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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

1. Πορεία Γαλλικής Οικονομίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Γαλλίας -INSEE για
την  πορεία  των  βασικών  μακροοικονομικών  μεγεθών  κατά  το  α΄  τρίμηνο  2018,  ο  ρυθμός
ανάπτυξης  της γαλλικής οικονομίας  παρουσίασε  το α΄ τρίμηνο του 2018 επιβράδυνση σε
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (δ΄ τρίμηνο 2017) και  αυξήθηκε κατά μόλις +0,2%,  σε
σχέση με το +0,7% που είχε επιτευχθεί το προηγούμενο τρίμηνο. Αναλυτικότερα:

-  Η κατανάλωση  των  νοικοκυριών  αυξήθηκε  με  βραδύτερο  ρυθμό σε  σχέση  με  το
προηγούμενο τρίμηνο (+0,1% σε σχέση με   +0,2% το δ΄ τρίμηνο 2017) και  ο  ακαθάριστος
σχηματισμός  παγίου κεφαλαίου  επιβραδύνθηκε  σημαντικά  (+0,2% από +0,9%).  Συνολικά,  η
τελική εγχώρια  ζήτηση (εξαιρουμένων  των  αποθεμάτων)  παρουσίασε  επίσης  επιβράδυνση,
συμβάλλοντας λιγότερο στην αύξηση του ΑΕΠ, κατά +0,2 μονάδες το α΄ τρίμηνο 2018 από +0,4
το δ΄ τρίμηνο 2017. 

- Επιπλέον, οι εξαγωγές υποχώρησαν ελαφρά (-0,3% από +2,3% το προηγούμενο τρίμηνο) με
τις  εισαγωγές  να  ακολουθούν  και  αυτές  ελαφρώς  πτωτική  πορεία  (-0,3%,  από  +0,1%  το
προηγούμενο τρίμηνο). Συνολικά, το εξωτερικό ισοζύγιο  κατά το α΄ τρίμηνο 2018, συνέβαλε
ελαφρώς αρνητικά στο ΑΕΠ, κατά -0,1% από +0,6%. Ομοίως, οι μεταβολές των αποθεμάτων
παρέμειναν σταθερές και συνεπώς δεν συνέβαλαν στην αύξηση του ΑΕΠ.

-  Η  συνολική  παραγωγή  αγαθών  και  υπηρεσιών  κατά  το  α΄  τρίμηνο  του  2018,
επιβραδύνθηκε (+0,1% από +1,0%), με την παραγωγή εμπορευμάτων να μειώνεται σημαντικά
κατά  -0,6% (από  +1,1% κατά  το  δ΄  τρίμηνο  2017),  ενώ η  παροχή  υπηρεσιών  συνέχισε  να
αυξάνεται αλλά με βραδύτερο ρυθμό (+0,4% από 0,9%). Η μεταποίηση μειώθηκε σημαντικά
κατά -1,0% από +1,3% κατά το δ΄ τρίμηνο 2017, κυρίως λόγω της σημαντικής  πτώσης του
εξοπλισμού μεταφορών και,  σε μικρότερο βαθμό,  της παραγωγής στην κατασκευή.  Από την
άλλη  πλευρά,  η  παραγωγή  φυσικού  αερίου  και  ηλεκτρικής  ενέργειας  εμφάνισε  ανάκαμψη
(+1,4% από +0,1%).

- Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παρέμεινε σταθερό το α' τρίμηνο 2018
(0,0% από +0,6%). Η αύξηση των φόρων στο εισόδημα και την ακίνητη περιουσία  κατά +9,4%
από +1,2%, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους της Γενικευμένης Κοινωνικής Εισφοράς -CSG,
αντισταθμίσθηκε μερικώς μόνο από την μείωση των λοιπών κοινωνικών εισφορών (-7,4% από
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+0,6%). Οι κοινωνικές παροχές  προς τα νοικοκυριά αυξήθηκαν με το ίδιο ρυθμό όπως και στο
προηγούμενο τρίμηνο (+0,5% από +0,6%). 

-  Οι  τιμές  καταναλωτή  κατά  το  α'  τρίμηνο  αυξήθηκαν  κατά  +0,6%,  από  +0,5%  το
προηγούμενο  τρίμηνο λόγω  της  αύξησης  των  τιμών  στην  ενέργεια  που  συνδέεται  με  τα
φορολογικά μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση. Κατά συνέπεια η αγοραστική δύναμη των
νοικοκυριών υποχωρεί το α' τρίμηνο κατά -0,6% από +0,1%. Αν και η κατανάλωση ουσιαστικά
δεν επηρεάστηκε,  το ύψος της αποταμίευσης των νοικοκυριών  υποχωρεί  και διαμορφώνεται
σε 13,6%, από 14,2% το δ' τρίμηνο 2017. Τον Μάιο τ.έ.  οι τιμές καταναλωτή επιταχύνθηκαν
σημαντικά  κατά 2%  σε ετήσια  βάση (από 1,6% τον Απρίλιο),  σύμφωνα  με  την  προσωρινή
εκτίμηση   της  INSEE,  λόγω  της  περαιτέρω  επιτάχυνσης  των  τιμών  της  ενέργειας  και,  σε
μικρότερο βαθμό των τιμών των τροφίμων.  Αντίθετα,  οι  τιμές  των βιομηχανικών προϊόντων
μειώθηκαν ελαφρώς λιγότερο σε σχέση τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών
παρέμειναν  αμετάβλητες.  Σε  μηνιαία  βάση,  οι  τιμές  καταναλωτή  τον  Μάιο  αυξήθηκαν  με
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι τον Απρίλιο (+0,4% από +0,2%).  

-  Κατά  το  α'  τρίμηνο  2018  το  δημόσιο  έλλειμμα  αυξάνεται  ελαφρώς   σε  σχέση  με  το
προηγούμενο τρίμηνο (2,5% του ΑΕΠ από 2,3% του ΑΕΠ), καθώς οι δημόσιες δαπάνες (ύψους
329,4  δισ.  Ευρώ) υπερβαίνουν τα δημόσια έσοδα (ύψους 314,9 δισ. Ευρώ). Έτσι, οι δαπάνες
αυξάνονται με χαμηλότερους ρυθμούς, κατά 0,5% από 0,9% το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς οι
επιστροφές προς τις επιχειρήσεις του φόρου 3% στα μερίσματα είναι λιγότερες σε σχέση με το δ'
τρίμηνο 2017. Ωστόσο και τα έσοδα αυξάνονται με χαμηλότερους ρυθμούς, καθώς τα αυξημένα
έσοδα από την Γενικευμένη εισφορά (CSG) και τον φόρο στην ενέργεια, αντισταθμίζονται  από
την μείωση των λοιπών εισφορών και του φόρου στις επιχειρήσεις.

-Tο ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στη μητροπολιτική Γαλλία  κατά 0,3 μονάδες το α΄ τρίμηνο
του 2018, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, φθάνοντας το 8,9% του ενεργού πληθυσμού.
Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 83.000 στις αρχές του 2018 σε 2,6 εκατομμύρια. Το
ποσοστό ανεργίας  αυξάνεται  ειδικά  στις  γυναίκες  ηλικίας  15  έως  49  ετών.  Ταυτόχρονα,  το
ποσοστό απασχόλησης ατόμων ηλικίας 15-64 ετών, ανήλθε σε 65,7% (όσο και το δ΄ τρίμηνο του
2017), φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του '80.

- Δημόσιο Χρέος της Γαλλίας κατά το α΄ τρίμηνο 2018: σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού
Ινστιτούτου  Στατιστικής  της  Γαλλίας  -INSEE,  που  ανακοινώθηκαν  στις  29  Ιουνίου  τ.ε.,  το
δημόσιο Χρέος  της Γαλλίας  παρουσίασε  περαιτέρω αύξηση  κατά 36,9 δισ. Ευρώ, ή κατά
+0,8% το α' τρίμηνο τ.ε., σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2017,  αγγίζοντας τα 2.255,3 δισ. Ευρώ.
Έτσι, διαμορφώθηκε στο 97,6% του ΑΕΠ, έναντι 97% το 2017. Η συμβολή του κράτους στο
δημόσιο χρέος αυξήθηκε το ίδιο διάστημα κατά 40,7 δισ. Ευρώ, ενώ το χρέος των οργανισμών
της  κεντρικής  διοίκησης  αυξήθηκε  ελαφρώς  κατά  0,2  δισ.  Ευρώ.  Η  συμβολή  των  τοπικών
διοικήσεων και των διοικήσεων κοινωνικής ασφάλισης στο χρέος μειώθηκε. Αναλυτικότερα, η
συμβολή  των  τοπικών  διοικήσεων  μειώθηκε  κατά  -1,4  δισ.  Ευρώ,  ενώ  των  διοικήσεων
κοινωνικής ασφάλισης στο δημόσιο Χρέος  κατά -2,6 δισ. Ευρώ.  

1α.  Πορεία  ξένων  επενδύσεων  στη  Γαλλία:  Στοιχεία  εισροών-εκροών  ΑΞΕ
έτους 2017

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, κατά το
2017 οι εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα κατέγραψαν θεαματική αύξηση της
τάξης του 39% και διαμορφώθηκαν σε 44,2 δισ. ευρώ. Αντίθετα, μείωση της τάξης του 9,8%
σημείωσαν οι εκροές γαλλικών ΑΞΕ προς το εξωτερικό, οι οποίες ανήλθαν σε 51,6 δισ. ευρώ.
Συνολικά το απόθεμα ΑΞΕ στη Γαλλία από το εξωτερικό διαμορφώθηκε σε 729 δισ. ευρώ το
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2017, καταγράφοντας αύξηση 9%, ενώ το απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ στο εξωτερικό ανήλθε σε 1,2
τρισ. ευρώ, οριακά μειωμένο κατά 0,3%.

Απόθεμα και ροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην και από τη Γαλλία, 2017

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας

Α. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Γαλλία

Κατά  το  2017,  το  μεγαλύτερο  μερίδιο  των  εισροών  ΑΞΕ στη  Γαλλία  προήλθε  από
ευρωπαϊκές χώρες, σε ποσοστό 74,8%, και ειδικότερα από τα κ-μ της ΕΕ (69,5%). Σε επίπεδο
χωρών, την πρώτη θέση ως προς τις επενδύσεις στη Γαλλία κατέλαβε το Ην. Βασίλειο,  του
οποίου οι εισροές κατέγραψαν θεαματική αύξηση της τάξης του 818% σε σχέση με το 2016 και
διαμορφώθηκαν σε 17,8 δισ. ευρώ και μερίδιο 40,4%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ολλανδία,
με εισροές ΑΞΕ ύψους 7,4 δισ. ευρώ και μερίδιο 16,7%, και ακολουθούν οι ΗΠΑ με ύψος ΑΞΕ
προς τη Γαλλία 7,1 δισ. ευρώ και μερίδιο 16%, η Ισπανία με 3,38 δισ. ευρώ και μερίδιο 7,7% και
η Φινλανδία με ύψος εισερχόμενων προς τη Γαλλία ΑΞΕ 3,37 δισ. ευρώ και μερίδιο 7,6%. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 18η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των εισροών ΑΞΕ
στη Γαλλία για  το 2017, με ύψος επενδύσεων 292 εκ. ευρώ και μερίδιο 0,66%  (Η Κεντρική
Τράπεζα της Γαλλίας δεν  έχει κοινοποιήσει τα αντίστοιχα στοιχεία έτους 2016).

Ως  προς  τους  τομείς  οικονομικής  δραστηριότητας,  στους  οποίους  κατευθύνονται  οι
εισερχόμενες  ΑΞΕ  στη  Γαλλία,  κατά  το  2017  σχεδόν  το  ήμισυ  αυτών  (μερίδιο  49%)
κατευθύνθηκαν στη  βιομηχανία-μεταποίηση.  Οι εισροές  ΑΞΕ στον τομέα αυτόν ανήλθαν σε
21,6 δισ. ευρώ το 2017, έχοντας καταγράψει εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 143%. Στη
δεύτερη  θέση  μεταξύ  των  πιο  δημοφιλών  τομέων  δραστηριότητας  στην  προσέλκυση  ΑΞΕ
βρίσκεται  η  αγορά  ακινήτων,  με  ύψος  εισροών  ΑΞΕ  7,8  δισ.  ευρώ  και  μερίδιο  17,7%.
Ακολουθούν οι  χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες με εισροές ΑΞΕ ύψους 4,1 δισ.
ευρώ το 2017 και μερίδιο 9,4%, ο τομέας του  εμπορίου και επισκευής οχημάτων με ύψος 3,3
δισ. ευρώ και μερίδιο 7,5% και ο τομέας των  μεταφορών και αποθήκευσης με ύψος εισροών
ΑΞΕ  2,6 δισ. ευρώ και μερίδιο 5,9%.

Αντίθετα, οι τομείς της γαλλικής οικονομίας στους οποίους σημειώθηκαν εκροές ξένων
επενδύσεων κατά το 2017  ήταν η παραγωγή και διανομή νερού και διαχείριση αποβλήτων με
εκροές  ύψους  307 εκ.  ευρώ,  η  παραγωγή και  διανομή ηλεκτρισμού  και  φυσικού  αερίου με
εκροές ΑΞΕ ύψους 499 εκ. ευρώ και η διαμονή και εστίαση με εκροές ύψους 788 εκ. ευρώ.

Β. Γαλλικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στο Εξωτερικό

Κατά  το  2017,  το  μεγαλύτερο  μερίδιο  των  γαλλικών  εξερχομένων  ΑΞΕ  προς  το
εξωτερικό κατευθύνθηκε προς ευρωπαϊκές χώρες, σε ποσοστό 64,9%, και ειδικότερα προς τα κ-
μ της ΕΕ (64,8%). Σε επίπεδο χωρών, την πρώτη θέση ως προς τις εισροές γαλλικών επενδύσεων
κατέλαβαν οι ΗΠΑ, με ΑΞΕ ύψους 14,3 δισ. ευρώ και μερίδιο 27,8% επί του συνόλου των
εξερχόμενων γαλλικών ΑΞΕ κατά το 2017. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Λουξεμβούργο, με
εισροές γαλλικών ΑΞΕ ύψους 10  δισ. ευρώ και μερίδιο 19,6%,  και ακολουθεί η Γερμανία με
ύψος γαλλικών ΑΞΕ 8,6 δισ.  ευρώ και  μερίδιο 16,8%, το Ην. Βασίλειο με 7 δισ.  ευρώ και
μερίδιο 13,8% και η Ολλανδία με ύψος εισερχόμενων από τη Γαλλία ΑΞΕ 4,8 δισ. ευρώ και
μερίδιο 9,3%.  
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Η Ελλάδα βρίσκεται στην  53η θέση μεταξύ των χωρών προορισμού των γαλλικών
εξερχομένων ΑΞΕ κατά το 2017, με ύψος ροών 38 εκ. ευρώ και μερίδιο 0,07%.

Ως  προς  τους  τομείς  οικονομικής  δραστηριότητας,  στους  οποίους  κατευθύνονται  οι
γαλλικές  ΑΞΕ  προς  το  εξωτερικό  κατά  το  2017,  το  μεγαλύτερο  μερίδιο  αυτών  28,6%
κατευθύνθηκε  στις  χρηματοοικονομικές  υπηρεσίες  και  ασφάλειες  με  ύψος  εκροών 14,8  δισ.
ευρώ. Στη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών τομέων δραστηριότητας στην προσέλκυση
ΑΞΕ βρίσκεται η επιστήμη και τεχνολογία με ύψος εξερχομένων γαλλικών ΑΞΕ 8,7 δισ. ευρώ
και μερίδιο 17%. Ακολουθούν οι τομείς της βιομηχανίας-μεταποίησης με γαλλικές ΑΞΕ ύψους
6,9 δισ. ευρώ (μερίδιο 13,5%), της διαμονής και εστίασης με ΑΞΕ ύψους 5 δισ. ευρώ (μερίδιο
10%) και της αγοράς ακινήτων με ΑΞΕ ύψους 4,7 δισ. ευρώ και μερίδιο 9,2%.

2. Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις

Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας α΄ τριμήνου 2018

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία έχουν αντληθεί από τη
Eurostat, το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,3% κατά
το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018, με τον όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται σε 786 εκ.
ευρώ. Οι  ελληνικές εξαγωγές κατά το α΄ τρίμηνο 2018 σημείωσαν σημαντική αύξηση  της
τάξης του 17,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, φθάνοντας τα 227 εκατ. ευρώ,
από 193 εκατ. ευρώ το 2017. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση
διάστημα  κινήθηκαν  και  αυτές  ανοδικά  κατά  10,3%  και  ανήλθαν  σε  559  εκατ.  ευρώ.  Το
εμπορικό ισοζύγιο  παρέμεινε  έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας (-332 εκατ.  ευρώ).  Το
ποσοστό  κάλυψης  των  εισαγωγών  από  τις  εξαγωγές  βελτιώθηκε  σημαντικά  και  ανήλθε  σε
40,6%.

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας, α΄ τρίμηνο 2018 (σε ευρώ)

Πηγή: Eurostat

Α. Ελληνικές εξαγωγές στη Γαλλία

Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία σε 4ψήφια ανάλυση,
την  πρώτη  θέση  μεταξύ  των  εξαγόμενων  προϊόντων  καταλαμβάνουν τα  συσκευασμένα
φάρμακα (ΚΣΟ 3004), με μερίδιο  23%. Κατά το α΄ τρίμηνο 2018, η αξία των εξαγωγών του
προϊόντος συνέχισε την ανοδική του πορεία, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του
132% και ανήλθε σε 52 εκ. ευρώ. Στη 2η θέση βρίσκονται οι πλάκες και ταινίες από αργίλιο
(ΚΣΟ 7606), η αξία των οποίων ανήλθε σε 18,9 εκ. ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 8,4% επί
των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία. Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ
7411)  με  ύψος  εξαγωγών 14,8  εκ.  ευρώ και  μερίδιο  6,5%,  τα  νωπά ψάρια  (ΚΣΟ 0302)  με
εξαγωγές ύψους 11,9 εκ. ευρώ και μερίδιο 5,3%. Οι καρποί και τα φρούτα, παρασκευασμένα
(ΚΣΟ 2008)  με  εξαγωγές  ύψους  9,8  εκ.  ευρώ και  μερίδιο  4,3% συμπληρώνουν  την πρώτη
πεντάδα των κυριότερων  ελληνικών εξαγόμενων  προϊόντων στη Γαλλία  κατά το  α΄ τρίμηνο
2018. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα
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προς τη Γαλλία,  που αντιστοιχούν στο 68,6% των συνολικών ελληνικών  εξαγωγών προς  τη
χώρα.

Β. Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία

Από  την  πλευρά  των  εισαγόμενων  προϊόντων  από  τη  Γαλλία,  την  1η θέση
καταλαμβάνουν τα φάρμακα (ΚΣΟ 3004) με μερίδιο 9,9% και αξία 55 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα
νωπά κρέατα  βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με  μερίδιο  6,5% και  αξία  36,6  εκ.  ευρώ,  τα  επιβατικά
αυτοκίνητα (ΚΣΟ 8703) με μερίδιο 4,8% και αξία 27 εκ. ευρώ, τα πλατέα προϊόντα έλασης από
σίδηρο (ΚΣΟ 7208) με μερίδιο 4,5% και αξία 25 εκ.  ευρώ και τα προϊόντα ομορφιάς (ΚΣΟ
3304) με μερίδιο 4,1% και αξία 22,8 εκ. ευρώ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα
20 πρώτα γαλλικά προϊόντα που εισήγαγε η χώρα μας το α΄ τρίμηνο 2018, τα οποία αντιστοιχούν
στο 49% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία.

3. Οικονομικές  ειδήσεις

Μεταρρύθμιση των Γαλλικών Σιδηροδρόμων

Η  νομοθεσία  για  την  μεταρρύθμιση  των  γαλλικών  σιδηροδρόμων,  η  οποία  είχε
παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο 2018 από τον Γ/Πρωθυπουργό  κ. Edouard Philippe, υιοθετήθηκε
από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία στις 13 και 14 Ιουνίου αντιστοίχως. 

Σύμφωνα με τον Γάλλο Πρωθυπουργό, το κείμενο του νόμου δεν έχει απομακρυνθεί από
τις βασικές γραμμές που είχε θέσει η κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση, παρά τις αλλαγές που
υπέστη κατά την τρίμηνη εξέτασή του από την Εθνοσυνέλευση. Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος
εξακολουθεί  να  ανταποκρίνεται  στους  τρεις  κύριους  στόχους  της  κυβέρνησης,  έχοντας
ενσωματώσει,  επιμέρους  βελτιώσεις  που πρότειναν  τα  συνδικάτα  και  βουλευτές  των λοιπών
κομμάτων: 

1. Μετατροπή του καθεστώτος της εταιρείας από Δημόσια Επιχείρηση σε Εθνική Εταιρεία
Δημοσίου Κεφαλαίου (société nationale à capitaux publics) από 01/01/2020. Το κεφάλαιο
της εταιρείας θα ανήκει εξολοκλήρου στο κράτος και δεν θα μπορεί να μεταβιβασθεί,
προσθήκη που έγινε κατά την εξέταση του νόμου από τη Γερουσία, ανακόπτοντας για
την ώρα τις συζητήσεις για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. 

2. Καθορισμός  χρονοδιαγράμματος  για  το  άνοιγμα  του  τομέα  στον  ανταγωνισμό,  σε
συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

3. Τερματισμός του καθεστώτος του μονίμου προσωπικού (cheminot).  Από 01/01/2020 οι
νέες  προσλήψεις  θα  διέπονται  από  τις  διατάξεις  του  νέου  Κώδικα  Εργασίας.  Οι
εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί υπό το προηγούμενο καθεστώς, θα το διατηρήσουν. 

Όσον  αφορά  το  χρέος  της  εταιρείας,  το  οποίο  απειλεί  τη  βιωσιμότητά  της,  καθώς
ανέρχεται σε 54,5 δισ. ευρώ (7,9 δισ. ευρώ της SNCF Mobilités και 46,6 δισ. ευρώ της SNCF
Réseau), η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μερική ανάληψή του από το Κράτος, σε δύο φάσεις, ήτοι
25 δισ. ευρώ το 2020 και 10 δισ. ευρώ το 2022, γεγονός που σύμφωνα με  τον Γάλλο Υπουργό
Οικονομίας  και  Οικονομικών  δεν  θα  εκτροχιάσει  το  δημόσιο  έλλειμμα,  το  οποίο  πρόσφατα
επέστρεψε κάτω από το επιτρεπόμενο όριο του 3% του ΑΕΠ για πρώτη φορά από το 2007, δηλ.
μετά από 11 έτη. 

Σχέδιο Νόμου για την Ανάπτυξη και τον Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων στη 
Γαλλία

Τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 ο Υπουργός Οικονομίας  και  Οικονομικών κ.  Bruno Le
Maire παρουσίασε στο Συμβούλιο των Υπουργών νομοσχέδιο για το Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης
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και Μετασχηματισμού των Επιχειρήσεων (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation
des  Entreprises  –  PACTE). Το  νομοσχέδιο  PACTE,  το  οποίο  αρχικώς  αναμενόταν  να
παρουσιαστεί  κατά  τα  μέσα  Απριλίου  τ.έ.,  στοχεύει  στην  απομάκρυνση  των  εμποδίων  που
δυσχεραίνουν  την  ανάπτυξη  των  επιχειρήσεων,  στην  απλούστευση  των  διαδικασιών  και  τη
δημιουργία ενός νέου νομικού περιβάλλοντος  που θα ευνοεί  περισσότερο την ανάπτυξη των
Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  (ΜΜΕ)  και  θα  επαναφέρει  τις  επιχειρήσεις  στο  κέντρο  της
οικονομικής ζωής της χώρας. 

Το  νομοσχέδιο  περιλαμβάνει  συνολικά  70  άρθρα  και  καλύπτει  ένα  ευρύτατο  φάσμα
θεμάτων, όπως την  ίδρυση μίας επιχείρησης, την  μεταβίβαση ή παύση λειτουργίας της, τη
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, τη  συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρείες, τις  ξένες
επενδύσεις κ.ά..  Από  τα  μέτρα  αυτά,  δέκα θεωρούνται  εμβληματικά και  επιδεικνύουν  την
επιθυμία της Κυβέρνησης να απλοποιήσει τις διαδικασίες για τις γαλλικές επιχειρήσεις και να τις
καταστήσει  πιο  ανταγωνιστικές,  εξασφαλίζοντάς  τους  τις  προϋποθέσεις  και  τα  μέσα  για  να
καινοτομούν, να μετασχηματίζονται, να αναπτύσσονται και να δημιουργούν θέσεις εργασίας:

1. Απλοποίηση  των  ισχυόντων  ορίων  όσον  αφορά  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  και
υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης των επιχειρήσεων βάσει του αριθμού εργαζομένων.

2. Κατάργηση  του  κοινωνικού  πακέτου  σχετικά  με  την  κατανομή  των  κερδών  και  τη
συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη της επιχείρησης. 

3. Επανεξέταση της θέσης των επιχειρήσεων στην κοινωνία, μέσω της τροποποίησης του
αστικού  και  εμπορικού  κώδικα,  προκειμένου  να  δοθεί  περισσότερη  έμφαση  στην
κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της δραστηριότητας των εταιρειών. 

4. 100% ηλεκτρονική ίδρυση επιχείρησής με χαμηλότερο κόστος
5. Διευκόλυνση των πτωχευτικών διαδικασιών 
6. Διασύνδεση της δημόσιας έρευνας και του ιδιωτικού τομέα 
7. Απλούστευση των διαδικασιών μεταβίβασης μιας επιχείρησης
8. Απλοποίηση  και  διασφάλιση  της  δυνατότητας  μεταφοράς  των  συνταξιοδοτικών

αποταμιευτικών  προϊόντων,  μέσω  της  απλοποίησης  της  λειτουργίας  των
συνταξιοδοτικών ταμιευτηρίων.

9. Υποστήριξη της εξωστρέφειας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω: α) Καλύτερης
καθοδήγησης των επιχειρήσεων, β) Αποτελεσματικότερης χρηματοδότησης, γ) Διάδοσης
της κουλτούρας εξαγωγής.

10. Προστασία  των  στρατηγικών  τομέων  της  γαλλικής  οικονομίας  και  των  στρατηγικών
επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, ο νόμος PACTE περιλαμβάνει πρόβλεψη σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις του
ομίλου  ADP  (Aéroports  de  Paris),  της  εταιρείας  διοργάνωσης  και  διεξαγωγής  τυχερών
παιχνιδιών Française des Jeux (FDJ) και της εταιρείας παραγωγής ενέργειας ENGIE. Στόχος της
Κυβέρνησης είναι να μπορέσει να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία στις τρεις αυτές εταιρείες
για να συμπληρώσει το ταμείο για την καινοτομία και τη βιομηχανία που εγκαινίασε στις
αρχές του 2018. 

Το  Σχέδιο  Δράσης  για  την  Ανάπτυξη  και  τον  Μετασχηματισμό  των  Επιχειρήσεων
αναμένεται να εισαχθεί προς εξέταση στη γαλλική Εθνοσυνέλευση τον Σεπτέμβριο τ.έ.

Αυξάνεται ο ρυθμός ίδρυσης νέων επιχειρήσεων στη Γαλλία το α' εξάμηνο 2018

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Γαλλίας (INSEE),  από τις αρχές
του 2018 ιδρύονται περίπου 10.000 περισσότερες νέες επιχειρήσεις κάθε μήνα σε σχέση με το
προηγούμενο έτος.  Συγκεκριμένα,  το 2017 ιδρύονταν κατά μέσο όρο 49.000 επιχειρήσεις  το
μήνα, ενώ από τις  αρχές   τ.ε. ο αριθμός τους αγγίζει αντίστοιχα τις 59.000. Η εν λόγω 'έκρηξη'
στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ερμηνεύεται εν μέρει από την εφαρμογή ενός ευνοϊκότερου

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων
17 rue Auguste  Vacquerie 75116 Paris

Τηλ . +331 47202660  |  E-mail: ecocom-paris@mfa.gr

6

mailto:ecocom-paris@mfa.gr


νομικού πλαισίου για τις μικρο-επιχειρήσεις, σε ισχύ κατά το τ.ε.. Σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις
του  νέου  Νόμου  περί  των  Οικονομικών  στον  προϋπολογισμό  του  2018  και  τα  μέτρα
φορολογικής μεταρρύθμισης που εισήγαγε η γ/κυβέρνηση,  το ανώτατο όριο κύκλου εργασιών
κάτω  από  το  οποίο  υπάγεται  κανείς  στο  ειδικό  καθεστώς  του  μικρο-επιχειρηματία,
διπλασιάστηκε. Αυτό σημαίνει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες επωφελούνται από το
καθεστώς  των  πολύ  μικρών  επιχειρήσεων  εφόσον  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  τους  δεν
υπερβαίνει τα 170.000 Ευρώ για τις εμπορικές δραστηριότητες/ πωλήσεις και τα 70.000 Ευρώ
για  υπηρεσίες  και  μη  εμπορικές  δραστηριότητες,  αντί  82.800  Ευρώ  και  33.200  Ευρώ
αντιστοίχως, όπως ίσχυε ως το 2017. Ακόμη, οι  μικρο-επιχειρηματίες απαλλάσσονται από τον
ΦΠΑ. Υπό το νέο καθεστώς, θεωρείται ότι οι επιχειρηματίες επωφελούνται από ρυθμίσεις που
απλουστεύουν τη δραστηριότητά τους και τη καθιστούν περισσότερο προβλέψιμη, ενώ τα έξοδά
τους  υπολογίζονται  πιο  εύκολα,  έτσι  ώστε  να  έχουν  τη  δυνατότητα  να  ρυθμίσουν  τις
υποχρεώσεις τους χωρίς καθυστερήσεις. 

Η  αύξηση  του  αριθμού  των  νέων  επιχειρήσεων  απαντάται  ιδιαιτέρως   στους  τομείς
μεταφορών  και  αποθήκευσης  εμπορευμάτων.  Στους  τομείς  αυτούς  συναντάται  αύξηση  κατά
μέσο όρο 5.500 νέων επιχειρήσεων κάθε μήνα από την αρχή  τ.έ., από  3.500 επιχειρήσεις που
ιδρύονταν ανά μήνα κατά το προηγούμενο έτος.  Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν επίσης οι
μικροεπιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  των  παραδόσεων  διαδικτυακών
παραγγελιών κατ' οίκον του τύπου 'Deliveroo'.  Ένας ακόμα τομέας  παροχής υπηρεσιών που
παρουσιάζει άνθηση, είναι αυτός των συμβούλων επιχειρήσεων (14.300 καινούριες επιχειρήσεις
κάθε μήνα το 2018, έναντι 11.600 το 2017). Άλλοι προσφιλείς τομείς για τη δημιουργία νέων
επιχειρήσεων είναι  το εμπόριο,  οι  επιχειρήσεις   διαμονής,  εστίασης,  μεσιτικών και  οικιακών
υπηρεσιών.    

Η  γαλλική  Εθνοσυνέλευση  αρνείται  να  προχωρήσει  σε  απαγόρευση  του  
ζιζανιοκτόνου glyphosate

Στις  29  Μαΐου  τ.έ.  η  γαλλική  Εθνοσυνέλευση  ψήφισε  κατά  της  απαγόρευσης  του
ζιζανιοκτόνου  “γλυφοσάτη” (glyphosate)  μέσα στα  επόμενα  τρία  έτη  κατά  την εξέταση  του
σχεδίου νόμου για τη γεωργία και τα τρόφιμα, που είχε φέρει το αρμόδιο Υπουργείο στη Βουλή.
Παρά τη δέσμευση του Γάλλου Προέδρου  Emmanuel  Macron για απαγόρευση της  εν λόγω
ουσίας από το 2021, την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει ως πιθανά
καρκινογόνο, οι βουλευτές της πλειοψηφίας, σε συμφωνία με την Κυβέρνηση, δεν αποδέχθηκαν
τις τροπολογίες για την απαγόρευση του ζιζανιοκτόνου από το 2021, καθώς έκριναν ότι πριν την
απαγόρευση θα πρέπει να έχουν εξευρεθεί εναλλακτικές λύσεις για τους αγρότες της χώρας.

Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η κατάργηση της γλυφοσάτης θα
γίνει σταδιακά σε σύμπραξη με τις βιομηχανίες, ενώ ο Υπουργός Γεωργίας της χώρας τόνισε ότι
η Κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη της όλες τις πιθανότητες και διερευνά εναλλακτικές λύσεις για
την αντικατάσταση αυτής της ουσίας. 

Παγκόσμια παραγωγή οίνου κατά το 2017

Η παραγωγή οίνου το 2017 διαμορφώθηκε διεθνώς σε ιστορικά χαμηλά (σε 250 εκατ.
εκατόλιτρα μειωμένη κατά -8,6% σε σχέση με το 2016) λόγω κυρίως της κλιματικής αλλαγής, με
ενίσχυση  ωστόσο  της  κατανάλωσης  και  μεγαλύτερη  διεθνοποίηση  των  ανταλλαγών.  Η
παραγωγή οίνου  στην  Ελλάδα,  σύμφωνα  με  τα  διαθέσιμα  στοιχεία  του  Διεθνή  Οργανισμού
Οίνου -OIV, ανήλθε το 2017 σε 2,6 εκατ. εκατόλιτρα, αυξημένη ελαφρώς (+2%) σε σχέση με 2,5
εκατ. εκατόλιτρα το 2016. Ωστόσο, η παραγωγή οίνου στη Χώρα μας έχει μειωθεί σε σχέση με
το 2013, οπότε και ανέρχονταν σε 3,3 εκατ. εκατόλιτρα. Ως προς την κατανάλωση, οι ΗΠΑ, με
32,6 εκατ. εκατόλιτρα το 2017, βρίσκονται -ήδη από το 2011- στην πρώτη θέση παγκοσμίως  και
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ακολουθούν η Γαλλία, με 27,0 εκατ. εκατόλιτρα, η Ιταλία με 22,6 εκατ. εκατόλιτρα, η Γερμανία
με  20,2  εκατ.  εκατόλιτρα  και  η  Κίνα  με  17,9  εκατ.  εκατόλιτρα.   Η  ποσότητα  οίνου  που
διακινήθηκε παγκοσμίως ανήλθε το 2017 σε 107,9 εκατ. εκατόλιτρα και αξία 30,4 δισ. Ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4% σε όγκο και κατά 4,8% σε αξία σε σχέση με το 2016.  Η
αύξηση το 2017 αποδίδεται κυρίως στους αφρώδεις οίνους (παρουσιάζουν αύξηση κατά 11,2%
σε όγκο και 8,9% σε αξία σε σχέση με το 2016). Η Ισπανία αποτελεί τον 1ο εξαγωγέα   σε όγκο
παγκοσμίως, με 22,1 εκατ. εκατόλιτρα το 2017  και  μερίδιο  20,5% (το  μερίδιό  της  σε  αξία
είναι μόλις 9,3%). Η Γαλλία αποτελεί τον 1ο εξαγωγέα οίνου   σε αξία παγκοσμίως, με εξαγωγές
ύψους 9,0 δισ. Ευρώ το 2017 και μερίδιο 29,6%. 

4. Επιχειρηματικές ειδήσεις

Συμφωνία Google με γαλλική αλυσίδα λιανικού εμπορίου Carrefour

Η  αλυσίδα  σουπερμάρκετ  Carrefour ανακοίνωσε  τη  Δευτέρα,  11  Ιουνίου  τ.έ,  τη
στρατηγική, συνεργασία της με την Google. Με την εν λόγω συμφωνία, η Carrefour καθίσταται
ο πρώτος εταίρος του αμερικανικού κολοσσού Google στον τομέα της διατροφής και των νωπών
προϊόντων.  Παράλληλα, οι δύο εταιρείες  πρόκειται  να ιδρύσουν από κοινού ένα εργαστήριο
καινοτομίας  στο Παρίσι,  στο οποίο οι μηχανικοί  της  Carrefour  θα εργαστούν στενά με τους
ειδικούς της Google, ώστε να δημιουργήσουν καινούριες υπηρεσίες για το καταναλωτικό κοινό.

Από τις  αρχές του 2019, οι καταναλωτές θα μπορούν να παραγγέλνουν προϊόντα της
Carrefour  από  οποιαδήποτε  συσκευή  διαθέτει  την  εφαρμογή  Google  Assistant,  ήτοι  μέσω
έξυπνων κινητών τηλεφώνων, τηλεόρασης, υπολογιστή ή μέσω του συνδεδεμένου ηχείου, και
στη συνέχεια να παραλαμβάνουν τα ψώνια τους ή να ζητούν παράδοση κατ' οίκον. Ήδη από τα
τέλη του 2018, οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν μη εδώδιμα είδη από την πλατφόρμα
της Google. Σύμφωνα με την Google, 500 εκατομμύρια συσκευές είναι συμβατές με την έξυπνη
εφαρμογή της παγκοσμίως, 5 φορές περισσότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περί τα
τέλη  Μαρτίου  2018,  ο  γαλλικός  όμιλος  Casino  είχε  ανακοινώσει  τη  συμφωνία  μεταξύ  της
γαλλικής  εταιρείας  σούπερ μάρκετ  Monoprix  και  του αμερικανικού  κολοσσού ηλεκτρονικού
εμπορίου Amazon, σηματοδοτώντας την οριστική είσοδο της Amazon στον κλάδο του λιανικού
εμπορίου της Γαλλίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα προϊόντα διατροφής του Monoprix θα
προσφέρονται στους πελάτες της Amazon μέσω της υπηρεσίας Prime Now. 

Αντιδράσεις γαλλικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Ιράν σε επικείμενη  
επιστροφή αμερικανικών κυρώσεων

Σε  συνέχεια  της  απόφασης  της  αμερικανικής  κυβέρνησης  για  απόσυρσή  της  από  τη
συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της
Γαλλίας κ.  Le Maire  και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας κ. Le Drian,  διαβεβαίωσαν τις
περίπου 60 γαλλικές  εταιρείες,  οι  οποίες  δραστηριοποιούνται  στο Ιράν,  ότι  “είναι  απολύτως
αποφασισμένοι  να διασφαλίσουν τα οικονομικά συμφέροντα των γαλλικών εταιρειών και  να
αρνηθούν  τις  εξωεδαφικές  κυρώσεις”.  Επιπλέον,  τόνισαν  ότι  η  Γαλλία  ασκεί  πίεση  στην
Ευρωπαϊκή  Ένωση,  προκειμένου  να  λάβει  σταθερές  αποφάσεις  για  την  ενίσχυση  και  την
υπεράσπιση της οικονομικής της κυριαρχίας. 

Οι γαλλικές επιχειρήσεις δεν προέβησαν σε μαζικές ανακοινώσεις απόσυρσής τους από
το Ιράν,  παρά την επιστροφή των κυρώσεων που αναμένεται  στις  6 Αυγούστου τ.έ.  για την
αυτοκινητοβιομηχανία  και  την  αεροναυπηγική  και  στις  4  Νοεμβρίου  τ.έ.  για  τον  τομέα της
ενέργειας. Ωστόσο, ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός Total  ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται να
εγκαταλείψει  τα  επιχειρηματικά  του  σχέδια  στο  Ιράν,  εκτός  και  εάν  εξαιρεθεί  από  τις
αμερικανικές κυρώσεις, με τη στήριξη των γαλλικών και ευρωπαϊκών αρχών. Σημειώνεται ότι το

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Παρισίων
17 rue Auguste  Vacquerie 75116 Paris

Τηλ . +331 47202660  |  E-mail: ecocom-paris@mfa.gr

8

mailto:ecocom-paris@mfa.gr


περασμένο καλοκαίρι (03.07.2017), η Total και η Εθνική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου (NIOC)
υπέγραψαν συμβόλαιο ύψους περίπου 5 δισ.  δολαρίων για  την ανάπτυξη και  παραγωγή της
φάσης 11 του μεγαλύτερου οικοπέδου φυσικού αερίου στον κόσμο South Pars (SP11). 

Στο ίδιο κλίμα, πολλές εταιρείες φαίνεται να δέχονται έντονες πιέσεις από τις γαλλικές
τράπεζες, οι οποίες, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, δύνανται να καταγγείλουν τις πιστώσεις και
τους λογαριασμούς των εταιρειών που παραμένουν στο Ιράν, ακόμη και εάν οι συγκεκριμένες
τράπεζες δεν χρηματοδοτούν άμεσα τις εκεί δραστηριότητές τους. 

Από  την  υπογραφή  της  συμφωνίας  το  2015,  οι  γαλλικές  εξαγωγές  προς  το  Ιράν
τριπλασιάστηκαν,  φθάνοντας  το  1,5  δισ.  ευρώ  το  2017.  Οι  γαλλικές  επιχειρήσεις  στο  Ιράν
δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροναυπηγικής και
της ενέργειας.

Η Renault προσαρμόζει τα εργοστάσιά της στη Γαλλία στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Ο γαλλικός κολοσσός παραγωγής αυτοκινήτων επιλέγει τα γαλλικά εργοστάσια ως βάση
κατασκευής του ηλεκτρικού μοντέλου 'Zoe' και ετοιμάζεται να επενδύσει άνω του 1 δισ. ευρώ
από  σήμερα  έως  το  2022.  Αυτό  το  ποσό  θα  προστεθεί  στα  500  εκατομμύρια  ευρώ  που
επενδύθηκαν  στο  τέλος  του  2016  για  τον  εκσυγχρονισμό  των  εργοστασίων.  Ο  Διευθύνων
Σύμβουλος της Renault,  κ.  Carlos Ghosn εκτιμά ότι η κατασκευή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου
στη Γαλλία,  θα επιτρέψει  τη βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας  και  της  ελκυστικότητας  των
βιομηχανικών χώρων.  

Εκπρόσωποι των γαλλικών συνδικάτων υποδέχονται σαν καλή είδηση την απόφαση της
Renault  να επενδύσει στην παραγωγή σε γαλλικά εργοστάσια. Η εταιρεία είναι ούτως ή άλλως
δεσμευμένη να διατηρεί ένα ορισμένο μέρος της παραγωγής της στη Γαλλία (περισσότερα από
710.000 αυτοκίνητα το χρόνο), ωστόσο η κατασκευή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου αξιολογείται
θετικά.  Το  εργοστάσιο  του  Douai  θα  υποδεχτεί  τη  βιομηχανική  πλατφόρμα  παραγωγής  του
ηλεκτρικού  αυτοκινήτου  υπό  τη  συμμαχία  των  εταιρειών  Renault-Nissan-Mitsubishi  και  το
πρώτο  αυτοκίνητο  αναμένεται  να  είναι  έτοιμο  το  2021.  Η  Renault  κατασκευάζει  ήδη  τα
αυτοκίνητα Talisman, Scenic και Espace. Το εργοστάσιο παραγωγής της Renault, Yvelines, στo
οποίο παράγονται τα μοντέλα  ZOE, Clio  και το  Nissan Micra,  πρόκειται να διπλασιάσει την
παραγωγή του  από 60.000 οχήματα σε  120.000 το  χρόνο.   Παράλληλα,  το  εργοστάσιο  του
Cléon,  το  οποίο  παράγει  μηχανές  και  κιβώτια  ταχυτήτων,  θα  αυξήσει  την  παραγωγή  του
φτάνοντας  στις  240.000  μηχανές  και  επιπλέον,  θα  κατασκευάσει  την  καινούρια  γενιά  της
ηλεκτρικής μηχανής μετά το 2021. Η Renault ανακοίνωσε επίσης ,επενδύσεις στο Maubeuge για
την παραγωγή του καινούριου μοντέλου Kangoo, που θα είναι ηλεκτρικό. Αυτές οι επενδύσεις
πρόκειται να δημιουργήσουν επιπρόσθετες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα φτάσουν τις 5.000 και
να φτάσουν τα 235 εκατομμύρια ευρώ. 

Απολύσεις από την Kingfisher στα πλαίσια στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας

Με  στόχο  την  μείωση  του  κόστους  λειτουργίας  η  αγγλικών  συμφερόντων  εταιρεία
διανομής  και  εμπορίας  προϊόντων  κατασκευών,  σπιτιού  και  ερασιτεχνιών,  “Kingfisher”
προχώρησε σε 409 απολύσεις. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του οικονομικού εξορθολογισμού
θα πληγούν δύο θυγατρικές της εταιρείες στην Γαλλία, η Castorama και η Bricot Dépôt, με 321
και  88  απολύσεις  αντίστοιχα.  Στην  Γαλλία  η  Castorama  διατηρούσε  102  καταστήματα  και
13.000 προσωπικό και η Bricot Dépôt 121 καταστήματα με 8.000 υπαλλήλους. Σύμφωνα με το
στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας, πρόκειται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον τομέα του
ηλεκτρονικού  εμπορίου,   του  μάρκετινγκ,  καθώς  και  η  δημιουργία  ενός  κέντρου  κοινών
υπηρεσιών στην Πολωνία (οικονομικών και οι λογιστικών), το οποίο θα μειώσει δραστικά τα
λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. 
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Θετικά οικονομικά στοιχεία για την Kering για το οικονομικό έτος 2017

Χρονιά “φαινόμενο” χαρακτήρισε το 2017 ο γενικός διευθυντής του ομίλου “Kering”, κ.
F.-H. Pinault, με βάση τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Μέσα σε ένα χρόνο, τα κέρδη της
εταιρείας  υπερδιπλασιάστηκαν  και  ανήλθαν  στα  1,79  δισεκατομμύρια  ευρώ.  Την  αιχμή  του
δόρατος  για  αυτήν  την  επιτυχία  αποτελεί  η  Gucci  με  πωλήσεις  6,2  δισ.  ευρώ.  Σε  αυτό  το
αποτέλεσμα καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι αγορές της Ασίας με μεγάλο όγκο πωλήσεων
στο νεανικό κοινό, αλλά και η αύξηση κατά 80% στις online πωλήσεις. Ο δεύτερος σημαντικός
συντελεστής της επιτυχίας της εταιρείας είναι ο οίκος “Yves Saint-Laurent”  ο οποίος σημειώνει
ανάπτυξης για 7η συνεχή χρονιά (+25%). Η εταιρία ανακοίνωσε τη δημιουργία 900 νέων θέσεων
εργασίας μέχρι τα τέλη του 2018.

5.  Πραγματοποιηθείσες  Εκδηλώσεις  με  συμμετοχή  του  Γραφείου  ΟΕΥ
Παρισίων:
 
A. Το Γραφείο μας συμμετείχε στις προπαρασκευαστικές ενημερωτικές συναντήσεις που
διοργανώνει το εδώ υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενόψει των Συμβουλίων Υπουργών
Οικονομικών  και  Δημοσιονομικών  Υποθέσεων  (Ecofin).  Ακόμη,  συμμετέχει  στις  τακτικές
προπαρασκευαστικές ενημερωτικές συναντήσεις που διοργανώνει το εδώ υπουργείο Γεωργίας,
ενόψει των Συμβουλίων Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας (AGRI-PECHE) και σε συναντήσεις
με  Γαλλικούς  φορείς,  υπουργεία,  συνδέσμους,  επιμελητήρια,  επαγγελματικές  ενώσεις,
ερευνητικά ινστιτούτα κ.α. που οργανώνει  η άτυπη ομάδα  Amicale αγροτικών Ακολούθων
των  εδώ  Πρεσβειών  και  η  άτυπη  ομάδα  Amicale των  επιστημονικών-τεχνολογικών
Ακολούθων.

Β.  Αποστολή  Δημάρχων  Κεντρικής  Μακεδονίας  στο  Παρίσι  για  θέματα  διαχείρισης
στερεών αποβλήτων (14-18.05.2018): Η αποστολή Δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας στο
Παρίσι,   ήταν  πρωτοβουλία  του  Περιφερειακού  Συνδέσμου  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών
Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ) με στόχο την ενημέρωσή των ελληνικών αρχών
τοπικής  αυτοδιοίκησης  για  τις  μεθόδους  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  και  αξιοποίησης  των
στερεών αποβλήτων που εφαρμόζει η Γαλλία. Τη διοργάνωσή της ανέλαβε το Ελληνο-Γαλλικό
Εμπορικό  και  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο.  Το  Γραφείο  μας  συνέδραμε  το  Επιμελητήριο  με
πληροφορίες και στοιχεία που του ζητήθηκαν.

Σε  ημερίδα  με  θέμα  “Ολοκληρωμένη  διαχείριση-αξιοποίηση  στερεών  αποβλήτων  –
Παρουσίαση  καινοτόμων  τεχνολογιών  διαχείρισης  στη  Γαλλία”,  που  διοργανώθηκε  στις
15.5.2018, χαιρετισμό απηύθυνε η  Πρέσβης της Ελλάδος κα Αγλαΐα Μπαλτά, τονίζοντας τις
θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για
τη Χώρα μας, καθώς και τις δυνατότητες  ανάπτυξης τομέων διμερούς οικονομικής συνεργασίας
στο πλαίσιο της υλοποίησης του Οδικού Χάρτη  για τη Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας-
Γαλλίας.

Το πρόγραμμα της  επίσκεψης  περιελάμβανε  τη διοργάνωση ημερίδας  σε χώρους  της
γαλλικής εταιρείας  SUEZ, διοργάνωση workshop στην έδρα της εταιρείας  Veolia και επιτόπου
επισκέψεις  σε  σειρά  μονάδων  επεξεργασίας  και  ενεργειακής  αξιοποίησης  αποβλήτων  στην
ευρύτερη περιοχή των Παρισίων.

Γ. Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στη Γαλλία:

 Διεθνής  Έκθεση  Τεχνολογίας  “VivaTech”  (Παρίσι,  24-26.05.2018):  Η  Έκθεση,  η
οποία  διοργανώθηκε  για  τρίτη  χρόνια  φέτος,  έχει  καθιερωθεί  ως  μία  από τις
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σημαντικότερες εκθέσεις τεχνολογίας που απευθύνονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-
up) και αποτελεί σημείο αναφοράς για την έρευνα και την καινοτομία στη Γαλλία. Κατά
τη φετινή διοργάνωση, η VivaTech υποδέχθηκε άνω των 100.000 επισκεπτών από 125
χώρες και  φιλοξένησε περί τις  9.000 νεοφυείς  επιχειρήσεις  και  1.900 επενδυτές,  ενώ
πάνω  από  300  ομιλητές  συμμετείχαν  στις  διασκέψεις  και  στρογγυλές  τράπεζες  που
διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της Έκθεσης.

 Διεθνής  Έκθεση  “Paris  Healthcare  Week” (Παρίσι,  29-31.05.2018):  Η  έκθεση
διοργανώνεται  από  την  Ομοσπονδία  Νοσοκομείων  Γαλλίας  (FHF)  και  αποτελεί
σημαντικό σημείο συνάντησης των παρόχων υπηρεσιών Υγείας (νοσοκομείων, κ.α.) τόσο
του  δημόσιου  όσο  και  του  ιδιωτικού  τομέα,  από  όλη  τη  Γαλλία.  Στο  πλαίσιο  της
λαμβάνουν  χώρα  οι  επιμέρους  εκθέσεις  HopitalExpo,  GerontHandicapExpo  και
HealthITExpo, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων που αφορούν στην περίθαλψη, τον
νοσοκομειακό εξοπλισμό, τα νοσοκομειακά αναλώσιμα, την παροχή υπηρεσιών υγείας,
τους  χώρους  φιλοξενίας/φροντίδας  ηλικιωμένων  και  ατόμων  με  αναπηρία  και  τις
κατασκευές,  τα κέντρα αποκατάστασης και ευζωίας, καθώς και τεχνολογικά προϊόντα
εξοπλισμού και οργάνωσης. Η Έκθεση υποδέχθηκε 30.000 επισκέπτες και συμμετείχαν
περί τους 850 εκθέτες.

Ιστοσελίδα Γραφείου: Κατά το β΄ τρίμηνο 2018 το Γραφείο ανήρτησε στην ιστοσελίδα του στη
Διαδικτυακή  Πύλη  AGORA χρήσιμες  πληροφορίες  που  αφορούν  την  εδώ  δραστηριοποίηση
ελληνικών επιχειρήσεων, κατόπιν σχετικής έρευνας που πραγματοποίησε. 

Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις: δ΄ τρίμηνο 2018 – α΄ τρίμηνο 2019 (διεθνείς εκθέσεις)

• Διεθνής έκθεση εσωτερικής διακόσμησης MAISON & OBJET, Παρίσι, 07-11.09.2018.
Πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο. Website: www.maison-objet.com 

• Διεθνής έκθεση οπτικών SILMO, Παρίσι, 28.09-01.10.2018. Πραγματοποιείται ετησίως.
Website: www.silmoparis.com/ 

• Διεθνής  έκθεση  κοσμημάτων  BIJORHCA,  Παρίσι,  07-10.09.2018.  Πραγματοποιείται
κάθε εξάμηνο. Website:  www.bijorhca.com/ 

• Διεθνής  έκθεση  ετοίμων  ενδυμάτων  WHO'S  NEXT,  Παρίσι,  07-10.09.2018.
Πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο. Website: www.whosnext-tradeshow.com  

• Διεθνής Έκθεση Αξεσουάρ Ένδυσης Premiere Class, Παρίσι, 07-10.09.2018 και 28.09-
01.10.2018. Πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο. Website: https://premiere-classe.com/en  

• Διεθνής  έκθεση  κτηνοτροφίας  SPACE,  Rennes,  11-14.09.2018.  Πραγματοποιείται
ετησίως. Website : www.space.fr/ 

• Διεθνής  έκθεση  Ιστιοπλοΐας  CANNES  YACHTING  FESTIVAL,  Κάννες,  11-
16.09.2018. Πραγματοποιείται ετησίως. Website :  www.cannesyachtingfestival.com  

• Επαγγελματική έκθεση  μόδας και υφασμάτων ένδυσης PREMIERE VISION, Παρίσι,
19-21.09.2018. Πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο. Website : www  .  premierevision  .  com     

• Διεθνής  έκθεση  βιολογικών  προϊόντων  NATEXPO,  Λυών,  23-24.09.2018.  Website:
http  ://  natexpo  .  com  /  

• Διεθνής  έκθεση  τουρισμού  IFTM-TOP  RESA,  Παρίσι,  25-28.09.2018.
Πραγματοποιείται ετησίως. Website :  www.iftm.fr/  

• Διεθνής  έκθεση  αυτοκινήτων  MONDIAL  DE  L'AUTOMOBILE,  Παρίσι,  04-
14.10.2018. Website: http://www.mondial-paris.com/fr
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• Διεθνής έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL, Παρίσι,  21-25.10.2018. Πραγματοποιείται
κάθε 2 έτη. Website: https://www.sialparis.com/ 

• Διεθνής  Έκθεση  Βιντεοπαιχνιδιών  GAME  CONNECTION  EUROPE,  Παρίσι,  24-
25.10.2018. Website: https://www.game-connection.com/  

• Διεθνής  Έκθεση  ακινήτων  και  επενδύσεων  σε  ακίνητα  Cannes  International
Emigration  &  Luxury,  Κάννες,  25-26.10.2018.  Website:
https://www.ielpe.com/en/cannes 

• Διεθνής  έκθεση  ξενοδοχειακού  εξοπλισμού  EQUIPHOTEL,  Παρίσι,  11-15.11.2018.
Website: http://www.equiphotel.com/ 

• Διεθνής έκθεση εξοπλισμού και τεχνικών για την οινοπαραγωγή VINITECH, Μπορντό,
20-22.11.2018. Website: https://www.vinitech-sifel.com/ 

• Διεθνής  έκθεση  πορτών,  παραθύρων  και  κλείστρων  EQUIPBAIE,  Παρίσι,  20-
23.11.2018. Website: http://www.equipbaie.com/ 

• Διεθνής  έκθεση  συσκευασίας  ALL4PACK,  Παρίσι,  26-29.11.2018.  Website:
https://www.all4pack.com/ 

• Διεθνής  έκθεση  εξοπλισμού,  τεχνολογιών  και  περιβαλλοντικών  υπηρεσιών
POLLUTEC,  Λυών,  27-30.11.2018.  Πραγματοποιείται  ετησίως.  Website:
www.pollutec.com 

• Διεθνής  Έκθεση  SALON  NAUTIQUE,  Παρίσι,  08-16.12.2018.  Website:
https://salonnautiqueparis.com/fr 

• Διεθνής  Έκθεση  Εσωρούχων  SALON  INTERNATIONAL  DE  LA  LINGERIE,
Παρίσι, 19-21.01.2019. Website: https://fr.saloninternationaldelalingerie.com/ 

• Διεθνής Έκθεση Οίνων VINISUD, Παρίσι, 11-13.02.2019. Website: www.vinisud.com

• Διεθνές  Αγροτικό  Σαλόνι  SALON  INTERNATIONAL  DE  L'AGRICULTURE,
Παρίσι, 23.02-03.03.2019. Website: https://www.salon-agriculture.com/

• Διεθνής Έκθεση Μεταλλικών Κατασκευών TOLEXPO, Λυών, 05-08.03.2019. Website: 
http://www.tolexpo.com/

• Διεθνής Έκθεση Τουρισμού DESTINATIONS NATURE-SALON MONDIAL DU 
TOURISME, Παρίσι, 14-17.03.2019. Website: www  .  salons  -  du  -  tourisme  .  com 

• Διεθνής Έκθεση Franchise FRANCHISE EXPO PARIS, Παρίσι, 17-20.03.2019. 
Website: https://www.franchiseparis.com/

• Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Κατά Παραγγελία MADE, Παρίσι, 19-20.03.2019. Website:
http  ://  www  .  madeparis  .  com  /

• Διεθνής Έκθεση Μεταφορών και Logistics INTRALOGISTICS EUROPE, Παρίσι, 26-
28.03.2019. Website: www.sitl.eu 
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