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GÉPEK
A különböző gépek iránti 
kereslet 2016 és 2017 között 
20%-kal növekedett. A 
turbináktól és sugárhajtású 
motoroktól kezdve a 
kazánokon át számítógépes 
chipkészítő berendezésekig 
egyre nagyobb a kereslet a 
gépipari termékek iránt.

SZOLGÁLTATÁSOK 79,3%  

IPAR 18,3%

MEZŐGAZDASÁG  2.4%
1

IMPORT MINI-BOOM
Franciaország gazdasága az utóbbi időben töretlenül növekszik, ez pedig 

napjainkra az import forgalom emelkedését is magával hozta. A Franciaországba 
érkező áruérték évtizedes csökkenése után 2017 igazi fordulópont volt: 9%-os fejlődést 

lehetett megfigyelni az importnál. Ez tehát egy ideális időszak a bekapcsolódásra.2

A LEGJOBB EXPORT LEHETŐSÉGEK

FRANCIAORSZÁG GAZDASÁGA 
SZEKTORONKÉNT

VAS ÉS ACÉL
A vas, acél és más hasonló 
nyersanyagok forgalma 2016 és 
2017 között majdnem 60%-kal 
növekedett. A cink, a nikkel, 
az ólom, a vasérc, a 
salak és a hamu 
felhasználása is 
emelkedik.

DIVAT
Mivel ez az haute couture hazája, 

így nem meglepő, hogy a 
legnagyobb e-kereskedelmi 
szektor Franciaországban a 
ruhaipar, amely évente 8%-kal 
növekszik.  
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A GAZDASÁG RENESZÁNSZA 
A GDP növekedés 2011 óta most a legmagasabb az országban, és a tavaly megválasztott elnök, 
Emmanuel Macron még sok olyan intézkedést tervez, amelyek kedvezőek lesznek a vállalkozások 
számára. A több éves „téli álom” után Franciaország gazdasága ismét növekedési pályára állt.3
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MŰSZAKI, ORVOSI 
KÉSZÜLÉKEK
18,7 MILLIÁRD USD (3,1%)

SZERVES VEGYI 
ANYAGOK
15,8 MILLIÁRD USD (2,6%)

5
REPÜLŐGÉP, 
ŰRHAJÓ
24,5 MILLIÁRD USD (4%)

4
ELEKTROMOS 
GÉPEK, 
BERENDEZÉSEK
54,9 MILLIÁRD USD (9%)

3 ÁSVÁNYI ÜZEMANYAGOK, 
BELEÉRTVE AZ OLAJAT
59,6 MILLIÁRD USD (9,7%)

1 GÉPEK, BELEÉRTVE A SZÁ-
MÍTÓGÉPEKET IS 
81,8 MILLIÁRD USD 
(AZ ÖSSZES IMPORT 
13,4%-A)
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JÁRMŰVEK
65,1 MILLIÁRD USD 
(10,6%)

MŰANYAG TERMÉKEK 
24,1 MILLIÁRD USD (3,9%)

GYÓGYSZEREK 
23,1 MILLIÁRD USD (3,8%)

VAS, ACÉL
12,5 MILLIÁRD USD 
(2%) 

TOP 10 IMPORT FRANCIAORSZÁGBAN4

31. A 190-BŐL 
Franciaországban könnyű a kereskedők dolga. A Világbank Ease of Doing 
Business című elemzése 190 ország közül a 31. helyre sorolta Franciaországot.
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8,5%-OS ÉVES NÖVEKEDÉS 
Akárcsak a hasonló, fejlett piacokon, például az Egyesült Királyságban, úgy Franciaországban is 
gyorsan fejlődik az e-kereskedelem – várhatóan 8,5%-kal fog emelkedni éves szinten egészen 2022-ig. 

TÖBB, MINT 50% VÁSÁROL ONLINE  
Franciaországban az internethasználók 56,6% vásárol 
online, arányuk évről évre növekszik. 

E-KERESKEDELEM. EGY 
NAGYSZERŰ LEHETŐSÉG?
A francia nép meglehetősen „digitális”: a lakosság 86%-a 
rendszeresen használja az internetet. Bár ezzel egy kicsit még 
mindig le vannak maradva a szomszédos országoktól, de 
vásárlóközönsége így is óriási: nagyjából 56 millió fő.  

BLACK FRIDAY
Az amerikaiak egyik kedvenc kereskedelmi 
eseménye ma már Európában is meghonosodott. 
Sok európai országban a Black Friday az internetes 
értékesítés legerősebb napja.6

DIVAT ONLINE5

Franciaország legnagyobb e-kereskedelmi szektora a 
divat. Majdnem minden harmadik online vásárolt termék 
valamilyen divatcikk: a szegmens értéke 15 milliárd USD-re 
tehető a 49 milliárd USD összértékű francia online piacból.

„A BÚTOROK ÉS LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAK 
PIACA FOLYAMATOSAN NÖVEKSZIK. ELŐRELÁT-
HATÓLAG ÉVENTE 11,2%-KAL FOG EMELKEDNI 
2018 ÉS 2022 KÖZÖTT.” 
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KERESKEDELMI ÉS 
VÁMSZABÁLYOK

€150
Az importvám küszöbe, 
amely alatt az áruk vám-
mentességet élveznek, de 
ÁFA fizetés fennállhat.

IMPORTÁLNI AZ EU-N BELÜL
Ez egy egyszerű folyamat. A legtöbb áru vámke-
zelés nélkül szabadon mozoghat, importvámot és 
áfát sem kell fizetni.

AZ EU-N KÍVÜL 
Minden terméknél szükséges vámkezelés. Ebben az 
esetben behozatali nyilatkozatot kell tenni a Fran-
cia Vámhivatalnál, valamint megfizetni az import-
vámot és az áfát. Az 1000 kg-nál kisebb súlyú, vagy 
1000 €-nál alacsonyabb értékű áruk esetén elegen-
dő a hatóságnál tett verbális nyilatkozat, valamint 
az áruhoz kapcsolódó számla bemutatása.

EORI
Ha az EU-n kívülről szeretnénk importálni Fran-
ciaországba, akkor a gazdasági szereplők nyilván-
tartási és azonosító ún. EORI számra is szüksé-
günk lesz, mellyel kapcsolatban az EU Adóügy és 
vámunió honlapján található bővebb információ.

SZÁMOLJA KI A KÖLTSÉGEKET
A Franciaországba tartó küldemények kiszállítási 
költségének (vámok, adók és egyéb behozatali 
díjak) megbecsléséhez használja DHL Express 
ingyenes Trade Automation Services (TAS) rend-
szerét: tas.dhl.com.   
A TAS a várható költségeken kívül tájékoztatást 
nyújt az országok egyedi áruszabályozásáról, és a 
szükséges kereskedelmi dokumentációról is.

KÉSZEN ÁLLOK, HOGY PIACRA 
LÉPJEK NÉMETORSZÁGBAN. MI 
A KÖVETKEZŐ LÉPÉS? 

Építsen a DHL Express hálózatára és több évtizedes 
tapasztalatára a sikeres induláshoz! Látogasson el a 
honlapunkra, regisztráljon, és kollégáink felkeresik 
Önt.
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Francia Vámhivatal  (Douane Française)
EU Adóügy és vámunió

FONTOSABB 
SZERVEZETEK

0% 
Amely az EU-n belüli im-
portra vonatkozik. Az EU-n 
kívüli behozatalnál a tarifák 
az árutípus és a származási 
ország függvényében vál-
toznak.

VÁM

http://tas.dhl.com
https://shipping.dhl.hu/e-commerce
http://www.douane.gouv.fr/articles/a13001-french-customs-for-business
https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en

