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I. Основні характеристики французького ринку 

свіжих та перероблених фруктів та овочів

3



Основні відомості
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✓ 66 мільйонів мешканців - 85% мешканці міст

✓ Французьке населення витрачає 232 мільяри Євро на їжу

(включаючи ресторани), або в середньому 394 Євро / житель / 

місяць (Проти 380 Євро у Великобританії).

✓ 23% М’ясо

✓ 15% Фрукти і овочі

✓ 21% Молочні продукти

✓ 10% Солодощі

✓ 9% Алкогольні напої

✓ 7% Рибні продукти

✓ 4% Безалкогольні напої / Соки



Споживчі тенденції
TОП-10 фруктів
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Споживчі тенденції
TОП-10 овочів
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Споживчі тенденції
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Французькі домогосподарства щорічно споживають 167 кг фруктів та овочів

Лише 1 француз з 4 споживає 5 фруктів та овочів на день, як це рекомендовано 

Національною програмою охорони здоров'я

Основним каналом роздрібного продажу овочів і фруктів є великі мережі рітейлу

(52 %)

ОСНОВНІ ТРЕНДИ

- Баланс здорової та поживної їжі

- Швидкість та зручність пакування

- Контроль якості, етикетування, довіра

- Оптимальне співвідношення ціна-якість



Споживчі тенденції
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Споживчі тенденції

9

6%

7%

8%

11%

13%

39%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

ORIGIN

EXPIRY DATE

PRODUCT COMPOSITION

FAMAILY HABITS OR HEALTH
CONSTRAINST

TASTE

PRICE

CRITERIA OF SELECTION



Основні характеристики французького 

ринку свіжих овочів і фруктів
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• 7,8 млн. тон фруктів та овочів зібрано в 2016 році:

• 5,3 тони овочів (+ 1,2% проти 2015 року)

• 2,5 тон фруктів (- 4,2% проти 2015 року)

• 930 000 тон свіжих фруктів експортується : 77% в ЄС, 23% в інші 

країни

• 750 000 тон свіжих овочів експортується : 98% в ЄС, 2% в інші країни



Основні характеристики французького 

ринку свіжих овочів і фруктів
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• Франція 4-ий найбільший виробник фруктів і овочів в ЄС 

• 36 000 виробників фруктів і 30 000 виробників овочів

• EUR 16,5 млрд - середньорічний оборот (споживання)

• Франція імпортує 40% фруктів та овочів в основному з 

Марокко, Іспанії та Центральної Америки

• Більше 150 імпортерів



Основні характеристики французького

ринку свіжих овочів і фруктів

Овочі
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✓ Загальна продуктивність - 5,6 млн. тонн - близько 280 000 га;

знижується останні 15 років

✓ Франція експортує більше 2 млн овочів, але залежить від

імпортних поставок для забезпечення внутрішнього ринку

✓ Франція вирощує неймовірно широкий асортимент овочів, але

двома основними культурами є томати та морква, на які припадає

майже 25% від загальної кількості культур, що вирощуються

✓ У 2016 році Франція експортувала 1,1 млн. тон свіжих овочів на

суму 1,1 млрд. євро, серед найпопулярніших - томати, салат,

цвітна капуста, диня, морква, часник, цикорій, кабачки і цибуля
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Основні характеристики французького

ринку свіжих овочів і фруктів

Фрукти
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✓ Обсяг виробництва - 2,5 млн тон, 170 000 га, тенденція до зниження 

урожайності. 

✓ Франція експортує більше 1,3 млн тон свіжих фруктів, але залежить від

імпортних поставок для забезпечення внутрішнього ринку

✓ У Франції вирощують широкий асортимент фруктів, але найбільше яблук 

та персиків-нектаринів

✓ 2016 Франція експортувала 1,3 млн тон фруктів на 1,6 млрд євро -

яблука (47 %), абрикоси (10 %) персики-нектарини (9 %)
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Основані характеристики французького

ринку свіжих овочів і фруктів

Міжнародна торгівля

18

✓ Сальдо торгового балансу Франції залишається негативним:

✓ Імпорт фруктів: 3,4 млн тон або 4,5 млрд євро

✓ Імпорт овочів: 890 000 тон або 635 млн євро

✓ Основним постачальниками є: Іспанія (40%), Бельгія, Марокко,

Нідерланди та Італія.

✓ 150 імпортерів



Основані характеристики французького

ринку перероблених овочів і фруктів

Загальні відомості
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✓ Овочі

Виробництво : 750 000 тон консервованих, 400 000 заморожених

Імпорт: 790 000 тон

Експорт: 570 000 тон

✓ Фрукти

Виробництво: близько 600 000 тон, компоти (десерт з фруктів 

густої консистенції), джеми, консервації

Імпорт: 830 000 тон

Експорт: 420 000 



Основані характеристики 

французького ринку перероблених

овочів і фруктів
Споживчі тенденції
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✓ Зменшення вмісту цукру 

(фр.законодавство)

✓ Зручне пакування: різкий ріст ринку снеків

(фруктові салати, нарізані овочі в одному пакуванні) 
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✓ Диверсифікація : веган, без глютену, 

холодні супи

✓ Halal & Органік – щвидкозростаючі ринки (від 30% до 50% щорічно)
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II. Сегментація французької мережі дистрибуції

для свіжих та перероблених фруктів та овочів



Дистриб’юторська

мережа
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Основні продовольчі рітейлери забезпечують

80% збуту



Ринок збуту
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Рітейлери

Market shares for food purchases

2017

E.Leclerc 21,2%

Carrefour 20,5%

Intermarché (Les Mousquetaires) 14,6%

Casino 11,5%

Groupe Auchan 10,6%

Système U 10,6%

Lidl 5,3%

Cora-Louis Delhaize 3,3%

Aldi 2,2%



Організація роздрібної торгівлі
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AUCHAN

CARREFOUR
LECLERC



Організація роздрібної торгівлі
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Закон про модернізацію економіки (LME) дозволив роздрібним 

мережам групувати свої закупівельні центри.



Організація роздрібної торгівлі
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Торгова точка Спеціалізація Товарообіг Кількість 

торгових точок

PICARD Frozen 1400 M€ 920

BIOCOOP Organic 657M€ 357

GRAND FRAIS Fresh products
820 M€

142

NATURALLIA Органік 201 M€ 150

http://www.picard.fr
http://www.biocoop.fr
http://www.grandfrais.com


Організація роздрібної торгівлі
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Hyper
2225
14%

Super
6183
38%

Hard Discount
3516
21%

Drives
4343
27%



Організація роздрібної торгівлі
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ТОП 3 гіпермаркети (к-сть точок)

E.Leclerc 620

Carrefour 247

Auchan 142

ТОП-3 магазинів поблизу (к-сть точок)

Carrefour Contact 903

Franprix 835

Carrefour City 768

ТОП-3 супермаркети (к-сть точок)

Intermarché Super 1 365

Carrefour Market 1060

Super U 761



Організація роздрібної торгівлі
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Private label: +/- 28% частки ринку в 2017 
році

Частка сегменту private label серед 

рітейлерів

Intermarché 30,8%

Auchan 29,1%

Super U-Hyper U 28,8%

PL_Всього -0,1%

PL « перша ціна » -10,4%

PL Standard +0,4%

PL Premium +4,3%

PL Organic +16,7%



Організація роздрібної торгівлі
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Організація роздрібної торгівлі
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Складська система зберігання товарів дозволяє забезпечити

швидкі поставки в торгові точки як свіжих так і сухих продуктів.

Зазвичай 5 або 6 складських центрів забезпечують поставки на

національному рівні.

Кожній рітейл-мережі властива посилена присутність в певній

ключовій географічній області.

• Système U: Захід

• Intermarché: Схід

• Leclerc: Захід

• Franprix : Паризький регіон

• Auchan: Північ Франції
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Гуртовики та переробники замороженої 

продукції/ (громадське харчування - out-of-

home catering )

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/out-of-home+catering.html


Організація роздрібної торгівлі
Як обрати рітейлера
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✓ Асортимент продукції / типи магазинів

✓ Кількість торгових точок

✓ Територіальне покриття

✓ Ціноутворення та стратегія контролю якості

✓ Окремий дистриб’ютор або частина групи (із закупівельним
центром)

✓ Фінансова стабільність

Важливо бути інформованим щодо політики закупівельних центрів
(поглинання, злиття, продаж…)
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Гуртовики

Ринок збуту

• Найбільший гуртовий ринок свіжої продукції у світі

• Населення, що обслуговується: 18 мільйонів споживачів

Розподіл за типом клієнтів

Роздрібна торгівля 50%

Заклади громадського 
харчування

35%

Роздрібні торгові мережі 15%

1204 підприємців, серед яких…

338 Фрукти і овочі

121 Молочні продукти, готова продукція для 
кейтерінгу, бакалія

91 М’ясні продукти

55 Морепродукти і свіжа риба
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Громадське харчування/ Кейтеринг / HoReCa

Ринок збуту

84 млрд євро товарообіг у 2015

47 млрд євро - ресторани та мережі ресторанів (35% продажі 

через прилавок)

5,56 млрд євро - готелі

20 млрд євро - індустрія кейтерингу

200 млн євро - автомати

самообслуговування

11 млрд євро - (Магазини –

Кондитерські-Заправки …)

86% чеків на суму

менше 16 євро!
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Громадське харчування / Кейтеринг / Horeca

Швидке харчування

Ринок збуту

• Франція є найбільшим європейським споживачем піци та суші, а також
другим за величиною споживачем гамбургерів з 2010-2011рр

• Середні витрати : 8 євро (від 5 до 12 євро)

• Нові гравці = 40% ринку

• Бум на «cosy ambiance», закордонні концепції (KFC, Bagels and
brownies), ресторани фаст-фуд на колесах, екзотичну їжу (тайські
страви в боксах, кебаб), спеціалізовані мережі (Mezzo, Crep ‘eat,
flam’s), premium концепції (Cojean)
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Переробники

✓ 16,218 підприємств харчової промисловості; товарообіг - $189 billion.

✓ Основними імпортованими інгредієнтами для переробки є м'ясні

продукти, риба і морепродукти, фрукти та овочі, напої, вино та міцний

алкоголь, молоко та молочні продукти та продукти на основі

зернових.

✓ Франція є найбільшим виробником консервованих овочів тадругим за 

величиною виробником заморожених овочів

✓ 300 спілок виробників з переробки овочів і фруктів

✓ 1361 виробників з переробки овочів і фруктів; товарообіг - 8,702 млн 

доларів. 

Останні роки споживання напівфабрикатів зросло більш ніж вдвічі.

Ринок збуту
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Переробники

✓ Спостерігається попит на новинки, низькокалорійні, 

здорові і органічні продукти

✓ Франція є основним виробником та експортером готових

харчових продуктів, в зв’язку з цим росте попит на 

сировину

✓ Розвиток харчових технологій та маркетингових інновацій 

активують підвищення попиту на продовольчу сировину

Ринок збуту
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Переробні підприємства

Мережі дистрибуції

Переробні 

підприємства

➢ Danone

➢ Lactalis

➢ Soufflet

➢ Bonduelle

➢ Roquette Frères 

Кооперативи

➢ Vivescia

➢ Agrial

➢ Axereal

➢ Limagrain

➢ Triskalia
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III. Експорт свіжих овочів і фруктів на 

французький ринок



Key steps to export to France 

42

INCOTERM

Identify the most relevant incoterms that are applicable to the 

exporters for fresh and processed

Кожен французький імпортер має свої власні критерії, 

процедури та систему логістики
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IV. . Ідентифікація та налагодження контактів з 

менеджерами із закупівель



Як ідентифікувати французького 

менеджера з закупівель
Заходи & B2B зустрічі 

Виставки
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✓ CFIA : з 12 по 14 Березня 2019 має на меті об'єднання всіх французьких

та міжнародних виробників харчової промисловості; 1450 учасників.

Українські компанії відсутні.

✓ SIRHA : Int'l Catering, Hotel and Food Trade Fair з 26.01 по 30.01.19 в Ліоні. 

Більше 2 940 учасників, 207930 професіоналів, 29778 міжнародних

відвідувачів..

Українські компанії відсутні.

✓ SIAL найбільша інноваційна харчова виставка

✓ EQUIP HOTEL : 

Українські компанії відсутні.



Як ідентифікувати французького

менеджера з закупівель

45

Заходи & B2B зустрічі 
Виставки



Як ідентифікувати французького

менеджера з закупівель

46

Заходи & B2B зустрічі 

Виставки

✓ www.agencebio.org

✓ www.lesfruitsetlegumesfrais.com

✓ www.aprifel.com

✓ www.fnpfruits.com

✓ www.franceagrimer.fr

➢ Linkedin

➢ Twitter

➢ Instagram

➢ Pinterest



Як будувати бізнес з французькими 

партнерами

47

Ефективне управління бізнесом у
Франції

Побудова довгострокових відносин з
європейськими партнерами



Як будувати бізнес з французькими

партнерами

48

How to build a long-term partnership with European partners

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ 
КУЛЬТУРА ТА БІЗНЕС-

КУЛЬТУРА 



Як будувати бізнес з французькими

партнерами

49

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ

➢ Хто ваш партнер / клієнт?

Намалювати собі його

діловий та психологічний

портрет

➢ Хто веде вашу операційну

діяльність?

Важливі деталі



Як будувати бізнес з французькими

партнерами
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➢ Чи можете ви сказати, що ваш

клієнт – це ваш друг?

➢ Чи адаптована структура вашої

компанії до експорту та роботи з

клієнтами за кордоном?

➢ Як і як часто ви спілкуєтесь з

вашим партнером?

➢ Чи є повне розуміння один

одного?

ВІДЧУТТЯ ПРИСУТНОСТІ

ДБАТИ ПРО БІЗНЕС СВОГО 

КЛІЄНТА, ЯК ПРО СВІЙ ВЛАСНИЙ



Як будувати бізнес з французькими

партнерами
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Мова.

Звичаї.

Звички

КУЛЬТУРА І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА



Як будувати бізнес з французькими

партнерами
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How to build a long-term partnership with European partners

МОВА

➢ Хто якою мовою говорить?

➢ Скільки % від того, що ви

хочете сказати, ви можете

реально сказати?

➢ Скільки % від того, що ви

говорите, розуміє ваш

співрозмовник?
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партнерами
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➢Продуктивність праці

➢ Роль керівника

➢ Стиль спілкування

ЗВИЧАЇ



Як будувати бізнес з французькими

партнерами
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➢ Кава

➢ Їжа і бізнес

➢ Перейдемо на «ти» ?

ЗВИЧКИ



ЦІКАВО
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3 3 4 ПРАЦІВНИКІВ 

ПОДОБАЄТЬСЯ АТМОСФЕРА 

У НИХ НА РОБОТІ 

94% ВІТАЮТЬСЯ ВРАНЦІ ЗІ 

ВСІМА КОЛЕГАМИ

72% П’ЮТЬ КАВУ З 

КОЛЕГАМИ. ДЛЯ 43% ЦЕ –

НАЙКРАЩИЙ МОМЕНТ 

РОБОЧОГО ДНЯ! 

57% РОЗПОВІДАЮТЬ 

ОДИН ОДНОМУ, ЯК 

ПРОВЕЛИ

ВЧОРАШНІЙ ВЕЧІР

87% БЕРУТЬ АКТИВНУ 

УЧАСТЬ В ЖИТТІ 

КОМПАНІЇ –

СВЯТА, РІЧНИЦІ ТОЩО

70% ВВАЖАЮТЬ, ЩО 

ЗРУЧНЕ КРІСЛО –

ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ

65% ВВАЖАЮТЬ, ЩО 

ПОЛОВИНА ОФІСНИХ 

НАРАД НЕ НЕСУТЬ  

ЖОДНОЇ КОРИСТІ

60% ЗУСТРІЧАЮТЬ 

КОЛЕГ, ЯКІ ПОТІМ 

СТАЮТЬ ДРУЗЯМИ
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V. Інформаційний бюлетень продукту
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Processed tomatoes
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Диня

Основні постачальники Франції: 

Іспанія, Марокко

290 000 т виробництво у Франції

Третій найбільш споживаний фрукт у Франції, 6 кг / рік на особу

Виробництво: 192 ц/га

Франція імпортує 90 000 т дині в рік з Іспанії, Марокко та Ізраїлю

50% покупок через супермаркети



59

Кавун

15 000 виробництво у Франції (sugar baby)

1,3 кг кавуна на особу – річне споживання

19 % французьких домогосподарств купують 

кавун щонайменше раз на рік

Постачальники – Іспанія та Марокко (350 $/т –

вартість виробництва)

Кавун не такий популярний, як диня, але 

споживання набирає обертів разом з 

підвищенням якості
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Вишня

50,000 – виробництво у Франції (Burlat, Summit)

Вартість виробництва : 2,5 євро / кг

55% продукції продається у свіжому вигляді

45% : переробка (соки, йогурти, випічка…)

Споживання : 2,4 кг на рік на 1 домогосподарство (5,10 

євро – кінцева ціна для споживача)

Туреччина – основний постачальник вишень до Франції

Вишні, оброблені диметоатом не можуть бути імпортовані 

до Франції до квітня 2019
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VI. Заключні рекомендації та додаткові ресурси



Заключні рекомендації
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➢Вивчити потенційного партнера: асортимент і портфель брендів

➢Налагодити контакт з категорійним менеджером

➢Презентація компанії і продукту/ цінова пропозиція / загальні умови

співпраці ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ

➢Готовий план заходів щодо просування продукту



Додаткові ресурси
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Для більш детальної інформації

The General Direction for Food of the French Ministry of Agriculture (DGAL/MINAG) Головне управління з 

харчових продуктів підпорядковане Міністерству сільського господарства.

www.agriculture.gouv.fr

The General Direction for Competition, Consumption and Frauds (DGCCRF) головна дирекція з 

конкуренції, споживання та боротьби з шахрайством.

www.finances.gouv.fr 

The Association Française de Normalisation (AFNOR) національна асоціація із стандартизації.

www.afnor.fr 

Інститут Статистики

www.insee.fr

http://www.agriculture.gouv.fr/


Додаткові ресурси
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Преса



Дякуємо

ITC contact details

Mr. Armen Zargaryan
Project Manager

zargaryan@intracen.org
www.intracen.org

Mrs. Alena Kolomoitseva 
Field Office

itcukraine@intracen.org
www.intracen.org


