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Polska to najważniejszy
partner handlowy
Francji w Europie
Centralnej i Wschodniej



Francja to 4
najważniejszy importer
towarów z Polski



Francja to 5 największy
dostawca towarów do
Polski

Struktura polskiego eksportu do Francji
 36% Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (kotły maszyny techniczne, maszyny
elektryczne, rejestratory dźwięku, tabor szynowy, statki i łodzie
 18% Towary przemysłowe (drewno, artykuły drewniane)
 17% Różne wyroby przemysłowe (szkło, metal, artykuły metalurgiczne)
 11% Żywność i zwierzęta żywe
 9% Produkty chemiczne i farmaceutyczne
Atrakcyjność inwestycyjna Francji
 W 2016 roku, Francja znalazła się na 14 miejscu pod względem całkowitej wartości napływu
zagranicznych inwestycji bezpośrednich (World Investment report 2017, Top 20). ZIB : 28
mld $
 W samym 2016 roku we Francji zostało zrealizowanych 779 projektów (wzrost o 30%), co
przyczyniło się do utworzenia prawie 17 000 miejsc pracy (Ernst & Young, 2017)
 11 miejsce w rankingu światowym, oraz 5 w Europie pod względem całkowitej wartości
bezpośrednich inwestycji zagranicznych : 698 mld $
 1 miejsce w Europie pod względem ilości inwestycji zagranicznych w branży przemysłowej
Dlaczego Francja przyciąga inwestorów?
 67 mln konsumentów (duży chłonny rynek)
 2 potęga gospodarcza UE
 Strategiczna lokalizacja
 Rozwinięta infrastruktura
 Wykwalifikowana siła robocza
 Wsparcie dla innowacji - « Start-up Nation » / Innowacyjność jako największy atut Francji
Korzystne środowisko dla działalności badawczo-rozwojowej








Wykwalifikowani badacze i pracownicy
CIR – ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową
Różne formy współpracy z ośrodkami badawczymi publicznymi i prywatnymi,
uniwersytetami, oraz przedsiębiorstwami (z klastrów),
Przeszkody przedstawiane przez pracodawców/inwestorów zagranicznych :
system podatkowy,
prawo pracy,
koszty pracy

Francuskie inwestycje zagraniczne w Polsce


Francja jest drugim inwestorem zagranicznym w Polsce *
* nie uwzględniając Holandii i Luksemburga, których pozycja w statystkach jest zawyżona. Mimo
że siedziba bezpośredniego inwestora znajduje się w tych krajach, to faktycznie inwestycje
prowadzone są przez spółki matki pochodzące z innych krajów.





W Polsce jest zarejestrowanych ponad 1300 firm z kapitałem francuskim, które
utworzyły ponad 200 000 miejsc pracy.
Skumulowana wartość inwestycji francuskich przedsiębiorców w Polsce to 17
914 mln Euro.
Lokalizacja francuskich inwestycji : Mazowieckie (80%), Wielkopolskie (4%), Dolnośląskie
(4%), Śląskie (3%)

NAJWAŹNIEJSZE BRANŻE POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW FRANCJI
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DYNAMICZNE SEKTORY


Branża wyrobów medycznych we Francji

Francja jest drugim największym producentem wyrobów medycznych w Europie, oraz czwartym na
świecie. Obroty sektora wyrobów medycznych we Francji szacowane są na 28 mld EUR (w tym 8 mld
EUR z eksportu). W sektorze wyrobów medycznych we Francji funkcjonuje ponad 1300
przedsiębiorstw. 92% firm obecnych w tej branży to małe i średnie przedsiębiorstwa. Główną rolę na
francuskim rynku urządzeń i instrumentów medycznych odgrywają jednak filie koncernów
międzynarodowych, takich jak: Johnson & Johnson, GE Healthcare czy Becton Dickinson.
Rocznie we Francji w sektorze wyrobów medycznych, zgłaszanych jest między 600 a 700 patentów
(bez diagnostyki in vitro). Stanowi to 10% łącznej liczby złożonych patentów w Europie.
Do najbardziej dynamicznych segmentów tej branży we Francji zaliczamy : materiały jednorazowego
i wielokrotnego użytku, rozwiązania dla segmentu medycyny estetycznej,
dla osób z
niepełnosprawnością, rozwiązania dla seniorów, telemedycynę.
Francuskie firmy (małe i średnie przedsiębiorstwa) oferują produkty niszowe, zaawansowane
technologicznie.
We Francji, w segmencie ochrony zdrowia system centrali zakupowych (zakupów grupowych) jest
bardzo dobrze rozwinięty. Do najważniejszych zgrupowań/centrali zaliczamy: UGAP
(https://www.ugap.fr/), UniHA (www.uniha.org) oraz Resah (http://www.resah.fr/).


Najważniejsze klastry medyczne we Francji
 Alsace BioValley: http://www.alsace-biovalley.com
 Lyonbiopole: https://lyonbiopole.com/
 Medicen: http://www.medicen.org/
 Eurobiomed : http://www.eurobiomed.org
 I-care cluster : http://i-carecluster.org/



Przemysł chemiczny

W 2016 roku, Francja z obrotami w wysokości 71 mld EUR, jest 2 największym producentem wyrobów
chemicznych w Europie (za Niemcami). W rankingu światowym, Francja zajmuje 7 pozycję. W branży
chemicznej działa ponad 3 300 firm francuskich. 94% firm to średnie i małe firmy. Sektor zatrudnia
ponad 160 000 osób. Najważniejsze regiony branży to Ile de France oraz Auvergne Rhône-Alpes. Branża
chemiczna to 2 sektor eksportowy Francji (perfumy, kosmetyki, środki czystości). Eksport w 2016 roku
osiągnął wartość 52 mld EUR (2016).
Najważniejsze klastry:






Axelera https://www.axelera.org/
Elastopôle https://www.elastopole.com/
IAR www.iar-pole.com
Matikem www.matikem.com
Trimatec www.pole-trimatec.fr

Najważniejsze targi: Chimie Lyon 18-19/09/2019 http://www.chimielyon.com/2019/fr/index.html
Ważne stowarzyszenie
UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES : http://www.uic.fr/



Przemysł samochodowy

Francja to 3 największy producent w Europie (2017). Obroty przemysłu motoryzacyjnego wyniosły w
2016 roku 190 mld EUR. Przemysł (producenci aut i części) zatrudnia 195 000 osób (2016).Przemysł
motoryzacyjny jest jednym z najważniejszych sektorów eksportowych Francji. Stanowi ponad 10%
całego eksportu Francji. W 2017 roku wartość eksportu osiągnęła 48 mds EURO.
Francja zajmuje 3 miejsce w Europie (Eurostat) pod względem liczby zarejestrowanych pojazdów
osobowych (2017). Jeśli chodzi o liczbę rejestracji pojazdów elektrycznych, Francja jest na 2 miejscu
w Europie (po Norwegii). Aktualnie we Francji jest ponad 100 000 zarejestrowanych samochodów
elektrycznych (cel do 2020 roku: 350 000). W tym segmencie Francja posiada również rozwiniętą
infrastrukturę: na koniec 2017 roku, we Francji działało 20 000 publicznych stacji ładowań.
Przemysł motoryzacyjny charakteryzuje się we Francji bardzo dużym budżetem na działania badawczo
rozwojowe. W 2017 roku, we Francji odnotowano 72 projekty inwestycyjne zagranicznych firm. Dzięki
temu stworzono prawie 4 tys. miejsc pracy.
Najważniejsze klastry:
 Moveo https://pole-moveo.org/en/
 Véhicule du futur, http://www.vehiculedufutur.com
 ID4car http://www.id4car.org/
 CARA https://cara.eu/qui-sommes-nous/


Sektor budowlany

Według Francuskiej Federacji Budownictwa, w 2016 roku aktywność sektora wzrosła o 1,9%, a
całkowity obrót wyniósł 126 mld EUR. W 2018 roku przewiduje się dalszy wzrost. Wzrost w branży
budowlanej nastąpił między innymi dzięki ogólniej poprawie sytuacji gospodarczej, niskim stopom
procentowym oraz rządowym programom pomocy mieszkaniowej takim jak Program Pinel czy PTZ
(Prêt à taux zero) : pożyczka rządowa udzielana na procent zerowy na zakup mieszkania.
Federacja FBB ma nadzieję, że rząd w 2018 roku utrzyma wyżej wymienione programy: zdaniem FBB,
ich usunięcie wiązałoby się z likwidacją 100 000 miejsc pracy w sektorze budowlanym.
Branża budowlana we Francji to ponad 400 000 przedsiębiorstw. 98% firm to firmy zatrudniające mniej
niż 20 pracowników.
Nowe budownictwo jest najbardziej dynamicznym segmentem rynku (1,2% wzrostu). W ostatnich
miesiącach regiony, w których wybudowano najwięcej nowych mieszkań to : Bretania, Langwedocja
Roussillon Midi-Pyrénées, Île-de-France oraz Kraj Loary.
Główne trendy: efektywność energetyczna, zrównoważone budownictwo, smart building
Najważniejsze klastry (projekty związane ze zrównoważonym budownictwem oraz efektywnością
energetyczną):
 Nobatek/Inef https://www.nobatek.inef4.com/
 NOVABUILD https://www.novabuild.fr/
 Efficacity et Advancity http://www.advancity.eu
 Fibres-Energivie www.fibres-energivie.eu/
 Tenerrdis https://www.tenerrdis.fr/fr
Przykłady francuskich startupów: PLACO – innowacyjny gips przyjazny dla środowiska, FINALCAD –
digitalizacja i aplikacja do zarządzania placem budowy



Przemysł rolno spożywczy

Kluczowy sektor francuskiej gospodarki jeśli chodzi o wartość produkcji jak i liczbę zatrudnionych
pracowników. W 2016 roku wartość tego sektora wyniosła 172 mld EUR a zatrudniał on ok. 427 tysięcy
osób (2016). Eksperci szacują, że ok. 2,4 mln miejsc pracy pozostaje w ścisłej zależności od przemysłu
rolno-spożywczego. W przemyśle rolno spożywczym działają zarówno liczne duże międzynarodowe
koncerny jak i średnie i małe firmy – liczba aktywnych MŚP wynosi ponad 17 600 przedsiębiorstw, z
czego 77% to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób, a 21% to małe i średnie firmy.
Francja to 4 eksporter produktów spożywczych w Europie (wartość eksportu 44,2 mld EUR w 2015).
Francja głównie eksportuje napoje, produkty mleczne, mięso i produkty mięsne, produkty zbożowe.
Francja jest największym producentem mięsa wołowego w Europie i 3 co do wielkości producentem
drobiu w UE (za Polską i Wielką Brytanią). Francja jest też 2gim największym producentem wina na
świecie (po Włoszech) i największym eksporterem wina.
W sektorze rolno spożywczym lokowane jest aż 15% inwestycji zagranicznych (głównie inwestycje
włoskie, amerykańskie, holenderskie, belgijskie i kanadyjskie). Przemysł rolno-spożywczy to
najbardziej innowacyjny sektor gospodarki – 1 na 5 firm wprowadziła co najmniej jeden nowy produkt
na rynek w ciągu ostatniego roku.
Tendencje branży – zrównoważone rolnictwo, biouprawy, automatyzacja produkcji, innowacje
technologiczne służące ochronie środowiska.
Francja jest 3 największym europejskim rynkiem pod względem powierzchni rolnej zajmowanej przez
uprawy bio.
Największe francuskie grupy operujące w branży: Danone, Lactalis, Pernod Ricard, Avril



Przemysł lotniczy

Francja zajmuje 1 miejsce w Europie i 2 na świecie (po USA) jeśli chodzi o wartość przemysłu
lotniczego. Według informacji opublikowanych przez Stowarzyszenie francuskich przedsiębiorców
przemysłu lotniczego i kosmicznego (GIFAS), branża w 2016 roku osiągnęła rekordową wartość 60,4
mld EUR (wzrost o 4,1% w porównaniu do roku poprzedniego).
Jest to najważniejszy sektor eksportowy Francji – stanowi aż 12 % całego eksportu
Na koniec 2017 roku, w całej branży pracowało 195 000 osób. W samym roku 2017 stworzono 8 000
nowych miejsc pracy. Najwięcej firm działających w branży ulokowanych jest w regionie Ile-deFrance, w Nowej Akwitanii i w Oksytanii.
Ta branża to nie tylko produkcja samolotów i helikopterów (np. Airbus, Rafale, Falcon, Mirage), ale
też części – silników, systemów nawigacji, a także dronów czy satelit aż w końcu zaawansowanych
technologii informacyjnych.
Najważniejsze klastry




Aerospace Valley http://www.aerospace-valley.com/en
ASTech Paris Region https://www.pole-astech.org/web/site/index.php
SAFE Cluster www.safecluster.com

PRZYDATNE LINKI


WERYFIKACJA PARTNERA BIZNESOWEGO
•

RCS – Krajowy Rejestr Handlowy Spółek : www.infogreffe.fr

•

Baza, wyszukiwanie firm: https://www.societe.com/, https://fr.kompass.com/

•

COFACE www.coface.pl

•

Euler Hermes http://www.eulerhermes.pl

Narodowy Związek Agentów Handlowych :





http://www.comagent.com

Publikacje na stronie internetowej Francusko Polskiej Izby Gospodarczej:


Różnice kulturowe
http://ccifp.pl/baza-firm/informacje-o-rynku-francuskim/r%C3%B3%C5%BCnice-kulturowe/



Katalog CCIFP 2018
https://en.calameo.com/read/00460114936c864408703



Najważniejsze targi
http://ccifp.pl/baza-firm/informacje-o-rynku-francuskim/najwi%C4%99ksze-targi/

Opracowania - kancelaria Copernic Avocats

1. Formy działalności na rynku francuskim
Francuskie prawo spółek – tabela porównawcza
http://www.copernic-avocats.pl/francuskie-prawo-spolek/
Różne formy działalności gospodarczej we Francji
http://www.copernic-avocats.pl/rozne-formy-dzialalnosci-gospodarczej/
SARL – Société A Responsabilité Limitée (odpowiednik polskiej sp. z o.o.)
http://www.copernic-avocats.pl/sarl-odpowiednik-polskiej-sp-z-o-o/
SAS – francuska uproszczona spółka akcyjna
http://www.copernic-avocats.pl/sas-uproszczona-spolka-akcyjna-francja/
SA – Société Anonyme (odpowiednik polskiej Spółki Akcyjnej)
http://www.copernic-avocats.pl/societe-anonyme-odpowiednik-polskiej-spolki-akcyjnej/

2. Negocjacje i umowy z kontrahentem francuskim
Lojalność w biznesie popłaca: nagłe zerwanie utrwalonych stosunków handlowych w prawie
francuskim
http://www.copernic-avocats.pl/zerwanie-stosunkow-handlowych-francji/
Terminy płatności we Francji
http://www.copernic-avocats.pl/terminy-platnosci-we-francji/
Umowa najmu handlowego we Francji
http://www.copernic-avocats.pl/umowa-najmu-handlowego-we-francji/
Fonds de commerce, czyli instytucja „przedsiębiorstwa” w prawie francuskim
http://www.copernic-avocats.pl/przedsiebiorstwo-w-prawie-francuskim/
3. Prawne aspekty delegowania pracowników do Francji
Delegowanie pracowników do Francji – zmiany wprowadzone ustawą Macron
http://www.copernic-avocats.pl/oddelegowanie-pracownikow-do-francji-zmiany-wprowadzoneprzez-ustawe-macron/
40 euro od każdego pracownika oddelegowanego do Francji
http://www.copernic-avocats.pl/francja-delegowanie-koszt-zmiana-40-euro/
Minimalne wynagrodzenie dla polskich kierowców we Francji
http://www.copernic-avocats.pl/minimalne-wynagrodzenie-kierowcy-we-francji/

4. Spory sądowe
Ustrój sądowy we Francji
http://www.copernic-avocats.pl/ustroj-sadowy-we-francji/
Terminy przedawnienia we Francji
http://www.copernic-avocats.pl/terminy-przedawnienia-we-francji/

