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Bu raporda Türkiye’de yerleşik iş makineleri sektöründeki firmalar için ihracat potansiyeli açı-
sından yüksek potansiyele sahip olan Fransa’nın incelemesi yapılacaktır. Bu bağlamda raporda 
öncelikle Fransa’nın genel ekonomik durumu ve ülke görünüşü detaylarıyla açıklanacak, daha 
sonra Fransa’daki iş makineleri sektörü ele alınacaktır.

Fransa 543.945 km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa’da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip 
ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana kara ve İber Yarımadası’na bitişiktir. Kara suları ise Akdeniz’e, Atlas Okyanusu’na, 
Manş denizine ve Kuzey denizine dayanır. Sınırları 2.889 km uzunluğundadır. Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzeyde 
Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır. 
Fransa’nın 3427 km uzunluğundaki sahil şeridi, Akdeniz, Manş Denizi, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi kıyılarından 
geçmektedir. 

Avrupa Birliği’nin diğer ülkelerinde bulunan önemli sanayi ve ticaret noktalarına ulaşım için ideal bir konumdadır. 
Güneyden İtalya’nın sanayi merkezi olan Po ovasını, Kuzey Batıda İngiltere’deki sanayi merkezilerini, güneyden ise 
İspanya’nın Katalan bölgesinden güneydoğuda İtalya’nın ortasına kadar uzanan Akdeniz bölgesini birleştiren kavşakta 

1. Fransa’nın Ekonomik Görünümü
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Tablo 1: Fransa Ekonomik Görünüm (Kaynak: TC Dışişleri Bakanlığı)

Helikopterler, uçaklar vb. uzay araçları, uzay araçlarını fırlatıcı araçlar, yörünge-altı araçları;
tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış);
binek otomobilleri ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
(yarış arabaları dahil); karayolu taşıtları için aksam, parça ve  aksesuarlar; turbojetler,
turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri; taze üzüm şarabı ve şırası

Binek otomobilleri ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar
(yarış arabaları dahil); ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde
edilen yağlar); turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri; hava taşıtları
aksam ve parçaları; karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar
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yer almaktadır.

Ülke genelinde ılıman iklim hâkimdir. Bölgesel farklılıklar açısından üç iklim tipi ile karşılaşılır. Ülkenin batısında 
okyanus iklimi hüküm sürmektedir. Bu iklim; ılık, nemli, bulutlu günleri fazla güneşli günleri az her mevsimi yağışlı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Okyanus iklimin en tipik bir şekli Fransa’nın batı kıyısını oluşturan Bretonya yarımadasında 
göze çarpar. Burada kışlar ve yazlar ılık geçmektedir. Batıdan gelen okyanus rüzgârlarının etkisiyle özellikle kışlar olmak 
üzere her mevsim yağışlı olmaktadır. Okyanusun geç ısınıp geç soğuması nedeni ile kış geç gelmektedir (en soğuk ay 
Şubat ayıdır). Aynı şekilde bu bölge yazın fazla ısınmamakla birlikte ısının en yüksek olduğu zaman ise Ağustos ayıdır. 
Okyanus iklim tipi biraz daha ılık şekilde Fransa’nın güneybatısında Biskay körfezi kıyılarında da hissedilmektedir. 
Fransa’nın doğu yarısında kara iklimi hâkim olup yazlar sıcak, kışlar soğuk geçmektedir. En fazla yağış yaz aylarında 
görülmektedir. Fransa’nın batısından doğusuna doğru kışların şiddeti artmaktadır. Fransa’nın güneydoğusunda 
Akdeniz iklimi hâkimdir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Burada dağların kıyıya paralel olması 
nedeni ile Akdeniz iklim ülkenin iç kesimlerinde fazla hissedilmemektedir. Bununla beraber Rhone vadisi boyunca ve 
hatta Pirene dağlarının kuzeyindeki ovalarda yer yer bu iklimin etkisi görülmektedir.

Fransa dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almakta olup 2015 yılı GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla) sıralamasında 
ABD, Çin, Japonya ve Almanya ve Birleşik Krallık’ın ardından 6. konumdadır. 2015 yılında büyüme 1,2 oranında 
gerçekleşmiştir. Aynı gerçekleşen GSYİH ‘si 2,4 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş ve enflasyon 0 olmuştur.

Fransız ekonomisinin başlıca ekonomik sorunları sırasıyla, düşük büyüme hızı, özellikle delokalizasyon (uluslararası 
rekabet dolayısıyla üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle fabrikalarının üçüncü ülkelere taşınması) nedeniyle 
artan işsizlik, bütçe açıkları ve sosyal güvenlik sistemindeki açıklardır.

İyi bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak, iş dünyası yüksek düzeyde sosyal prim ve vergi ödeyen, işçilerinin haftalık 
çalışma süresini zorunlu olarak 35 saat ile sınırlandırmak zorunda kalan Fransa özel sektörünün, bu yükler nedeniyle 
diğer gelişmiş ülkelere göre rekabet gücü zayıflamıştır. 35 saat uygulaması, 2002 yılında ilk defa gevşetilmiştir. 2007 
yılının sonunda ise, fazla mesai yapan çalışanların (35 saatten fazla) gelirlerinden vergi indirimleri yapılmasına karar 
verilmiş ve fazla mesai teşvik edilmeye çalışılmıştır. 

Fransa’da, iç ve dış talebin azalması ile işsizlik artmaya devam etmektedir. Hükümet, sorun yaşayan sektörlere ve 
firmalara destek olmak amacıyla çeşitli önlemler almaktadır. İnşaat ve otomotiv sektörlerine doğrudan ve dolaylı 
finansman yardımı yapılmakta olup, hükümetin temel yaklaşımı yatırımların arttırılarak büyümenin sağlanması 
şeklinde olmaktadır. Ülke uzun dönemli notu 2016 yılı ilk yarısında uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca AA 
olarak verilmiştir.

Ülkenin nüfus artışında ülkeye her yıl 150.000 kadar gelen göçmenlerin payı da vardır. Gelen göçmenlerin büyük kısmı 
Fransız vatandaşlığına geçmektedirler. Göçmen nüfus içerisinde en büyük paya sahip olanlar gruplar ise sırasıyla 
Portekiz, Cezayir ve Fas kökenlilerdir. Fransa’da %4 oranında Türk nüfus olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede işsizlik 
2019 yılında %8,5 düzeyinde olmuştur.

Fransa’da 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi 
ülkeler arasında sanayi ürünleri ticaretinde Gümrük Birliği uygulaması yürürlüktedir. Bu suretle Türkiye ve Fransa 
arasındaki gümrük vergileri sıfırlanmıştır.



Fransa
İş Makineleri

İnceleme Raporu

Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması bulunmaktadır. Bu notlandırmada 
kullanılan metodoloji “The Doing Business Project” ve Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına 
dayanmaktadır. Fransa aşağıda belirtilen kriterler ışığında incelenmiştir:

2. Fransa için Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular

Fransa için risk derecelendirmeleri
1- Yeni bir İş Kurma
2- Kredi Alma
3- Vergi Kolaylığı Sırası (190 ülke arasından)
4- Sınır Ülkelerle Ticaret
5- Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama

Fransa için Genel Risk dereceleri değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk değerlendirmeleri, 
işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere 
dayanan ölçümlerdir.

Ayrıca, bazı istisnalar dışında (AB Ortak Tarım Politikasına dâhil olmayan tarımsal ürünler, yaş meyve sebze ürünlerine 
ait toplam 11 adet tarife pozisyonu, iç ve kabuklu natürel fındık, domates salçaları ve diğer domates konservesi) AB 
ülkelerine Türkiye’den ithal edilen tarım ürünlerinde de gümrük vergileri tamamen kaldırılmış bulunmaktadır.

Fransa’da ticari ilişkiler uzun vadeli plan ve programlar hedef alınarak kurulmaktadır. Fransızlar iş ilişkilerini uzun 
zamana yaymaktadırlar. Fransız firmalarla temasa geçmek için uzun süre önceden randevu almak gerekmekte olup 
planlı hareket edilmesi iş ilişkisinde güven sağlamaktadır. Fransızlar ticari ilişkilerde olduğu gibi iş akış sürecinde ve iş 
yerlerinde iyi organize edilmiş ve planlanmış şekilde çalışmayı tercih etmektedirler.

Fransa’daki iş insanları ticari ilişkilerinde risk almak istememektedirler. Yapılan araştırmalar Fransız iş insanlarının 
belirsizlikten kaçınma eğilimi içinde olduklarını göstermektedir. Fransızlar işbirliği içerisine girecekleri iş ortaklarını 
tanıyıp güvenmeleri için zamana ihtiyaç duymaktadır. İş birliğine girmeyi planladıkları muhtemel ortaklarının 
çalışma ortamını ve koşullarını yerinde görüp izlemek ise güven kazanılması ve pekiştirilmesinde ayrıca önemli bir rol 
oynamaktadır.

Ayrıca, firmalar/müşteriler ile yakın ilişki ve temas içerisinde olunması Fransızların tercih ettiği bir davranıştır. Fransızlar 
ölçülü olmak kaydıyla samimiyete değer vermektedir. Ancak, iş görüşmeleri analitik, eleştirel ve mantıklı konuşma ve 
fikirler paralelinde geçmektedir. Uygulanması planlanan bir proje tüm ayrıntıları ile birlikte incelenmektedir.

Fransız iş kültüründe ticari ilişkiler ancak otoriteye sahip en yüksek mevkideki kişilerin onay vermesi halinde 
başlayabilmektedir. İş görüşmelerinin aracı kimseler ile yapılmadığının bilinmesi ticari ilişkilerin gerçekleşmesi 
açısından önemlidir. Ayrıca, ülkede yerleşmiş kültürel normlardan sapılması ticari hayatta kabul görmeyen bir 
davranıştır.

Fransa’da fuarlara devamlı katılım da gerek yeni iş bağlantılarını yapılması gerekse mevcut ilişkilerin pekiştirilmesinde 
verimli sonuçlar vermektedir. Buna ek olarak Fransa’nın Afrika bağlantılarının da, özellikle fuarlar aracılığıyla 
firmalarımıza fırsatlar sunduğu gözlenmektedir.
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FRANSA İşletme İçin Düşük Risk AA1

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1: Fransa Ülke Risk Değerlendirmeleri

Fransa özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı projesinden elde edinilen 
bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir.

Bu tabloda yer alan bilgiler Fransa’nın mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir.

FRANSA Sıralama (0-190) Puan (0-100)

30

32

99

55

1

93,27

77,29

50

79,31

100

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 2: The Doing Business Project Kriterlerine Göre Notlandırma ve Puanlaması

Otomotiv sanayii, sağladığı katma değer, yarattığı istihdam ve etkileşim içinde olduğu diğer sanayii kollarıyla, ülke 

ekonomisindeki öncü sektörlerden biridir. Otomotiv sanayi, demir-çelik, petro-kimya, lastik, tekstil, cam, elektrik-

elektronik gibi sanayi dallarının itici gücü olması nedeniyle ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Ulaştırma ve tarım sektörlerinin gereksinim duyduğu her çeşit motorlu araç buradan sağlanırken, sektör, 

kendi bünyesi dışında hammadde ve yan sanayi ile nihai ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlayan pazarlama, bayi, 

servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörleriyle de yakından ilişkilidir. Birçok sektörün lokomotifi olan bu dev sektörde 

son yıllarda, küreselleşme, değişen pazar ve artan rekabet nedeniyle gerçekleşen şirketler arası birleşmeler ve satın 

almalar sonucunda üretici firma sayısının giderek azaldığı gözlemlenmektedir.

OICA verilerine göre küresel üretim 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 97 milyon 303 bin adede ulaşmıştır 

ancak bu yükselişi düşüş takip etmiştir. 2018 yılında üretim bir önceki yıla kıyasla %0,93 oranında düşmüştür. 2018-2019 

arasında da %1,01 gibi bir artış yaşanmasına rağmen 2017’deki tepe noktasına ulaşılamamıştır.

3. Fransa Otomotiv ve Ağır İş Makineleri Sektörü
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Tablo 3: Dünya Otomotiv Üretimi 2008-2017 (Kaynak: OICA)
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2019 yılında dünyada otomotiv üretiminin yarıdan fazlası (yüzde 55) Asya-Okyanusya bölgesinde yapılmıştır. Bölgede 
2019 yılında otomotiv üretimi 2018 yılına oranla yüzde -6,4 düşüş yaşanmış, toplam üretim 49 milyon 226 bin adet 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bölge bazında Asya-Okyanusya’dan sonra en büyük üreticiler, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika bölgeleri olmuştur. 
Geçen yıla oranla Avrupa Birliği üretimi yüzde -4,3; Kuzey Amerika üretimi yüzde -3,6 azalmıştır.

2017 yılında otomotiv üretiminde çift haneli artış yaşayan bölgeler ise Diğer Avrupa ve Güney Amerika bölgeleri 
olmasına rağmen 2018-2019 döneminde bu bölgelerde de düşüşler gerçekleşmiştir. 2019’da 3 milyon 576 bin adet 
üretim yapan Diğer Avrupa ve 3 milyon 319 bin adet üretim yapan Güney Amerika, dünya üretim sıralamasında 4. ve 
5. bölgeler olmuştur. 2019 yılında 1 milyon 105 bin otomotiv üretimi yapan Afrika’da ise geçen seneye göre yüzde 0,3 
artış gerçekleşmiştir.

Toplam Üretim 2018 2019 Değişim 18/19 
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Tablo 4: Bölgeler Bazında Toplam Üretim
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Dünyada ticari araç üretimi ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2 düşerek 20 milyon 504 bin adet olarak 
gerçekleşmiştir. Bölge bazında ticari araç üretiminde düşüş yaşamayan tek bölge Avrupa Birliği olmuştur.

Avrupa iş makineleri sektörü ilk çeyrekte 2018 yılına oranla %2 büyüme göstermiştir. Avrupa pazarında önemli yeri olan 
Almanya ilk çeyrekte 2018 yılına oranla %4 küçülürken, İngiltere %5, Fransa ise %11 oranında küçülmüştür. Rusya’da ise 
pazar %41 oranında büyüme göstermiştir. Yine ilk çeyrekte ağır iş makineleri grubunun satışları, mini grubunun satış 
oranlarına göre %4 oranında büyüme kaydetmiştir. Fakat mini grubunda göze çarpan olumlu gelişme ise mini lastikli 
yükleyicinin ve skid- steer loader’ın %14 oranında büyüme kaydetmesidir. Kazıcı yükleyici pazarı %22, dozer pazarı %17, 
lastikli yükleyici %14, motor greyder pazarı ise %3 oranında büyümüştür.

Küresel inşaat makineleri pazarının 2019-2024 tahmin döneminde% 7.58’lik bir CAGR(yıllık bileşik büyüme oranı) 
kaydetmesi beklenmektedir. Bunun nedenleri arasında şunlar sıralanabilir:

İtalya
5%

Hollanda
4%

Diğerleri
32%

Almanya
22%

Fransa
17%

İngiltere
14%

Rusya
6%

2018 YILININ

İLK ÇEYREĞİNDE

AVRUPA

İŞ MAKİNELERİ

PAZARININ

ÜLKE BAZINDA

DAĞILIM

ORANLARI

Şekil 2: 2018 Yılının İlk Çeyreğinde Avrupa İş Makineleri Pazarının Ülke Bazında Dağılım Oranları

İnşaat ve üretim süreçlerinde altyapı ve otomasyon geliştirmeye odaklanılması İş makineleri pazarını büyümesini 
önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle yol yapım makineleri pazarı, yakın geçmişte, özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde, 
merkezi ve eyalet hükümetlerinin üstlendiği artan yol geliştirme programları nedeniyle, önemli bir büyüme 
yaşamıştır.

Uygun maliyetli makineleri olan talep, daha düşük emisyonlar için yasal baskılar ile birlikte, inşaat ekipmanı 
üreticilerini, geleneksel hidrolik ve mekanik olanlara göre elektrikli ve hibrit araçları tercih etmeye zorlamaktadır.  

İnşaat ekipmanlarının kiralanması veya leasingi, ekipman maliyeti ve ayrıca bakım işleminin maliyeti nedeniyle 
yükselmiştir.

Maliyetin dışında, inşaat ekipmanının kiralanması ile ilgili başka faydalar da vardır. Kiralama şirketleri, kiraya dahil 
olan gerekli profesyonel makine operatörleri ve sürücülerle birlikte makineleri sağlar. Kısa süreli inşaat uygulamaları 
için, bir makine kiralamak inşaat müteahhitleri arasında bir satın alımdan daha fazla tercih edilir, çünkü kiralama, 
makinenin optimum şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.
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İnşaat sektörü günden güne daha akıllı hale gelmektedir. Dijitalleşme, bağlanabilirlik ve otomasyon, gelişimi 
ilerletmekte ve inşaat projeleri üzerinde önemli bir etki bırakmaktadır. Ek olarak, inşaat makinelerini kiralayan 
şirketler de gelişmiş inşaat makinelerine olan artan taleple başa çıkmak ve eskileri yeni veya yükseltilmiş makine 
filosu ile değiştirmek için yeni teknolojilere yatırım yapmaya hazırlanmaktadırlar.

Fransa’da devletin altyapı ve ulaşım sektörlerinin gelişimine verdiği önem dolayısıyla inşaat sektörü hem çok gelişmiş, 
hem de devletin kontrolü altında kalmıştır. Fransız inşaat sektörü, Paris’teki iş merkezi bölgesi olan La Defense’ın 
geliştirilmesinden otoyol inşaatlarına ve devletin koruyuculuğu altında uluslararası müteahhitlik ihalelerinin 
alınmasına kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. İnşaat firmaları basit ve kullanımı kolay ürünleri tercih 
etmektedirler. Bu eğilim işçilik becerileri ve işçilik gücünden tasarruf sağlayan prefabrik yapı malzemelere yönelen 
yüksek talepte de görülmektedir. Sektördeki oyuncular inşaat ve mühendislik şirketleridir. 

Temel alıcılar müteahhitler, tedarikçiler ise ham madde üreticileridir. Kilit alıcılar ise devlet kuruluşları ve büyük 
özel sektör firmalarıdır. Piyasada genellikle ihale yöntemi ile çalışılır ve koşullar alıcılar tarafından belirlenir. Fransız 
hükümeti karayolu yolu onarımı, yüksek hızlı tren için demiryolu, baraj, kanal, üniversite kampüsü yapımı konusunda 
yatırımlar önermekte olup bu projeleri alacak şirketlerden uzun dönemli bakımın da üstlenilmesi beklenilmektedir.

200’den fazla üyesi ile Fransa iş makineleri sektörünün temsilcisi olan CISMA, 2017 yılı pazar verilerini açıklamıştır. 
Rapora göre Fransa’daki iş makinesi satışları yüzde 21 oranında artmıştır.

2017 yılında 21.630 adet iş makinesi satışına ulaşan Fransa, Avrupa’nın üçüncü büyük pazarı olma niteliğini 
sürdürmektedir. CISMA, 2008’deki iş makinesi piyasası çöküşünden bu yana sektörün en iyi yılını geçirdiğini 
vurgulayarak satışların nispeten güçlü geçtiğini belirtmiştir.

Fransa pazarında 2017 yılı ekipman satışı artışı, yüzde 22 ile paletli ekskavatörler tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bu oranların içinde en popüler ürün grubu olan mini ekskavatörler de bulunmaktadır. 2017 yılında genel inşaat 

sektöründeki büyümenin ve özellikle bina inşaatlarındaki artışın bu başarıda etkili olduğunu belirten CISMA, mini 

ekskavatörlerin hâlâ tarihsel rekor düzeyine erişmediğini de bildirmiştir. Fransa’daki lastikli ekskavatör satışları ise 

iyiye işaret etmektedir. 1.800 adetle lastikli ekskavatör satışları 2016 yılına oranla yüzde 31 büyümüştür. Fransa’nın 

Grafik 1: Fransa İş Makineleri Pazarı 2017 Yılı Satışları ve Büyüme Oranları
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Almanya’dan sonra Avrupa’nın en büyük tekerlekli ekskavatör pazarı konumunda bulunduğunu belirten CISMA, bu 
ürün grubunun 2005 yılı seviyesinde seyrettiğini açıklamalarına eklemiştir.

2017 yılındaki bu rakamların 2020’nin ikinci çeyreği ve 2021 boyunca bu kadar olumlu seyretmesi mümkün 
görünmemektedir. Bunda birincil faktör Korona Virüsü olarak da bilinen Covid-19 salgınıdır. Bu salgın nedeniyle 
2020’nin ilk çeyreğinde Fransa’da resesyon gözlemlenmiştir. Genel olarak gıda sektörü hariç hemen her sektörde 
tüketici talebi düşmüştür. Ayrıca Fransız hükümeti şirketlere 300 milyon Euro değerinde teşvik vereceğini, işten çıkan 
vatandaşlar için de 45 milyar Euro ödenek ayırdığını duyurmuştur. Özel sektörde yaşanan bu daralmanın etkilerinin 
kolaylıkla geçmeyeceği tahmin edilmemekle birlikte özel sektöre verilen teşviklerin bu virüsün ekonomik etkilerini 
biraz da olsa hafifleteceği düşünülmektedir.


