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CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI…
6. největší ekonomika na světě (67 mil obyvatel, 1/5 HDP
eurozóny)
Francie je turisticky nejvíce navštěvovanou zemí na světě
Globální leader v oblasti automotive, leteckém průmyslu,
železničním průmyslu, kosmetice a luxusních výrobcích
Francie je čistý importér (od roku 2008 větší dovozy než
vývozy – viz deficit 60 mld EUR 2018)
V ČR působí 497 francouzských firem, které zaměstnávají
přes 64 tisíc zaměstnanců.

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI…
PZI do průmyslu ve Francii jsou největší v Evropě (2017: 23
tis firem se zahraničním kapitálem 730 mld EUR, největší
investor USA)
Nejvyšší zdanění v poměru k HDP v EU: 48,4%; cíl současné
vlády je snížení podílu na 44,2% do roku 2019
Počet bankrotů 2018: 52 tis vs. počet nových registrací: 69
tis (většinou mikro firmy – logistika)
2018: 122 nových výrobních provozů či zvětšení kapacit

Očekávání nárůstu firemních investic o 4% v roce 2019
Letní olympijské hry v roce 2024

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI…
10 největších zaměstnavatelů
SNCF (státní železnice)
LVHM (móda a kosmetika)
ENGIE (výroba a distribuce plynu, býv. Gaz de France)
BOYGUES (stavebnictví, telekomunikace, žel. doprava)
VINCI (stavebnictví)
DERICHEBOURG (letecký průmysl, strojírenství)
VEOLIA (vodohospodářství)
SAINT-GOBAIN (stavební materiály)
CAPEGEMINI (technologické poradenství)
ALTEN (inženýring a technologické poradenství)

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI…
V částečném vlastnictví státu je ve Francii celkem 81
podniků, z nichž největší jsou:
EDF (84%; výroba a distribuce el. energie)
FRANCAISE DES JEUX (72%; loterie)
AEROPORT DE PARIS (50,6%; provoz letišť Orly/Roissy)
THALES (25,7%, aerospace)
ERAMET (25,6%, metalurgie a důlní průmysl)
ENGIE (24,1%, výroba s distribuce plynu a el. energie)
RENAULT (15%; automotive)

ORANGE (13,4%; telecom)
SAFRAN (13,2%, arospace, defence)
AIRBUS (11,1%; aerospace)

AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÁ SITUACE
Růst HDP 2018: + 1,5%; zpomalení oproti 2017 (+2,3%)

Inflace leden 2019: + 1,3%; zvýšení cen energií a potravin
Nezaměstnanost 2018: 8,8%+ nejnižší míra od roku 2009
Průměrná mzda v F (SMIC): 1300 EUR brutto měsíčně
Obchodní bilance 2018: - 60 mld EUR!
Kladné saldo: letecká technika, nápoje, parfémy/kosmetika, farmaceutické výrobky,
chemické výrobky, průmyslové odpady
Záporné saldo: Nábytek, průmyslové strojní zařízení, zemědělské stroje, textil a
oblečení, vozidla, počítače a telekomunikační výrobky

ZAHRANIČNÍ OBCHOD FRANCIE
Francie je čistý importér (od roku 2008 větší dovozy než
vývozy – viz deficit 60 mld EUR 2018)

export tvoří 30% HDP
Největšími exportními položkami jsou stroje, letadla a letecké
komponenty, automobily, elektronika a léky
Francie je rovněž největším světovým exportérem
zemědělských produktů, jako jsou například vína, ostatní
alkoholické nápoje a sýry
Největším obchodním partnerem je vnitřní trh Evropské unie,
konkrétně Německo vývoz 17% a dovoz 19%

ZAHRANIČNÍ OBCHOD FRANCIE
1/3 celkových vývozů Francie směřuje mimo EU
Největšími importními položkami jsou stroje, automobily
a ropa
Většina francouzských importů (68%) pochází ze zemí
EU, největšími importními partnery je Německo, Belgie,
Itálie a Španělsko.
F-ČR: 4. největší vývoz (nejvíce automobily, elektrická
zařízení a komponenty výpočetní techniky)
F-ČR: 6. největší dovoz (nejvíce automobily, elektrická
zařízení, léčiva a kosmetika)

ENERGETIKA
JÁDRO: 79% výroby primární energie: (58 reaktorů)

ENERGETIKA
Vládní plán je snížení podílu jaderné energetiky na 50% do roku 2035 – uzavření
cca 14ti reaktorů (900 MW)

ENERGETIKA

Tepelné elektrárny: plán na uzavření či přestavění na biomasu poslední 5 stávající
uhelné elektrárny (jednání o jejich odkupu firmou EPH)
Cílem vlády je zcela bezuhlíková ekonomika do roku 2050
Do roku 2030 má být ztrojnásobena výroba z větrných elektráren (ČEZ)

Do roku 2030 zpětinásobena výroba ze solárních zdrojů
19% spotřebované elektřiny v roce 2018 bylo ve Francii vyráběno z obnovitelných
zdrojů (110TWh). Instalovaná kapacita je 51 GW.
V tomto oboru je zaměstnáno 47 000 osob a tržby dosáhly úrovně 15,7 mld EUR
Nicméně v roce 2018 bylo schváleno 2400 MW nových zdrojů vs. 2017: 2760.
Aby Francie dosáhla určených cílů, je třeba ročně instalovat výkon 4 GW nových
větrných / slunečních zdrojů

ENERGETIKA
V roce 2017 dosáhla primární produkce obnovitelných energií v kontinentální Francii
25,4 Mtep. Zdroje: dřevo (42,3%), vodní zdroje (16,7%), biopaliva (9,5%), tepelná
čerpadla (9%) a větrná energie (8,2%).

LETECKÝ PRŮMYSL

V regionu Occitanie a nouvelle Aquitanie (aerospace valley) působí celkem 1900
firem v oboru Aerospace a zaměstnávají celkem 146 000 osob
největší firmy: AIRBUS, ATR, AIRBUS DEFENCE AND SPACE, CNES, ONERA,
THALES, SAFRAN, LIEBHERR, LATECOERE, SAFRAN, ZODIAC, DAHER,
AUBERTDUVAL, FIGEAC AERO, DASSAULT AVIATION
Sektor je velmi koncentrovaný, v čele je 30 společností, které zajišťují 90% obratu
odvětví.
Francie dováží části letadel a letecká zařízení, jejichž výrobu zadává v Evropě
(záporná bilance) a vyváží hotová letadla (vysoce kladná bilance).
PARIS AIR SHOW (OFÚ MPO) – ČERVEN 2019

AEROMART TOULOUSE (CZECHTRADE) – PROSINEC 2020

LETECKÝ PRŮMYSL

Airbus v roce 2018 dodal 800 civilních letadel (z velké většiny A 320).
Firma má objednávky na dalších 7577 letadel ( vs Boeing 5873)
Airbus rovněž vyrábí letouny A320 v USA (Mobile) a v Kanadě
Airbus inauguroval nový model A330-800, dolet 15000 km, kapacita 257
osob, motory RR, ale má na něj málo objednávek (konkurence BOEING
787)
Airbus má pouze 6 objednávek na A380 na rok 2020 (vítězí 747 se dvěma
motory – ekonomičtější provoz)
Dassault v roce 2018 vyrobil 101 letadel Rafale a 53 letadel Falcon
Firma ArianeGroup aby byla v černých číslech, musí se jednat o
minimálně 6 startů ročně

STAVEBNÍ PRŮMYSL

Ve stavebním průmyslu (rezidenční a nerezidenční stavby) působí celkem
630 tis firem a zaměstnávají 1,15 mil osob
Regiony s největší výstavbou (44%): Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes
a Provence-Alpes-Côte-Azur
Celkový obrat v roce 2018: 135 mld EUR

růst objemu stavebnictví se v roce 2019 po nárůstu o 1,6% v roce 2018
zpomalí na 1,5%
VELETRHY:
BATIMAT France – Paris Nors Villepinte , 4. – 8.11.2019

VIVING Salon de l´Habitat - Parc des Expositions Toulouse, 26. – 29.9.2019

STAVEBNÍ PRŮMYSL

STAVEBNÍ PRŮMYSL – INFRASTRUKTURNÍ
PROJEKTY
Vládní investiční plán na následujících 10 let: 27,6 mld EUR (výstavba a
renovace železničních uzlů, Renovace železniční cesty a kolejových
vozidel na tratích Paris, C. Ferrand, Limoge, Toulouse, silniční obchvaty,
zelená doprava a shared transports)
V Paříži započata stavba železničního tunelu Nanterre – Paris St Lazare
– pro vlakovou linku RER E (8km, 35 metrů pod zemí, 3 nové podzemní
stanice, celková investice 3,8 mld EUR)
Projekt železničního tunelu mezi Lyonem a Turínem ( délka 57 km,
dokončení 2030; nyní zastaven z rozhodnutí italské vlády, investice ve výši
8,6 mld EUR)
Grand Paris Express (1,7 mld EUR, nové linky metra + příměstských
vlaků, cca 200 km tunelů, 68 nových stanic) – stavební práce
LafargeHolcim
Dále v realizaci nová expresní vlaková linka CDG Express, která spojí
letiště CDG s gare de L’est

STROJÍRENSTVÍ – KOLEJOVÁ VOZIDLA
Roční obrat 4 mld EUR (1/4 export), 2. největší průmysl v Evropě a 3. na
světě
Ve Francii ročně 88 mld osobo/kilometrů
Největší zadavatelé zakázek: RATP, SNCF
program TGV 2020 = 100 nových souprav mezi lety 2022 – 2023 (Alstom)
ALSTOM (Obrat 2017/2018: 8 mld EUR, Zásoba zakázek v roce 2018:
38,1 mld EUR, 34 500 zaměstnanců, Zatím neschválena fúze se Siemens,
vlaky na vodíkový pohon)
RATP (61 000 osob; také export: tramvaje v Casablance, Honkongu,
Washingtonu, metro v Alžíru, Doha, Mumbai a brzy také v Rijádu,
příměstské vlaky (RER), lanovky, elektrické lodě, autonomní vozidla, car
and scooter sharing
VELETRHY: SIFER 2019, březen, Lille

STROJÍRENSTVÍ – LODNÍ PRŮMYSL

celkovým ročním obratem 30 mld EUR, z čehož 60% jde na export
Celkem zaměstnává 115 000 osob
Chantiers de l’Atlantique (Obrat 2018: 1,6 mld EUR; 3000 zaměstnanců;
největší výletní loď na světě Harmony of the Seas)
Naval Group (m.j. vyrábí v Cherbourg atomové ponorky Souffren pro
francouzské námořnictvo)
VELERTHY:
EURONAVAL v rámci EUROSATORY 2020
NAVEXPO, Loirient, březen 2019

STROJÍRENSTVÍ – SUBDODÁVKY A METALURGIE
V oboru ve Francii působí 30 000 firem a zaměstnává celkem 615 000 lidí
Obrat v roce 2017: 128 mld EUR (6. místo na světě)
Export 56 mld EUR (především do EU)
Hlavními odběrateli: automotive + aerospace
Plastikářský průmysl: rok 2018: 31,7 mld EUR – rekordní výše
(automotive, aerospace, kosmetika)
Tváření kovů: (1,7 mld) výkovky – obava z klesající poptávky po
dieselových vozech
Potrubí, kotle: (7,8 mld) největší zadavatel zakázek: jaderná energetika
Obrábění: (2,3 mld) 2018 nárůst obratu o 6% - především aerospace,
zdravotnické přístroje, automotive

STROJÍRENSTVÍ – SUBDODÁVKY A METALURGIE

Gumárenství (11,9 mld EUR), růst +1% oproti 2017
Slévárenství (5,7 mld EUR): + 1,8 % v 2018, pokles především
v neželezných odlitcích pro automotive)
Povrchové úpravy (2,7 mld EUR) + 6% oproti 2017
Lisování kovů (5,6 mld EUR)
VELETRHY:
GLOBAL INDUSTRIE (MIDEST 2020), březen 2020, Paříž

STROJÍRENSTVÍ – AUTOMOTIVE
Roční objem výroby osobních vozů ve Francii: cca 2 mil vozů
Průmysl zaměstnává celkem 440 tis osob (automobilky a dodavatelé)
Automotive představuje 16% obratu francouzského průmyslu
Celkem 4 400 výrobních provozů
81% francouzských domácností vlastní alespoň jeden vůz (v Paříži 37%)
Aliance Renault/Nissan/Mitsubishi je již druhým rokem největší
automobilka na světě, v roce 2018 činily prodeje 10,7 mil osobních vozů;
obrat 57,4 mld EUR (pokles o 2,3 % oproti 2017)
PSA prodal v roce 2018 3,88 mil vozů (včetně OPEL a VAUXHALL), tržby
74 mld EUR; ztráta prodejů v Iránu (ročně cca 444 tis vozů); znovu
zavedení prodejů v USA a Asii
FAURECIA zaznamenala v roce 2018 rekordní tržby: 17,5 mld EUR (+
17% oproti 2017)
VELETRHY: PARIS AUTO SHOW, EQUIPAUTO, MIDEST

E-COMMERCE
V roce 2018 37,5 mil spotřebitelů uskutečnilo alespoň jeden nákup na
internetu = 85% aktivních uživatelů internetu
Obrat v roce 2018: 82 mld EUR, výhled 2019: 90 mld EUR

E-COMMERCE
Kategorie nakupovaných produktů:

HORECA
vytváří více než 7% národního HDP, zaměstnává 600 000 osob
Jako největší turistická destinace na světě, Francie vítá téměř 85 mil

turistů ročně - stravování a ubytování
175 000 restaurací, více než 18 000 Paříž a okolí
18 382 hotelů = 660 000 pokojů. Île-de-France a Provence-Alpes-Côte
d'Azur představují 35% francouzské hotelové ubytovací kapacity
FAST FOOD: 37% restauračních zařízení
RESTAURANTS FANTOMES: nový typ:žádné stoly/výklady, pro on-line
platformy pro objednávání jídel (uber foods, deliveroo), roční růst 500
Pro české firmy velká příležitost pro dodávky vybavení pro HORECA
VELETRHY: EQUIPHOTEL, SIRHA

HORECA
Největší restaurační řetezce:
Bel Canto
La Boucherie
Buffalo Grill
Chez Clément
Class´Croute
Crescendo

Flam´s
Flunch
Grill Courtepaille
Hippopotamus
Léon de Bruxelles
Memphis coffee
Ninkasi
La Pataterie
Paul
Poivre Rouge

HORECA
Největší hotelové řetězce:

Ibis (Accor)
Campanile (Louvre Hotels Groupe)
Première Classe (Louvre Hotels Group)
Hotel F1 (Accor)
Kyriad (Louvre Hotels Group)
Mercure (Accor)
B&B Hôtels (B&B)
Balladins (Dynamique Hotels)
Novotel (Accor)

PIVOVARNICTVÍ

Roční spotřeba piva ve Francii : 20,6 mil hl (26. země na světě, 30l na
obyvatele)
70% spotřebovaného piva se zároveň vyrábí ve Francii
Roční import: 7,18 mil hl (B, NL, D)
Roční export: 6, 9 mil hl (SP, B, GB, NL)
Nárůst prodejů v roce 2017: + 3,6%
Celkem cca 1000 pivovarů – výroba 3000 různých značek
Nový mikropivovar se ve Francii otevírá každý 3. den
Největší výstav: region l'Auvergne-Rhône-Alpes
VELETRHY:

SIAL

PIVOVARNICTVÍ

Spotřeba podle typů piv

PIVOVARNICTVÍ
Nejvíce konzumované značky ve Francii:

Kronenbourg 1809 tis hl /rok
Heineken 1714 tis hl /rok
1664 988 tis hl /rok
Leffe 757 tis hl /rok
Desperados 508 tis hl /rok
Pelforth 283 tis hl /rok
Grimbergen
Bavaria 8.6
33 Export
Hoegaarden

POTRAVINÁŘSTVÍ
Sektor AGROALIMENTAIRE:, 384 tis zaměstnanců
Zemědělská výroba, lesnictví, rybolov: 84 mld EUR
Výroba potravin a nápojů: 160 mld EUR
Firmy: Lactalis, Danone, Elior, Bonduelle…
3,5% HDP
36 700 výrobců bio potravin (2017)
12% všech spotřebitelů denně nakupuje bio potraviny

V roce 2018 byl export alkoholických nápojů 2. největším exportem po
aerospace, celkem 13 mld EUR (nejvíce do třetích zemí)
Příležitosti pro české firmy především v dodávkách surovin, private label,
bio a zemědělské techniky

VELETRHY: SIMA, SIAL

POTRAVINÁŘSTVÍ

VÝVOJ SOFTWARE
Obrat 100 největších FR vývojářů: 15 mld EUR ročně
Největšími odběrateli je sektor bankovnictví, pojišťovnictví, průmysl a
veřejná správa

Mzda začínajícího developera: 2100 EUR /měsíc
Mzda zkušeného developera: 3 500 EUR / měsíc

VÝVOJ SOFTWARE
Segmenty zákazníků pro vývojářské firmy:

VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ – TEPELNÁ ČERPADLA
47% domácností vytápí elektřinou (konventory, závěsné radiátory,
podlahové vytápění, tepelná čerpadla)
Francie je jedním z největších evropských trhů pro tepelná čerpadla

Největší F výrobci: Frisquet, Nextherm, CIAT, Atlantic
VELETRHY: INTERCLIMA

VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ – TEPELNÁ ČERPADLA
Statistiky tepelná čerpadla 2017:

CZECHTRADE FRANCE
Přehledné analýzy francouzského trhu na makro i mikro úrovni
(seznamy potencionálních odběratelů, analýzy konkurence, zhodnocení
tržního potenciálu)
Prvotní akviziční kampaně – oslovování potencionálních odběratelů,
zjišťování key decision makers, prezentace české firmy, zjišťování zájmu o
spolupráci, domlouvání osobních schůzek
Dlouhodobá exportní asistence – řešení běžné obchodní operativy s
francouzským odběratelem (asistence při realizaci nabídek, logistiky,
pohledávek, překladatelské a tlumočnické služby)
Zprostředkování ověřených francouzských poptávek českým firmám,
organizace dodavatelských fór
Organizace společných expozic českých firem na oborových veletrzích
ve Francii

CZECHTRADE FRANCE

DĚKUJI ZA POZORNOST
Vítězslav Blažek
vitezslav.blazek@czechtrade.cz
+33 673 105 057
www.czechtrade.fr

