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1. Úvod 

Francie je odjakživa jednou ze zemí, která ovlivl1uje veškeré dění v Evropě, ať už 

v oblasti kultury, tak také v oblasti ekonomiky. Po celá staletí je považována za kulturní 

kolébku Evropy. Většina historických událostí se bez její přítomnosti neobešla. Francie je 

ale také zemí, která stála od počátku u zrodu Evropské unie a bez níž si tuto uml am 

neumíme představit. , 
V diplomové práci jsem si dala za cíl,popsat francouzské hospodářství v 90. letech 

\ - - -

20. století na pozadí hospodářské politiky té doby. Jen málokdo ví, že se Francie po 2. 

světové válce ubírala ve své hospodářské politice podobným směrem jako tehdejší 

socialistické země, a to cestou plánování. Nejednalo se zde však o přísné direktivní 

plánování jako tomu bylo právě v případě socialistických států, ale o tzv. plánování 

indikativní - stát a jeho orgány formulací své hospodářské politiky spíše doporučovaly a 

vytyčovaly směr, jakým by se ekonomika měla ubírat v následujících letech. 

Jak bude uvedeno ve 3. kapitole, v 90. letech francouzské plánování už jen 

doznívalo. Země se připravovala na vstup do eurozóny a na jednotný evropský trh a tím 

v podstatě význam plánu postupně zanikl. Hlavní plánovací instituce však přežila dodnes a 

plní funkci odborného poradce vládě při formulaci její hospodářské politiky a řešení 

dalších ekonomických otázek. 

V první části pojednám o chápání hospodářské politiky, typech, s jakými se 

můžeme setkat a zejména o indikativním plánování. Další části už jsou spíše analytické, 

popisuji v nich konkrétní aplikaci hospodářské politiky ve Francii v období 90. let 20. 

století, a to na vývoji jednotlivých ekonomických veličin a také na sektorech francouzské 

ekonomiky. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Pojem hospodářská politika 

Existuje velké množství definic hospodářské politiky. Většina z těchto definic 

uvádí, že "hospodářská politika je obecně přístup státu k ekonomice své země".' Při 

aplikaci hospodářské politiky se její nositelé (viz dále) snaží využít různých nástrojů a 

svěřených pravomocí k ovlivnění ekonomického a sociálního vývoje a zároveň dosáhnout 

určitých ekonomických cílů. 

Teorie hospodářské politiky jako vědecké disciplíny se vyvinula v podstatě až po 

druhé světové válce, tedy relativně nedávno, a tento vývoj šel ruku v ruce s procesem 

diferenciace a specializace ekonomické teorie. Klíčovým problémem teorie hospodářské 

politiky je vědecká analýza hospodářskopolitické činnosti, tzn. že tato teorie napomáhá 

vytyčit cíle hospodářské politiky, navrhuje nástroje k dosažení vytyčených cílů, zabývá se 

využitím těchto nástrojů v různých situacích a dále také úlohou nositelů hospodářské 

politiky. Teoretická hospodářská politika tedy poskytuje informace a návrhy řešení 

praktické hospodářské politice, která ovšem za konkrétní řešení nese politickou 

odpovědnost. 

Hospodářskou politiku můžeme dělit různými způsoby na různé oblasti. Jako 

základní můžeme použít dělení na makroekonomickou a mikroekonomickou hospodářskou 

politiku (Němcová, Žák, 1997). Makroekonomická hospodářská politika se zaměřuje 

zejména na základní ekonomické cíle společnosti, které jsou tradičně obsaženy 

v magickém čtyřúhelníku - jedná se hlavně o makroekonomickou rovnováhu, efektivní 

využití zdrojů a hospodářský růst. V rámci makroekonomické hospodářské politiky pak 

dále rozlišujeme politiku fiskální, monetární, důchodovou a mezinárodní. 

Mikroekonomická hospodářská politika je pak konkrétněji zaměřena na alokaci 

zdrojů ve společnosti, zejména pak na efektivnost této alokace. Tato oblast hospodářské 

politiky se dále člení na politiku hospodářské soutěže, strukturální, sociální, důchodovou a 

politiku zaměřenou na veřejný sektor. 

1 SLANÝ, Antonín; ŽÁK, Milan. Hospodářská politika. I. vyd. Praha: C.H.Beck, 1999, str. 3 
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2.2 Cíle hospodářské politiky 

Z mnoha možností třídění cílů hospodářské politiky jsou nejzásadnější a nejvíce 

zmiií.ované dva cíle, a to hospodářský růst a hospodářská rovnováha (Slaný, 2003). 

Hospodářský růst je vyjadřován pomocí tempa růstu hrubého domácího produktu a obecně 

vyjadřuje vzestup hospodářského potenciálu země. Ekonomické rovnováhy je dosaženo, 

je-li dosaženo rovnováhy ve třech hlavních oblastech: na trhu práce, je dosaženo 

rovnováhy cen a stability měny a rovnováha je také ve vnějších ekonomických vztazích 

(Urban, 1994; Němcová, Žák, 1997). Uvedené hlavní cíle jsou pak doplněny cíli dalšími 

jako JSou sociální cíle, cíle v oblasti strukturální adaptace ekonomiky a 

vědeckotechnického rozvoje a cíle ekologické. 

2.3 Nositele hospodářské politiky 

Nositeli hospodářské politiky jsou ty subjekty, které se podílejí na utváření 

hospodářské politiky, dále na jejím provádění a kontrole; jedná se většinou o profesionální 

specializované instituce. Tyto instituce disponují legitimitou a mocí přijímat rozhodnutí a 

jednat jako subjekty hospodářské politiky ve vymezené sféře. Jednotlivým subjektům 

hospodářské politiky je však nutno přesně vymezit jejich kompetence ve vztahu k ostatním 

subjektům. 

Subjekty hospodářské politiky dělíme obecně podle sféry jejich vlivu. Jedná se o 

decizní sféru, vlivovou sféru a nadnárodní organizace (Slaný, Žák, 1999). Do decizní sféry 

patří stát jako nejvyšší subjekt hospodářské politiky. Dále do této skupiny patří parlament 

jakožto legislativní orgán, vláda jako exekutivní orgán a jiné instituce jako např. centrální 

banka, soudy a další organizace a instituce. 

Do skupiny nositelů vlivu náleží velké podniky, politické strany, odbory, vědecké 

instituce, tisk, hospodářské svazy, lobby atd. Všechny tyto subjekty nejsou formálně 

zařazeny do tvorby hospodářské politiky, prakticky ale svým postavením tuto politiku 

ovlivií.ují (Němcová, Žák, 1997; Urban, 1994). 
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2.4 Nástroje hospodářské politiky 

"Prostředkem (nástrojem) hospodářské politiky rozumíme ekonomickou veličinu 

nebo ekonomicky relevantní veličinu, kterou mohou hospodářští politikové určit nebo 

měnit a púsobit tak na cílové proměnné:,2 K ekonomickým veličinám patří např. cena nebo 

daI10vá sazba, k ekonomicky relevantním veličinám pak např. bankovní nebo kartelový 

zákon. 

Existuje mnoho hledisek třídění nástrojú hospodářské politiky, dělit je múžeme 

např. na nástroje makroekonomické a mikroekonomické, přímé a nepřímé, měnové a 

fiskální nebo globální a selektivní. 

Základním hlediskem je však zpúsob, jakým daný prostředek púsobí na vývoj 

vztahú mezi účastníky trhu a na ekonomiku. Takové nástroje jsou pak systémové 

(kvalitativní) a běžné (kvantitativní) (Němcová, Žák, 1997). Systémovými nástroji jsou 

většinou pravidla chování pro ekonomické subjekty. Díky těmto pravidlúm se mění 

systémové prvky, zpúsob koordinace ekonomických aktivit a motivace jednání 

ekonomických subjektú. Většinou je nutno rozhodnout např. mezi regulací cen a cenovou 

liberalizací nebo řízením zahraničního obchodu a liberalizací zahraničně obchodních 

vztahú. U běžných nástrojú se jedná o kvantitativní změnu dat, např. úrokové nebo daI10vé 

sazby. 

2.5 Hospodářskopolitické koncepce 

Poté, co definujeme cíle, nástroje a nositele hospodářské politiky, je potřeba 

odpovědět na řadu dalších otázek. Je např. potřeba zhodnotit, které cíle hospodářské 

politiky budou mít přednost před ostatními a pomocí jakých nástrojú k těmto cílúm 

dospějeme. Tím vlastně zvolíme koncepci hospodářské politiky, tedy určitý teoreticko

orientační rámec pro hospodářskopolitickou činnost. 

Rozeznáváme tři přístupy státu k hospodářství, kritériem dělení je zpúsob chování a 

efektivnosti soukromého a státního sektoru. Možné koncepc~ jsou intervencionistická, 

liberální a organizačně uspořádaná ekonomika (Žák, 1999). 

2 SLANÝ, Antonín; ŽÁK, Milan. Hospodářská politika. Praha: C.H.Beck, 1999, str. 16 
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V intervencionistické koncepci stát zasahuje pomocí své hospodářské politiky do 

chodu ekonomiky. Soukromý sektor totiž nedisponuje dostatečnými informacemi o 

budoucím vývoji hospodářství, jeho změny chování jsou tudíž náhlé a nepředvídatelné a 

z toho pak plyne řada tržních selhání. 

Liberální koncepce naopak prosazuje názor, že právě soukromý sektor je schopen si 

potřebné informace opatřit a brát je při svém rozhodování v úvahu. Selhání trhu je zde 

zpúsobeno nežádoucím chováním státního sektoru, zejména jeho snahou o adaptaci 

soukromého sektoru. Státní zásahy a hospodářská politika tedy mají v této koncepci jen 

malý prostor (Urban, 1994). 

Koncepce organizačně uspořádané ekonomiky se oproti dvěma předchozím liší 

v tom, že odmítá tržní mechanismus jako nástroj koordinace ekonomických činností. Tržní 

mechanismus je zde nahrazen centrálním direktivním plánováním. 

2.6 Typy hospodářské politiky 

2.6.1 Politika hospodářské soutěže 

Funkcí tohoto typu hospodářské politiky je zajistit tržnímsubjektúm svobodný 

konkurenční prostor, tedy svobodu podnikání, volný vstup na trh nových prodávajících, 

transparentnost trhu a přístup k informacím. Politika hospodářské soutěže se také snaží 

zkoumat selhávání tržního mechanismu a tedy podmínky vzniku oligopolu či monopolu. 

Jediným cílem politiky hospodářské soutěže je podpora konkurence. V tomto cíli je 

obsaženo jak vytvoření vhodného legislativního rámce, který zajistí konkurenční prostředí, 

tak ovlivňování těch subjektú púsobících na trhu, které by se dostaly do konfliktu se 

společenským zájmem. Vláda se zde ocitá ve velmi nelehké pozici: musí objektivně 

zhodnotit, zda je např. existence konkrétního monopolu v rozporu se společenskými zájmy 

a zda právě tento monopol nezajišťuje na trhu nejefektivnější řešení. 3 Staví tedy často proti 

sobě strukturu a efektivnost. 

J Existuje totiž tzv. přirozený monopol, jehož výskyt není negativním jevem - nalezneme ho zejména 
v odvětvích infrastruktury (rozvod vody, plynu atd.). S růstem objemu výroby zde totiž klesají mezní i 
průměrné náklady a je tudíž velmi časté, že se právě z tohoto di'lvodu soustřeďuje produkce do jednoho 
podniku (Žák, 1999). 
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K nástrojúm politiky hospodářské soutěže řadíme vše, co napomáhá naplnění jejího 

cíle, především ale právní normy, které se dané problematiky týkají, a nepsané zvyklostní 

právo. 

Právní normy jsou pak uplatňovány nositeli politiky hospodářské soutěže. Jedná se 

o specializované instituce jako jsou např. antitrustové nebo antimonopolní úřady, komise a 

ministerstva. U uvedených institucí je žádoucí na jednu stranu součinnost s politikou vlád, 

na druhou stranu si však musí zachovat jistou míru nezávislosti. 

K nejčastějším formám omezení konkurence patří zneužití monopolního nebo 

dominantního postavení na trhu, kartelové dohody a fúze (Slaný, Žák, 1999). Vedle 

obecného legislativního rámce k ochraně hospodářské soutěže má pak vláda i ostatní 

instituce v rukou nástroje konkrétní - k nim patří např. cenová regulace a cenový dohled. 

2.6.2 Stabilizační politika 

Stabilizační politika si klade za cíl vyhlazovat cyklické výkyvy ekonomického 

vývoje. Dříve byla tato politika nazývána konjunkturní politikou a zaměřovala se na 

krátkodobé problémy ve výrobě a využití výrobních kapacit, které měly za následek 

odchylování skutečného produktu od produktu potenciálního. K hlavním cílúm této 

politiky patřila stabilita cenové úrovně a zaměstnanosti. Dnešní stabilizační politika má 

oproti konjunkturní politice mnohem širší spektrum cílú - nezaměřuje se jen na cenovou 

úroveň a zaměstnanost, ale obecně na stabilitu všech ekonomických aktivit a procesú 

(Slaný, 2003). Také horizont její účinnosti je delší: většinou střednědobý, ale řada nástrojú 

púsobí i v dlouhodobém měřítku. 

Na změny stabilizační politiky má vliv hospodářský vývoj, zejména vývoj čtyř 

známých veličin obsažených v tzv. magickém čtyřúhelníku, tedy cenové hladiny, 

zaměstnanosti, hospodářského rústu a vnější rovnováhy. Dále je také nutné, aby nositelé 

hospodářské politiky disponovali ve správný čas potřebnými informacemi a odhadli jejich 

pomocí současný stav a budoucí vývoj ekonomiky. Úlohu takových informací plní 

konjunkturní indikátory jako jsou cenové indexy, počet nezaměstnaných, počet volných 

pracovních míst,obchodní a platební bilance, vývoj HDP atd. 

Rozlišujeme dva hlavní druhy stabilizační politiky, a to fiskální a monetární (/ 

politiku. 
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Fiskální politika 

Pro stabilizaci ekonomického vývoje je právě fiskální politika nejdůležitější vládní 

aktivitou. Její pomocí může vláda působit na rovnoměrný růst ekonomiky, poskytovat 

veřejné statky, redistribuovat důchody a korigovat některá tržní selhání. Hlavními nástroji 

této části stabilizační politiky jsou změny vládních výdajů a daňových sazeb (Němcová, 

Žák, 1997 ; Urban, 1994). 

K vyrovnávání výkyvů hospodářského cyklu využívá fiskální politika tzv. 

vestavěných stabilizátorů - jedná se o nástroje, které se zabudují do mechanismu 

ekonomiky a jejich působení je pak automatické. Konkrétně se jedná o vládní výdaje, daně, 

transferové platby a vládní programy podpory, např. zemědělství (Urban, 1994). 

Jednou z priorit fiskální politiky je také požadavek vyrovnaného rozpočtu. Vláda se 

tak snaží vyhnout škodlivým důsledkům rozpočtových deficitů - zvyšováním vládních 

výdajů během období hospodářského poklesu může dojít k postupnému růstu veřejného 

sektoru. Nemá však význam, aby byl rozpočet vyrovnán každoročně - to by naopak vedlo 

k nestabilitě. Důležitý je tzv. cyklicky vyrovnaný rozpočet, u něhož vláda udržuje úroveň 

vládních výdajů na přibližně stejné úrovni jako průměrnou úroveň daňových příjmů. 

Pokud přesto dojde k situaci, že jsou výdaje státního rozpočtu větší než jeho příjmy 

a vznikne tedy deficit státního rozpočtu, má vláda několik možností financování tohoto 

deficitu. K možnostem financování patří monetární krytí (rozpočtový deficit se přelije do 

nárůstu monetární báze), dluhové krytí (rozpočtový deficit se přemění na veřejný dluh, a to 

změnou objemu emitovaných vládních dluhopisů) a daňové příjmy (Slaný, Žák, 1999). 

Monetární politika 

Při uplatňování monetární politiky kontroluje centrální autorita, většinou centrální 

banka, nominální zásobu peněžních prostředků a pohyby úrokové sazby a tím působí na 

stabilizaci ekonomického vývoje (Slaný, Žák, 1999). I tato měnová autorita však sleduje 

vývoj HOP, úroveň zaměstnanosti či rovnováhu platební bilance. 
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Odborníci tvrdí, že kromě mnoha jiných faktorú závisí účinnost monetární politiky 

také na míře závislosti centrální banky na vládnoucím aparátu. Je potřeba rozlišovat 

nezávislost centrální banky politickou a ekonomickou. 

Nástroje, které centrální banka užívá k plnění cílú monetární politiky, mohou být 

přímé a nepřímé. Přímé nástroje púsobí selektivně a jsou využívány jen na omezenou 

dobu. Patří k nim selektivní pravidla likvidity, úvěrové kontingenty, povinné vklady a dále 

doporučení a výzvy centrální banky. Nepřímé nástroje púsobí mnohem více plošně a 

řadíme k nim změny diskontní sazby, povinné minimální rezervy, operace na volném trhu, 

lombardní úvěr, reeskontní sazby a úvěry, konverze devizového kurzu, swapy zahraničních 

měn, pravidla likvidity a intervence měnového kurzu (Slaný, 2003). 

Centrální banka tedy ovlivňuje cenovou stabilitu nepřímo za pomoci uvedených 

nástrojú. Pro splnění svých cílú si vybírá určitý typ kritérií, která jsou ale navzájem 

neslučitelná. Je pro ni možné sledovat kritérium úrokových měr, nebo kritérium peněžních 

agregátú. Neslučitelnost těchto kritérií tkví v tom, že centrální banka není schopna sledovat 

obě tato kritéria současně. 

2.6.3 Vnější hospodářská politika 

Vnější hospodářská politika je nedílnou součástí hospodářské ekonomiky státu. 

Současně s formulováním cílú a nástrojú své hospodářské politiky formuluje vláda i cíle a 

nástroje své politiky vnější a tím určí, jaké místo zaujme daný stát v mezinárodním 

kontextu a vúbec ve světové ekonomice. Musí formulovat své cíle na poli politiky 

zahraničněobchodní, devizové, úvěrové, kapitálově investiční, migrační aj. (Urban, 1994). 

Nástroje vnější hospodářské politiky jsou tradičně makroekonomické nástroje 

fiskální a monetární politiky, ale také mnoho dalších, jejichž třídění má mnoho variant. 

Základní dělení představují nástroje autonomní a smluvní. Autonomní nástroje mají za cíl 

ochránit vnitřní ekonomické prostředí od vnějších faktorú, jedná se tedy o nástroje 

protekcionistické. Patří mezi ně např. cla, dovozní a vývozní kvóty, subvence, vývozní 

dotace, devizové kurzy, úrokové míry atd. (Slaný, Žák, 1999). 

Význam autonomních nástrojů však postupně klesá a na významu získávají spíše 

nástroje smluvní. Tyto nástroje vznikají dohodou mezi dvěma či více státy ve formě 

bilaterálních a multilaterálních dohod. 
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Makroekonomickým nástrojem hodnocení vnější rovnováhy je platební bilance. 

V té jsou zachyceny všechny transakce mezi domácí ekonomikou a zahraničím za určité 

období. Podle účelu analýzy se dají položky platební bilance rúzně agregovat, 

nejzákladnější dvě složky představují běžný a kapitálový účet platební bilance (Slaný, Žák, 

1999). Dlouhodobá vyrovnanost platební bilance je cílem, ke kterému by mělo směřovat 

snažení každé vlády - rovnováha platební bilance nemusí nutně platit pro každou její část, 

součet jednotlivých deficitú by ale měl být rovnovážný. 

Devizový kurs je nástrojem, který ovlivňuje ceny dovozu a vývozu. Jedná se o 

poměrně složitou veličinu, která odráží nejen měnové a ekonomické podmínky, ale také 

podmínky sociální a politické. Existují dva základní systémy měnových kurzú, a to pevné 

měnové kurzy, u kterých musí být centrální banka schopna nasytit přebytečnou poptávku a 

odčerpat přebytečnou nabídku měny, a dále pružné měnové kurzy, které se samy 

přizpúsobují nabídce zahraniční měny a poptávce po ní. 

2.6.4 Strukturální politika 

Strukturální politika se snaží řešit problémy zaostávajících a neperspektivních 

odvětví, oború a regionú a dále stimulovat perspektivní a inovativní sektory a oblasti. 

Prolíná se v ní tudíž prúmyslová a regionální politika. Stát se svými opatřeními snaží 

alokovat zdroje tak, aby některé aktivity stimuloval a jiné potlačoval a zároveň 

nezasahoval do činnosti podnikú příliš. 

Jak uvádí Žák (1999), u strukturální politiky se nejedná o specifické nástroje, tak 

jako u jiných specifických typú hospodářské politiky. Zkoumáme zde spíše "vliv 

jednotlivých hospodářských politik na schopnost a proces přizpúsobení strukturálním 

změnám".4 

Hybatelem hospodářského rústu je změna ekonomických struktur - zde se přelévají 

výrobní faktory mezi jednotlivými sektory, odvětvími a regiony. Strukturální změny 

mohou být podníceny ze dvou stran: ze strany poptávky, nebo ze strany nabídky . 

.. ZÁK. Milan a kol. Hospodářská politika. Praha: Vysoká škola ekonomická. 1999. str. 51 
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Struktura poptávky se mění tehdy, mění-li se preference spotřebitelů, a to zejména 

při zvýšení disponibilního důchodu. Velký vliv na strukturální změny v dané zemi mají 

změny zahraniční poptávky, hlavně cen strategických vstupů. 

Struktura nabídky se mění ve chvíli, kdy podniky začnou hledat nové výrobky a 

technologie. Takové inovace mají za následek přesuny výrobních faktorů a vůbec 

přizpúsobení se nabídky tržním signálům. 

Přístup ke strukturální politice je spíše přístupem pragmatickým než teoretickým. I 

přesto se dají vysledovat určité společné okruhy, které jsou předmětem jejího zájmu. 

Jedním z nich je podpora inovačního procesu. Stát se v takovém případě musí 

rozhodnout, jaké inovace bude podporovat. První rozhodnutí spočívá v tom, zda 

podporovat domácí výzkum a vývoj, nebo přejímat zahraniční objevy a poznatky. Dále by 

měl stát vytvářet příznivé domácí klima daňovým zvýhodněním inovujících subjektů a 

bezplatným přístupem k informacím (Urban, 1994). 

Další z politik státu v oblasti struktury jsou odvětvová opatření. Plošné změny 

v ekonomice by takovýmto typem opatření měly být vždy podpořeny. Stát může např. 

vyhlásit podmínky pro stanovení cíle strukturálního vývoje a poskytnout za jejich splnění 

podnikům určité výhody (levnější úvěr, dotace, snížení daní). Státní podpora může být 

v tomto případě i adresná. Jiným nástrojem státu je přímo vypsání a zadání státních 

zakázek. 

Podpora exportu jsou opatření v makroekonomické oblasti, která mají vliv na 

vyrovnanost platební bilance. Té se dá dosahovat bankovně měnovými nástroji (devizový 

kurz, lombard exportních směnek, úvěrová politika), dále nástroji finančními (přímé a 

nepřímé daně, snížení daňového základu), celními (celní sazby) ajinými. 

Podpora malých a středních podniků má za cíl vytvořit příznivé klima pro 

zakládání, fungování, rozvoj a zvýšení exportní výkonnosti takových podniků. Finanční 

podpora spočívá zejména v systému půjček a v příznivé daňové politice. Nefinanční 

podporu pak zajišťují různé instituce poskytující informační a poradenské služby. Stát 

může v rámci nefinanční podpory stimulovat technický rozvoj a chránit malé a střední 

podniky před konkurencí. 

Stát také cíleně podporuje vybrané reglOny. Existují totiž objektivní rozdíly 

v přírodních podmínkách jednotlivých oblastí (Žák, 1999) a investoři obecně dávají 

přednost oblastem s rozvinutou infrastrukturou a kvalifikovanou pracovní silou. 

Strukturální politika má v takových případech za úkol vytvářet podmínky pro rozvoj těch 
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regionú, které se potýkají s problémy ekonomického, ekologického a sociálního 

charakteru. Fiskální formou podpory ze strany státu pak múže být osvobození od daně 

z příjmú na určité období, pojištění úvěrú na podnikání, zvýhodněné úvěry pro podnikání a 

dotace na nově vytvořená pracovní místa (Slaný, Žák, 1999). Formou nefinanční podpory 

múže být podpora technické infrastruktury, rekvalifikace pracovních sil a vytváření 

euroregionú v příhraničních oblastech. 

2.6.5 Sociální politika 

Sociální politika si za svůj hlavní cíl klade zlepšování životních podmínek lidí. 

Takové zlepšování je však zprostředkováno hospodářskopolitickými opatřeními. 

"Hospodářská politika tak svými opatřeními zajišťuje ekonomickou bázi sociální 

politiky."s Obě politiky se tedy vzájemně ovlivňují a doplňují. 

Z nástrojů hospodářské politiky, které ovlivňují sociální politiku můžeme uvést 

např. daňovou soustavu, úrokové sazby, měnové kurzy, rozdělování zdrojů státního 

rozpočtu, strukturální politiku. A naopak, nástroje sociální politiky ovlivňující politiku 

hospodářskou jsou např. kvalita a kvantita disponibilních pracovních sil, podmínky 

zaměstnávání pracovníků, odvody sociálního a zdravotního pojištění, podmínky přiznávání 

sociálních dávek nebo záchranná sociální síť (Slaný, 2003). 

Sociální politiku můžeme chápat jako opatření, která si kladou za cíl zlepšení 

základních životních podmínek obyvatelstva a zabezpečení sociálního klidu dané zemi. 

Funkce sociální politiky napomáhají sledovat a splnit vytyčené cíle. Jsou jimi hlavně 

funkce ochranná, rozdělovací, přerozdělovací, homogenizační, stimulační a preventivní 

(Slaný, Žák, 1999). 

Subjektem sociální politiky je především stát. Z jeho orgánů je pak potřeba zmínit 

parlament, který má rozhodující význam při schvalování legislativních opatření pro 

sociální politiku relevantních. Dalším subjektem jsou zaměstnavatelé: ti zabezpečují pro 

své zaměstnance opatření stanovená státem a také aktivně tvoří podnikovou sociální 

politiku. 

~. v • 

. SLANY, Antonín; ZA K, Milan. Hospodářská politika. Praha: C.H.Beck, 1999, str. 137 
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Objekty sociální politiky jsou všichni občané: nárok na sociální zabezpečení a 

základní sociální jistoty patří k základním lidským právům a svobodám a je ošetřen 

mezinárodními úmluvami. 

Sociální politika je tvořena několika principy. Prvním z nich je pnnClp sociální 

spravedlnosti. Ta by měla být základním stavebním kamenem právního řádu každého státu. 

Princip sociální solidarity spočívá v tom, že člověk je společenská bytost a po 

většinu svého života je odkázán na společnost. Solidarita ze strany státu je zde myšlena 

zejména jako nedistribuční a transferová politika (Němcová, Zák, 1997). 

Princip subsidiarity je založen na tom, že nejprve by měl každý pomoci sám sobě, 

vyčerpat všechny možnosti a varianty a teprve pak vstupuje na scénu stát ajeho nástroje. 

Posledním principem sociální politiky je princip participace. Podle tohoto principu 

by měla být každému dána šance účastnit se na fungování společnosti. Člověk tak není 

pasivním příjemcem sociálních opatření, ale stává se aktivním účastníkem celého procesu. 

Přerozdělování důchodú ve společnosti, které má za cíl zajistit dústojné podmínky 

k životu i těm skupinám obyvatelstva, které se z objektivních důvodú nemohou účastnit 

ekonomického procesu (nezaměstnaní, zdravotně postižení, staří lidé, děti a mládež, 

těhotné ženy atd.), je uskutečňováno pomocí řady institucí a nástrojú. Patří k nim nástroje a 

instituce státního rozpočtu, tj. nejen přímo státního rozpočtu, ale i místních správních 

celkú, a dále instituce a nástroje soustavy národního pojištění (fond důchodového pojištění, 

fond nemocenského pojištění, fond zdravotního pojištění a fond pojištění 

v nezaměstnanosti) (Urban, 1994). 

Hlavním nástrojem sociální politiky je právní řád. Praktická sociální politika pak 

pracuje se dvěma základními typy nástrojů: s programem (plánem) a kolektivním 

vyjednáváním. Program představuje jednotlivé kroky k uskutečnění vytyčených cílů a 

prostředky jejich plnění. Při kolektivním vyjednávání jednají sociální partneři (zástupci 

zaměstnancú, zaměstnavatelů a státu) o určitých skutečnostech sociální povahy, výsledkem 

kolektivního vyjednávání je kolektivní smlouva. 

Ke konkrétním nástrojúm sociální politiky navazujícím na právní řád patří sociální 

příjmy, sociální služby, věcné dávky, účelové půjčky a úlevy a výhody. 

Pod sociální příjmy spadají dávky ne mocenského a dúchodového zabezpečení, 

peněžitá pomoc rodinám s dětmi, pomoc a podpora v nezaměstnanosti. Dúležitý je vztah 

těchto příjmů k příjmům z výdělečné činnosti ~ mají pomoci řešit obtížné životní situace, 

ale zároveň stimulovat ekonomickou výkonnost. 
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Dalším konkrétním nástrojem sociální politiky jsou sociální služby. Jsou spojené 

s péčí o staré, postižené a sociálně narušené občany, ale také se službami v oblasti zdraví, 

vzdělání, bydlení, poradenství pro nezaměstnané atd. 

Věcné dávky souvisejí zejména s ochranou zdraví. Jedná se o příspěvky na léky, 

zdravotní pomúcky a ochranné zdravotní pomúcky. 

Účelové pújčky (např. pújčky na vzdělání) JSou návratné a podmínky jejich 

poskytování jsou výhodnější, v čemž se zásadně liší od státních nástrojú. 

Celý systém sociální politiky se snaží všechny své nástroje ochránit před zneužitím 

ze strany těch, pro něž nejsou určeny. Adresné řešení konkrétních sociálních situací je 

phtom prioritou. 

2.7 Indikativní plánování jako forma hospodářské politiky 

2.7.1 Vznik, historie, situace ve Francii 

Indikativní plánování je typem intervencionistické hospodářské politiky. Vzniklo 

jako bezprostřední reakce na ekonomické dopady 2. světové války, na pozústatky Velké 

Deprese, ale také na nahromaděné vědecko-technické objevy a prudký rozvoj 

mezinárodních ekonomických vztahú (Komínková, 1986). 

Poválečnou rekonstrukci bylo nutno provést co nejrychleji a s ní phšla i potřeba 

změny struktury ekonomik. Plánování na vládní úrovni se rozšířilo v řadě zemí, nejvíce 

v Nizozemí, Francii a Japonsku, ale v menší míře také v Norsku a ve Velké Británii 

(Urban. 1995; Komínková, 1986). 

Francie se musela vyrovnat s tím, že ač vítězná mocnost, její ekonomika byla již 

před válkou jednou z nejslabších v Evropě a musela tedy pro obnovu své velikosti 

vynaložit veškeré disponibilní zdroje, které však l1yly značně omezené. Nepříznivá situace 

však nebyla pouze dúsledkem válečných ztrát- .Francie totiž neuskutečnila včas strukturní 

přeměnu hospodářství, která v jiných zemích !ako např. v USA a V Německu proběhla již 

na přelomu 19. a 20 jtoletí. Francie měla ve srovnání s těmito zeměmi příliš vysoký podíl 

zemědělství na odvětvové struktuře ekonomiky a struktura prúmyslové výroby byla navíc 
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poměrně neuspokojivá - převládal zde lehký prúmysl, zatímco v jiných zemích převládal 

průmysl těžký (Komínková, 1986). 

Ve prospěch zavedení indikativního plánování mluvil fakt, že zde byla určitá 

tradice státního intervencionismu - značná byla jak centralizace státní moci, tak 

protekcionismus ochraňující domácí prúmysl. Svou roli sehrál i vliv socialistického 

myšlení. Osobnosti spojované s prúkopnictvím indikativního plánování ve Francii jsou 

např. Jean Monnel. autor koncepce modernizace země, a Pierre Massé, vedoucí 

představitel nejvyšší francouzské plánovací instituce (Urban, 1995). 

2.7.2 Teoretická východiska 

Myšlenkou indikativního plánování v zemích, v nichž je praktikováno, je vytyčení 

určitého hospodářskopolitického cíle, obvykle takového, jehož dosažení zajišťuje tržní 

mechanismus jen velmi obtížně. Dalším krokem je pak nalezení optimální cesty k tomuto 

cíli - tato cesta musí mít určitou posloupnost a procházet určitými stádii. Koordinace všech 

uvedených aktivit se děje na centrální úrovni a používané nástroje jsou výlučně tržně 

konformní. Činnost vládních institucí zabývajících se hospodářskou politikou je tímto 

zpúsobem koordinována dopředu. 

Plánování hospodářské politiky také znamená, že vláda musí určit své priority a 

dopředu oznámit, co bude preferovat. Např. na prvním místě bude podporovat jadernou 

energetiku, vylepšení telekomunikačního systému, bytovou výstavbu atd. Své priority a 

cesty k jejich dosažení pak vláda shrne v tzv. plánu, a to střednědobém na dobu 4 - 5 let, 

nebo dlouhodobém na cca 10 let. Tento plán je zveřejněn a podává tržním subjektúm 

informaci o tom, co by se mělo uskutečnit během plánovacího období, samozřejmě za 

předpokladu, že se splní aktivity, které vláda sama ohlásila a také aktivity v podnikové 

sféře. Název indikativní napovídá, že plán není příkazový, ale je spíše jakýmsi vodítkem 

pro vládní orgány (Urban, 1995). 

Ve vztahu k soukromému sektoru Je plán nezávaznou informací o 

hospodářskopolitických prioritách vlády v delším časovém horizontu a o krocích, které 

vláda plánuje. Podniky se touto informací mohou, ale nemusí řídit. "V soukromé sféře tedy 

není realizace plánu a priori zabezpečená a závisí zejména na tom, do jaké míry se s cíli 
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plánu identifikují skupinové či individuální zájmy soukromého podnikání.".6 Pro 

podnikatele je z tohoto hlediska nejdůležitější poskytnutá informace o předpokládaném 

vývoji ekonomických veličin. 

Celou problematiku shrnula ve své knize Z. Komínková (Komínková, 1986) slovy 

francouzského ekonoma J. Bénarda: "Plán je indikativní, splňuje-li dvě podmínky. První 

spočívá v tom, aby zároveň s imperativními úkoly pro celý veřejný sektor ekonomiky nebo 

jeho část doporučoval nezávazné perspektivy pro soukromé ekonomické jednotky ... 

Druhou podmínkou je, aby plán nenahrazoval trh a působil nepřímými nástroji 

hospodářské politiky na realizaci naznačených perspektiv.,,7 A ve stejné knize cituje 

F.Perrouxe: "Trh funguje tím lépe, čím lépe jsou sestaveny a kontrolovány plány a 

programy, ve kterých zaujímá své místo:'s 

Vláda se tedy často snaží podniky zainteresovat na spolupráci - proto se ekonomice 

používající tento typ hospodářské politiky také často říká sladěná nebo ex ante 

koordinovaná ekonomika (Urban, 1995). 

2.7.3 Vlastnosti indikativního plánování 

Indikativní plánování má dvě stránky, kterými se zásadně liší od střednědobé 

stabilizační politiky, a to informační a kooperativní efekt (Urban, 1995). Každý subjekt na 

trhu se pokouší obstarat si co největší množství informací vztahujících se k jeho činnosti, 

z nichž jednou z nejdůležitějších je inforI1"lace o budoucím chování vlády, např. o jejích 
:"t7~~~~.~":-:::" 

záměrech v dailové, fiskální nebo měnové politice. Přesně tento typ informací podává 1\ 

bezplatně indikativní plán. Velmi ale záleží na kvalitě zpracování plánu - nedodrží-li 

několik za sebou jdoucích období vláda záměry, které v plánu vytyčila, jeho vypovídací 

schopnost a důvěryhodnost pro tržní subjekty klesne. Dobře sestavený plán ale naopak 

napomáhá snížit stupeň nejistoty soukromého sektoru. 

Druhou velmi podstatnou stránkou indikativního plánování je kooperativní efekt 

(Urban, 1995). Ke tvorbě a sestavování indikativního plánu jsou cíleně přizváni zástupci 

výzkumu, univerzit, podnikatelských svazů, odborlL zástupci územní samosprávy aj. 

6 KOMÍNKOVÁ, Zora. Slálno-monopolislické regu!ovanie ekonomiky ajeho odra:: v buržoá::nej ekonómii 
(()sv"dči! safi'ancú::.I'ky mod,,! p!ánovania'). Bratislava: Veda, 1986, str. 24 
7 Tamtéž, str. 25 
s Tamtéž, str. 26 
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Společně se snaží najít konfliktní místa vládního programu a během jednání nalézt takové 

řešenÍ, které bude přijatelné pro všechny strany. Tato atmosféra se pak často přenáší i do 

období po přijetí plánu - zúčastněné strany se cítí spoluodpovědné za realizaci plánu, na 

jehož přípravě se podílely. 

2.7.4 Způsob přípravy indikativního plánu 

Na přípravě indikativního plánu se podílejí dvě složky: složka odborná a složka 

politická. Prací odborné složky je analýza ekonomické situace v zemi, formulace možných 

priorit a možné alternativní cesty kjejich dosaženÍ. Všechny státy, jejichž hospodářská 

politika je založena na principu indikativního plánování, mají profesionální plánovací 

aparát, který představuje právě odbornou složku. V Nizozemí je to Central Planning 

Bureau, ve Francii Generální komisariát pro plán, v Japonsku Úřad pro ekonomické 

plánování (Urban, 1995). Všechny tyto instituce mají celou škálu externích 

spolupracovníkú, kteří jsou sdružováni do komisí pro přípravu jednotlivých kapitol plánu. 

Politické orgány pak musí volit z předložených alternativ, a to podle toho, jaké 

preference si vláda stanovila na dané období. Podle těch pak přijímají jednu konkrétní 

variantu plánu. 

2.8 Indikativní plánování ve Francii 

Administrativní struktura plánovacích orgánú ve Francii má tři složky. Ústředním 

plánovacím orgánem ve Francii je Generální komisariát pro plán (Commissariat Général 

du PIan, zkr. CGP). Má necelých sto pracovníkú, protože vedle CGP hrají dúležitou roli 

tzv. modernizační komise - ty jsou složeny z dobrovolníků, kteří zastupují zájmy 

zaměstnavatelú, odború, ministerstev aj. a díky nim je na přípravě plánu zainteresováno 

mnohem více osob. Každá z komisí se zabývá určitou speciální problematikou, vertikální 

komise zabývají problémy jednotlivých odvětví, horizontální komise naopak problémy, 

které jsou všem odvětvím společné (Komínková, 1986). CGP podléhá přímo premiérovi, 

vedle něj existují ještě další dvě nadřízené instituce, a to Ekonomická a sociální rada 
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(nahradila Meziministerský výbor) složená z přestavitelů hlavních hospodářských zájmů a 

Nejvyšší rada pro plánování, jejíhož jednání se účastní členové vlády. 

Francouzské indikativní plánování využívá nástrojů moderní ekonomie jako jsou 

meziodvětvové bilance nebo národní účty. Časový horizont plánů je zpravidla čtyřletý. 

Vzhledem k tomu, že příprava plánu je založena nejvíce na vyjednávání jednotlivých 

institucí a poradců a na uvádění jednotlivých priorit do souladu, je francouzský systém 

často nazýván plánováním kooperativním (Urban, 1995). 

2.8.1 Historie francouzského plánování 

L. Urban uvádí ve svých skriptech stručný popis jednotlivých francouzských plánů 

(Urban, 1995): 

Cílem prvního plánu (1947 - 1950, prodloužení do 1953) bylo obnovit a 

modernizovat ekonomiku. V tomto období byl kladen důraz na rychlou poválečnou 

rekonstrukci a získání chybějících investičních zdrojů. Proto se dostal do popředí zájmu 

vývoj šesti odvětví: uhlí, elektřina, ocel, cement, zemědělské strojírenství a doprava. Tento 

plán oproti druhému obsahuje ještě i naturální ukazatele. 

Druhý plán (1954 - 1957) spadal spolu s prvním do oblasti plánů s prioritou 

investičních programů poměrně autoritativně stanovených vládou. S druhým plánem 

začínají být používány globální ukazatele jako je růst HDP, růst průmyslové výroby, 

cenový růst, platební bilance atd. Realizace prvního i druhého plánu se opírala o zestátněná 

odvětví a pomocí těchto podniků byly do realizace plánu vtahovány i podniky soukromé. 

Na konci období plnění druhého plánu se objevily značné inflační tlaky a vnější 

nerovnováha, a proto se třetí plán musel soustředit na velké tempo růstu (růst HDP až o 20 

%), na stabilitu měny a vyrovnanost platební bilance. 

I přesto, že se podařilo obnovit narušenou rovnováhu a udržet růst, čtvrtý plán 

(1962 - 1965) se v podstatě rozpadl a musel být nahrazen mimořádným stabilizačním 

plánem v letech 1963 - 1965. Hlavním cílem bylo integrovat Francii do evropského i 

světového trhu a plán stavěl na předem definované míře růstu a přebytku platební bilance 

(Schor, 1993). 

V 60. letech se ve francouzském plánování objevily nové priority, zejména pak 

podpora školství, zdravotnictví, kultury a přestavby měst a s tím související cíle. 
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Významná byla i podpora tzv. národních šampiónll. Jednalo se o firmy, jejichž kapitál byl 

výhradně francouzský, čímž měla být doložena nezávislost země ajejí ekonomická síla. 

Světové hospodářství 70. let bylo poznamenáno několika bouřlivými událostmi a 

tím se ve francouzském pánování objevily vnější nepředvídané poruchy. Krize z roku 1974 

a následný nárůst cen energií měly za následek úpadek některých klíčových odvětví 

prúmyslu (Schor, 1993). Francii to donutilo opustit systém formulace kvantitativních cílů a 

napříště určovat spíše ukazatele relativní k postavení hlavních západoevropských států. 

Současně s tím plánovací instituce vytyčily 25 cílových programů - ty představovaly 

priority státu v oblasti strukturální a vědeckotechnické politiky. Cílové programy měly za 

cíl posílit význam šesti tzv. sektorů budoucnosti, a to telekomunikací, využití oceánů, 

kosmického výzkumu, dopravy a přestavby měst, výzkumu nových energetických zdrojů a 

elektroniky. Plán stabilizace z roku 1975 zaznamenal úspěch v roce 1976, kdy se 

hospodářský růst vyhoupl na 5 % (Schor, 1993). 

80. léta jsou ve Francii charakteristická nástupem socialistické vlády prezidenta 

Mitteranda. Původní plán byl přepracován a vyhlášen 9. plán pro léta 1984 - 1988. Ten 

obsahoval programy modernizace Francie, které usilovaly o rozvoj průmyslu, školství, 

zdravotnictví a dalších sociálních služeb (Urban, 1995). Navíc mezi lety 1985 a 1986 neslo 

první ovoce otevření finančních trhů - do Francie mířila vlna zahraničního kapitálu (Schor, 

1993 ). 

10. plán na období 1989 - 1992 byl vypracován po vítězství pravicových stran 

v parlamentních volbách. Jeho cílem bylo překonat slabá místa francouzské ekonomiky, 

ale zejména připravit zemi na vstup do jednotné Evropy. Neobsahoval už žádné adresné 

úkoly, ale jen dlouhodobé cíle vládních akcí. Při snaze o integraci všech západoevropských 

zemí nešlo dlouhodobě uplatúovat dosavadní přístup k indikativnímu plánování. Proto 10. 

plán znamená určitý přelom v indikativním plánování - prioritou se zde stává koordinace 

základních makroekonomických cílů a směrů střednědobé až dlouhodobé hospodářské 

politiky státu. 

2.8.2 Nástroje francouzského indikativního plánování 

Hlavním nástrojem realizace plánů bylo financování investic z prostředků státního 

rozpočtu, tedy buď vlastní investice státu, nebo daúové úlevy (Urban, 1995; Komínková, 
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1986). Hlavním zdrojem financování byl Fond ekonomického a sociálního rozvoje, který 

byl vytvořen v roce 1955 jako zvláštní účet státní pokladny a zjeho zdrojů byly 

poskytovány dlouhodobé půjčky na akce výrobního nebo sociálního charakteru, pokud 

byly v souladu se záměry plánu. Prostředky byly z velké části použity na financování 

výzkumu, inovačních aktivit nebo strukturální přestavby průmyslu a zemědělstvÍ. Systém 

takového centrálního financování investic byl dále podpořen faktem, že hlavní francouzské 

banky byly zestátněny. 

Soukromý sektor byl usměrňován jiným nástrojem, a to fiskálními dohodami 

zavedenými v roce 1948. Ty podnikům zaručovaly daňové úlevy tehdy, byl-Ii zjejich 

strany uskutečněn požadovaný realizační záměr. V průběhu 60. let byly uplatňovány 

kontrakty a programové smlouvy. Měly za pomocI státního finančního příspěvku 

podporovat v podnicích plnění dohodnutého záměru. V souvislosti s vytyčením již 

zmiňovaných sektorů budoucnosti byly v 70. letech do plánu zabudovány tzv. "programy 

prioritních aktivit", jejichž financování a odpovědnost za jejich realizaci plně převzal stát. 

Podobným smluvním způsobem byly státem spolufinancovány i programy spojené 

s útlumem některých odvětví (např. hutnictví a těžba uhlí), nebo naopak programy podpory 

perspektivních oborů (letecký průmysl nebo výpočetní technika). Takové programy nebyly 

sice přímou součástí plánu, ale vypracovaly je plánovací orgány. 

Nástroje plánování tedy nepředstavují skupinu naprosto specifických nástrojů, ale 

spíše se jedná o naprosto běžné nástroje hospodářské politiky, u kterých se projevuje 

tendence jejich skloubení do komplexnějšího celku, který by pak fungoval jako stabilizátor 

a zároveň i jako stimulátor hospodářského růstu (Komínková, 1986). 

Dalším zásadním rysem francouzského indikativního plánování Je zestátnění 

klíčových sektorů. Poměrně rozsáhlá vlna zestátnění proběhla ve Francii velmi brzy po 2. 

světové válce a do rukou státu během ní přešly zejména podniky, které představovaly 

přirozený monopol, tedy energie (elektřina, uhlí a ropa), a dále hlavní banky a pojišťovny, 

telekomunikace, doprava a některé podniky zpracovatelského průmyslu (17 % 

zaměstnaných pracovních sil) (Schor, 1993; Urban, 1995). 

Na počátku 80.let, po vítězství socialistů v parlamentních volbách, proběhla další 

vlna zestátňování a tentokrát byly zestátněny téměř všechny banky a pojišťovny a celkem 

11 klíčových odvětví (např. kosmický a letecký průmysl, zbrojní a chemický průmysl, 

elektronický průmysl, výroba léčiv, oceli či textilu) (Urban, 1995). 
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Hlavním argumentem státu pro zestátňování bylo spravedlivější rozdělování 

dúchodú a demokratičtější ekonomické rozhodování, neboť v zestátněných podnicích 

púsobily tripartitní orgány složené ze zaměstnancú, představitelú státu a odběratelú. 

Manažery zestátněných podnikú vždy ale určoval stát. 

Existence zestátněného sektoru byla ideálním nástrojem plnění cílú a záměrú 

obsažených v jednotlivých plánech. Výrobní zaměření podnikú státního sektoru bylo téměř 

výlučně diktováno administrativně a vláda se opírala o zestátněný sektor bank a 

pojišt'oven. To znamenalo, že disponovala velkou částí úspor, jejichž pomocí prováděla 

selektivní úvěrovou politiku přesně podle potřeb plánu (Urban, 1995). 
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ANAL YTICKÁ ČÁST 

Uvod 

Na období 90. let se vztahuje 10. a ll. plán. Tyto dva plány jsou zároveň 

posledními francouzskými plány. CGP sice fungoval ještě několik let, jeho rolí však již 

nebylo vytvářet indikativní plány, ale spíše analyzovat ekonomickou situaci ve Francii a 

vyjadřovat se k ní pomocí obsáhlých studií. 27.10.2005 pak francouzský premiér 

Dominique de Villepin oznámil transformaci CGP na Centrum strategické analýzy (Centre 

ďanalyse stratégique). Toto centrum funguje od 6.3.2006, je přímo odpovědné 

francouzskému premiérovi a řídí ho bývalá komisařka pro plán Sophie Boissard. Misí 

centra je pomoc vládě při definování a provádění strategické orientace v oblasti 

ekonomiky, sociálních záležitostí, životního prostředí a kultury.9 

Plán v 90. letech 

Povaha plánu se v 90. letech mění. Do té doby byl plán označován za "strategický", 

nyní už se spíše než o předvídání činností jedná o určování celé řady činností na dobu 

platnosti plánu. 

V 10. plánu je velmi přítomné téma mezinárodní konkurenceschopnosti, stejně jako 

v dobách Monnetova plánu. Horizont plánu je posunut z roku 1993 na 1992, a to z důvodu 

otevření jednotného evropského trhu. Makroekonomická část tohoto plánu se v podstatě 

opírá o evropský scénář vytvořený Evropskou komisí pro léta 1988 - 1992. 10. plán má za 

úkol připravit Francii na jednotný evropský trh, růst se opírá o investice a vývoz. 

Kvalitativní cíle se týkaj í investic, jejichž míra růstu by měla dvojnásobně převýšit míru 

rústu HDP. Dalším z kvalitativních cílůje neměnná měnová parita, úplné vymazání rozdílu 

inflace oproti Německu a nárúst zaměstnanosti v terciárním sektoru. Některých 

z uvedených cílú je dosaženo: frank si udržuje svůj kurs, francouzská míra inflace je nižší 

9 www.strategie.gouv.fr 
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než míra inflace v Německu, ale nápor nezaměstnanosti nemůže být zastaven. Kromě 

uvedených cílů a snahy o přizpůsobení se evropskému trhu si 10. plán jako jeden ze svých 

kvalitativních cílů klade také nalezení sociální soudržnosti. 

Projekt ll. plánu, který měl platit pro periodu 1993 - 1997, byl vypracován v roce 

1992. Nebyl však vládou jmenovanou po volbách v roce 1993 přijat. Tato vláda dala 

přednost vyjádření své hospodářské politiky v souboru pětiletých zákonů, čímž ale zároveň 

výslovně potvrdila existující krizi francouzského plánování. 

Stát v tomto období nejvíce podporuje všechny činnosti na podporu rozvoJe 

venkova, vzdělávání a výzkumu, dopravní infrastrukturu a hospodářskou 

konkurenceschopnost. 

3. Ekonomika 

3.1 HospodMský růst 

Od roku 1990 svědčí zplošťování magického čtyřúhelníku o úspěchu, ale i o 

nákladech hospodářské politiky snižování inflace. Svědčí o tom dvě fakta: inflace se 

stabilizovala na poměrně nízké úrovni a účty platební bilance vykazují přebytek. Jiné dva 

ukazatele hovoří o nákladech: hospodářský rúst se zpomalil a míra nezaměstnanosti se 

zvýšila .. Ekonomové, kteří zastávají "jinou politiku" tvrdí, že tento rozpor není náhodný a 

že vylepšení prvních dvou ukazatelú je příčinou zhoršení druhých dvou. 

V letech 1990 a 1991 zaznamenala francouzská ekonomika slabý rúst, ale v roce 

1993 už to byla výrazná recese, dokonce recese nejvážnější, jakou Francie zažila od 2. 

světové války. Tato recese byla o to horší, že přišla po několika letech výrazného růstu 

(1988 - 1990), kdy si již všichni začínali myslet, že bylo dosaženo stejných úspěchú jako 

během 30 let bezprostředně následujících po válce (CGP, 1994). Rok 1994 znamenal opět 

rúsl, zahraniční poptávka posílila a začaly se zvyšovat zásoby, na konci tohoto roku dosáhl 

meziroční rúst hranice 4 % (OCDE, 1995). 
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Tabulka 1 

Průběh hospodářského cyklu mezi lety 1986 a 1997 

! Období Průměrné Charakteristika období 
I 

I tempo růstu I 

1986 - 3,2 % Mírná expanze mezi lety 1986 a 1987 (2,4%), následovaná 

1990 dvěma lety pevné expanze v letech 1988-1989 (4,4 %), poté 

poklesem aktivity v roce 1990. 

1991 - 0,2 % Recese, která začíná v druhém čtvrtletí roku 1990 a která se 

1993 zrychluje až do vyústění v depresi roku 1993 (pokles HDP o 

1,3 %). 

1994 - 2,5 % Slabší expanze, která se ještě zpomaluje od podzimu 1995. 

1995 

1996 - 1,9 % Recese až do podzimu 1997, která znamená počátek oživení. 

1997 

ZdroJ MARTINA, D. L'économie de fa France. Pans, 1999 

Tabulka 2 

Podíl součástí poptávky na hospodářském růstu od roku 1986 (v %) 

1986 - 1990 1991 - 1993 1994 - 1995 1996 - 1997 

Konečná spotřeba 2,3 1,2 1,0 1,3 

- domácností (1,9) (0,6) (0,9) (1,0) 

- vlády (0,4) (0,6) (0,1) (0,3) 

Investice 1,3 - 0,7 0,4 ° 
- podniků (0,8) (- 0,4) (0,3) (O) 

Změna úspor 0,3 - 0,9 1 - 0,4 

Zahraniční obchod - 0,6 0,7 0,1 1 

- vývoz (1,2) (0,7) (1,7) (2,6) 

- dovoz (- 1,8) (O) (- 1,6) (- 1,6) 

Celkem = tempo růstu 3,3 0,3 2,5 1,9 

Zdroj: Rollet, Malilet, La crolssance econonllque. Pans, 1998 
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Až do roku 1993 měl zahraniční obchod se zbožím a službami anticyklickou roli. 

K vúli citlivosti dovozu na domácí poptávku vykazuje zahraniční obchod v období recese 

přebytek (pozitivní přínos rústu) a v období expanze deficit (negativní přínos). Od let 1994 

- 1995 mají díky zvláště dobrým výsledkúm francouzského vývozu neutrální roli, někdy 

dokonce lehce procyklickou (Martina, 1999). 

Ve své zprávě z roku 1993 se francouzský statistický úřad INSEE vyjadřuje 

k možným příčinám tehdejších cyklických výkyvú. Dospívá k názoru, že problém není 

v exogenních šocích (konkrétně nárústu ceny ropy a spojení Německa), jak tomu bylo 

předchozích 20 let, ale spíše v cyklech, které zaznamenala poptávka v celé kontinentální 

Evropě. a finančních faktorech, které se k těmto cyklúm přidružily. Odborníci z COP navíc 

tvrdí. že obecně rúst francouzské ekonomiky v té době vyplývá ze stále se zvyšující 

efektivnosti výroby související s technickým pokrokem, akumulací kapitálu a rústem 

pracovních schopností (COP, 1994). 

3.2 Inflace 

Možnosti a cíle politiky snížení inflace 

V polovině 80. let usnadnily významným zpúsobem přechod na politiku snižování 

inflace dvě události: první z nich byl pokles kursu dolaru, který byl v té době hlavní měnou 

mezinárodních transakcí - dolar během pěti let (1980 - 1985) zdvojnásobil svúj kurs. 

Druhým faktorem byl pokles ceny ropy po roce 1986 následující po rústu nabídky, politice 

omezení spotřeby energie a vnitřních konfliktech OPEC. 

Politika snížení inflace má v 90. letech ve Francii dvojí cíl. První z nich je vnitřní: 

znovu nastolit rovnováhu domácí poptávky, a to posunem od spotřeby směrem 

k investicím, čímž se změní rozdělení národního dúchodu od mezd směrem k zisku. Druhý 

z cílú je vnější: znovu nastolit mezinárodní konkurenceschopnost. Oba cíle jsou naprosto 

koherentní: dosáhnout prvního znamená více vyrábět, dosáhnout druhého znamená více 

prodávat. 
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Provádění politiky snížení inflace 

O této politice hovořil již Raymond Barre 10 na konci 70. let, ale zavedena byla až 

v roce 1983 pod názvem "desindexace", později jako snižování inflace (P. Bérégovoy"). 

Tato politika využívá tří základních nástrojů: 

- úvěrovou politiku a peněžní zásobu. Až do počátku roku 1987 bylo bankám regulováno 

množství poskytovaných úvěrl1, protože podle monetaristické logiky by přehnaná emise 

peněz nepodporovala spotřebu. 

- směnný kurs. Stabilita měny, zejména ve vztahu k německé marce, pomáhá vyhnout se 

dovezené inflaci, která je následkem zvyšování cen zboží zakoupeného v zahraničí během 

depreciace měny (politika silného franku). 

- mzdy. Pod tlakem malého množství poskytnutých úvěrů, vysokých úrokových měr (za 

účelem ochrany franku) a zvýšené konkurence ze zahraničí už podniky neustupují tlaku na 

nárůst mezd, neboť jsou samy v nelehké situaci způsobené obrovským nárůstem 

nezaměstnanosti. 

Období 1987 - 1997 

Politika snižování inflace postupuje pomalejším tempem než v předchozím období. Jen 

mírné změny mezd, nízká poptávka po úvěrech, úrokové míry vysoké až do roku 1994, 

politika silného franku a konvergenční kritéria (na konci tohoto období) společně dovedly 

inflaci pod hranici 2 %, čímž se Francie stala jednou ze zemí s nejnižší inflací mezi 

industrializovanými zeměmi (CGP, 1994). 

Inflace a nezaměstnanost od 80. let 

Po kulminaci inflace v letech 1981 - 1982 je politika snižování inflace (pětinásobné 

snížení inflace) doprovázena obrovským nárůstem nezaměstnanosti (zvýšení o 60 %); 

v letech 1980 - 1987 je vztah inflace - nezaměstnanost opačný. Podobný vztah nalezneme 

v cyklu, který následuje: lehké inflační tendence a pokles nezaměstnanosti v období 

expanze (1988 - 1990) (Maigret, 1992), poté nárůst nezaměstnanosti a snížení inflace při 

zmírnění tempa růstu a recesi, které následují (1990 - 1994). 

10 Francouzský premiér mezi lety 1976 - 1981. 
II Francouzský prem iér mezi lety 1992 - 1993. 
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Od roku 1995 znovu nevyrovnanost mezi int1ací a nezaměstnaností. Int1ace je v té 

době stabilizovaná na poměrně nízké úrovni. Míra nezaměstnanosti kolísá okolo 

"přirozené" vysoké míry: když se zpomalí ekonomická aktivita, míra nezaměstnanosti se 

zvyšuje, při oživení se snižuje (Fahy, 2001). 

3.3 Fiskální politika 

Od sedmdesátých let dvacátého století prošla francouzská fiskální politika 

hlubokými změnami. Prošla fázemi od plánovaného deficitu státního rozpočtu, který 

podporuje ekonomickou aktivitu, až po fázi odmítání stálého deficitu, který vede 

k neřešitelným finančním problémům. Její dlouhodobý cíl je ale návrat ke stabilitě. 

Podřízení fiskální politiky politice snižování inflace (1983 - 1991) 

V roce 1983 se mění diagnóza stanovená vládou: krize není problémem poptávky, 

ale nabídky a přednost musí mít obnova rentability a konkurenceschopnosti. Monetární 

politika hraje hlavní roli, protože tím, že kontroluje ceny, nutí podniky nepřistoupit na 

mzdové změny, které samy nejsou následkem poklesu inflace odllvodnitelné. Zde 

nacházíme témata již řešená Barrovou vládou (1976 - 1981). 

V tomto kontextu je fiskální politika velice přísnou politikou: veřejné výdaje jsou 

omezovány do té míry, aby vláda nebyla nucena zvýšit povinné odvody do státního 

rozpočtu. Deficit státního rozpočtu musí být financován půjčkami a nikoliv emisí peněz. 

Zvýšení rozpočtových omezení 

Slabý hospodářský růst do roku 1996 snižuje dai10vé výnosy. Vysoká úroková míra 

do roku 1995 ještě podtrhuje dluhové zatížení. I přes rozpočtovou přísnost se deficity a 

dluhové zatížení zvyšují i ve chvíli, kdy začínají platit maastrichtská kritéria: 3 % HOP pro 

deficit státního rozpočtu a 60 % pro veřejný dluh. 

V těchto podmínkách se ozdravení veřejných financí stává prioritou číslo jedna. 

Objevuje se potřeba spíše zvládnout veřejné výdaje, které rostou menším tempem než 

HDP, než zvyšovat daně v letech 1995-1996, protože konvergenční kritéria jsou tak lépe 
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dodržena. Návrat hospodářského rústu z let 1997-1998 by měl vylepšit možnosti snižování 

deťicitú. 

Během devadesátých let vedla konjunktura spojená s vúlí dodržovat 3% kritérium 

(pro státní orgány) zavedené Maastrichtskou smlouvou ke snížení defIcitu jak ve stálých, 

tak v běžných cenách (1996: 3,4 %; cíl pro rok 1997: 2,7 % HOP) (lNSEE). 

3.3.1 Veřejný dluh 12 

Výše veřejného dluhu je jedním z hlavních problémů francouzské ekonomiky. 

V září 1997 dosáhl výše 65 000 frankú (cca 9 850 eur 13
) na hlavu (INSEE). Platba úroků 

představovala v té době téměř 15 % rozpočtových výdajú. Stabilizace dluhu 

prostřednictvím přísných rozpočtových opatření se stala nutností. 

Francouzský státní rozpočet vykazoval deficity od roku 1975. Ty se ještě zvyšovaly 

v obdobích zpomalení rústu: od roku 1985 se pohybovaly mezi 98 mld frankú (14,8 mld 

eur) a 322 mld franků (48,8 mld eur); v letech 1993, 1994 a 1995 přesahovaly 300 mld 

franků (45,5 mld eur) Akumulace deficitů obrovsky zvýšila veřejný dluh: v roce 1980 se 

pohyboval pod hranicí 500 mld franků (75,8 mld eur); v roce 1997 se už blížil k 4000 mld 

franků (606 mld eur) (Martina, 1999). 

Od roku 1987, kdy skončila politika snižování inflace, do roku 1995 byly 

podmínky velmi nepříznivé: vysoké primární deficity, vysoké úrokové míry, nízká inflace i 

rúst. Od roku 1996 pak snížení primárních defIcitú spolu se zvýšením úrokových měr a 

rústu napomohly stabilizaci dluhového zatížení okolo 60% HOP. 

le "Převýší-Ii vládní výdaje daňové příjmy, jedná se o rozpočtový deficit. Tento deficit je financován 
dluhově: nejčastěji půjčkou u finančních institucí a na finančních trzích; doplňkovou možností je emise peněz 
státní pokladnou. Součet dluhů nashromážděných z minulých deficitů tvoří veřejný dluh." (MARTINA, D. 
L 'écono/llie de la France. Paris, 1999, str. 36 (překlad Z.B.) 
ly Kurs francouzského franku k euru byl v roce 1997 podle Českého statistického úřadu 6,6126. Budeme 
tedy i nadále pro přepočet používat kursu 6,6 FRF za EUR. 
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3.3.2 Daně 

Povinné platby 

Příjmy občanÚ bývají snižovány o povinné platby: o daně odváděné státu a místním 

samosprávám a o platby zdravotního a sociálního zabezpečení. Poměr těchto plateb k HDP 

je jedním z indikátorÚ podílu státního sektoru na ekonomice. 

NárÚst povinných plateb 

V roce 1997 představoval podíl povinných plateb 46,1 %, což představuje jeden 

z nejvyšších podílÚ v rozvinutých zemích. V devadesátých letech se Francie nacházela na 

šestém místě mezi státy EU (za Švédskem, Lucemburskem, Dánskem, Nizozemím a 

Belgií). 

Největší nárÚst povinných plateb byl zaznamenán mezi lety 1973 a 1984, kdy tento 

nárÚst představoval 10 % (ze 35 % na 44,6 %). Poté dochází k menšímu poklesu (43,7 %v 

roce 1992) a hned nato opět k nárÚstu (46,1 % v roce 1997) (lNSEE). RÚst z let 1996 -

1997 byl zapříčiněn snahou o snížení deficitÚ a dosažení kritéria 3 % HDP požadovaného 

pro přechod na euro. 

Struktura povinných plateb 

Od roku 1970 se podíl plateb zdravotního a sociálního zabezpečení neustále 

zvyšoval: do roku 1997 došlo k posunu z 36,3 % na 41,6 %. Podíl daní se odpovídajícím 

zpÚsobem snížil: došlo k poklesu z 63,7 % v roce 1970 na 58,4 % v roce 1997. Jedná se o 

výsledek vývoje mnoha faktorÚ. Platby ve prospěch státu významně poklesly (o více než 

polovinu, tj. na 34,3 %). Naproti tomu se zvýšil podíl plateb místním samosprávám (z 

necelých 10 % na 15,6 %), plateb zdravotního a sociálního zabezpečení (z 1 % na 6 %) a 

plateb Evropské unii (z O % na 2,4 %) (OCDE, 1995). 

Dai1 z přidané hodnoty 

/, 

DaI1 z přidané hodnoty byla vynalezena ve Francii. Byla zde zavedena v roce 1954 a 

většina rozvinutých státÚ tento princip přejala. Jedná se o produktivní, bezbolestnou a 
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neutrální daú. Uvedené tři vlastnosti z ní udělaly nejdúležitější daú ve francouzském 

systému daúových příjmú. 

DPH představovala v polovině devadesátých let 44 % hrubých daňových příjmú 

francouzského státu (Albertini, 1995). V té době se užívaly dvě sazby DPH: normální 

sazba, jež byla v roce 1995 zvýšena na 20,6 % (do té doby byla její výše 18,6 %) a dvě 

snížené sazby, a to 5,5 % a 2,1 % (výjimečně)14. Snížená sazba se užívá zejména u 

potravin, služeb, denního tisku a vydavatelských služeb. 

I přesto, že se u výrobkú masové konzumace uplatňuje snížená sazba DPH, bylo 

zjištěno, žejejí podíl na spotřebě závisí na výši příjmújen minimálně. 

3.3.3 Státní rozpočet 

vývoj rozpočtového zatížení 

Od roku 1983 nepřestávají výdaje státu narústat a jejich podíl v ekonomice kolísá, 

ale neroste. Podíl státního rozpočtu na HOP poklesl z 23,1 % na 19,9 % mezi lety 1983 a 

1989 a vzrostl z 19,9 % na 21,8 % mezi lety 1990 a 1993. V roce 1996 byl jeho podíl na 

HOP 21 J % (INSEE; OCDE, 1995). 

vývoj výdajú státního rozpočtu 

Běžné výdaje se postupně zvyšují (85,7 % v roce 1985, 88,6 % v roce 1996). 

Dúvodem ale nejsou výdaje na provoz veřejných služeb: výdaje na vybavení jsou stabilní a 

odměny zaměstnancúm se zvýšily jen o 0,7 % (Martina, 1999). Výdaje na jednotlivé typy 

podpory v daném období spíše klesají. Ekonomická podpora (zaměstnanost, bydlení, 

subvence do železniční dopravy) klesá z 11,7 % na 10,7 %; sociální podpora (sociální 

dávky, dávky pro postižené osoby, národní fond solidarity) klesají z 15,5 % na 11,1 %. 

Naproti tomu obrovsky narústají výdaje spojené s financováním veřejného dluhu: jejich 

podíl vzrostl z 9 J % na 14,9 % (INSEE). Minulé deficity státního rozpočtu j sou tedy 

odpovědné za zvýšení běžných výdajů. 

1-1 Dnes je normální sazba DPH ve Francii 19,6 %, snížená sazba stále 5,5 % (www.impots.gouv.fr). 
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Podíl kapitálových výdajú postupně klesá: v roce 1985 představovaly 14,3 % a 

v roce 1996 už jen 11,4 %. Tento pokles je z velké části dílem snížení vojenských a 

přímých investic. 

vývoj příjmú státního rozpočtu 

Struktura daní vybraných státem má dvě charakteristiky. Nepřímé daně (odrážející 

se v cenách) jsou vyšší než daně přímé (neodrážející se v cenách). Jejich podíl je již mnoho 

let velmi stabilní (přímé daně: 38,9 % a 37,2 % v letech 1980 a 1996; nepřímé daně: 61,1 

% a 62,8 % ve stejných letech). 

Francouzská daIlová struktura má čtyři hlavní daně. Daň z přidané hodnoty je tou 

nejvýnosnější (44,9 % daIlových příjmú v roce 1996). DaIl z příjmú fyzických osob je nižší 

než v jiných rozvinutých zemích (19,4 %). Vnitřní daIl na ropné produkty (9,2 %) má 

téměř stejný dopad jako daIl z příjmú právnických osob (10,6 %). Ostatní přímé daně 

představují jen 7,2 %; ostatní nepřímé daně 8,8 % (Maigret, 1992). 

Tabulka 3 

Rozdělení státních výdajů (rok 1998) 

Skolství (základní a vyšší) 27,8 % 

Obrana 19,8 % 

Ministerstva: sociálních věcí (Zaměstnanosti a solidarity a bývalých bojovníků) 17,6 % 

Vybavenosti, dopravy a bydlení 10,4 % 

Vnitra a decentralizace 6,5 % 

Finančních služeb 3,9% 

Pro výzkum a technologie 3,3 % 

Zemědělství a rybolovu 3,0% 

Spravedlnosti 2,1 % 

Zahraničních věcí a spolupráce 1,7 % 

Prúmyslu 1,4 % 

Kultury a komunikace 1,3 % 

Ostatní ministerstva 1,4 % 

ZdrOj: MARTINA, D. L 'éconornie de la France. Pans, J 999 
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Tabulka 4 

Rozdělení státních výdajů podle jejich povahy (rok 1998) 

Uroky z veřejného dluhu 14,8 % 

Platby, důchody, sociální platby 38,5 % 

Provoz státních služeb 7,8 % 

Sociální podpora (sociální dávky, životní minimum, postižení, bydlení) 11,3 % 

Ekonomická podpora (zaměstnanost, bydlení, doprava, zemědělství) 10,7 % 

Jiná podpora (místní samosprávy, soukromé školství, stipendia, vzdělávání) 7,3 % 

Vybavení pro obranu 5,1 % 

Civilní vybavení (obce a departementy, bydlení, komunikace, univerzity) 4,6% 

Zdroj: MARTINA, D. L 'économte de la France. Pans, 1999 

3.3.4 Místní samosprávy 

Se svými zhruba 780 mld franky (118 mld eur) výdajů v roce 1997 hrají místní 

samosprávy (obce, departementy, regiony) ve francouzské ekonomice hlavní roli. Díky 

zákonúm o decentralizaci získaly nové kompetence, které mohou být zajištěny jedině 

zvýšením daní na místní úrovni a pomocí státních transferú. 

Francouzské místní samosprávy a zákony o decentralizaci 

Francie se skládá z 22 regionú, 96 departementú a zhruba 36 500 obcí. Obce se 

mohou sdružovat anebo převést část svých pravomocí na městskou obec, okres nebo svaz 

více obcí. 

Zákon o decentralizaci z roku 1982, který byl doplněn v roce 1986, zcela změnil 

dělbu pravomocí mezi státem a místními samosprávami. Dozor a priori, který doposud 

vykonával prefekt, mizí. Regionální zastupitelstvo volí svého předsedu, který se stává 

místo preťekta výkonnou autoritou departementu. Region se stává plnoprávnou místní 

samosprávou a má své zastupitelstvo a předsedu. Stát přenáší některé své pravomoci na 

obce (např. uplatl10vání zákona o púdě), na departementy (např. sociální dávky a správu 
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druhých stupI1Ú základních škol) a na regIOny (např. odborné vzdělávání a správu 

gymnázií). Finanční pomoc od státu je poskytována formou dotací. 

vývoj výdajú místních samospráv 

Výdaje místních samospráv představovaly v roce 1970 7,5 % HDP a v roce 1997 

9,6 %. Ke zvyšování však nedocházelo pravidelně. Větší růst byl zaznamenán mezi lety 

1970 a 1982 a 1990 a 1997. Léta 1982 - 1989 byla naproti tomu paradoxně 
charakteristická relativně velkou stabilitou (9,5 % HDP). 

Dllvodem nárústu dvou třetin rozpočtú místních samospráv je nárůst výdajú na 

jejich správu: nárllst počtu zaměstnancú byl větší než ve státním sektoru, platy byly 

revalorizovány a mzdové dohody štědřejší. Od roku 1993 se náklady na zaměstnance 

zvyšují pomaleji a výdaje jsou zvyšovány sociálními dávkami, vybavením komunikací, 

veřejnou dopravou, správou druhých stupI1Ú základních škol a gymnázií. 

vývoj příjmú místních samospráv 

Mezi lety 1970 a 1996 se daI10vé příjmy místních samospráv zvýšily ze 2 % HDP 

na zhruba 4,9 % HDP, což představuje posun ze třetiny objemu celkových příjmů na jejich 

polovinu (INSEE). Přímé daně (daň z bydlení, daň z pozemků, daň z podnikání) zde 

představují téměř 80 %. Ty jsou doplněny daněmi nepřímými (cca 50 druhů daní), 

městskými daněmi a poplatky za odvoz odpadu (cca 20 %) (Rollet, Maillet, 1998). 

Finanční transfery státu místním samosprávám představovaly v roce 1974 téměř 55 

% jejich příjmů a v devadesátých letech už jen 30 %. Skládají se ze čtyř hlavních 

podskupin: provozní dotace (zaměstnanci, vybavení, finanční výdaje), dotace na zařízení 

(investice), dotace na decentralizaci (transfer pravomocí státu na místní samosprávy), 

kompenzace daňových úleva osvobození ze zákona. 

Příjmy místních samospráv byly ze zhruba 20 % doplňovány půjčkami. 
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3.4 Monetární politika 

3.4.1 Monetární politika před eurem 

Monetární politika před zavedením eura měla ve Francii za cíl splnit dvě konvergenční 

kritéria: nízkou inf1aci a stabilní směnný kurs. 

Poslední cíl monetární politiky 

Stabilita vnitřní hodnoty měny (cenové hladiny) byla jediným posledním cílem 

monetární politiky. Ten byl dokonce zapsán v oficiálním statutu francouzské centrální 

banky Banque de France (BdF). 

Míra inflace považovaná BdF za slučitelnou se stanoveným cílem byla 2 %. Nulová 

míra inflace (stabilita hodnoty měny) nebyla považována za nemožnou, ale za 

nebezpečnou - při sebemenším zpomalení aktivity by ekonomika směřovala k deflaci. 

Druhým, zprostředkujícím cílem BdF byla stabilita vnější hodnoty měny, tedy 

směnného kursu. Tím, že se vnější hodnota udržela stabilní, se BdF vyhnula zvyšování cen 

zboží zakoupeného v zahraničí v momentě, kdy docházelo k depreciaci domácí měny 

(dovezená inflace). Až do 1. ledna 1999 (zavedení eura) spočíval tento cíl v udržení 

neodvolatelné parity s ostatními deseti měnami podílejícími se na tvorbě jednotné měny. 

3.4.2 Ú roková míra 

Úroveň a struktura Úrokových měr od sedmdesátých let 

Od prvního ropného šoku do let 1981 - 1982 měla Úroveň Úrokové míry tendenci 

růst (za deset let se dlouhodobé Úrokové míry zdvojnásobily - z 8 % na 16 %). Tento růst 

byl většinou zapříčiněn nárústem inflace. 

S politikou snižování inf1ace se mezi lety 1981 a 1988 snižují i Úrokové míry 

(normální struktura). V letech 1989 - 1993 vedla potřeba ochrany franku k politice 

vysokých krátkodobých Úrokových měr. Od roku 1994 už nebylo potřeba frank chránit a 

inflace se ustálila na poměrně nízké Úrovni. Úrokové míry se snížily a struktura se dostala 

opět do normálu (Albertini, 1995). 
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1992 - 1993: období vysokých Úrokových měr a převrácená struktura 

Politika snižování inflace snížila úrokové míry oproti počátku 80. let. Ty se i tak ale 

daly považovat za vysoké, najejich úrovni se směňoval frank za německé marky. Struktura 

byla nazvána "převrácenou", protože krátkodobé Úrokové míry byly vyšší než Úrokové 

míry dlouhodobé. BdF musela totiž zvýšením krátkodobých úrokových měr chránit frank, 

který si v té době vedl na trhu velmi špatně. 

1995 - 1997: snížení Úrokových měr a normální struktura 

Úrokové míry klesaly, protože na jedné straně se inflace udržovala na velmi nízké 

Úrovni a na druhé straně se frank stal stejně stabilní jako německá marka. Struktura 

Úrokových měr se vrátila do normálu, protože již nebylo zapotřebí chránit frank zvýšením 

krátkodobých Úrokových sazeb: BdF mohla snížit míru svých zásahů. 

4. Produkce 

4.1 Struktura odvětví 

Odvětví a vytváření hodnoty 

Největší hodnotu vytvářejí ve Francii služby: v roce 1997 to bylo 72,5 % celkové 

přidané hodnoty (INSEE). V klasifikaci činností a výrobků (Nomenclature ď activités et de 

produits - NAP), která dělí francouzskou ekonomiku na 36 odvětví, náleží 5 

nejvýznamnějších odvětví právě k terciárnímu sektoru a v roce 1997 představovalo 56,4 % 

přidané hodnoty. Jsou to následující obory: 1) neobchodní služby (služby státního sektoru) 

18,9 %; 2) obchod 10,8 %; 3) pronájem bydlení 10 %; 4) obchodní služby firmám 10,4 % 

(telekomunikace, zprostředkování brigádníků, poradenství apod.); 5) obchodní služby 

soukromým osobám 6,3 % (prádelny, kino, kavárny apod.). 

Stavební práce a průmysl v širokém slova smyslu (výrobní průmysl, potravinářský 

průmysl, energie) představovaly 28,5 %. Zemědělství, lesnictví a rybolov dohromady 

představovaly jen 2,4 %. 
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vývoj struktury a hodnoty 

Podíl služeb se neustále zvyšuje. V roce 1980 představovaly služby 62,6 % a od té 

doby jejich podíl stále narústá; tento nárúst je zapříčiněn zejména významným zvýšením 

obchodních služeb firmám, nárústem pronájmú a také služeb veřejného sektoru. Snížil se 

naopak podíl obchodu, finančních služeb a pojištění. 

Podíl stavebních prací a prúmyslu se také snižuje. V roce 1980 byl 37 % a od té 

doby se snižoval zejména kvúli poklesu v oblasti výrobního prúmyslu (z 21,7 % na 16,6 % 

v roce 1997) a stavebních prací (ze 7,6 % na 4,6 %). 

Podíl zemědělství zaznamenal naprostý propad: ze 4,6 % na 2,4 % (lNSEE). 

vývoj zaměstnanosti podle odvětví 

Mezi lety 1980 a 1997 se snížil podíl zemědělství na celkové zaměstnanosti z 8,6 % 

na 4,4 %, podíl prúmyslu a stavebnictví z 34,3 % na 24,9 %, zatímco podíl služeb vzrostl 

z 57,1 % na 70,7 %. 

Mezi lety 1980 a 1997 došlo také v některých oborech k významnému snížení 

počtu pracovních míst. Toto snížení se týká např. výrobního prúmyslu, kde bylo zrušeno 

více než 1 J milionu pracovních míst, dále zemědělství 900000 míst a stavebnictví 

450000. Potravinářský prúmysl a energetika zrušily každý cca 50000 pracovních míst. 

Obchodní a neobchodní služby naproti tomu každý vytvořily asi 1,5 milionu pracovních 

míst, obchod 70 000 a telekomunikace víc než 110 000 (Le Page, Grangeas, 1997). 

4.2 Typologie podniků 

Životní cyklus podnikú 

Od 14. března 1973 statisticky eviduje registr Sirene všechny podniky ve Francii -

najdeme v něm název podniku, zkratku, právní formu, adresu sídla, datum vzniku a 

popřípadě údaj o ukončení aktivity. 

V 80. a 90. letech vznikalo každoročně ve Francii zhruba 290 000 podniků l5 . Jejich 

počet se pohyboval okolo 2 350 000, každý dvanáctý podnik byl tedy v té době nový. Ne u 

všech podnikú se ale jednalo skutečně o založení (62 %), ale také například o převzetí 

podniku a obnovu činnosti. 

15 Podle týdeníku Euro to bylo v loňském roce už 322000 podnikú (Euro č. 33-34,14.8.2006, str. 109). 
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Pět let po započetí činnosti bylo funkčních již jen 50 % nově zakládaných podniků. 

Jak uvádí D. Martina (Martina, 1999), na přežití firmy má vliv kromě jiných vzdělání a 

pi'edchozí profese zakladatele (čím vyšší vzdělání, tím lepší šance podniku na přežití), jeho 

věk (nejlépe 30 - 50 let) a zejména počet zaměstnanců v podniku. 

Tabulka 5 

Zakládání podniků 

Celkem 

V% 

Podle sektoru 

Potravinářský průmysl 

Nepotravinářský prúmysl 

Výstavba 

Obchod a opravy 

Doprava 

Hotel y, restaurace 

Služby podnikům 

Ostatní služby 

Podle velikosti 

° zaměstnanců 
1 - 2 zaměstnanci 

3 - 5 zaměstnancú 

6 - 9 zaměstnanců 

10 a více zaměstnancú 

ZdrOJ INSEE 

Velké podniky 

1990 

308895 

1,9 

7,6 

14,1 

30,2 

4,2 

11,0 

18,2 

12,8 

73,0 

18,1 

5,5 

1,6 

1,7 

1996 1997 

275577 272 199 

2,6 2,5 

6,3 6,0 

12,7 12,6 

30,5 29,9 

3,5 3,7 

11,4 11,5 

18,5 19,0 

14,5 14,8 

75,8 77,0 

17,0 16,1 

5,6 4,6 

1,3 1,3 

1,3 1,2 

Velké skupiny jsou ve Francii koncentrovány do oblastí energetiky, automobilového 

prúmyslu, telekomunikací a bank. K nim se pak přidávají ještě veřejné monopoly elektřiny, 
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poštovních služeb a železniční dopravy. Mají evropské rozměry, ale nepatří k největším 

světovým skupinám. 

Velikost francouzských skupin 

V roce 1997 dosáhlo obratu nad 100 mld franků (15,15 mld eur) 10 velkých 

podniků z oblasti průmyslu a služeb: Elf-Aquitaine, Renault, Total, Suez-Lyonnaise des 

eaux, EOF, Peugeot-Citroěn, Alcatel, Vivendi, France Telecom a Saint-Gobain. 96 velkých 

podniků překročilo hranici 10 mld (1,5 mld eur) (viz Tabulka 6). 

V bankovnictví ve stejném roce překročilo 8 podniků 1 000 mld franků (151,5 mld 

eur): Crédit Agricole, Société Générale, BNP, Crédit Lyonnais, Paribas, Caisse ďépargne, 

Oexia, COc. 

Podíl ve světě a v Evropě 

Velikost francouzských skupin byla v roce 1997 zásadní v evropském měřítku, 

nikoliv však ve světovém - v padesátce největších světových podniků se ve zmiňovaném 

roce umístila jen skupina Elt~ a to na 39. místě. 

V evropském žebříčku se pak mezi stovkou podniků z oblasti služeb a průmyslu 

umístilo 25 francouzských podniků, na prvním místě Shell (společné britsko-nizozemské 

vlastnictví). 

Malé a střední podniky 

Malé a střední podniky jsou základem francouzské ekonomiky, neboť vytvářejí čtyři pětiny 

hodnoty a stejný podíl pracovních míst. Oproti zahraničním konkurentům jsou však 

typické svou malou schopností vyvážet a také svou finanční křehkostí. 

Francouzský statistický úřad INSEE považuje za malý a střední podnik každou 

firmu, která zaměstnává mezi 10 a 499 zaměstnanci a rozlišuje malé podniky (10 až 49 

zaměstnanců) a střední podniky (50 až 499 zaměstnanců). Velmi malé podniky (O až 9 

zaměstnanců) spadají do jiné kategorie. V devadesátých letech bylo ve Francii 93 % velmi 

malých podniků a 6,3 % malých a středních podniků, což představovalo dohromady 99,3 

%, tj. 2,353 milionu podniků (OCOE, 1995). 
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Malé a střední podniky spolu s velmi malými podniky vytvářely v devadesátých 

letech 80 % francouzského HDP a stejný podíl pracovních míst. Velmi malé podniky byly 

zásadní v tvorbě hodnoty: vytvářely jí třetinu. 

Jen polovina malých a středních podnikú své výrobky vyvážela a navíc byl pro 40 

% z nich vývoz zcela okrajový: vývoz u nich představoval jen 5 % z obratu. 

Během 90. let však zústávaly stále aktuální problémy ve třech oblastech: příliš 

nízká úrovei'l vlastního kapitálu, problematická doba splatnosti závazkú a těžkosti při 

získávání cizích zdrojú financování (COP, 1994). 

Tabulka 6 

N ejziskovčjší podniky roku 1997 

v mld frankú 

Pořadí Společnost Odvětví Zisk 

1 France Télécom telekomunikace 14,86 

2 Crédit Agricole banka 9,86 

3 AXA-UAP pojištění 7,92 

4 Total pohonné hmoty, chemie 7,61 

finanční a bankovní 

5 Paribas skupina 6,57 

6 Société Générale banka 6,11 

7 BNP banka 5,96 

8 Saint-Gobain materiál, obaly 5,63 

9 Elf-Aquitaine pohonné hmoty, chemie 5,6 

10 Caisse des depots finanční instituce 5,59 

11 Renault automobily 5,44 

stavební práce, 

12 Vivendi komunikace 5,39 

telekomunikace, 

13 Alcatel energetika, doprava 4,66 

14 LVMH luxusní výrobky 4,53 

15 EDF elktřina 4,14 

ZdrOJ MARTINA, D. L 'éconol1lle de la France. Pam, 1999 

40 



Tabulka 7 

Dělení podniků podle počtu zaměstnanců k 1.1.1998 

v tisících 

Velmi malé 

podniky 
Malé a střední podniky 

Velké 

10 až 50 až 200 až podniky 

° 1 až 9 49 199 499 Celkem 

'otravinářský průmysl 17,47 44,59 5,63 1,09 0,24 6,96 0,12 

liný než potravinářský průmysl 65,95 81,71 29,55 6,97 1,55 38,07 0,82 

;tavebnictví 126,02 149,77 18,61 1,77 0,25 20,62 0,11 

)bchod 275,31 293,14 34,86 4,44 0,61 39,92 0,28 

)oprava 47,10 28,55 7,52 1,51 0,29 9,32 0,10 

iotelnictví 78,65 109,38 8,05 0,59 0,07 8,72 0,06 

,Iužby podnikům 214,73 145,39 19,34 2,78 0,62 22,75 0,33 

,Iužby domácnostem 288,86 141,93 7,61 1,19 0,19 8,98 0,04 

;elkem 1114,08 994,45 131,18 20,33 3,83 155,34 1,86 

ZdrorlNSEE 

4.3 Zemědělství 

Situace ve francouzském zemědělství se může zdát paradoxní. Je velmi produktivní, 

diversifikované a na prvním místě v Evropě. Jeho podíl na francouzské výrobě a 

zaměstnanosti však již po léta klesá. 

Prvenství v Evropě 

Od padesátých let zemědělská výroba ve Francii neustále narůstala: během čtyřiceti 

let se zpětinásobila. Nárúst zemědělské výroby se však zpomaloval: ze 4 % v padesátých 

letech poklesl na 2 % v letech devadesátých. Jako příčinu tohoto poklesu uvádějí Francouzi 

společnou zemědělskou politiku Evropské unie a zejména její reformu z roku 1993, která 

v uvedeném roce zapříčinila obrovský pokles produkce, jenž byl však už v roce 1995 

rychle překonán. 
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Celkem 

69,13 

186,55 

296,52 

608,64 

85,07 

196,81 

383,20 

439,81 

2 

265,72 



Francouzské zemědělství se stále drží na prvním místě v Evropě. Podle INSEE 

představovala v roce 1997 francouzská produkce 22 % produkce Evropské unie, za ní 

následovaly Německo (15,7 %) a Itálie (15 %). Doménou francouzského zemědělství je 

víno a obiloviny, ale na první místo se řadí i v produkci průmyslových plodin (olejnaté 

rostliny, řepa) a v chovu zvířat (Maigret 1992). 

Podíl na hospodářství 

Podíl zemědělství na celkovém hospodářství již dlouhou dobu klesá -

v devadesátých letech už představoval pouhých 2,5 % oproti 12 % v roce 1960. Důvodem 

je poptávka, jejíž dynamika nedosahuje dynamiky poptávky v jiných sektorech, a dále 

nepříznivý vývoj cen (Rollet, Maillet, 1998). 

Poklesl i počet lidí pracujících v zemědělství. V roce 1960 pracovalo v zemědělství 

20 % aktivní populace (víc než 4 miliony lidí), zatímco v druhé polovině 90. let už to bylo 

jen 5,8 % (zhruba 1 milion osob). 

Nárůst produktivity, ale nejistá budoucnost 

Stálá produktivita a pokles pracovních míst znamenají nárůst produktivity práce. 

V průběhu čtyřiceti lety narůstala průměrným tempem 5 % ročně, a to díky technickému 

pokroku a koncentraci jednotlivých hospodářství. vývoj šel směrem k vyšší kvalitě (např. 

u vína) a ke specializaci v odvětvích s vyššími požadavky na investice (obiloviny, vepřové, 

drůbež). 

4.4 Průmysl 

Francouzský průmysl a jeho výsledky 

vývoj francouzského prllmyslu téměř dokonale odráží celkovou ekonomickou 

aktivitu. Během expanze v letech 1985 - 1989 mllžeme vidět podstatný nárůst v oblasti 

výrobního průmyslu, během cyklického poklesu z let 1990 - 1992 stagnaci, během recese 

z roku 1993 obrovský propad, mezi lety 1994 - 1995 významné oživení, zbrzdění rllstu 

v roce 1996 a oživení v roce 1997 (lNSEE). 
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Struktura francouzského průmyslu 

Podíl průmyslu na hospodářství se všeobecně neustále snižuje. Mezi lety 1980 a 

1997 se tento podíl na HDP snížil z 35 % na 28 %. Tuto tendenci však nenacházíme jen ve 

Francii, ale také v Německu či Velké Británii, existují ale dokonce i státy, které se jí 

vyhnuly, jako např. Spojené státy nebo Japonsko. 

Ve Francii neexistují průmysloví obři ani dominantní sektor. V prvních světových 

desítkách klíčových sektorů najdeme jen málo francouzských podniků, podle obratu by se 

v devadesátých letech daly do této kategorie zařadit snad jen podniky jako Elf (pohonné 

hmoty), Usinor-Sacilor (železárny), Aérospatiale (letecký průmysl), Rhone-Poulenc a 

Saint-Gobain (chemie, sklo, materiály), Danone (potravinářský průmysl), Renault 

(automobily). 

4.4.1 Energetika 

Po ropných šocích byla Francie jednou z těch, kteří nalezli klasická řešení krize: vyrábět 

více energie a spotřebovávat méně. Ale Francie byla jediným státem, který vyvinul 

ambiciózní program výroby elektřiny v jaderných elektrárnách. 

Ropné šoky a francouzská volba 

Na počátku sedmdesátých let (v roce 1973) převýšila světová poptávka po ropě její 

nabídku a celá situace se opakovala na konci stejného desetiletí (1979 - 1980). Členské 

státy OPECu situace využily a zvýšily cenu ropy. Mezi lety 1973 a 1981 se tak cena ropy 

zvýšila 5,5 krát. 

to: 

D. Martina (Martina, 1999) uvádí tři aspekty reakce Francie na nastalou situaci, a 

strategii zvýšení produkce založenou na rozvoji jaderného programu; produkce 

primární energie (ještě netransformované) se tak mezi lety 1973 a 1997 

ztroj násobila. 

strategii změny struktury spotřeby založenou na snížení podílu ropy; v roce 1973 se 

ropa na primární energii podílela 70 %, v roce 1997 už to bylo jen 40 %. Podíl 

elektřiny byl v sedmdesátých letech 7 %, v letech devadesátých už 40 %. 

43 



strategii úspory energie, která se týkala jak prúmyslu, tak dopravy a domácností. Od 

roku 1981 stoupala ve Francii spotřeba primární energie pomaleji než HDP, v roce 

1997 se zvýšila už jen o 0,9 % (HDP 02,3 %). 

Zmil10vaná volba představovala ekonomický úspěch, protože se Francii podařilo 

zdvojnásobit míru energetické nezávislosti, která se z 25 % v roce 1973 posunula na více 

než 50 % v roce 1997. Francie se nacházela v lepší situaci než většina jejích sousedú 

(Německo 40 %, Itálie 18 %, Španělsko 32%). 

Francie si však už v devadesátých letech kladla také mnoho otázek týkajících se 

jejího jaderného programu. Množství jaderných reaktorú na jejím území totiž převyšovalo 

potřeby a tato překročená strukturální kapacita ji nutila udržovat vývoz elektřiny na 

poměrně vysoké úrovni, ale za dosti nízkou cenu. Uměle také udržovala vysokou spotřebu 

elektřiny, a to zvýšeným dal10vým zatížením ropných produktú. 

V současnosti už také vyvstává další problém: náklady likvidace vyřazených 

jaderných elektráren a také náklady na skladování vyhořelého paliva - všechny tyto otázky 

byly totiž v době největšího rozmachu jaderného programu silně podceněny. 

4.4.2 Doprava 

ZvÝšení objemu silniční dopravy a ústup dopravy železniční 

Během čtyřiceti let nahradila téměř úplně silniční doprava zboží dopravu 

železničnÍ. Jejími výhodami jsou totiž všeobecně její f1exibilita, nižší cena, dodání přímo 

na místo určení, není potřeba náklad překládat. Ještě v roce 1954 představovala železniční 

doprava ve Francii 60 % celkové přepravy, v roce 1997 už to bylo pouhých 21 %. Za 

stejné období se přeprava po silnici vyhoupla z 29 % na 68 %. 

Stejná tendence se dá ve Francii vypozorovat v osobní přepravě, kde se v roce 1997 

uskutečnilo 87 % cest autem, 6 % autobusem ajen 7 % vlakem (COP, 1994). 

Problémy spojené se silniční dopravou 

Tak jako v jiných státech, i ve Francii s sebou přináší rozvoj silniční infrastruktury 

významné negativní náklady: hluk, nebezpečí, přeplněnost, znečištění měst a skleníkový 

efekt. 
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Ve Francii přibylo od roku 1970 několik tisíc kilometrů dálnic (z 1500 km v roce 

1970 9000 km v roce 1997) (INSEE). Okolo měst narůstají městské okruhy a rychlostní 

komunikace, to vše ovšem doprovází obrovský nárůst dopravy. 

Cestující 

Od počátku osmdesátých let se počet cestujících v silniční dopravě zvýšilo téměř 

50 %. Počet cestujících v železniční dopravě do počátku devadesátých let lehce narůstal, 

poté mírně klesal a v letech 1996 - 1997 opět zaznamenal nárůst. Nejsilněji v té době 

rostla letecká vnitrostátní přeprava - zvýšila se 2,5 krát. I přes významný nárůst zůstává 

tento typ dopravy jen okrajovou záležitostí (představuje asi 2 % přepravy) (OCDE, 1995, 

INSEE). 

Zboží 

Od osmdesátých let se kontrast mezi postupem silniční dopravy a stagnací dopravy 

železniční jen prohlubuje. Nejvýznamnější náskok má silniční doprava v přepravě 

potravinářského zboží. 

I přes dominantní postavení silniční přepravy je však podíl přepravy zboží po 

železnici ve Francii nejvyšší ze všech velkých evropských států. 

4.5 Bankovní systém 

V průběhu devadesátých let musel francouzský bankovní systém čelit nepříznivému vývoj i 

doprovázenému krizí na trhu nemovitostí a poklesem poptávky po úvěrech. Jeho rentabilita 

byla tedy ve zmiňovaném období jen velmi vzdálená jeho zahraničním konkurentům. 

Francouzský bankovní systém 

Banky zde mohou být členy Francouzské asociace bank (Association franyaise de 

banques - AFB), ve které je sdruženo asi 58 % bank. Zbytek bankovního systému tvoří 

vzájemné banky a družstevní záložny, ty představují 19 % bankovního systému. Tři 

největší banky jsou Crédit Lyonnais, BNP a Société Générale. 

Hlavním cílem francouzských bank v druhé polovině devadesátých let bylo 

vylepšení rentability jejich kapitálu (poměr čistého zisku k čistému kapitálu). U anglických 
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bank se v té době běžně pohybovala rentabilita okolo 15 %, ale ve Francii byly jen dvě 

banky, které svou rentabilitou v té době překračovaly hranici 10 % (Paribas 12,3 % a BNP 

10, I %) (www.banque-france.fr). 

5. Zahraniční obchod 

5.1 vývoj zahraničního obchodu 

Vývoj směrem k otevření francouzské ekonomiky 

Mezi lety 1983 a 1990 se i přes podstatné pohyby krátkodobé úrokové míry 

pohybuje zahraniční obchod v běžných cenách pod hranicí 27 % . Ale srovnáme-li období 

1950 - 1983, ceny v zahraničním obchodě a ceny na domácím trhu už se zdaleka 

nepohybují stejným směrem: ceny dovozu a vývozu rostou menším tempem než ceny na 

domácím trhu. Omezení v běžných cenách tedy zakrývá nárůst v cenách stálých, který je 

následkem nárůstu obchodu uvnitř Evropské unie, nárůstu světového obchodu a 

liberalizace mezinárodního obchodu. Od roku 1990 už je otevřenost ekonomiky zvyšována 

jen díky velkému nárůstu vývozu (32,2 % HDP z obchodních transakcí v roce 1997). 

V roce 1993 byla Francie čtvrtým největším světovým vývozcem (6 % světového trhu) a 

druhým v oblasti služeb. Od roku 1985 se totiž podstatným způsobem začala většina 

podnikú orientovat na zahraničí, z čehož vyplynulo podstatné zvýšení přímých investic 

(CGP, 1994). 

Vývoj schodku zahraničního obchodu 

V letech 1983 - 1986 vytvořily politika snižování inflace a oživení světové 

poptávky prostředí pro příznivý vývoj hospodářského růstu, zatímco ropný kontrašok 

zlepšil lhůty obchodu - saldo bylo přebytkové. V letech 1986 - 1990 pak hospodářský růst 

podporuje dovoz a tím se znovu zhoršuje saldo. Od roku 1990 vytváří zlepšení 

konkurenceschopnosti spolu s příznivým vývojem narústající přebytky (spojení Německa 

v roce 1990, americký růst od roku 1992, recese ve Francii v roce 1993, nové trhy v Asii a 

východní Evropě) (Martina, 1999). Uvedené zlepšení bylo však postupné: v roce 1993 už 
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sice platební bilance zaznamenávala přebytek (91 mld franků - 13,8 mld eur), zatímco 

v roce 1991 se stále jednalo o deficit ve výši 30 mld franků (4,5 mld eur) (CGP, 1993). 

5.2 Struktura zahraničního obchodu 

V průběhu devadesátých let se francouzský zahraniční obchod začal strukturovat okolo 

svých silných stránek, které se snažil co nejvíce rozvíjet (potravinářský průmysl, služby 

atd.), ale snažil se i vylepšovat své slabé stránky (např. energetika). Konec devadesátých 

let tak znamenal výjimečný přebytek zahraničního obchodu. 

Obchod s výrobky - od deficitu k přebytku 

Obchod s výrobky představoval v 90. letech nejen největší část (70 %) 

francouzského zahraničního obchodu, ale také jeho část nejdynamičtější, protože se jeho 

objem zvýšil mezi lety 1990 a 1997 o 20 %. 

V roce 1990 byl obchod s výrobky silně deficitní (- 59 mld franků - 9 mld eur). 

V roce 1992 už je ale nastolena rovnováha (+ 4 mld franků - 0,6 mld eur). A od tohoto 

období rostl vývoz mnohem rychleji než dovoz a přebytek tudíž narůstal poměrně stálým 

tempem (v roce 1997 dosahoval výše 166,7 mld franků - 25,3 mld eur) (INSEE). 

Největšími úspěchy vývozu té doby je profesionální vybavení (Airbus, 

telekominkační a elektronické vybavení), s nímž v roce 1997 dosahuje obchod přebytku 58 

%. Dovoz zaznamenává největší posun v oblasti informatiky a automobilového průmyslu. 

ZemědělstvÍ, energie 

Zemědělství představovalo v 90. letech základní prvek francouzského zahraničního 

obchodu, protože Francie byla hned po Spojených státech největším světovým vývozcem 

v tomto odvětví. vývoz zemědělských produktů však zaznamenává dva rozdílné trendy ve 

vývoji: netransformované zemědělské produkty sice vykazují přebytek zahraničního 

obchodu, ten ale od roku 1994 spíše stagnuje. Naproti tomu výrobky potravinářského 

prúmyslu vytvářejí přebytek rostoucí celá 90. léta. 

Energetika vykazuje ve Francii soustavně deficit, ale energetická závislost země se 

od období ropných šokú podstatným způsobem snížila. Platby energie do zahraničí klesly 

ze 4 % v roce 1984 na 1 % v roce 1997 (INSEE). 
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Cestovní ruch 

INSEE ve svých statistikách uvádí, že v roce 1997 představoval obchod se 

službami 20 % zahraničního obchodu a k jeho přebytku tedy přispěly z 33 %. 

Od roku 1990 představuje cestovní ruch zhruba polovinu celkového přebytku 

služeb. vývoz (výdaje zahraničních turistů ve Francii) podstatně narostl mezi lety 1989 a 

1992. Poté měl nárůst pomalejší tendenci, která byla způsobena většími výdaji Francouzů 

v zahraničí, ale od roku 1997 se nárůst přebytku opět urychlil. 

Dalšími silnými stránkami francouzského vývozu služeb v 90. letech byla pozemní 

doprava a služby podnikům. 

5.3 Platební bilance 1997 

Běžný účet platební bilance 

Směi1ovanou komoditou číslo jedna bylo zboží. Díky dynamice vývozu, který se 

zvýšil oproti předchozímu roku o 15 %, se přebytek zahraničního obchodu vyhoupl na 

154,7 mld fraků (23,4 mld eur), což bylo asi o 90 mld franků (13,6 mld eur) více než 

v roce 1996 (lNSEE). 

Obchod se službami vykázal oproti roku 1996 také zvýšený přebytek, a to o 25 mld 

franků (3,8 mld eur), tento přebytek tedy činil v roce 1997 102,6 mld franků (15,5 mld 

eur). V této oblasti byly silnými stránkami francouzského vývozu pozemní doprava, služby 

ve stavebnictví, služby podnikům (konzultace, reklama ... ), mezinárodní obchod a zejména 

zájezdy. 

Důchodový účet vykázal přebytek poprvé od roku 1990. Mzdové toky byly oproti 

předešlým létům poměrně stabilní (l0,9 mld franků - 1,7 mld eur), deficit vykazovaly 

portfoliové investice (49 mld franků - 7,4 mld eur), ten však vylepšovaly svým přebytkem 

investice přímé (33,1 mld franků - 5 mld eur). 

Transferové platby vykazoval v roce 1997 také deficit (56 mld franků - 8,5 mld 

eur), a to zejména z důvodu plateb EU a také výdělků, které přistěhovalci posílali do 

zahraničí svým rodinám. 
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Kapitálový účet 

Vykazoval v roce 1997 přebytek (8,6 mld frankú - 1,3 mld eur), a to hlavně díky 

zvýšení transferú kapitálu ze strany Evropské unie. 

Finanční účet 

Tento účet vykazoval deficit 72,4 mld frankú (ll mld eur), a to z toho dúvodu, že 

převažovaly francouzské investice v zahraničí nad zahraničními investicemi ve Francii. 

vývoz kapitálu představoval zejména fúze, akvizice, zahraniční účasti atd. 

Celkově vykazovala platební bilance přebytek, kursové rezervy Banque de France 

stouply o 34,3 mld frankú (5,2 mld eur). 

6. Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost se ve Francii zvyšuje už od roku 1968. Během třiceti let se z ní 

stala masová záležitost. Zasažena je celá populace, ale ne ve stejné míře: ženy více než 

muži, mladí více než staří, lidé bez vzdělání více než lidé se vzděláním, dělníci a 

zaměstnanci víc než manažeři (Fahy, 2001; CGP, 1994). 

Mezinárodní srovnání dovolují konstatovat, že vysoká nezaměstnanost ve Francii 

nebyla následkem malého ekonomického růstu, ale mnohem větší roli zde hrál rúst 

populace v aktivním věku. Nezaměstnanost je ve Francii 90. let také ale strukturálním 

problémem, jehož hlavními rysy jsou nerovnost nabídky určité pracovní kvalifikace a 

poptávky po ní, nadhodnocená cena práce zejména nekvalifikovaných pracovníků a 

v neposlední řadě nedostatečná flexibilita pracovního trhu (CGP, 1994). 

Zástupce Mezinárodního měnového fondu Camdessus vyslovil v knize La France 

de l' an 2000 (CGP, 1994) požadavek, aby Francie svou téměř 8% strukturální 

nezaměstnanost aktivně řešila, a to reformou pracovního trhu a zvýšením produktivity celé 

ekonomiky, které by se měly opírat o vzdělání, které všichni považují za uspokojivé kromě 

oblasti profesionálního vzdělávání, které by se podle uvedeného odborníka mělo inspirovat 

německým systémem. 
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Masová nezaměstnanost 

Nezaměstnanost se dá charakterizovat pomocí tří kritérií: 1) Počtem (kolik je 

nezaměstnaných?); 2) mírou (jaké procento z aktivní populace představují?); 3) dobou (jak 

dlouho jsou nezaměstnaní?). Ve Francii se už několik desetiletí tyto tři ukazatele zhoršují. 

Počet nezaměstnaných roste podstatným zpúsobem: podle třídění Mezinárodního 

úřadu práce narostl počet nezaměstnaných ve Francii z 900 000 osob v roce 1975 na 3,15 

milionu osob v březnu 1997. Míra nezaměstnanosti se za uvedené období více než 

ztrojnásobila (v roce 1975 se pohybovala pod hranicí 4 %; v roce 1997 už dosáhla 12,4 %). 

Navíc tito nezaměstnaní, kterých je víc, zústávají bez práce delší dobu: prúměrná doba 

nezaměstnanosti se téměř zdvojnásobila (15 měsícú v roce 1997 oproti 8 měsícům v roce 

1975, v roce 1994 bylo 36 % z těch, kdo hledali práci, nezaměstnaných více než 1 rok) 

(CGP, 1994). 

Nerovnost nezaměstnanosti 

Ženy jsou obecně nezaměstnaností zasaženy více než muži, rozdíly se ale pomalu 

vytrácejí. Mezi lety 1975 a 1997 se poměrná nezaměstnanost žen (nezaměstnanost žen ku 

prúměrné nezaměstnanosti) snížila z 1,42 na 1,15. 

Míra nezaměstnanosti se také snižuje s úrovní dosaženého vzdělání. V roce 1997 

bylo nezaměstnaných 17 % lidí bez vysokoškolského vzdělání a jen 7 % lidí 

s vysokoškolským vzděláním (INSEE). 

Mladá generace byla ve stejném roce zasažena nezaměstnaností mnohem více než 

zbytek obyvatel: míra nezaměstnanosti u lidí mezi 15 a 24 lety byla více než dvojnásobná 

než prúměrná míra nezaměstnanosti. V nejtěžší situaci se nacházeli ti mladí lidé, kteří 

neměli žádné odborné vzdělání: 5 let po ukončení školy jich bylo v roce 1997 50 % 

nezaměstnaných. Ale ani v kategorii absolventú vysokých škol se situace nezlepšila - 18 % 

jich bylo v roce 1997 nezaměstnaných, zatímco o 20 let dříve to bylo pouhých 5 %. 

Starší generace byla zasažena nezaměstnaností mnohem méně než generace mladá, 

zde se však vyskytl jiný problém: tito lidé pak zústávali nezaměstnaní mnohem déle. 

Prúměrná doba nezaměstnanosti se v této kategorii pohybovala v prúměru okolo 25 měsícú 

- Ll mladých do 24 let to bylo necelých 10 měsíců. 

Dělníci a zaměstnanci jsou kategorií, ve které v roce 1997 převyšovala míra 

nezaměstnanosti prúměr. Situace manažerú, která byla až do počátku devadesátých let 
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naprosto bezproblémová, se po roce 1990 začala také zhoršovat (Le Page, Grangeas, 

1997). 

Tabulka 8 

Nezaměstnanost podle pohlaví a věkových skupin 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Podle věku (v %) 

Celkem 10,1 11,1 12,4 11,6 12,1 12,3 

15 - 24 let 20,8 24,6 27,7 25,9 26,4 28,1 

25 - 49 let 9 10,1 11,5 10,7 11,4 11,5 

50 let a 

více 7,6 7,3 7,8 7,7 8 8,5 

Muži 7,9 9,4 10,8 9,8 10,4 10,8 

15 - 24 let 16,6 21,5 24,2 21 22,1 24,6 

25 - 49 let 6,9 8,4 9,8 8,9 9,6 9,9 

50 let a 

více 6,7 6,7 7,5 7,3 7,8 8 

Zeny 12,8 13,3 14,3 13,9 14,2 14,2 

15 - 24 let 26,1 28,4 31,7 32,2 31,9 32,8 

25 -·49 let 11,6 12,3 13,5 12,9 13,6 13,4 

50 let a 

více 8,8 8,1 8,1 8,2 8,4 9,2 

Zdroj: LE PAGE, Jean: GRANGEAS, Genevleve. Les pohliques de f'emp!oi Pans, 1997 

Přizpůsobení se nezaměstnanosti 

Skutečná exploze masové nezaměstnanosti zcela převrátila celou společnost naruby a 

Francouzi se museli přizpůsobit. Vzdali se představy o zvyšování své koupěschopnosti a 

vůbec snížili své požadavky. Každý jedinec i rodina musel zvolit určitou strategii úspor, 

opatrnosti a solidarity. 

I když již odnepaměti existují ve Francii kolektivní dohody a minimální mzda, 

strukturální přebytek nabídky práce nad poptávkou po práci měl negativní dopad na vývoj 
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hrubých mezd. Zvýšení povinných odvodú související se zvýšením míry nezaměstnanosti 

snižují koupěschopnost čistých mezd. Zatímco mezi lety 1967 a 1978 rostla 

koupěschopnost čisté mzdy o 4 % ročně, mezi lety 1978 a 1991 už to bylo pouhých 0,5 % 

a 0,1 % ročně mezi lety 1991 a 1996 (Fahy, 2001). 

Celkové chování francouzské společnosti se následkem nezaměstnanosti změnilo. 

Mladí lidé začali odcházet od rodičú až v mnohem pozdějším věku, někdy si i uměle 

prodlužovali délku studia. Páry byly nuceny oddálit narození prvního dítěte až do doby, 

kdy budou oba zaměstnáni a toto zaměstnání bude stabilnÍ. Hledání práce se stalo hledáním 

jakékoliv práce, už mnohem méně hledáním práce dle své volby. Také udržení práce 

nabylo vrchu nad kariérním postupem. 

6.1 Změny na trhu práce 

Mobilita 

V prúběhu 90. let se zvyšovala mobilita francouzských pracovníkú . Bohužel se ani tak 

nejednalo o zvýšení dynamiky hospodářství, jako spíše o následek nových typú pracovních 

smluv. 

Roční odhad pohybu pracovní síly je pro počátek devadesátých let okolo 7 milionú 

osob. Zhruba polovina z tohoto počtu představovala změnu pracovníka na nezměněném 

místě, druhá polovina představovala vytváření a rušení pracovních míst. V tomto ohledu 

byla francouzská bilance téměř vyrovnaná: 40 - 50 % firem ročně vytvořilo pracovní místa 

a zvýšilo stav svých zaměstnancú o 8 - 10 %, čemuž odpovídalo rušení pracovních míst ve 

40 - 50 % firem a s ním spojené propuštění 8 - 10 % zaměstnancú (CGP, 1994). 

V prúběhu 90. let se dost zvýšila meziodvětvová mobilita, a to na 15 %. Nejvíce 

pracovních příležitostí vytvořil sektor služeb, naopak k rušení pracovních míst docházelo 

v zemědělství, prúmyslu a ve stavebnictví (Le Page, Grangeas, 1997). 

Mobilita pracovní síly je také spojena s věkem zaměstnancú. Lidé do 35 let 

vykazovali ve Francii 90. let mnohem větší mobilitu než lidé nad 45 let. 
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Práce na přechodnou dobu 

Ve Francii se práce na přechodnou dobu nazývají také atypické práce a jedná se o 

specifické pracovní smlouvy jako je např. pracovní smlouva na dobu určitou, dočasná 

práce (přes pracovní agenturu), smlouvy se státní podporou a také některé typy stáží, které 

ve své klasifikaci uvádí Mezinárodní úřad práce. Mezi lety 1985 a 1997 počet tohoto typu 

smluv stoupl z 752 000 na 1,83 milionú (INSEE). 

V prúběhu 90. let se dalo vypozorovat, že pracovní smlouvy na přechodnou dobu 

přesně kopírují fáze hospodářského cyklu. V době expanze a oživení jejich počet narústá, 

v době recese naopak klesá. Podniky totiž pomocí těchto pracovních smluv mohou lépe 

reagovat na změny v poptávce. Procentuálně narostlo množství smluv na přechodnou dobu 

mezi lety 1985 a 1997 z 3 % na 8,1 % (lNSEE), nicméně v přepočtu na jeden rok se jedná 

o poměrně významný posun. V roce 1997 například zaměstnávaly podniky o více než 50 

zaměstnancích 20 % pracovníkú na přechodnou dobu. Navíc se doba smluv v prúběhu 90. 

let stále více zkracovala: smlouva na dobu určitou trvala v prúměru 3 měsíce, práce přes 

pracovní agenturu 14 dní (Le Page, Grangeas, 1997). 

Smlouvy na přechodnou dobu jen zhoršují tíhu nezaměstnanosti. Například při 

šetření v roce 1996 bylo 25 % lidí zaměstnaných na dobu určitou nebo přes pracovní 

agenturu nezaměstnaných při šetření v následujícím roce. Jen 31 % z nich našlo práci na 

dobu neurčitou a plný úvazek. 

Práce na částečný úvazek 

Od roku 1992, kdy bylo zavedeno částečné osvobození od některých plateb u 

tohoto typu práce, se počet lidí pracujících na částečný úvazek podstatně zvýšil. Mezi 

šetřením z roku 1992 a z roku 1997 se počet plných pracovních úvazkú snížil o 600 000, 

zatímco částečné úvazky narostly o 760 000 (INSEE). 

V 60 % případú bylo zaměstnání na částečný úvazek přáním zaměstnance, ve 40 % 

případú ale chtěli zaměstnanci pracovat větší počet hodin. Tak jako ve většině evropských 

zemí se tento jev týká v převážné většině žen, ve Francii to bylo v roce 1997 konkrétně 30 

% žen a 5 % mužú. Ženy totiž většinou chtějí spojit práci a rodinný život, což je většinou 
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možné právě volbou práce na částečný úvazek. Odvětví, ve kterých tento typ práce 

nalezneme nejčastěji, jsou školství, zdravotnictví, sociální práce a státní správa. 

6.2 Politika zaměstnanosti 

1988 - 1993 - kontinuita a inovace 

Kontinuita se projevuje posílením podpory zaměstnanosti. Podniky, které 

zaměstnají prvního zaměstnance, jsou osvobozeny od plateb, stejně tak podniky, které 

zaměstnají mladého člověka s nízkou kvalifikací, u práce na částečný úvazek je snížena 

výše plateb za zaměstnance atd. 

1993 - 1997 - subvence zaměstnanosti a deregulace 

Subvence zaměstnanosti jsou dílem vlády premiéra Balladura. Od roku 1996 jsou 

od některých plateb osvobozeny nízké platy, což například znamená, že zaměstnavatel 

platí platby zdravotního a sociálního zabezpečení až nad 1,33 násobek minimálního platu. 

Výhody politiky zaměstnanosti 

Ti, co měli z nové politiky zaměstnanosti výhody, byli stážisté, lidé odcházející do 

předčasného dúchodu, nebo zaměstnanci na místech dotovaných státem. 

Nová politika zaměstnanosti zvýhodňovala roku 1996 zhruba 2,8 milionú osob. 

Tato politika uměle snižovala nabídku pracovní síly podporou předčasných dúchodú, 

starobních dúchodú a dalšího vzdělávání. To se týkalo asi 800000 osob - 350000 

absolvovalo vzdělávací kursy, 450 000 odešlo do důchodu (INSEE). 

Tato politika však nakonec neměla takové výsledky, jaké by si v době zavádění 

bezesporu přála. Mezi lety 1973 a 1996 se sice počet pracovních míst zvýšilo 900 000 a 

700 000 lidí odešlo do dúchodu, ale potenciální nabídka práce se zvýšila o 4,2 milionú 

osob, což vedlo k nárůstu počtu nezaměstnaných o 2,6 milionu (Martina, 1999). 

Ve zmiňovaném období využívali výhod politiky zaměstnanosti více muži než ženy 

(60 %), ale postupně se vzájemný poměr vyrovnával tak, že v roce 1997 v podstatě odrážel 
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zastoupení obou pohlaví v populaci (55 % - 45 %) (Le Page, Grangeas, 1997). Více mužú 

odcházelo do pj"edčasného dúchodu, a to více než 2/3. 

V tomto období využili výhod politiky zaměstnanosti nejvíce zaměstnanci 

v prúmyslu a terciárním obchodním sektoru. Zaměstnanci v prúmyslu nejvíce odcházeli do 

předčasného dúchodu, terciární sektor zas využil podpor zaměstnanosti jako je např. práce 

na částečný úvazek nebo zaměstnávání mladých. 

Náklady politiky zaměstnanosti 

Náklady politiky zaměstnanosti představují ve Francii především platby podpory 

v nezaměstnanosti, podporu zaměstnanosti, výdaje na vzdělávání (včetně povinného 

prúběžného vzdělávání), náklady na fungování úřadú práce. Není zde naproti tomu 

zahrnuto osvobození od poplatkú platné od roku 1993. 

Od roku 1973 se uvedené náklady podstatným zpúsobem zvyšovaly: z 1 % HDP 

v roce 1973 stouply na 4 % HDP v roce 1997 (3,75 % HDP v roce 1992). Výkyvy výše 

nákladú přesně kopírují výkyvy míry nezaměstnanosti (CGP, 1993; INSEE). 

Náklady na politiku zaměstnanosti se ve Francii dělí na náklady pasivní a aktivní. 

K pasivním výdajúm patří výplata podpory v nezaměstnanosti a předčasných dúchodú. 

Mezi lety 1973 a 1987 tyto náklady narostly poměrně zásadním zpúsobem (ze 35 % na 67 

% nákladú politiky nezaměstnanosti), po polovině 90. let se ale ustálily na zhruba 50 %. 

Aktivní výdaje pak souvisejí s prllběžným vzděláváním zaměstnancú, vzděláváním 

nezaměstnaných, tvorbou některých pracovních míst a dalšími. V období s nižší 

nezaměstnaností byla největší část těchto nákladú určená na vzdělávání zaměstnancú (asi 

42 %), v polovině 90. let už to bylo ale jen 16 % (Martina, 1999; CGP, 1994). 
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7. Sociální politika 

7.1 Obyvatelstvo 

7.1.1 Demografický vývoj 

Mezi sčítáním lidu v roce 1946 (40,5 milionů obyvatel) a 1997 (58,5 milionů) 

narostla francouzská populace o 40 %. Dvě třetiny tohoto nárůstu jsou výsledkem 

přirozeného přírůstku (narození mínus úmrtí), z jedné třetiny se jedná o migrační saldo 

(imigrace mínus emigrace). Až do roku 1974 se pojila vysoká natalita s trvalým poklesem 

mortality - výsledkem byl přirozený přírůstek 300 000 osob ročně. Situace se ale mění po 

roce 1975, kdy klesá natalita a celkový růst se zpomaluje (Maigret, 1992). 

Francouzská populace také stále více stárne, jak je tomu ostatně ve všech 

evropských zemích. V roce 1901 byli lidé nad 60 let zastoupeni ve francouzské populaci 

12.7 %, v roce 1946 16 % a v roce 1997 už to bylo celých 20,1 % (podle nižších odhadů to 

bude v roce 2020 dokonce 30 % populace). Původcem takového nárůstu je pokles 

plodnosti. Po období "baby-boomu" z let 1944 - 1964, kdy se míra plodnosti pohybovala 

ve Francii mezi 2,7 a 3, začala soustavně klesat a v roce 1997 už byla jen na úrovni 1,7 

(Bonnici, 1997; CGP, 1994). 

Pokles úmrtnosti je druhým důvodem stárnutí francouzské populace - lidé umírají 

později a poměr starších lidí v populaci se tak zvyšuje. Průměrná délka života byla ve 

Francii v roce 1950 63,4 let u mužů a 69,2 let u žen, po polovině 90. let už to bylo 73,7 a 

81,8 let. 

7.1.2 Domácnosti 

Francie je v posledních letech v oblasti rodinného života svědkem mnoha typických jevů. 

Nestabilita párů a s ní související rekompozice rodin, pokles porodnosti, nárůst počtu 

neúplných rodin, bydlení v páru od poměrně nízkého věku, nechuť vůči svatbě, nárůst 

počtu osamělých lidí - to vše přispívá k tomu, že pohled na rodinu a vůbec lidské soužití se 

stal ve Francii sice méně přísný, ale zato mnohem komplexnější. 
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Domácnosti 

Od sčítání z roku 1968 do sčítání roku 1990 se počet domácností 16 zvýšil z 15,8 na 

21,5 milionu. Jejich velikost se ale snížila z 3,06 na 2,57 osob. Tento pokles naprosto 

přesně odráží již zmiňované nové rodinné struktury a dále také fakt, že dospělí v aktivním 

věku už nebydlí v jedné domácnosti se svými rodiči. 

Od sčítání lidu z roku 1968 do sčítání lidu z roku 1990 se počet lidí žijících v páru 17 

změnil jen lehce: v roce 1968 v něm žilo 46,8 % mužů a 44,6 % žen, v roce 199050,5 % a 

47,4 %. Tato relativní stabilita v sobě nicméně skrývá změnu struktury podle věkových 

skupin. V 90. letech žili mladí mezi 20 a 24 lety v páru méně než jejich rodiče, lidé ve 

věku 30 ~ 50 let se rozváděli mnohem častěji než jejich rodiče a lidé nad 50 let žili v páru 

mnohem déle ~ málo se rozváděli a mortalita poklesla (Bonnici, 1997). 

Rodiny 

Mezi sčítáními lidu z let 1968 a 1990 se francouzská rodina velice změnila. Její 

velikost se zmenšila a přibylo bezdětných rodin, početné rodiny byly na ústupu (pokles ze 

7,7 % na 2,6 % rodin se čtyřmi a více nezletilými dětmi) (Batifoulier, 1995). Zvýšil se také 

počet neúplných rodin (z 9,3 % na více než 13,2 %). 

Přistěhovalci a cizinci 

Od šedesátých let se příliv přistěhovalců do Francie mírně snižuje. V letech 1968 ~ 

1974 byl odhad počtu přistěhovalců 210 000 ročně, mezi 1975 a 1993 asi 100000 ročně a 

po polovině 90. let už jen 70 000 ročně (odhad po roce 2000 50 000 osob) (lNSEE). Tento 

vývoj je výsledkem stále přísnější imigrační politiky (na druhou stranu je ovšem tento 

fenomén faktorem vylepšujícím demografický vývoj). 

16 "Domácnost tvoří ti, ktdí sdílejí společné bydlení." (MARTINA, D. L 'économie de la France. Paris, 1999. 
str. 6, pf·el. Z.B.) 
17 "Pár tvor-í muž a žena, kteří žijí spolu." (MARTINA, D. L 'économie de la France. Paris, 1999, str. 6, přel. 
Z.B.) 
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Aktivní populace 

V roce 1997 bylo na trhu práce ve Francii přítomno 25 472 800 osob (obyvatelstvo 

v aktivním věku). 22 280 000 z nich mělo práci. 3 192 000 práci hledalo (lNSEE). Každým 

rokem počet lidí v aktivním věku roste. nicméně tempo tohoto rústu se soustavně 

zpomaluje (70. léta prúměrně 194 000 osob ročně, 80. léta 123 000, 90. léta 109 000). 

Demografický nárúst byl do šedesátých let z více než poloviny zpúsoben silnou 

vlnou přistěhovalectví, od šedesátých let však migrační saldo představuje pouhou čtvrtinu 

tohoto rústu a do popředí se dostává přirozený přírústek. Ten je pak doplňován 

demografickými tendencemi jako je delší školní docházka, větší zaměstnanost žen a 

dřívější odchod z aktivního života u starších lidí). 

7.1.3 Spotřeba 

Pokles: potraviny, oblékání a vybavení domácností 

Ačkoliv se celková spotřeba domácností (objem) mezi lety 1960 a 1995 zvýšila 3,3 

krát spotřeba potravin se zvýšila jen 2 krát a její podíl na celkové spotřebě poklesl z 33 na 

18 % (INSEE). Tento pokles je doprovázen změnou složení (méně škrobů, cukru a tuku, 

více proteinů a ovoce, důraz na kvalitu), změnou formy (rozvoj mražených výrobkú a 

polotovarů) a nákupních zvyklostí (největší podíl nákupů Je uskutečňován 

v supermarketech). 

Výdaje za oblékání prošly téměř stejným vývojem: od roku 1960 do roku 1995 se 

jejich objem zdvojnásobil, ale jejich podíl se zmenšilo polovinu (z II % na 5,7 %). Vliv 

měl zejména dovoz levných oděvů ze zemí s nízkými náklady na pracovní sílu, na druhé 

straně se ale rozvíjely značkové obchody, narůstal fenomén slev a zostřovala se 

konkurence. 

Podíl výdajů na nábytek a vybavení domácností také poklesl, ale v menší míře než 

tomu bylo u potravin a oblékání. Až do poloviny 70. let zaznamenával vývoj nákupů 

vybavení domácností obrovský nárůst. Poté už nedocházelo k tak masovým nákupúm, 

protože došlo k nasycení trhu (99 % domácností ve Francii mělo v 90. letech např. lednici), 

modernější produkty se prodávaly pomaleji (sušička na prádlo, mikrovlnná trouba) a u 

některých produktú zas spotřebitelé s nákupem váhali (počítače). 
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NárÚst: bydlení, doprava, zdraví, volný čas 

V 90. letech byly výdaje za bydlení na prvním místě výdajÚ FrancouzÚ. DÚvodem 

tohoto prvenství však nebyla pouze touha po zlepšení kvality života, ale zejména nárÚst 

nájemného a cen nemovitostí (rÚst rychlejší než rÚst inflace). 

Největší nárůst však zaznamenaly výdaje na zdravotnictví: od roku 1960 do 90. let 

se zvýšily 8 krát a jejich podíl na výdajích domácností se zvýšil z 5 na 10,4 % (viz tabulka 

str. 39). DÚvodem bylo zejména stárnutí populace, vysoká úroveň sociálního zabezpečení, 

pokroky v medicínské technice a nárůst nabídky péče. 

Náklady na zábavu se zvýšily jen nepatrně (z 6 na 7,5 %). Zásadní je však kontrast 

mezI počtem televizních přijímačÚ (v 90. letech 95 % domácností) (Martina, 1999) a 

skromností výdajú na divadelní představení, koncerty a nákup knih. 

Graf 1 

Výdaje domácností na kulturu, zábavu a sport, 1997 

CD, kazety; 
11,70% 

Rádio, televize; 
10% 

Televizní 
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y, přehrávače; 
5,90% představení, Hazardní hry; 

kino; 10,30% 14,60% 

Zdroj: MARTINA, D. L 'économie de fa France. Paris, 1999 
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Tabulka 9 

Podíl jednotlivých složek spotřeby na výdajích domácností (1997) 

Spotřeba Podíl na 

mld FRF mld EUR výdajích 

Potraviny, nápoje, tabákové výrobky 871,0 132,0 17,9 

maso 213,6 32,4 4,4 

ryby 41,0 6,2 0,8 

mléko, sýry, vejce 101,6 15,4 2,1 

čerstvé ovoce 39,4 6,0 0,7 

alkoholické nápoje 92,2 14,0 1,9 

tabákové výrobky 75,3 11,4 1,5 

Oblékání (včetně obuvi) 252,8 38,3 5,2 

Bydlení, topení, svícení 1092,9 165,6 22,5 

nájemné 793,2 120,2 16,3 

topení a svícení 175,1 26,5 3,6 

Výbava domácnosti 356,6 54,0 7,3 

nábytek, koberce 96,2 14,6 2,0 

Zdraví 498,0 75,5 10,3 

léky 127,8 19,4 2,8 

lékař 110,0 16,7 2,3 

zubní lékař 43,5 6,6 0,9 

Doprava, komunikace 789,5 119,6 16,3 

automobily 132,1 20,0 2,7 

hromadná doprava 104,1 15,8 2,1 

Zábava, kultura 360,8 54,7 7,4 

elektronické vybavení 31,1 4,7 0,6 

knihy, denní tisk 65,8 10,0 1,4 

Jiné zboží a služby 635,7 96,3 13,1 

hotely, kavárny, restaurace, cestování 352,9 53,5 7,3 

Celková spotřeba domácností 4857,3 736,0 100,0 

Zdroj:INSEE 
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7.1.4 Úspory a majetek 

Úspory 

Na konci 80. let se chování Francouzů v oblasti úspor změnilo. Do té doby sloužily úspory 

ke zmírnění výkyvů v příjmech. Od 90. let slouží spíše jako ochrana před nejistou 

budoucností. Zároveň s tím se změnila i struktura francouzských úspor. 

Na konci 80. let se míra úspor stabilizovala okolo 11 %, ale již od počátku 90. let 

výrazně rostla. V polovině 90. let se držela na úrovni 14 % (OCDE, 1995). Hospodářský 

růst byl v uvedeném období poměrně slabý a spotřeba tím pádem rostla méně než kupní 

síla. Míra úspor tedy přestala představovat prostředek zmírnění výkyvů v příjmech, ale 

naopak spíše podporovala recesi ekonomiky. 

Změna funkce úspor byla také zapříčiněna velkým zvýšením míry nezaměstnanosti 

po roce 1990 - úspory začaly být vytvářeny z opatrnosti. Zvýšená nezaměstnanost 

mladých vyžadovala finanční podporu rodičů, jejichž generace měla navíc obavy 

z budoucnosti důchodového systému, sociálního zabezpečení či zvýšení daní. 

Oproti předchozím desetiletím, kdy francouzské domácnosti nejčastěji umisťovaly 

své úspory na vkladní knížky a později i do obligací, se nejoblíbenějším cílem umístění 

úspor stalo v 90. letech životní pojištění. 

Majetek 

Majetek je ve Francii rozdělen nerovnoměrně: 5 % nejbohatších domácností vlastní 30 % 

aktiv. Většina domácností však nějaký majetek vlastní (pouhých 6 % domácností nic 

nevlastní), 9/1 O domácností má finanční majetek a 3/5 jich vlastní nemovitost (Martina, 

1999). 

Na počátku roku 1998 mělo ve Francii 96,7 % domácností bankovní účet. 4/5 

domácností vlastnilo vkladní knížku (80 % dělníků, 90 % zemědělců), lidé s ročním 

příjmem pod 60 000 franků (9 091 eur) vlastnili vkladní knížky ze 70 %, lidé s příjmy nad 

240 000 franků (36 364 eur) z 90 % (INSEE). 
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Více než pětina francouzských domácností měla v roce 1998 stavební spoření, 

nejčastěji se jednalo o rodiny s dětmi, které toužily po vlastním bydlení, ale i o občany 

starší 70 let - 25 % z nich mělo uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. 

Více než třetina domácností měla uzavřenou životní pojistku, výhodnou zejména 

pro daňové úlevy (osvobození od dědické daně, osvobození od platby úroků v době 

splatnosti), ale také pro vysoký výnos a potřebu zajištění na důchod. 

Po roce 1990 bylo vlastníky nemovitostí, ve kterých žilo, více než polovina 

francouzských domácností, víc než 7% jich vlastnilo chatu nebo chalupu. 

7.2 Financování sociálního zabezpečení 

Systém francouzského sociálního zabezpečení 

Francouzské sociální zabezpečení má tři pilíře. Prvním z nich jsou sociální dávky, 

což jsou platby domácnostem v rámci povinného sociálního zabezpečení a dále také 

podpora v nezaměstnanosti. Tyto finanční transfeJ-Y představovaly v roce 1997 částku 
/ ~ 

2065 mld franků (312,9 mld eur) (lNSEE). DruhÝI)l1 pilířem jsou platby sociálního 
'~-- - . ' 

zabezpečení (2429 mld franků - 368 mld eur) složené z plateb sociální péče (3/4 z těchto 

fondú šly po polovině 90. let na fungování nemocnic) a daňových plateb (zde je ale potřeba 

zmínit, že tato kategorie představuje spíše odhad výše daňových úlev plynoucích ze 
" 

sociální politiky státu ve prospěch domácností). Třetím pilířem je pak koncepce konta 

sociálního zabezpečení, které zavedlo Ministerstvo sociálních věcí, na kterém se 

shromažďují finanční prostředky z nepovinného doplňkového pojištění a také 

z doplňkových plateb sociálního zabezpečení, které platí svým zaměstnancúm některé 

podniky (Guionnet, Dorion, 2003). 

Sociální dávky pak rozlišují pět druhú plateb: sektor stáří - přežití zahrnuje platby 

předčasných dúchodú, starobní dúchody, vdovské a vdovecké dúchody apod. Prodloužení 

střední délky života zvyšuje potřebu prostředkú z této části sociálního zabezpečení - v roce 

1997 se jednalo o 50,6 % prostředkú. 

Dalším sektorem je sektor zdraví, který sdružuje výplaty nemocenské, invalidní 

důchody a platby v případě pracovních úrazú. I tato část výdajů roste (v roce 199727,2 %), 

a to zejména z dúvodu nárústu výdajú na zdravotnictví (stárnutí populace, změny 
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vekonomickém prostředí, nové choroby (AIDS), technologický pokrok) (Guionnet, 

Dorion, 2003; CGP, 1994). 

Sektor mateřství - rodina zahrnuje platby spojené s narozením dětí a rodinné 

dávky. Pokles porodnosti znamenal pro tento sektor pokles podílu na celkových platbách 

sociálního zabezpečení (v roce 1997 12,8 %) (Martina, 1999). Jistý nárůst výdajů ale 

představoval okolo roku 1993 nepříliš příznivý ekonomický vývoj, ale především poměrně 

ambiciózní politika vlády na podporu mladých rodin s dětmi (CGP, 1994). 

Sektor zaměstnanost vyplácí podporu v nezaměstnanosti a dávky lidem, jejichž 

profesní zaměření neumožňuje přesun na odlišný typ práce. S růstem nezaměstnanosti rostl 

samozřejmě i podíl těchto plateb (7,7 %). 

Různé další platby spadající do posledního sektoru představovaly v roce 1997 1,6 

% výdajů a vykazovaly tendenci k růstu. 

Tabulka 10 

Výše hlavních sociálních dávek v roce 1997 

Měsíční platba 

FRF EUR 

Rodinné přídavky 

se 2 dětmi 675 102,3 

dítě navíc 864 131,0 

příplatek na rodinu 878 133,0 

Starobní důchod 

minimum pro osobu žijící sama 3433 520,2 

minimum pro pár 6159 933,2 

záruka příjmů 8512 1 290,0 

předčasný důchod 8275 1 253,8 

Popora v nezaměstnanosti 

průměrná podpora 4631 701,7 

specifický příspěvek solidarity 2340 354,5 

Minimální příjem pro začlenění 

osoba žijící sama 2403 364,1 

pár 3064 464,2 

na osobu navíc 721 109,2 

na osobu navíc od 3 lidí výš 961 145,6 

ZdroJ GUIONNET, André; DORION, Georges. La sécurité .I'ociale. Paris, 2003. 
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Financování sociálního zabezpečení 

Od 70. let byl nárúst potřeb sociálního zabezpečení financován zvýšenými 

platbami. Na platby sociálního zabezpečení šlo z rozpočtú domácností v roce 1994 32,6 % 

(v roce 1974 to bylo 22,5 %).V roce 1997 dosahovala výše plateb zaměstnancú, 

zaměstnavatelú a živnostníkú 1 797 mld frankú (272,3 mld eur) (INSEE). Nepoměr mezi 

vybranými platbami a dávkami si vyžádal změnu systému, tj. větší podíl daní na 

financování systému sociálního zabezpečení. V roce 1990 představovaly daně pětinu 

příspěvkú do systému, v roce 1997 už čtvrtinu. 

7.3 Důchody 

Životní úrovei'l důchodcú se dá posoudit na základě tří ukazatelú: počet těch, kdo 

mají nárok na minimální starobní dúchod, úrovei'l dúchodú a nakonec porovnání příjmů 

dúchodcú a lidí v aktivním věku (CGP, 1994). 

V roce 1997 bylo ve Francii necelých 12 milionu dúchodcú. Výplaty dúchodú 

představovaly největší část plateb sociálního zabezpečení: ve zmíněném roce 1997 to bylo 

860 mld frankú (130,3 mld eur), což představuje 42 % vyplacených dávek a 10,6 % HDP. 

Po celá 90. léta také zaznamenala tato oblast spolu nezaměstnaností největší nárúst (+ 85 

%) (Guionnet, DOl'ion, 2003). 

Počet osob pobírajících pouze minimální starobní dúchod postupně klesá 

(1 100 000 v roce 1992, 1 210 000 v roce 1990, 2 550 000 v roce 1959). Ale ubývá i osob, 

které naopak pobírají plnou výši dúchodu (13 % 1990, 11,8 % 1992). Odborníci vysvětlují 

tento fenomén tím, že "novým" dúchodcúm je určen jiný typ dávek a vúbec je celý systém 

financování poněkud modifikován - díky tomu obdrží dúchodce celkem větší částku a 

minimální dúchod se tak ve Francii týká spíše nejstarších lidí (CGP, 1993). 

Z dlouhodobého hlediska je celý systém neudržitelný - hrozbu představuje 

především demografický vývoj. Francouzi již v 90. letech věděli, že mezi lety 2005 - 2010 

začne odcházet do dúchodu generace poválečného baby-boomu, jejichž dúchody budou 

muset být financovány méně početnější věkovou skupinou. Tento rozdíl bude jen dál 

prohlubován poklesem porodnosti a prodlužováním délky života. Jestliže v roce 1970 

platily dúchod jednoho dúchodce 3 osoby, v roce 2010 už to bude jen 1,5 osoby. 
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Od 90. let tedy Francie podniká všechny kroky směrem k reformě důchodového 

systému. 1.1.1994 byla odpracovaná doba nutná pro získání plné výše důchodu 160 

čtvrtletí v roce 2003. Pro rok 2008 se počítá s výpočtem důchodu z 25 nejlepších let (v 

roce 1996 to bylo ještě 13 let), což povede k poklesu důchodů (Martina, 1999). 

7.4 Výdaje na zdravotnictví 

V roce 1996 byly výdaje na zdravotnictví ve Francii vyčísleny na 717 mld franků 

(l 08,6 mld eur), což je zhruba 12 300 franků (l 863,6 eur) na hlavu. Mezi lety 1980 a 1993 

se podíl výdajů na zdravotnictví v HDP zvýšil z 6,8 % na 8,9 % a poté se stabilizoval na 9 

% (CGP, 1993). Nárůst výdajů je v podstatě dílem souhry mezi nabídkou a poptávkou: 

pacient se stará o své zdraví, je ochoten brát čím dál více léků, což se ještě více projevuje u 

stárnoucí populace. Medicína, tedy nabídka, je stále lepší díky technickému pokroku, který 

je ale poměrně drahý, ale díky kterému medicína lépe diagnostikuje a lépe léčí. 

V roce 1997 mělo základní zdravotní pojištění 99 % Francouzů (oproti 75 % v roce 

1960) a dodatečné pojištění 84 % (proti 30 % v roce 1960) (lNSEE). 

7.5 Podpora v nezamčstnanosti 

Podpora v nezaměstnanosti kopírovala pokles na trhu práce. Na začátku byly její výplaty 

zcela okrajové, po polovině 90. let už ale představovaly 8,5 % výplat sociálního 

zabezpečení. Tento nárůst s sebou nesl mnoho finančních krizí a také zhoršení podmínek 

samotných nezaměstnaných. 

Podpora v nezaměstnanosti umožňuje vyplácet nezaměstnaným po omezenou dobu 

částku vypočtenou na základě jejich předchozích mezd a financovanou z plateb 

zaměstnavatelů a pracujících lidí. Tento systém je dále doplněn o režim solidarity, díky 

kterému se může vyplácet ze státních fondů dávky nezaměstnaným, kteří již vyčerpali 

dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti. 

Systém výplaty podpory v nezaměstnanosti byl ve Francii zaveden zvláštní 

mezioborovou dohodou 31.12. 1958 (Fahy. 2001). Fungoval dobře až do počátku 70. let, 
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kdy se začala zvyšovat nezaměstnanost a platby nestačily pokrýt narůstající dávky. V roce 

1990 zaznamenal systém výraznou krizi, která byla řešena zvýšením plateb a také 

zpřísněním podmínek přiznání podpory v nezaměstnanosti. 1.8.1992 byl zaveden 

degresivní systém podpor: výše podpory klesala s dobou, po kterou byl člověk 

nezaměstnaný. Díky tomuto opatření vykázal fond, ze kterého se podpory vyplácejí, již 

v roce 1994 přebytek a v roce 1997 mohla být zvýšena výše podpory a prodloužena doba, 

než se začne vyplácená podpora degresivně snižovat. 

Zkrácení délky výplaty podpory v nezaměstnanosti však bylo zachováno a 

zachována byla také doba pro schválení výplaty podpory. To vedlo ke zvýšení počtu 

nezaměstnaných, kterým nebyly vypláceny vůbec žádné dávky (v roce 1991 37,1 %, v roce 

1995 46,4 %). Pravidlo degrese také snížilo výši podpory, průměrná podpora klesla mezi 

lety 1991 a 1996 z 4006 franků (607 eur) na 3926 franků (595 eur), zatímco ceny v té 

době vzrostly o 13 %. Podíl vyplácené podpory v nezaměstnanosti na předchozím platu tak 

klesl z 54,5 % na 49,6 % (INSEE). 

Tabulka II 

Výplata podpory v nezaměstnanosti k 1.1. 1997 

Délka vyplácení Celkem 

Degresivní 

Výplata v sazba po 
Doba přihlášení Degresivní sazba 

normální výši obdobích 6 

měsíců 

4 měsíce z 8 posledních 4 měsíce 4 měsíce 

6 měsíců z 12 posledních 4 měsíce 3 měsíce -15% 7 měsíců 

8 měsíců z 12 posledních 

osoby pod 50 let 4 měsíce 11 měsíců -17% 15 měsíců 

osoby nad 50 let 7 měsíců 14 měsíců -15% 21 měsíců 

14 měsíců z 24 posledních 

osoby pod 50 let 9 měsíců 21 měsíců -17% 30 měsíců 

osoby nad 50 let 15 měsíců 30 měsíců -15% 45 měsíců 

27 měsíců z 36 posledních 

osoby od 50 do 54 let 20 měsíců 25 měsíců -15% 45 měsíců 

osoby nad 55 let 27 měsíců 33 měsíců -8% 60 měsíců 
. 

Zdroj: FAHY, Jean-Mlchel. Le chomage en France. Pam, 2001. 
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8.ZÁVĚR 

Francouzská hospodářská politika se od 2. světové války ubírala cestou plánování. 

Toto plánování však mělo velmi specifický charakter: nebylo příkazové jako v centrálně 

řízených ekonomikách, ale indikativní. Generální komisariát pro plán na dané období 

zveřejnil obsáhlou studii o tom, jak by se podle odborníků měly vyvíjet ekonomické 

ukazatele a jaké chování by tedy ekonomických subjektům doporučili. Zmíněné subjekty 

braly plán jako informační rámec pro své působení. 

Vzhledem k tomu, že v 90. letech 20. století již Francie od plánování upouštěla, 

byly i studie Generálního komisariátu pro plán velmi obecné. Vláda v té době určovala 

směry své hospodářské politiky pomocí pětiletých zákonů a CGP zde hrál už jen poradní 

roli. 

V první části své diplomové práce jsem se zaměřila na teorii hospodářské politiky, 

z níž vyplynulo, že hospodářská politika jako vědní disciplína má mnoho pojetí a cílů -

záleží z velké části na tom, na jaký její aspekt se hodláme zaměřit. Dále jsem pojednala o 

teorii plánování vůbec a o indikativním plánování - ukázalo se, že Francie nebyla sama, 

kdo se plánováním inspiroval, protože některou z forem plánování si po 2. světové válce 

vyzkoušela většina států. Francie ale byla nakonec jedna z mála, kdo se plánování držel až 

do zavedení jednotného evropského trhu a svým způsobem i po něm. 

V analytické části diplomové práce jsem se pak snažila přiblížit na konkrétních 

údajích francouzskou hospodářskou politiku tak, jak v 90. letech probíhalo její naplňování. 

V té době vláda v 10. a ll.plánu zveřejnila obecné rysy své politiky a záměry podporovat 

určitá odvětví. Realizace hospodářské politiky v té době také podléhala jednomu 

z imperativů, které nemohl opomíjet žádný z evropských států, a tím byla příprava na 

zavedení eura a obecně naplnění Maastrichtských kritérií. 
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