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OTWARTY CHARAKTER 
FRANCUSKIEJ GOSPODARKI 

Ponad 30.000 francuskich firm 
prowadzi działalność poza granicami 
kraju, podczas gdy ponad 20.000 
zagranicznych przedsiębiorstw 
zainwestowało już we Francji, wspierając 
tworzenie miejsc pracy.

W 2015 r., Francja była głównym 
europejskim odbiorcą inwestycji 
zagranicznych sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy oraz liderem pod względem 
liczby projektów inwestycyjnych 
stymulujących zatrudnienie w sektorze 
przemysłu (EY, 2016).

Francja to siódmy największy 
odbiorca bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych na świecie, po Stanach 
Zjednoczonych, Chinach, Zjednoczonym 
Królestwie, Niemczech, Singapurze i 
Szwajcarii, (UNCTAD, 2016).

Dwadzieścia dziewięć spośród 
500 wiodących przedsiębiorstw 
światowych to firmy francuskie. 
Dla porównania, 28 z nich to firmy 
niemieckie, a 26 brytyjskie (Fortune 
Global 500, 2016).

FRANCUSKA GOSPODARKA JEST OTWARTA 
NA MŁODE TALENTY Z ZAGRANICY

Francja gości ponad 280.000 
zagranicznych studentów, co czyni 
ją trzecim najpopularniejszym 
krajem wśród uczącej się młodzieży 
na świecie (Campus France). 

Zagraniczni i francuscy studenci 
są traktowani jednakowo: kryteria 
rekrutacji, wydawane dyplomy i niskie 
opłaty rekrutacyjne są identyczne dla 
wszystkich.
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Według danych INSEE, zagraniczne spółki zależne:

• zatrudniają 13% francuskiej siły roboczej i zapewniają miejsca pracy 
dla jednej czwartej pracowników sektora produkcyjnego we Francji,

• generują 19% wszystkich obrotów we Francji (29% w sektorze 
wytwórstwa),

• stymulują 32% wszystkich francuskich transakcji eksportowych (34% 
w sektorze wytwórstwa),

• pokrywają koszty 28% wszystkich wydatków biznesowych w zakresie B+R we Francji (Francuskie 
Ministerstwo Szkolnictwa Podstawowego, Średniego i Wyższego i Badań Naukowych, 2015).
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FRANCuskA GOspODARkA jEsT OTwARTA NA ZAGRANICZNE FIRMY
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Z PKB na poziomie 2.422 miliarda 
dolarów amerykańskich przy obecnych 
cenach, Francja jest szóstą największą 
gospodarką świata wg danych z 2015 
r., po Stanach Zjednoczonych, Chinach, 
Japonii, Niemczech i Zjednoczonym 
Królestwie (IMF, 2016).
Najwyższy współczynnik dzietności 
w Europie (Eurostat 2016).
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Francja to także trzeci wiodący kraj w rankingu 
100 innowatorów Globalnych, z 10 francuskimi 
podmiotami zajmującymi miejsce w pierwszej 
setce najbardziej innowacyjnych organizacji 
świata. Wliczają się do nich trzy ośrodki badań 
(CNrS, CEA, iFP Energies Nouvelles) i siedem 
firm (Alcatel-lucent, Alstom, Arkema, Safran, 
Saint- Gobain, Thales i Valeo), (Thomson reuters).
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położenie geograficzne Francji 
zapewnia łatwy dostęp do rynków 
regionu EMEA. Paryskie lotnisko 
Charles de Gaulle plasuje się na drugiej 
pozycji, po londyńskim Heathrow, 
pod względem liczby pasażerów oraz 
na pierwszej pozycji pod względem 
transportu towarowego w Europie. 
Natomiast paryski le Bourget jest 
najpopularniejszym europejskim portem 
lotniczym do podróży biznesowych 
(Międzynarodowa Rada Portów 
Lotniczych, ADP, 2015).

rynek francuski rozwija się bardzo 
dynamicznie: powstaje tu 230.187 
nowych przedsiębiorstw rocznie.
Francja uplasowała się na trzeciej pozycji 
spośród krajów objętym badaniem nad 
inwestycjami kapitału podwyższonego 
ryzyka w 2015 r. (EVCA, Eurostat 2016).

Francuski kapitał umożliwił założenie 
wielu wartościowych firm typu start-
up, takich jak Criteo, która zakończyła 
pierwszą ofertę publiczną w 2013 r., 

oraz BlaBlaCar, która przeprowadziła 
największą zbiórkę funduszy we 
Francji w 2015 r., pozyskując łącznie 
177 miliony euro.

W kraju działa także program 
„French Tech Ticket”, oferujący 
„pakiety powitalne” dla zagranicznych 
przedsiębiorców i finansujący 
zakładanie start-upów we Francji.

W roku 2015, godzinowa produktywność 
pracy w sektorze wytwórstwa we 
Francji wzrosła o 3,6%, co oznacza 
wyższy wzrost niż odnotowano dla 
unii Europejskiej (wzrost o 1,1%) 
(Conference Board 2016). 

24 francuskich instytucji zajmuje 
miejsce w światowych rankingach 
90 najlepszych programów studiów 
magisterskich na kierunku zarządzania, 
w tym trzy instytucje w pierwszej piątce: 
HEC (ii miejsce), ESSEC and ESCP.
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Business France to krajowa agencja wspierająca rozwój francuskiej gospodarki, 
odpowiedzialna za stymulowanie wzrostu firm francuskich w sektorze 
eksportowym oraz promocję i ułatwianie zagranicznych inwestycji we Francji. 
Agencja promuje francuskie przedsiębiorstwa i wizerunek całego kraju jako 
atrakcyjnego miejsca inwestycji, równocześnie prowadząc program ViE 
(Międzynarodowy Wolontariat w Przedsiębiorstwie).

Agencja Business France, założona 1 stycznia 2015 r. poprzez fuzję 
UBiFrANCE i invest in France Agency, zatrudnia 1.500 pracowników we Francji 
oraz 70 krajach świata, którzy współpracują w ramach sieci partnerów z sektora 
publicznego i prywatnego

PRZYŁĄCZ SIĘ - PRZYŚPIESZ - OSIĄGNIJ SUKCES

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.businessfrance.fr 
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