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Απόθεμα Γαλλικών ΑΞΕ στην Ελλάδα έτους 2017

Σύμφωνα  με  πρόσφατα στοιχεία  που δημοσίευσε  η Τράπεζα της  Ελλάδος,  οι  γαλλικές
άμεσες  ξένες  επενδύσεις  στην  Χώρα  μας  κατά  το  2017  ανήλθαν  σε  1,5  δισ.  ευρώ,
καταγράφοντας  αύξηση κατά 7% σε  σχέση με  τα  (αναθεωρημένα)  στοιχεία  έτους  2016  και
καταλαμβάνουν την 5η θέση μεταξύ των ξένων άμεσων επενδυτών στην Ελλάδα, με μερίδιο 5,5%
επί του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. Σημειώνεται ότι τις τέσσερις πρώτες
θέσεις καταλαμβάνουν η Γερμανία (με ΑΞΕ ύψους 5,9 δισ. € και μερίδιο 22%), το Λουξεμβούργο
(με ΑΞΕ ύψους 5,7 δισ. € και μερίδιο 21%), η  Ολλανδία (με ΑΞΕ ύψους 4,7 δισ. € και μερίδιο
18,7%) και η Ελβετία (με ΑΞΕ ύψους 2,8 δισ. € και μερίδιο 10,4%).

Ωστόσο, επισημαίνουμε αξιοσημείωτη αναθεώρηση των στοιχείων άμεσων επενδύσεων για
το  έτος  2016,  στην οποία προέβη η Τράπεζα της  Ελλάδος,  όσον αφορά το  απόθεμα ΑΞΕ της
Γαλλίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, το συνολικό απόθεμα ΑΞΕ της Γαλλίας στην
Ελλάδα το 2016 (1,389 δισ. ευρώ) εμφανίζεται αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με τα στοιχεία που
είχαν ανακοινωθεί πέρυσι (2,063 δισ. ευρώ). Μετά την αναθεώρηση των στοιχείων επισημαίνουμε
ότι αυτά εμφανίζουν μεγαλύτερη εγγύτητα με τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η  Τράπεζα της
Γαλλίας για το 2017 (1,47 δισ. ευρώ).

Απόθεμα ΑΞΕ Ελλάδας-Γαλλίας 2013-2017 (σε εκατ. €), ελληνικά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  δεν  ανακοίνωσε  στοιχεία για  τις  ελληνικές  άμεσες  ξένες
επενδύσεις προς τη Γαλλία για το έτος 2017.  

Για λόγους σύγκρισης, παραθέτουμε κατωτέρω το απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ στην Ελλάδα
και ελληνικών ΑΞΕ στη Γαλλία κατά τα έτη 2013-2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της
Γαλλίας.

Απόθεμα ΑΞΕ Ελλάδας-Γαλλίας 2013-2017 (σε εκατ. €), γαλλικά στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Γαλλίας, Ε: Εμπιστευτικά στοιχεία

Σημειώνουμε  ότι  η  Γαλλία  συγκαταλέγεται  παραδοσιακά  μεταξύ  των  χωρών  που
επιδεικνύουν  έντονο  επενδυτικό  ενδιαφέρον  για  την  ελληνική  αγορά.  Στην  Ελλάδα
δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 120 θυγατρικές εταιρείες γαλλικών Ομίλων και επιχειρήσεων,
μικτές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες με αντίστοιχες ελληνικές. Οι γαλλικές εταιρείες ευρίσκονται
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εγκατεστημένες κυρίως στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη επιδεικνύοντας μεγάλη διαφοροποίηση
στις δραστηριότητές τους.

Οι προτεραιότητες των γαλλικών επιχειρήσεων ως προς την Ελλάδα, σύμφωνα με την ως
τώρα δραστηριοποίησή τους, αφορούν: την ενέργεια, τον τουρισμό, τις βασικές υποδομές (δημόσια
έργα  –αυτοκινητόδρομοι),  υπηρεσίες  κοινής  ωφέλειας-ύδρευση, τις  μεταφορές  (ειδικότερα  τους
σιδηροδρόμους),  τον  τομέα  της  υγείας,  και  πιο  πρόσφατα  και  την  αγορά  ακινήτων. Οι
σημαντικότεροι κλάδοι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς είναι: 

 Βιομηχανία (Lafarge -  τσιμέντο,  Michelin -  ελαστικά,  Imerys  (πρώην  S&B
Βιομηχανικά  Ορυκτά),  Nexans -  καλώδια,  Safran και  Thales -  αεροναυπηγική,
αμυντικά συστήματα, Air Liquide, Schneider Electric- ηλεκτρολογικό υλικό)

 Οχήματα (PSA Peugeot και Renault) 
 Ενέργεια (Ήρων ENGIE - μακροχρόνια διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων, 

ενεργειακή διαχείριση και διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων, Schneider Electric, 
DCNS, Total, Suez) 

 Υποδομές  &  Μεταφορές  (Vinci,  CMA  CGM  &  Terminal  Link -  θαλάσσιες
μεταφορές, Geodis, Alstom).

 Kαταναλωτικά προϊόντα (Baccarat,  BIC,  L’Oréal ,  Hermès,  Seb,  Dior,  Orchestra,
Sephora) 

 Φαρμακοβιομηχανία (Sanofi-Aventis, Pierre Fabre Farmaka, Biomerieux, Servier) 
 Δίκτυα διανομής (Leroy Merlin) 
 Τρόφιμα & Ποτά (Danone, Délifrance, Groupe-Bel, Lesaffre, Pernod Ricard) 
 Ασφάλειες (AXA, Groupama, CNP, Credit Agricole Life, Bureau Veritas Greece)
 Τουρισμός (Accor, Club Med)
 Υπηρεσίες (Teleperformance, Edenred, Gefco)

Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  επενδύσεις  ελληνικών  εταιρειών  στη  Γαλλία  κατευθύνονται
αμιγώς  στην  πραγματική  οικονομία  της  χώρας  και  οι  σημαντικότερες  εξ  αυτών  έχουν
πραγματοποιηθεί – κυρίως μέσω θυγατρικών εταιρειών – στους κάτωθι τομείς:

 Δομικά υλικά και βιομηχανικά προϊόντα (Lariplast – πλαστικά, ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ, ΑΛΟΥΜΙΛ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, όμιλος εταιρειών Μαΐλλης, Kleemann)

 Υπηρεσίες τουρισμού (Όμιλος Κυριακούλη, Hospitality On, Aegean Airlines)
 Φάρμακα  και  καλλυντικά  (Lavipharm  - ερευνητικά  εργαστήρια,  Gerolymatos

International, Famar, GBC)
 Τρόφιμα – εστίαση – προϊόντα delicatessen (Ifantis, Evi Evane κ.α.)
 Κοσμήματα (Ζολώτας, Apriati, Folli Follie)
 Οινοποιία (Μπουτάρη)
 Λοιπά (Autovision, Cocomat, Eurocorp, Profile Software)
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