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Pháp là nước nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ lớn thứ tư ở EU, chiếm 9% kim ngạch nhập
khẩu của khối này trong năm 2006.
Trong giai đoạn 2002 - 2006, kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ vào Pháp tăng
trung bình hàng năm 7%. Năm 2007 kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm này của Pháp đạt 2,7
tỷ EUR. Khối lượng gỗ và các sản phẩm gỗ nhập khẩu của Pháp giảm 15% hàng năm, ước
khoảng 2,7 triệu tấn. 1. Nhập khẩu
Tình hình nhập khẩu
Hơn 70% kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Pháp là từ các nước thành viên EU,
đáng kể nhất là Đức và Bỉ, chiếm khoảng 35% tổng kim ngạch nhập khẩu của Pháp. Các
nguồn cung cấp từ những nước trên về căn bản đều tăng khoảng 10% về kim ngạch và 12% về
số lượng hàng năm.
Pháp có nguồn cung gỗ từ rất nhiều nước đang phát triển. Năm 2006, kim ngạch nhập khẩu từ
các nước đang phát triển chiếm 22% thị phần nhập khẩu, cao hơn mức thị phần trung bình
chung của EU (19%). Kim ngạch nhập khẩu từ các nước đang phát triển tăng với tốc độ chậm
hơn (+5% hàng năm) so với tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Pháp (7%
hàng năm). Braxin dẫn đầu các nước đang phát triển cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ cho
Pháp (6% giá trị nhập khẩu), cùng với mức tăng 14% hàng năm, đây cũng là một trong những
nước cung cấp hàng đầu với mức tăng cao nhất.
Nhập khẩu theo nhóm sản phẩm
Mặc dù mức độ tăng trưởng rất khác nhau song kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ các
loại vào Pháp đã tăng trong giai đoạn 2002 - 2006. Tỷ lệ các loại gỗ nhập khẩu của Pháp không
khác nhiều so với mức trung bình của châu Âu. Trong số các nhóm sản phẩm được nhập khẩu,
gỗ xẻ là sản phẩm phổ biến nhất, chiếm khoảng 36% tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản
phẩm gỗ của Pháp năm 2006. Từ năm 2002, việc nhập khẩu sản phẩm này của Pháp tăng
trung bình hàng năm 6% về kim ngạch nhưng giảm trung bình hàng năm 25% về khối lượng,
vào khoảng 964 triệu EUR/ 604.000 tấn vào năm 2006. Cùng năm đó, thị phần của gỗ xẻ do
các nước đang phát triển cung cấp cho Pháp chiếm khoảng 20% kim ngạch nhập khẩu gỗ và
các sản phẩm gỗ của Pháp.
Sản phẩm gỗ đứng thứ 2 về nhập khẩu của Pháp là gỗ tấm, gỗ ván, chiếm khoảng 31% tổng
giá trị nhập khẩu gỗ của Pháp năm 2006. Từ năm 2002, việc nhập khẩu gỗ tấm, gỗ ván của
Pháp tăng trung bình 7% về giá trị nhưng giảm trung bình hàng năm 35% về khối lượng, vào
khoảng 829 triệu EUR/ 187.000 tấn năm 2006. Các nước đang phát triển cung cấp 14% kim
ngạch nhập khẩu, cũng là mức trung bình của EU về sản phẩm này. 84% kim ngạch nhập khẩu
sản phẩm này được cung cấp bởi các nước thành viên EU khác, chiếm ưu thế là Bỉ và Đức.
Gỗ xây dựng chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Pháp,
đứng thứ ba về sản phẩm gỗ nhập khẩu. Năm 2006, nhập khẩu sản phẩm này tăng về giá trị
(12%) cũng như khối lượng (8%), đạt 341 triệu EUR/186.000 tấn. Những sản phẩm gỗ đáng chú
ý khác được nhập khẩu vào Pháp là gỗ tròn (9% tổng kim ngạch nhập khẩu) và nẹp gỗ (7%).
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Những nhà cung cấp gỗ hàng đầu vào Pháp giai đoạn 2002 - 2006
Sản phẩm
2002
Triệu EUR
2004
Triệu EUR
2006
Triệu EUR
Nguồn
Thị phần
(%)
Nhà cung cấp hàng đầu năm 2006
Thị phần %
Tổng gỗ và các sản phẩm từ gỗ
2,033
2,317
2,663
Trong EU

Ngoài EU trừ các nước ĐPT
Các nước ĐPT
71%

7%
22%
Đức (19%), Bỉ (16%), Phần Lan (7%), Thuỵ Điển (5%), Tây Ban Nha (4%),
Nga (3%), Thụy Sỹ (2%), Hoa Kỳ (1%)

Braxin (6%), Gabon (5%), Trung Quốc (2%), Cameroon (2%), Indonesia (1%), Congo (1%), Malaysia (1
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Gỗ xẻ
770
872
964
Trong EU

Ngoài EU trừ các nước ĐPT
Các nước ĐPT
67%

12%
21%
Đức (20%), Bỉ (13%), Phần Lan (13%), Thuỵ điển (11%), Hà Lan (1%)
Nga (8%), Canada (2%), Hoa Kỳ (1%), Thụy Sỹ (1%)

Brazil (10%), Cameroon (3%), Malaysia (2%), Ghana (1%), Bờ Biển Ngà (1%), Indonesia (1%), Gabon (
Gỗ tấm, gỗ ván
637
717
829
Trong EU
Ngoài EU trừ các nước ĐPT
Các nước ĐPT
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84%
3%
4%
Bỉ (23%), Đức (20%), Áo (8%), Tây Ban Nha (6%), Italia (6%),
Thụy Sỹ (1%), Hoa Kỳ (1%), Nga (1%)
Gabon (7%), Trung Quốc (2%), Braxin (1%), Indonesia (1%), Vùng xích đạo Guinea (1%), Bờ biển ngà
Gỗ xây dựng
216
272
341
Trong EU
Ngoài EU trừ các nước ĐPT
Các nước ĐPT
79%
3%
18%
Đức (16%), Bỉ (14%), Ba Lan (11%), Đan mạch (8%), Italia (7%)
Thụy Sỹ (2%), Hoa Kỳ (0.7%), Canada (0.7%)
Trung Quốc (6%), Braxin (5%), Indonesia (3%), Malaysia (2%), Croatia (0,6%)
Gỗ tròn
243
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236
249
Trong EU

Ngoài EU trừ các nước ĐPT
Các nước ĐPT
40%

10%
50%
Đức (16%), Tây ban nha (9%), Bỉ (8%), Hà Lan (1%), Luxembourg (1%)
Thụy Sỹ (8%), Hoa Kỳ (2%)

Gabon (23%), Congo (9%), Cộng hoà dân chủ Congo(9%), Cameroon (3%), Uruguay (2%), Trung Phi (
Nẹp gỗ
101
138
190
Trong EU
Ngoài EU trừ các nước ĐPT
Các nước ĐPT
59%
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1.2%
40%
Đức (15%), Italia (10%), Bỉ (9%), Ba lan (7%), Tây ban nha (5%)
Canada (0.5%), Thụy Sỹ (0.3%)

Brazil (21%), Trung Quốc (7%), Indonesia (6%), Myanmar (2%), Croatia (0.7%), Cộng hoà dân chủ Con
Gỗ nhiên liệu
29
40
48
Trong EU

Ngoài EU trừ các nước ĐPT
Các nước ĐPT
96%

4%
0.4%
Bỉ (38%), Đức (33%), Luxemb. (9%), Tây ban nha (8%) Hà Lan (2%)
Thụy Sỹ (2%), Australia (0.7%), Hoa Kỳ (0.6%)
Namibia (0.1%), Malaysia (0,1%)
Gỗ làm khung
32
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36
34
Trong EU
Ngoài EU trừ các nước ĐPT
Các nước ĐPT
60%
1.6%
38%
Italia (16%), Tây ban nha (14%), Bỉ (10%), Ba lan (7%), Rumani (5%)
Hồng Kông (1.3%)

Trung Quốc (24%), Marốc (7%), Tunisia (3%), Ấn độ (2%), Thái Lan (1%), Việt nam (0,4%), Indonesia (
Gỗ đặc
4.5
5.8
7.1
Trong EU

Ngoài EU trừ các nước ĐPT
Các nước ĐPT
93%

2%
5%

7/9

Tình hình XNK gỗ và sản phẩm gỗ tại Pháp
Written by Phan Dang An
Sunday, 13 December 2009 09:29 - Last Updated Sunday, 13 December 2009 09:31

Đức (38%), Tây ban nha (13%), Bỉ (9%), Romania (7%), Lithuania (7%)
Hoa Kỳ (2%)

Honduras (3%), Serbia (2%), Myanmar (0,3%), Malaysia (0,3%
(Nguồn: Eurostat)
Các nước ĐPT: Các nước đang phát triển
2. Xuất khẩu
Pháp là nước nhập khẩu mạnh về gỗ và các sản phẩm gỗ, song cũng là nước xuất khẩu lớn thứ
6 về gỗ và các sản phẩm gỗ ở EU, chiếm 6% thị phần xuất khẩu gỗ của EU. Từ năm
2002-2006, xuất khẩu gỗ của Pháp tăng trung bình hàng năm 5% về kim ngạch, nhưng giảm
trung bình hàng năm 26% về khối lượng, tổng giá trị khoảng 1,9 tỷ EUR/ 2,1 triệu tấn năm
2006.
Hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Pháp là tới các nước thành viên
EU láng giềng như Tây Ban Nha (314 triệu EUR), Bỉ (304 triệu EUR), Đức (294 triệu EUR) và
Italia (228 triệu EUR). Một lượng đáng kể của việc xuất khẩu này bao gồm việc tái xuất, tuy
nhiên chưa có con số thống kê rõ ràng về mặt giá trị và số lượng.
Năm 2006, hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Pháp là gỗ tấm, gỗ ván,
tiếp theo là gỗ xẻ (18%), gỗ tròn (13%), và gỗ xây dựng (9%). Về mức độ hấp dẫn, Pháp là
nước xuất khẩu thứ hai trong EU về gỗ tròn.
3. Cơ hội và thách thức đối với các nhà xuất khẩu nước ngoài
Cơ hội:
Thị trường gỗ và các sản phẩm gỗ Pháp là thị trường hấp dẫn cho các nhà cung cấp gỗ và các
sản phẩm gỗ đến từ các nước đang phát triển vì những lý do như sau:
Pháp là nước kinh doanh gỗ và các sản phẩm gỗ quan trọng, là nước nhập khẩu đứng thứ tư và
là nước xuất khẩu đứng thứ sáu về gỗ và các sản phẩm từ ở EU. Hơn nữa, đất nước này là một
thị trường hấp dẫn cho các nhà cung cấp ở các nước đang phát triển vì Pháp tăng nhập khẩu
gỗ hơn là xuất khẩu.
Thị trường Pháp là một thị trường hấp dẫn đối với các nhà cung cấp gỗ nhiệt đới, vì Pháp là
một trong những nhà tiêu thụ chính ở EU. Năm 2006, nước Pháp chiếm khoảng 26% nhu cầu
gỗ nhiệt đới của EU.
Các nước đang phát triển chiếm một thị phần quan trọng về nhập khẩu gỗ vào Pháp (22%),
cao hơn mức trung bình của EU.
Các nhà sản xuất gỗ tấm, gỗ ván có thể tìm thấy một thị trường hấp dẫn phù hợp ở Pháp vì nhu
cầu gỗ ván tấm nhiệt đới ở Pháp tăng đáng kể, trung bình hàng năm 28% trong khi việc sản

8/9

Tình hình XNK gỗ và sản phẩm gỗ tại Pháp
Written by Phan Dang An
Sunday, 13 December 2009 09:29 - Last Updated Sunday, 13 December 2009 09:31

xuất gỗ ván tấm nội địa giảm.
Tiêu chuẩn gỗ của Pháp khác với tiêu chuẩn châu Âu về chiều dài, chiều rộng và độ dày của gỗ
xẻ, gỗ tấm, gỗ ván và gỗ lót sàn. Nếu nhà cung cấp ở nước đang phát triển có thể tuân thủ chất
lượng cao theo tiêu chuẩn Pháp và cung cấp gỗ được chứng nhận thì vẫn có nhiều cơ hội xuất
khẩu sang nước này.
Thách thức:
Pháp có nguồn nhập khẩu gỗ từ rất nhiều các nhà cung cấp ở các nước đang phát triển, Braxin
và Gabon chiếm thị phần nhập khẩu lớn nhất. Braxin và Trung Quốc là những nước có kinh
nghiệm nhất trong việc tăng mạnh sản lượng nhập khẩu hàng năm vào Pháp; tỷ lệ tương ứng là
14% và 36% hàng năm. Do vậy, các nước đang phát triển sẽ phải cạnh tranh mạnh khi thâm
nhập vào thị trường Pháp.
FSC không đóng vai trò chính trong việc chứng nhận ở Pháp, vì nước này ưa chuộng hệ thống
PEFC hơn. Bởi vậy việc nhận thức tiêu dùng theo chuẩn FSC thấp, và do đó các sản phẩm theo
chuẩn FSC gần như không có được giá trị thị trường như ở Hà Lan và Anh.
4. Địa chỉ hữu ích về xuất nhập khẩu
+ Eurostat - Văn phòng thống kê chính thức của EU: http://epp.Eurostat.ec.Europa.eu
+ Cơ quan hỗ trợ xuất khẩu vào EU: http://exporthelp.Europa.eu
+ Gỗ Pháp - http://www.frenchtimber.com Nguon : Viettrade
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