavení.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Francouzská vláda oznámila investice v rekordní výši 19 mld. EUr v horizontu 
deseti let. Chce financovat velké stavební projekty a  investovat do  běžného 
vybavení zdravotnických zařízeních (nosítka, lůžka), modernizovat sociální 
zařízení a rozvíjet digitální technologie ve zdravotnictví. počítá se také s renovací 
budov zdravotnických zařízení s cílem snížit jejich dopad na životní prostředí. 
Francie chce investovat i  do  nových technologií ve  zdravotnictví, kam patří 
robotika, virtuální realita a umělá inteligence.

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

https://publi.cz/books/1901/index.html#fr&jumptoanchor=ene
https://publi.cz/books/1901/index.html#fr&jumptoanchor=ict
https://publi.cz/books/1901/index.html#fr&jumptoanchor=obr
https://publi.cz/books/1901/index.html#fr&jumptoanchor=zdr


E v r o pa  /  F r a n c i e

MAPA globálních oborových příležitostí  2022/20232 7 6

e
v

r
o

p
a

 ▶ Zpracovatelský průmysl

Francie podporuje cirkulární ekonomiku, jejímž cílem je snížit tvorbu odpadů, 
zajistit jejich lepší zpracování, recyklaci a další využití. Země se chce do roku 
2040 zcela zbavit jednorázových plastových obalů. výrobce a  obchodníky to 
vede k hledání alternativních obalových materiálů, jako jsou například skleněné 
potravinové dózy nebo rozložitelné obaly. příležitost skýtají technologie 
na opětovné využití výrobků, získávání cenných materiálů a energie z odpadů, 
smart technologie využívající senzory a komunikační technologie pro optimalizaci 
třídění odpadu.

 ▶ Železniční a kolejová doprava

S ohledem na ekologizaci dopravy a klimatické závazky Francie podporuje rozvoj 
železnice, kam mají proudit investice ve  výši 5  mld. EUr. peníze jsou určeny 
na  renovace železniční sítě a  vlakových nádraží, zlepšení služeb a  nabídky 
poskytované na nádražích, zachování méně vytížených vlakových linek, rozvoj 
železniční nákladní infrastruktury pro zlepšení zásobování průmyslových podniků, 
vytvoření nebo modernizaci logistických platforem a obnovení provozu nočních 
vlakových linek. Další finance směřují do obnovy vozového parku, vlaků, souprav 
metra a tramvají.

Podrobné informace  
k sektoru

Podrobné informace  
k sektoru

https://publi.cz/books/1901/index.html#fr&jumptoanchor=zpr
https://publi.cz/books/1901/index.html#fr&jumptoanchor=zel

